
  

 

 هفته بعد از آنكه اعالن كرد نامزد رياست جمهوري است، در پي همين اعالن از سوي مير حسين موسوي، 5مي خات: انقالب اسالمي
 سيد علي ،او در بيانيه خود تصريح نكرد كه نخواسته است در انتخاباتي شركت كند كه تنها يك تن.  از نامزدي خود انصراف داد

هرگاه در ايران آزادي . اما اين واقعيت را خود و نزديكانش فهماندند.  حق رأي دارد،ي مال– بعنوان كارگزار مافياهاي نظامي ،ايخامنه 
بود، يا برهمگان روشن بود چرا او نامز شد و چرا انصراف داد، چرا مير حسين موسوي، بعد از دو دهه، وارد صحنه شد و در نامه به 

اما چون آزادي نيست و . و خود را داوطلب رياست جمهوري كندوضعيت به ترتيبي كه او مي سنجد، اقتضا مي كند ا: خاتمي نوشت
در فصل .  جو سياسي را ابهام غليظي پوشانده است، مي بايد از صورت به محتوا گذر كرد و با كنار زدن ابهام، وضعيت را روشن كرد

  .اول به اين مهم مي پردازيم
 ايران دريافت شده اند و وضعيت انتخابات قالبي و وضعيت هاي  در فصل دوم مجموعه اي از گزارشهاي خبري را مي يابيد كه از

  .داخلي و خارجي كشور را گزارش مي كنند
يم ايران و نگراني اسرائيل از نزديكي امريكا و ايران و تشديد ژ در فصل سوم خبرها و نظرهاي گوياي سياست امريكا در مورد ر

  .  حكومت اوباما به ادامه سياست بوش استتبليغات پيرامون جنگ و فعاليتها براي ناگزير كردن
  .وريمآ قسمت اول مطالعه پيرامون مافياي مأمور سركوبهاي خياباني را مي ، در فصل چهارم
مارهاي اقتصادي را از ديد خوانندگان مي گذرانيم كه گوياي رشد منفي صنعت و كشاورزي و گسترش فقر                       آ داده و ، در فصل پنجم

  .در حكومت احمدي نژاد هستند
  .اله وفا در باره بودجه بنظر خوانندگان مي رسانيمژ قسمت سوم نوشته ، ششم در فصل

  : در فصل هفتم تجاوزها به حقوق انسان گزارش مي شوند
  

:انتخاب كننده اي جز خامنه اي نيست: خاتمي با انصراف خود گفت  
   

  :حركتهاي مهره ها و كيش و مات شدن خاتمي
  
  و به ترتيب زير مانور . در سراي استبداد، مانوردهندگان، خامنه اي و هاشمي رفسنجاني و مافياهاي نظامي و مالي هستند◄ 

  :داده اند
  4در صفحه          
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1ص :ده اي جز خامنه اي نيستانتخاب كنن: خاتمي با انصراف خود گفت◄   

  87  وضعيت رژيم در سال -كم كردن شمار دارندگان حق رأي ◄ 

6ص : خامنه اي نماد انحطاط اخالقي–  اختالف ها شدت مي گيرند -  

7ص !امريكا در جستجوي بهترين روش و اسرائيل در تدارك جنگ با ايران؟◄   

10ص   :  1 –سركوب هاي خياباني مأمور مافياي ◄   

  ساله 4رشد منفي بخشهاي صنعت و كشاورزي و گسترش فقر در دوره ◄ 

  12ص:  حكومت احمدي نژاد

  13ص: ، بودجه شكستن مقاومت ايران 88بودجه :  ژاله وفا◄

  رژيم ايران در اعدام، مقام دوم را در جهان بدست آورد، ◄ 

  14ص : اما با توجه به جمعيت، مقام اول است

  

پرسشها از آقاي علي رهنما و يك پرسش از هموطني ديگر و پاسخها 
  :از بني صدر

  

  اسالم آزادي از زبان خميني ؟ 
  و پس از تحريم؟  تحريم -

  

..   شايد در اين ميان، خيلي ها بودند كه فكر مي كردند ابتدا با آيت ا-  5
همراهي مي كنند و با او و در كنار او مي ايستند، اما پس از پيروزي و 
كسب اعتبار و قدرت، از او فاصله خواهند گرفت و راه خود را ادامه 

صدر چنين عقيده و باوري اما بنده فكر نمي كنم آقاي بني . خواهند داد
حال برايم . داشته است و اساسا با چنين رويكردي وارد اين ميدان گشته

جاي سئوال است كه چنين تحول آشكار آقاي خميني  با چه منطق و 
تحليلي قابل توجيه است و چگونه مي توان چنين امري را ناديده گرفت 

 و به آن اشاره نكرد؟
 مي شوم كه تا به امروز، مالتاريا  استبداد يادآور: پاسخ به پرسش پنجم* 

خويش را اين سان توجيه مي كند كه نمي خواهد بگذارد ماجراي 
يعني انقالب را روحانيان تصدي كنند و سياسي . مشروطيت تكرار شود

اين واقعيت را نيز نبايد . كاران دولت را تصرف و روحانيان را سركوب كنند
ين گمان بودند كه چون روحانيان خود توانا به از ياد برد كه گرايشهائي بر ا

اداره امور كشور نيستند، پس يا آنها مي توانند كار لنين را در ايران انجام 
و يا بتدريج، از راه تقرب به رهبران و  تصدي ) يكي دو گرايش(دهند 

اما اين تمايلها  توان تصرف ) .  حزب توده(مقامات، دولت را تصرف كنند 
به آنها هشدار داده شد كه جز بهانه سازي براي روحانيان . شتنددولت را ندا

  . افسوس كه نشنيدند. قدرت طلب و بازسازي استبداد، نمي كنند
     بديهي است آنها هم كه انقالب، دولت را از تصرفشان بيرون آورده بود،  

  . مي كوشيدند از دست رفته را بازجويند
لت كنيم، بنا بر منطق صوري، دعوي      هرگاه از تعهد آقاي خميني غف

آقاي خميني و دستياران او بر ضرورت تصرف دولت ولو از راه سركوب 
اما با توجه به اين واقعيت كه آقاي خميني در . خونين، توجيه پذير مي شود

تعهد كرد در دولت مقامي نيابد و روحانيان نيز مقامات دولتي برابر دنيا 
ر اين مقام نبودند و مخالف آن بودند كه نپذيرند و ديگر مراجع نيز د

روحانيان مقامات دولتي را تصدي كنند، دعوي او و دستياران او، دروغ و 
  . فريب آشكاري مي شود

    افزون بر اين، براي نخستين بار بود كه يك مقام ارشد ديني، واليت را از 
اقتضاي وفاي به عهد اين بود كه آقاي . آن جمهور مردم مي شناخت

.  خميني و دستياران او موانع استقرار واليت جمهور مردم را از ميان بردارند
نه اين كه به بهانه جلوگيري از تصرف دولت از سوي قدرت پرستان، خود 
استبدادي را برقرار كنند كه روشي جز خيانت و جنايت و فساد نتوانست در 

  . پيش بگيرد
ر واليت جمهور مردم، كسي را      بدين قرار،  در گرايشهاي مختلف جانبدا

كوشش . اين قصد نبود كه از آقاي خميني فاصله بگيرد و به راه خود برود
آنها بر اين بود كه او به عهد خود وفا كند و روحانيت اين فرصت را  بيابد 

و اگر . كه در استقرار واليت جمهور مردم و رشد مردم ايران شركت كند
  :خميني اعتماد شد، پاسخ اينستپرسش اين باشد كه چرا به آقاي 

 از آنجا كه دين، يعني عهد كردن و وفا كردن به عهد، اعتماد به آقاي 5/1
خطا از آقاي خميني و دستياران او . خميني كاري بود كه مي بايست كرد

  . است كه به عهد خود وفا نكردند
       

  2در صفحه          
  

 2009.    Apr12 –.    Mar30    720. Nr 

 ۱۳۸۸  فروردین ۲۳  تا   ۱۰     ا ز ۷۲۰شماره  

 جناب آقايان ابوالحسن بني صدر و !دوستان گرامي

  جمال صفري

 ايران و نهضت ملي«نويسندگان محترم كتاب

  »دشمنانش به روايت اسناد
  

پس از عرض سالم، چندي پيش زمانيكه مشغول به مطالعه نوشته شما 
اسناد سري مربوط به « بزرگواران بودم،  بسيار  خرسند شدم كه

رويدادها در روابط خارجي  ايران با اياالت متحده و انگلستان در دوران 
 مورد پژوهش و بررسي و را» ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۱نهضت ملي ايران  سالهاي 

براستي افقي ديگر درمقابل چشمهايم  گشوده شد واز . توضيح قرار داديد
چند وچون اين كودتاي ضد مردمي بر ضد حكومت ملي دكتر محمد 
مصدق مطلع شدم، بخصوص  تدوين شده بر اساس  مدارك و شواهد 

د مي خود كودتاچيان و از زبان و قلم آنها تأثير ديگر بر انسان متعه
اين كتاب به ايرانيان امكان مي دهد كه از جريانات پشت پرده . گذارد

درآن زمان وچگونگي انجام آن كودتا توسط بيگانگان و عوامل داخلي 
شفاف تر » دربارپهلوي و نوكران با غيرت انگليس وامريكا« شان يعني 

  . گردد
  16  در صفحه      

  
  !انتخاباتي با يك انتخاب كننده؟
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آقاي خميني نظرهاي  «    اين كه
خود را تغيير مي داد و اگر زنده مي 
ماند، چند نوبت ديگر نيز اين كار را 
مي كرد، پس نبايد به اين عذر متشبث 
شد كه آقاي خميني نقض عهد كرد و 

،  راست »به آرمان انقالب خيانت كرد
يان پاي قدرت بم مينمود هرگاه اوال 

سخن نه از تغيير نظر كه   نبود و ثانيا 
آقاي  اما اوال !. عهد شكني بميان بود

خميني در انطباق با توقعات قدرت 
فرق است  تغيير نظر مي داد و ثانيا 

ميان تغيير نظر و تعهد كردن و زير 
انتظار از آقاي خميني اين . تعهد زدن

بود كه در هر وضعيتي، او بر عهد خود 
بنا بر اين، خطاي او .  و نكردوفا كند

اغماض كردني نيست و نمي توان در 
ارزيابي وضعيت ايران دوران بعد از 
انقالب، اين نقض عهد را به حساب 

در حقيقت، با توجه به انقالبي . نياورد
كه جمهور مردم ايران در آن شركت 
كرده بودند، آقاي خميني مي توانست 
هجوم هاي دين ساالران براي تصرف 
قدرت را بازپس نشاند، اما او خود سر 

چرا؟ زيرا تمايل او به . دسته آنها شد
قدرت و نه به آزادي، راهبر او در 
گزينشي شد سخت شوم و مرگبار و 

با توجه به اين تمايل، ايجاد . ويرانگر
ستون پايه هاي جديد كه بكار باز 
سازي دولت استبداد مي آمدند، وارد 

ل مردم كردن ضربه مرگبار به بدي
حتي اگر هم او اين تمايل . ساالر بود

را نمي داشت، ايجاد اين ستون پايه 
ها، عامل تفوق و سلطه گرايشهاي 

  . زورمدار مي گشت
  اما از اين نظر كه قدرت با عهد -2 /5

شناسي تضاد دارد، گرايشهاي جانبدار 
واليت جمهور مردم نمي بايد ابزار 
قدرت را در اختيار آقاي خميني و 

چرا كه اگر . دستياران او مي گذاشتند
هم بناي آقاي خميني بر اين مي بود 

 ابزار قدرت  كه به عهد خود وفا كند، 
ساختن، قدرتمداري را به تصرف 

و اگر بنا بر نقض . دولت بر مي انگيخت
عهد مي داشت، با نبود ابزار قدرت، 

  .بدين كار توانا نمي گشت
بر ثنويت تك      بنا بر اين،  نبايد بنا را 

محوري گذاشت و آقاي خميني را 
هرگاه به جاي . مختار مطلق انگاشت

ساختن ستون پايه هاي قدرت، دولت 
مردم ساالر ساخته مي شد، هم خطر 
بازسازي استبداد با دست آويز كردن 
دين از ميان مي رفت و هم تمايلهاي 
.  قدرت پرست بي نقش مي شدند
 يادآور مي شوم كه با انتخاب به
رياست جمهوري، كار بر داشتن ستون 
پايه هاي دولت استبدادي را آغاز 
كردم، در همان روزهاي اول، دست 
بكار انحالل دادگاه انقالب و كميته ها 

نهادهاي «و بنياد مستضعفان و ديگر 
.  داراي صفت موقت شدم»  انقالب

استبداديان دست به دامن آقاي 
دادگاه : خميني شدند و او گفت

!   بايد بماند، كميته ها بايد بمانندانقالب
از آن پس، روش انحالل تدريجي آنها 

هرگاه جنگ پيش . را در پيش گرفتم
نمي آمد، بسا جلوگيري از بازسازي 

آقاي . دولت استبدادي ميسر مي گشت
فيدل كاسترو : مهدوي كني مي گويد

از طريق آقاي دكتر يزدي به 
نهادهاي «روحانيان پيام داده است كه 

را بهيچ رو، از دست فرو » انقالب
  !نگذاريد

آن اسالم مد نظر شما كه گويا امري         - 6
عادي، روشن و آشـكار بـوده و خواسـت          
آحاد ملت ايران هم بـوده اسـت و دليـل           
ــه اپوزوســيون شــاه در   پيوســتن ملــت ب
پاريس هم آن اسالم بوده است، چگونه و        
از كجا و از كي شكل گرفت و اصوال چـه           

چه ديدگاه هايي عالقه مند و      كساني و با    
  !وفادار به آن اسالم بوده اند؟

  

در پاسخ به پرسشهاي پيشين، اين * 
با اين . پرسش نيز پاسخ يافته است
  :وجود، خاطر نشان مي كنم

 سال از انقالب ايران گذشته 30 –١ /�
آثار فكري گرايشهاي مختلف در . است

اختيار آقاي علي رهنما و همه مردم 
ه مي بايد در پي يافتن پاسخ  ك–ايران 

اين پرسش بسيار مهم باشند چرا كه نه 
تنها  حال و آينده ايران كه حال و 
آينده قلمرو اسالم در جهان و بسا 
تمامي جهان بستگي به يافتن پاسخ، نه 
بلحاظ انديشمندان آن كه بلحاظ 
انديشه اي دارد كه اسالم بمثابه بيان 

 جانب نه بر اين.   هستند-آزادي است 
كه برآنها است كه در پي يافتن پاسخ 

هرگاه در پي پاسخ . اين پرسش باشند
اين پرسش باشند، به اين واقعيت باز 

اصول استقالل و آزادي مي رسند كه 
و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي و 
حقوق انسان و حقوق جمعي، از جمله 
واليت جمهور مردم، در اسالم بمثابه 

مرام غير ديني بيان آزادي و نه هيچ 
از اسالم سنتي ( يا باور ديني ديگري 

، تعريفي )گرفته تا دين هاي ديگر
خالي از تناقض و سازگار با يكديگر با 
ويژگي قابليت اجرا، از راه برنامه عمل، 

آن بيان، انقالبي را ممكن . نيافته است
  .كرد كه جهان به خود نديده بود

 پرسش ديگري كه اهل تحقيق و –2 /6
 جمهور مردم مي بايد در پي يافتن بسا

از فرداي : پاسخ آن باشند، اينست
انقالب، كدام گرايشهاي سياسي، به 
جنگ بيان آزادي آمدند و براي 
متروكه  كردنش،  در قلمروهاي 

؟ يافتن پاسخ مختلف، چه كارها كردند
اين پرسش نه تنها به ايرانيان مي گويد 
چرا مثلث زور پرست بطور مستمر و 

از بايكديگر، به بني صدر، بمثابه همس
كسي كه در بازيافتن اين بيان كوشيده 
است و نيز، بمنزله منتخب اول تاريخ 
ايران، ناسزا مي گويند و در همان 

بتازگي، . حال، او را سانسور مي كنند
چرا : آقاي عبداهللا نوري پرسيده است

حتي از آقايان بازرگان و بني صدر نيز 
ا از آقاي منتظري نام برده مي شود ام
اقتضاي انصاف اين . نام برده نمي شود

چرا يك سال و : بود كه او مي پرسيد
نيم است، روزمره، بني صدر زير رگبار 
بهتان و دروغ و ناسزا است و انديشه او 
تنها انديشه ايست كه بطور كامل 
سانسور مي شود؟ اين پرسش به 
ايرانيان امكان مي دهد هم به اهميت 

اهنما توجه كنند و هم از انديشه ر
اهميت انديشه راهنمائي آگاه  شوند 
كه رشد در استقالل و آزادي را بر 
ميزان عدالت اجتماعي ميسر مي 

  .گرداند
طباطبائي، صاحب الميزان،  -٣/�
 10 جلدي به فارسي، جلد 40الميزان (

 ، 5 جلدي، جلد 20 و 117صفحه 
به درست، خاطر نشان مي ) 450صفحه 

رس و بحث حوزوي چنان كند كه د
سامان يافته است كه يك طلبه مي 
تواند درس بخواند و به مرتبه اجتهاد 
برسد، بدون اين كه الي قرآن را باز 
كند و نيازمند مراجعه به آيه اي از آيه 

هر مسلماني مي بايد . هاي قرآن باشد
چگونه ممكن است فقيه : از خود بپرسد

 شد بدون باز كردن الي قرآن؟  اين
پرسش، او را از نقش فلسفه و منطق 
ارسطوئي در از خود بيگانه كردن دين 

در . در بيان قدرت، آگاه مي كند
حقيقت، اگر به قرآن مراجعه نمي 
شود، بدين خاطر است كه مراجعه به 
قرآن، مانع از بيگانه كردن بيان آزادي 

اما  طلبه . در بيان قدرت مي شود
 چگونه درسي را مي خواند كه درس
دين است اما، در محتواي آن، از 
قرآن اثري نيست؟  عامل اين غفلت، 

بديهي . فلسفه و منطق ارسطوئي هستند
است آنها كه واليت فقيه و واليت 
مطلقه فقيه را جعل كردند و بر تمامي 
احكام دين مقدم و بر همه آنها مسلط 
كردند،  با اسالمي كه واليت جمهور 

انسان و مردم را بعنوان حق ذاتي هر 
هر جمع انساني، مي شناساند، در ستيز 

بيهوده نبود كه در روزهاي . مي شوند
، آقاي 60بعد از كودتاي خرداد 

هاشمي رفسنجاني، نزاع با بني صدر را، 
نزاع اسالم فيضيه با اسالم بني صدر 

اما آيا دين ساالران خود را . خواند
براي نخستين بار در برابر اسالم بمثابه 

دي يافتند و دچار اين وحشت بيان آزا
شدند كه مبادا بني صدر حوزه ها را از 

 وحشتي كه –دست آنها خارج كند 
  . ؟  نه-همچنان اظهار مي شود 

 كار ديگري كه بني صدر انجام –4 /6
داده است، تحقيق در باره موازنه 

او نخست، از زبان مصدق، . عدمي است
موازنه منفي را شنيد و سپس در 

چون . س آن را باز يافتنطقهاي مدر
او موازنه عدمي را اساس دين خوانده 
بود،  به تحقيق در اين باره، پرداخت و  
آن را بعنوان اصل راهنماي عقل آزاد، 

اين كار حاصل پي . پيشنهاد كرد
گرفتن موازنه عدمي در تاريخ انديشه 
فلسفي و عرفاني و ديني و ادبي و 
هنري ايران، در دوران اسالم و پيش 

ايرانيان در شمار نخستين . از آنست
مردماني هستند كه موازنه عدمي را 

هرگاه به جنبشهاي ايراني، . يافته اند
تنها در دو قرن اخير توجه كنيم، مي 
بينيم از رهگذر موازنه عدمي است كه 
استقالل و آزادي، دو اصل راهنماي 
اين جنبشها بوده اند و تا وقتي هدف 

بوده، رهبري جنبش استقالل و آزادي 
آنها با معتقدان عامل به اين دو اصل 

  .بوده است
  آقاي خميني كـه بگفتـه بـسياري،         - 7

حتي دانش بيـان آن تئـوري هـا را هـم            
ــان را   ــست آن بي ــه توان ــتند، چگون نداش
سرلوحه كند و به چه شكل چنين تغييـر   
الگو داد و آن سخنان شـيرين و دلربـا را           

ي بنـي   ؟ نقش آقا  !تحويل ملت ايران داد     
صدر در آموختن چنين بياني به خميني       
چه بوده است و چگونه آقاي بنـي صـدر          
متوجه اين نكته بزرگ و سرنوشـت سـاز         
نبوده است كـه بجـاي آمـوختن چنـين          

، خود بازگو كننده    .. بياناتي به يك آيت ا    
آن تمايالت و باورها و مانيفست ها نباشد 
و چرا نيروهاي معطوف به جبهـه ملـي و          

 مـذهبي خـود   – موسوم به ملي  نيروهاي
بيــانگر چنــين خواســت هــايي نــشدند و 
تريبون را به آقاي خميني و روحانيون پر        

  . ؟!كار آن دوران دادند 
 بخاطر فايده تكرار، تكرار كنيم كه       - /7

هرگاه بيان آزادي كه راه نماي انقالب       
ايران شد، از كس يا كساني باشد، آنهـا         

 و بعـد از     مي بايد آن را پيش از انقالب      
انقالب، گفته و بدان عمـل كـرده انـد          

مشكل نيست پرس و جو كـردن       . باشند
هرگـاه كـسي    . از اين كس و يا كـسان      

پرس و جو كند بـه ايـن واقعيـت مـي            
رسد كه آقاي خميني نه اين انديشه را         
ــدوين آن    ــه در ت ــرده و ن ــدوين ك ت

بنا بر ايـن، ايـن او       . شركت كرده است  
انديـشه  بوده است كـه بـه طرفـداران         

اما پاسـخ بـه     . پيوسته است و نه بالعكس    
  :پرسش

 چنين نيست كه بني صدر خـود        - 1 /7
اين انديـشه را انتـشار نـداده و منتظـر           
شده است تا آقاي خمينـي بـه فرانـسه          
آيد و از زبان او، اين انديـشه را انتـشار       

از زماني كه او، تحقيـق در بـاره         . دهد
ــه نتيجــه رســاند و   ــه عــدمي را ب موازن

انست براي اصول استقالل و آزادي      تو
و رشد و عدالت بمثابه ميزان، تعريفهاي       
خالي از تنـاقض و سـازگار بـا يكـديگر         
ــه هــا و در  بجويــد، در كتابهــا، در مقال
ــان    ــا، بي ــخنراني ه ــاي آزاد و س بحثه

بجاسـت  . آزادي را تبليغ كـرده اسـت      
يــادآور شــود كــه متنــي بــراي نجــف 

د آقاي خمينـي گفتـه بـو      . فرستاده شد 
. خط آن ريز است نمي تـوانم بخـوانم        
پولي هم براي بازنويـسي آن بـه خـط          
درشت پرداخت شد تا او بتواند متن را        

  ! بخواند
 تا انقالب، دست كم يـك دهـه بطـور          

  .مرتب اين بيان تبليغ شده است
  بـــا وجـــود ايـــن،  در دوران –2 /7 

انقــالب، صــدائي كــه بــه گــوش همــه 
ــاي    ــداي آق ــيد، ص ــي رس ــان م ايراني

از ديد ما، بيان اسالم بمثابه    . خميني بود 
ــان آقــاي خمينــي،  بيــان آزادي از زب
كاري را به انجام مي رساند كه پيش از         
آن، به انجام نرسـيده بـود و آن تغييـر           
طرز فكر ديني مردم و انقالب در اسالم        
.  بمعناي بازگرداندن آن به بيان آزادي     
تجربه مـي گويـد كـه همگـاني شـدن        

بيــان آزادي، در ايــران، اســالم بمثابــه 
موجب جهش فكر ديني شده است كه،       
  . پيش از اين، ايران به خود نديده بود

ــشاهده  –3 /7 ــران و م ــه اي ــا ورود ب  ب
تمايل به بازگشت به اسالم بمثابـه بيـان         

ــدرت  ــضيه ( ق ــالم في ــوئي و ) اس از س
ضــرورت  خــشونت زدائــي از فعاليــت 
سياسي از سوي ديگر، سبب شـدند كـه         

بحث آزاد را در ايـران پـي        بني صدر   
او سراسر ايران را بـراي تـشريح        . گيرد

اسالم بمثابه بيان آزادي زير پا گذاشت       
و چون شب پيش از انتخابـات رياسـت         
جمهوري، آقاي هاشمي رفـسنجاني از      
جلسه شوراي انقالب خـارج شـد و در         

احمد آقا بود،   : بازگشت به جلسه، گفت   
مدرسـين  : امام مي فرماينـد   : مي گفت 

آقـاي  : قم اين جا بودند و مـي گفتنـد        
بني صدر بنفع آقاي حبيبي كنار بـرود        
و بعد نخست وزير بشود كه اختيـاراتش        

فردا روزي  : پاسخ دادم . هم بيشتر است  
است كه مي بايـد پاسـخ يـك پرسـش           

بايـد معلـوم شـود      . اساسي معلوم شـود   
مردم مي دانستند و مي دانند اسـتقالل        

ــد   ــزان ع ــر مي ــد ب الت و آزادي و رش
چيــست و اســالمي را  طالــب بودنــد و 
طالبند كه بيـانگر ايـن اصـول باشـد و           
بدين خاطر انقالب كرده انـد و يـا آن          
طور كـه شـما مـدعي هـستيد از شـما            

 4نامزد شما كمتـر از      . پيروي كرده اند  
 درصـد رأي    75درصد و مـن بيـشتر از        

 بهمـن، از ايـن نظـر    5روز .  مي آوريم 
 شـفافيت   كه وجدان ملـي ايرانيـان بـا       

تمام، رأي قاطع خويش را ابـراز كـرد،    
ــس دراز    ــاريخ ب ــك دوران ت ــان ي پاي
استبداد و آغـاز دوران جديـد واليـت         

  . جمهور مردم است
      از آن پس نيز تا امـروز و از امـروز           
تا وقتي توان مطالعه و تحقيق و نوشتن        
و گفتن دارم، بكار پيشنهاد بيان آزادي       

 را روش   كه بكار دين داري كـه ديـن       
ــتقالل و آزادي و  ــستن در اســـ زيـــ
حقوقمندي بداند و بخواهد و نيـز بـي         
باور به دينـي آيـد  كـه آزاده باشـد و             
نخواهـــد گـــوهر اســـتقالل و آزادي 
ــدرت   ــت ق ــشتن را از رهگــذر آل خوي

شدن از دست بدهـد،  دسـت از ايـن           
با وجـود ايـن، در      .  مهم نخواهم شست  

آن دوران، اسالم بمثابـه بيـان آزادي،        
ون از زبان آقاي خميني جاري شد،       چ

ــت و در   ــت در روحاني ــدهاي مقاوم س
جامعــه را شكــست و راهنمــاي انقــالب 

چون واپسين توان مقاومـت     . ايران شد 
استبداد تاريخي ايران به پايان رسـد و        
ــاور دينــي   ميــوه شــيرين انقــالب در ب
بدست آيد،  معلوم خواهد شـد ايـران         
و . چند قرن به جلو جهش كرده اسـت       

ر بيان آزادي، اسـتقالل و آزادي را        اگ
ارزش و هدف و روش كند و قدرت را         
از ارزش بياندازد، ايران آن توانائي را        
مي يابـد كـه بـه جـاي رشـد ويرانگـر             
قدرت، از جمله قـدرت سـرمايه، رشـد         
  .انسان را به جامعه جهاني پيشنهاد كند

    آقاي خميني كه بگفته بسياري، - 8
ي ها را هم حتي دانش بيان آن تئور

نداشتند، چگونه توانست آن بيان را 
سرلوحه كند و به چه شكل چنين تغيير 
الگو داد و آن سخنان شيرين و دلربا را 

  .؟!تحويل ملت ايران داد 
  
 اين پرسش، پاسخ خود را پـيش از         – 8

با اين وجود، اهميـت     .  اين يافته است  
آن ايجاب مي كند پاسخ را كامل كنم        

 امـروز و بـسا نـسلهاي        چرا كه بكار نسل   
  :آينده مي آيد

 آن سـخنان شــيرين و دلربــا بــه  – 1 /8
اين دليل از زبان آقاي خمينـي بـازگو    
شــدند كــه مــردم ايــران و گرايــشهاي 

هرگاه بيان  . سياسي خواستارشان بودند  
آزادي جبهه اي سياسي دمساز با خـود        
را مي يافـت، انقـالب بـه راه خـود تـا             

 بــاز و اســتقرار دولــت حقــوق مــدار و
تحول پذير شدن نظام اجتماعي ادامـه     

  .آن جبهه پديد نيامد. مي داد
 يك جبهه سياسي مي بايد ايجاد        –2 /8

ــائي    ــن توان ــه اي ــد و آن جبه ــي ش م
سازماني را مي يافت كه تحول دولـت        
استبدادي را بـه دولـت حقـوق مـدار          
تصدي كند و واليت جمهـور مـردم را         

ين هرگاه چن . براي هميشه برقرار نمايد   
مي شد، اسالم بمثابه بيان آزادي دست       
يار مي شد و ايرانيان بسا بـه اعتيـاد بـه            

امـا تـشكيل آن     . قدرت باز نمي گشتند   
فهرســت كــردن . جبهــه ميــسر نگــشت

كوششها براي تـشكيل ايـن جبهـه بـي          
  :فايده نيست

بهنگام حضور آقايان دكتر سنجابي و       ●
مهندس بازرگـان در پـاريس، كوشـش        

وافق آقايان خمينـي و     شد همزمان با ت   
سنجابي با اصـولي كـه او در اقامتگـاه           
آقاي خمينـي بـراي روزنامـه نگـاران         
قرائــت كــرد، اعالميــه اي بــه امــضاي 

هرچنـد  . بازرگان و سنجابي صادر شود    
اين كوشـش، بخـاطر بازگـشت بـدون         
اطالع آقاي مهندس بازرگان به ايران،      
به نتيجه نرسيد، اما هم به آقاي خميني        

 شاه سابق، معلـوم كـرد بـديل         و هم به  
دموكراتيك ميـسر اسـت و مـي توانـد          

امروز، مي  . نماد استقالل و آزادي باشد    
دانيم كه در جلـسه اي كـه از اعـضاي           
ــر   ــران در منــزل آقــاي دكت حــزب اي
بختيار، تشكيل شده بود و در آن جلسه،        
حاضران، از جمله آقاي دكتـر بختيـار،        

را »  خميني –توافق سنجابي   «به اتفاق،   
بنـا بـر ايـن، تـا آن         . تصويب كرده اند  

تاريخ، شاه به آقاي دكتر بختيار پيشنهاد       
بـه سـخن    . نخست وزيري نكـرده بـود     

ديگر، ضربه به بديل مـردم سـاالر از دو    
نخـست از سـوي شـاه و        : سو، وارد شد  

امريكا با نخست وزيري دادن به آقـاي        
دكتر بختيـار و سـپس، از سـوي آقـاي        

قـدرت سـوار    خميني وقتي بر مركـب      
  شد 

و ملي گرائـي را كفـر خوانـد و جبهـه          
ملي را مرتد گردانـد و نهـضت آزادي         

  .را راند
  3در صفحه 

    تحريم و پس از تحريم-اسالم آزادي از زبان خميني ؟ 
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 در هفتــه هــاي اول بعــد از ســقوط ●
ــم شــاه، دو رشــته كوشــش بعمــل   رژي

كوشش براي آنكـه گروههـاي      : آمدند
چپ قدر استقالل و آزادي را بدانند و        
برقراري دموكراسي را كاري بـشمارند      

نسل انقالب مـي بايـد تـصدي مـي          كه  
كرد و انقالب مطلوب خود را بـه نـسل          

ــاز گذارنــد امــا نپذيرفتنــد و . بعــدي ب
همچون لنـين شـتاب داشـتند كـه بـه           

انقالب « فكر  . دست زنند » انقالب دوم «
را آقاي خميني از آنها اخذ كرد       » دوم

ــوع   ــائي از نـ ــانگيري كودتـ و گروگـ
كودتاي لنين شد اما بـا پـي آمـدهائي        

  .  مرگبار و ويرانگربس
 و كوشش بـراي ايجـاد يـك جبهـه           ●

نخست قرار بود فراخـواني بـه       : بزرگ
امضاي آقايان طالقاني و منتظري و اين       

: آقاي منتظري گفت  . جانب انتشار يابد  
ــوري اســالمي را   نخــست حــزب جمه
. راضي كنيد بعد من امـضاء مـي كـنم         
زيرا اگر اين حزب موافق نباشد، آقاي       

ك به مخالفت مي كند     خميني را تحري  
جلـسه  . و مانع از تشكيل جبهه مي شود       

هائي نيز تشكيل شدند اما نماينده حزب       
جمهوري اسالمي كه آقـاي خامنـه اي        
: بود، پاسخ حـزب را ايـن طـور گفـت       
حزب نمي تواند در جبهه اي عـضويت        
يابد كـه گروهـي چـون حـزب ملـت           

  .ايران نيز عضو آن باشد
مي كـه    ميثاق با حزب جمهوري اسال     ●

 ساعت توسط اين حزب     24در كمتر از    
يادآور مي شود پيش از آن،      .  نقض شد 

در دوران شاه سابق، ميثاق ديگـري بـا         
آن نيـز   . آقاي دكتر يزدي امـضاء شـد      

  .نقض شد
ــيد  ● مراجعـــه آيـــت اهللا حـــاج سـ

ابوالفضل زنجاني به ايـن جانـب بـراي     
تشكيل جبهه اي بمثابـه ايجـاد سـد در          

ــر اســتبداديان ــذيرفت . براب او خــود پ
دعوت از سـازمانهاي سياسـي را بـراي         
. شركت در اين جبهـه، برعهـده گيـرد        
ــر آذر    ــنجابي و دكت ــر س ــان دكت آقاي

شما كه مـي    : مي گفتند . مراجعه كردند 
دانيد نهضتي ها تن به شركت در يـك         

اين واپـسين   : گفتم. جبهه را نمي دهند   
پذيرفتنـد و در كوشـش      . فرصت است 

امـا  . ت كردنـد  براي تشكيل جبهه شرك   
  .تشكيل جبهه به انجام نرسيد

 ميثاق براي تشكيل شوراي مقاومـت       ●
آقاي رجـوي   . ملي، ابتالي ديگري شد   

و گــروه او هــر ســه اصــل اســتقالل و  
. آزادي و عدم هژموني را نقض كردند      
پيوستن به رژيمي چـون رژيـم صـدام         
كه با تجاوز به ايران، دسـتيار امريكـا و          

ــتبدادي منطقــ  ــاي اس ــد رژيمه ه برض
انقالب ايران شده بود، با شفافيت تمـام        

تـا وقتـي قـدرت هـدف و         : مي گويـد  
. روش باشد، تشكيل جبهه ناممكن است     
بر فرض كه جبهه اي بخاطر استقالل و        
آزادي تشكيل شود، امـا بمحـض آنكـه         
زور روش و بنا بر اين قدرت هدف مي         

تجربه جبهه ملي   .  شود، جبهه مي پاشد   
ز جبهه هاي ملـي  به رهبري مصدق و ني   

دوم و سوم نيز، همين واقعيت را معلوم        
  . كرده بودند

بعد از تجربه شوراي ملي مقاومـت،        ●
ــه داده ام  ــه كوشــش ادام ــان ب . همچن
تحقيقي نيز در بـاره جبهـه و اصـول و           
قواعدي كـه در تـشكيل آن مـي بايـد           

بطـور پـي    . رعايت كرد، انتشار داده ام    
قالل گير توضيح داده ام چرا  تنها اسـت        

و آزادي مــي تواننــد اصــول راهنمــا، 
از . هدف و روش هاي يك جبهه باشند      

 بدين سو، در پاسخ     60كودتاي خرداد   
يا بديلي  » محور دوم «به چه بايد كرد،     

بيرون از رژيم و درون ايران، يا مستقل        
ــارجي، را    ــدرت خ ــر ق ــم و ه از رژي

اين جانب و دوسـتان     . پيشنهاد كرده ام  
آزاد پرشــمار ايــن جانــب در بحثهــاي 

هـم اكنـون، شـش      . شركت كرده ايـم   
ماهي اسـت كـه در راديـو آزادگـان،          

نيروي محركه سياسي را موضوع بحث      
  . و گفتگو كرده ام

     حاصل اين كوشش پـي گيـر، اگـر         
هم بـه ايجـاد جبهـه اي نيانجامـد كـه            
اســتقالل و آزادي و رشــد را هــدف و 

بدون ترديـد، دموكراسـي     روش كند،   
 هدف تمايلهـاي سياسـي      پيشرفته اي را  

هر زمان كه تمايلهاي سياسـي  . مي كند 
مستقل بتوانند واليت جمهـور مـردم را        
ــا    ــط ب ــشونت را در رواب ــد و خ بپذيرن
يكديگر، بـي نقـش بگرداننـد، اسـتقرار         
دموكراســي و دوام آن تــضمين شــده 

  . است

  :پرسش هموطني ديگر*
  

بعد از تحريم انتخابات اصوال    با سالم، 
ت جنبش هاي مختلف مثل  مي بايس"

 ، دانشجويان،ورزشكاران،  معلمان،زنان
با پيروي از هسته مركزي ... كارگران و

 اعتصاب و اعتراض خود را بدون ،خود
 چنانچه .خشونت وفوت وقت شروع كنند
و رهبر  با جنابعالي به عنوان سخنگو

 چه برنامه ، اعالن بيعت نمايند،جنبش
داوند اي براي بعد از سقوط داريد؟ خ

شما وهمه كساني را كه براي آزادي 
واستقالل وحقوق انسان تالش مي كنند 

  .ياري نمايد
نخست يادآور شوم كه اين قولها      : پاسخ

ــت و    ــالي اس ــار انفع ــريم، رفت ــه تح ك
حركتي به دنبال ندارد و يـا  ايـن كـه            
چون بعد از تحريم انتخابات، اين و آن        
كار نشد و يا نمي توانـست بـشود، پـس           

. م بي نتيجه شد، نادرسـت هـستند       تحري
  زيرا، 

.  تحريم  انتخابـات هدفمنـد اسـت        – 1
زيرا هدف از تحريم انتخابات، اسـتقرار       

  .واليت جمهور مردم است
  بنا بر اين، تحريم انتخابات تحقـق         - 2

واليت جمهور مردم و ابراز اين واليت       
وقتي رژيم، بنـا را بـر ايـن مـي           . است

ر هـستند  گذارد  كه مردم در حكم صغي     
باشـند و  » ولي فقيه«و بايد مطيع مطلق  

عدم اطاعت از او را جرم مي كند كه،         
بنا بـر مـورد، مجـازات آن مـي توانـد            
حتي اعدام باشد، وقتي قيم وار، بـراي        
او رئيس جمهوري و نماينده معين مـي        
كند، تحـريم انتخابـات عمـل بـه حـق         
واليتي است كـه از آن جمهـور مـردم      

ان مي توانند بـدون     آيا مردم اير  . است
مطالبه اين حق، صاحب سرنوشت خود      

  شوند؟ 
     برمـــردم  اســـت كـــه از دعـــوت 
كنندگان خود، به شركت در انتخابـات        

چرا شركت در انتخابات سـبب      : بپرسند
استقرار واليت جمهور مردم مي شـود؟       
آيا هنوز وقت آن نشده است كه به مـا          

وقتي واليت مطلقه از آن آقاي      : بگوئيد
منه ايست، انتخابات چه معني دارد و       خا

رؤساي جمهوري و مجلس ها  در چـه         
زمان و در كدام كار از حق مـردم بـر           
واليت بر سرنوشـت خـود، نماينـدگي        

  اگــر در انتخابــات اثــري كــرده انــد؟
هست چرا همواره وضـعيت اقتـصادي       
مردم بدتر شـده اسـت؟ چـرا مغزهـا و           
سرمايه ها از ايران فرار مي كنند؟ چـرا      
ايــران يــا در جنــگ روزگارگذارنــده 
است و يا در حلقـه آتـش و تهديـد بـه       
جنگ؟ چرا ثروت ملي ايران به تـاراج        
رفته و در عوض فقر و قهر ايران را فـرا    
گرفته است؟  آنها نتوانسته انـد و نمـي          
توانند و نخواهند توانـست پاسـخ ايـن         

زيرا همـه آنهـا عـضو      . پرسش را بدهند  
ردن مـردم   حزب ترس هستند و براي ب     

به پاي صندوقهاي رأي، از مـدار بـسته         
بد و بـدتر اسـتفاده كـرده انـد و مـي             

اما اين مدار بسته است و در آن،        . كنند
تنها راه باز، از بد به بدتر و از بـدتر بـه             

  .بدترين است
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گوينــد تحــريم انتخابــات ثمــر نــداده 
ش ديگـري   رو: است، مي بايد بگوينـد    

كه به ايرانيان امكان مي دهد  واليـت          
جمهـور مـردم را برقــرار كنـد، كــدام    

  ؟ است
انتخابـات فرصـتي   :       قولي مي گويد 

است در اختيار مردم براي اين كـه بـا          
استفاده از آن، مـردم در مقـام قاضـي،       
ــام   ــرد نظ ــاره عملك رأي خــود را در ب

در خور يـاد آوري اسـت       .  صادر كنند 
. به ايـن قـول دو دسـته انـد     كه قائالن   

دسته اي صـادقند و مرادشـان اينـست         
ــه مــردم   ــات ب كــه در مقــاطعي، انتخاب
امكان مـي دهـد مخالفـت خـود را بـا       

و گـروه   .  رژيم واليت فقيه ابراز كننـد     
ديگري كه ولو صادق باشند، قـصدشان       
. توجيه شركت مردم در انتخابات است     
هر دو دسته از اين واقعيت غافل شـده         

ــد كــ  ــه  ان ــاتي، رأي ب ــر انتخاب ه دره
ــده آن    ــام دهن ــم انج ــشروعيت رژي م

در حقيقت، هر رأي كـه  . مفروض است 
داده مي شود، نخـست تـصديق رژيـم         
حاكم و آن گاه موافقت يا مخالفت بـا         
اكثريت و اقليتـي اسـت كـه در رژيـم         

آن انتخابات كه مـردم     . نقش داشته اند  
رژيم حاكم را مورد داوري قـرار مـي         

ه پرسي مي شود كه، در      دهند، يك هم  
آن، مردم كشور ميان واليـت جمهـور        
مردم و واليت فقيه يكي را انتخاب مي        

بـديهي اسـت كـه چنـين همـه          . كنند
پرسي را رژيم كنوني انجام نمي دهـد        

زيرا يك طـرف    . و نبايد هم انجام دهد    
نزاع است و همه پرسـي آزاد، نيازمنـد        

  . تصدي بي طرفانه آنست
ــا امــروز، 60اد      از كودتــاي خــرد  ت

ــه اســت از راه شــركت در  كــسي نگفت
انتخابات، چگونه ممكن است از واليت      
مطلقه فقيـه بـه واليـت جمهـور مـردم           

نمي توانسته است بگويد زيرا در      . رسيد
رژيم واليـت مطلقـه فقيـه، شـركت در      
انتخابات نخست رأي به سلب واليت از       

مردم ايـران نبايـد     . جمهور مردم است  
گر در رياست جمهـوري     تعجب بكنند ا  

آقــاي خــاتمي، واليــت مطلقــه آقــاي   
زيـرا  . خامنه اي بود كـه تحقـق يافـت     

شركت مـردم در انتخابـات، پـذيرفتن        
رژيم واليت مطلقه فقيه، با تصدي يـك        

. بـود » اصـالح طلـب  «رئيس جمهوري  
( مردم غافل بودند كه در يـك سـامانه          

قدرت محور، اصالحي كه  آن      ) سيستم
ارد و يـا حتـي قــدرت   را از ميـان بـرد  

. محوري را كم نقش كند، محال اسـت       
هر اصـالحي بـه جبـر، عينيـت يـافتن           
ــي آورد و   ــار م ــدرت محــوري را بب ق

  . آورد
چـون نظـام   :   اينك گفته مي شود -  3

در خطـر اســت، آقــاي خــاتمي بــراي  
نجات نظام، نـامزد رياسـت جمهـوري        

بنا بر قـول ديگـري، چـون        . شده است 
 نـامزد رياسـت     كشور در خطر است، او    

ــت  ــشته اس ــوري گ ــاي  . جمه ــا آق ام
ميرحسين موسوي آمد و او از نـامزدي        

اقـوي  . رياست جمهوري، كناره گرفت   
دليلش اين شـد كـه سـرنخ در دسـت           

اسـت و او حاضـر      ) خامنـه اي  (ديگري  
  .   نيست نقش بازيچه را بازي كند

 اين سخن كه نظام در خطـر اسـت،          ●
طر اما اگر نظام به خ    .  سخن حقي است  

افتاده است، بخاطر كنار رفتن پوشـشي       
است كه آقـاي خـاتمي و حكومـت او          

بر اثر بي پوشش شدن، ماهيـت       . بودند
. رژيم برخودي و بيگانه آشـكار گـشت       

هرگاه تحـريم وسـيع انتخابـات سـبب         
شود كه ايرانيان خود رأي بـر واليـت          
جمهـور مــردم بدهنــد و جهانيــان نيــز  
تــصديق كننــد واليــت از آن جمهــور 

تحــول از واليــت   دم اســت،  اوال مــر
مطلقه فقيـه بـه واليـت جمهـور مـردم           
شتاب مي گيرد و بي خطر به انجام مي         

تـا انجـام تحـول، رژيـم         رسد و ثانيـا     
ناتوان تر از آن مـي شـود كـه اينـك            
هست و از ايجـاد بحرانهـاي داخلـي و       

يـاد آور   . خارجي نيزناتوان تر مي شود    
( ي  مي شود كه بحرانهاي بزرگ خارج     

ــستان   ــراق، افغان ــم، ع ــول «را )  ات اص
در حكومــت آقــاي خــاتمي » گرايــان

 9به قول خود او، در هر       . ايجاد كردند 
ــد  ــك بحــران ايجــاد كردن در . روز، ي

رياست جمهوري آقاي احمدي نـژاد،      
هرچه بيشتر كوشيدند، كمتر موفـق بـه        
ــي و خــارجي   ــاي داخل ايجــاد بحرانه

 بحرانها يي هم كه ساختند، كـم      . شدند
دوام شـدند و نتــايج دلخــواه را بــراي  

هرگـاه آقـاي ميـر      . رژيم ببار نياوردند  
  - با سابقه ايران گيت      –حسين موسوي   

به رياست جمهوري برسد، درجا افكـار       
عمـومي جهــاني حـساسيت خــود را از   

دولتهاي خارجي نيـز،    . دست مي دهد  
حامي رژيم مي شوند و در خورد و برد        

. گردنـد از ايران، رقيب يكـديگر مـي        
هرچند وقتي او نامزد شد، بـر همگـان         
روش گشت كه نخست پذيرفتـه اسـت        
نقــش آلــت را بــازي كنــد و آن گــاه 
ــه   ــات را يافت اجــازه شــركت در انتخاب

بنا بر ايـن، احتمـال شكـستش از         . است
  . احمدي نژاد قوي است

 اين سخن كه كشور در خطر اسـت،         ●
اما عامل به خطـر     . باز سخن حقي است   

ر نه آقاي احمدي نژاد بـه       افتادن كشو 
 مــالي –تنهـائي كـه مافياهـاي نظـامي     

هستند كه آقاي خامنه اي را آلت فعل        
ــه او را در   ــت مطلق ــد و والي ــرده ان ك
سركوب مردم و بردن و خوردن ثروت       

بدين قرار، رهائي   . كشور، بكار مي برند   
كشور از خطر، به الغاي واليـت فقيـه و          

   مـالي  –خلع يـد از مافياهـاي نظـامي         
آقـاي مهنـدس    . تحقق پيدا مـي كنـد     

سحابي همچنان نگران آنـست كـه آن        
الغاء و اين خلع يد، سبب تجزيه ايـران   

در راديو آزادگان توضـيح داده      .  شود
ام كه در دوران رياست جمهوري اين       
جانب، نه تنها  بدون سـلب آزادي هـا،    
بــه عمليــات مــسلحانه در جــاي جــاي 
ـ            ن كشور پايـان داده شـد، بلكـه بـه يم

دفـــاع از آزادي و شـــركت دادن در 
ــر    ــوق ه ــذيرفتن حق ــث آزاد و پ بح
. صاحب حقي، اين مهم به انجام رسـيد       

،  تجاوز بـه آزادي      60كودتاي خرداد   
شهروندان و انكار حقـوق اقـوام و نيـز          
سازمانهاي سياسي شد و اين تجاوز تا به        
امروز ادامه يافتـه اسـت و حاصـل آن،      

ازه هـر انـد   . وضعيت امروز كشور است   
عمر ايـن رژيـم درازتـر، خطـري كـه           
كشور را تهديد مي كند،  بزرگ تر مي         

  .شود
  
اما دست آورد تحريم انتخابات    *

و آنچه بعد از تحـريم مـي بايـد          
  :كرد
  
 – دست آورد بزرگ مبارزه مداوم       – 1

كه تحريم مـداوم انتخابـات بخـشي از         
    اين شده است كه -آنست 

ـ      - 1/1 ه  رژيم مشروعيت هاي چهار گان
مشروعيت : خود را از دست داده است     

ــان آزادي  از انقــالب، مــشروعيت از بي
كه راهنماي انقالب ايران بود و حتـي        

، مشروعيت  »اسالم فيضيه «مشروعيت از   
از  تصدي استقالل ايران  و مـشروعيت         
از تــصدي آزاديهــاي عمــومي و رشــد 

  . جامعه ملي
ــم   – 1/2 ــت رژي ــل از دس ــار عم  ابتك

مالي بدر آمده و بـه       –مافياهاي نظامي   
در حــال . دســت مــردم افتــاده اســت

حاضــر،  گروههــائي از دانــشجويان،   
ــان،   ــان، بازاري ــارگران، زن ــان، ك معلم
روحانيان، ابتكار عمل را بدست آورده      

برغم سركوب شديد، همچنان اين     . اند
از ايـن   . ابتكار عمل را حفظ كرده انـد      

  ديد كه بنگريم،
است كه   انتخابات قالبي، فرصتي     – 2/2

رژيم در اختيار مردم مي گذارد و اين        
مردم هستند كه بايستي فرصت را براي       

تحـريم،  .  ابتكار عمـل مغتـنم بـشمارند      
حداقل كاري است كـه بـا انجـام آن،          
جامعه ملي هم واليت جمهور مـردم را        
تمــرين مــي كنــد و هــم  بــه اهميــت 
. بدست آوردن ابتكار عمل پي مي بـرد     

ــتن   ــم پيوس ــه،  به ــشهاي در نتيج  جنب
  . پراكنده ميسر مي شود

  اين شـبهه كـه بـا رسـيدن آقـاي             - 3
خاتمي به رياست جمهوري فضا باز مي       
شود و جنـبش بـراي اسـتقرار واليـت          
جمهور مردم آسـان تـر مـي شـود، بـا            
انصراف او از نامزدي، نادرستي خود را       

در حقيقت، شـبهه هـائي از       . مسلم كرد 
 از  اين نوع حاصل غفلت از امور بسيار،      

جمله اين امر اساسي است كه در حال        
ــسيار   ــادگي ب ــي آم ــه مل حاضــر، جامع
بيشتري دارد براي درك اين واقعيـت       
كــه راه حــل جانــشين كــردن واليــت 
مطلقه فقيـه بـا واليـت جمهـور مـردم           

 سـال رياسـت     8با آنكه همگـان     . است
جمهوري آقاي خاتمي را تجربه كرده      
 اند، هنوز تجديد انتخاب او، معنائي جز      
مشروعيت و فرصت دادن به رژيم نمي       

در نتيجه، توجه مردم به راه حـل        .  شد
بايسته و  ميل  به جنـبش بـراي تحقـق            

  . آن، كمتر مي گشت
در هر فرصت، توضيح داده ام كه         - 4

تحريم انتخابات را مي بايد بـا كوشـش         
براي تقويت نيـروي محركـه سياسـي،        

به ترتيبـي كـه در مقيـاس        . همراه كرد 
و در مقياس جهان، مـردم ايـران   ايران  

تحـريم بـزرگ    . سخنگو داشـته باشـند    
ــن كوشــش همــراه شــد،   ــا اي ــي ب وقت
جهانيان سخنگويان واقعي مردم ايـران      

  . را در برابر خود خواهند يافت
 در حــال حاضــر، هــدف اســتقرار  – 5

واليت جمهور مردم بر اصول اسـتقالل       
ــدالت    ــزان ع ــر مي ــد ب و آزادي و رش

ــد باشــ  ــاعي باي ــان آزادي، . داجتم بي
ــشين  ــگ آزادي را جان اخــالق و فرهن
ضد اخالق و ضد فرهنگ قـدرت مـي         

ــد ــشيني،  . كن ــن جان ــت اي ــديهي اس ب
جانشيني ارزشـهاي راهنمـا و هـدفها و         
روشها خواهند بود كه در بيـان آزادي        

  .تبيين مي شوند
        به نتيجه رسـاندن تجربـه اي كـه         
برغم سه جنبش همگاني همچنان نيمـه       

مانده است، يعني جانشين دولـت      تمام  
استبدادي كـردن دولـت حقوقمنـد و        

ايـن  .دموكراتيك، نيازمند برنامه ايست   
برنامه  بـه يمـن تجربـه دوران مرجـع           
انقــالب،  مــستند و متكــي بــه شناســائي 
ستون پايـه هـاي دولـت اسـتبدادي و          
تدبيرها ي سنجيده و بكار رفتـه بـراي          
برداشتن اين ستون پايه هـا و جانـشين         

ردن آنها با  ستون پايه هـاي حقـوق          ك
ملي و حقوق انسان  بكـار آن خواهنـد          
آمد كه، اين بار، مردم ما بنـاي دولـت          

  .حقوق مدار را به انجام رسانند
ــي و   ــاي سياس ــتقالل در قلمروه      اس
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگـي و نيـز         
آزادي و رشد، برنامه عمل و روش مي        

  افزون بـر     در اين باره ها نيز،    . خواهند
تجربه دوران مرجع انقـالب، طـي سـه         
دهه، بطور مرتب، آنهـا كـه در راسـت          
راه استقالل و آزادي هـستند، در ايـن         
قلمــرو هــا تحــول وضــعيت كــشور را  
مطالعه كرده و راه حلها و برنامـه عمـل        

امـا كـار نخـست      . را به روز كرده انـد     
استقرار واليت جمهور مـردم و دولـت        

  .حقوق مدار است
  

    تحريم و پس از تحريم-اسالم آزادي از زبان خميني ؟ 
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شاه «امنه اي هم خاتمي را خ ●
خوانده بود و هم به » سلطان حسين

عسگر اوالدي گفته بود رئيس جمهوري 
آينده مي بايد مقتدرتر از احمدي نژاد 

تعدد نامزدها به او امكان مانور . باشد
بنا بر اين، برغم سابقه اي كه . مي دهد

با مير حسين موسوي داشت، حضور او 
جود سه و. را در صحنه الزم مي ديد

، تكيه گاه »اصالح طلب«نامزد 
اجتماعي را ميان اين سه تقسيم  مي 

حسن روحاني نيز اعالن نامزدي . كند
هاشمي رفسنجاني از او خواست . كرد

  در همان حال،. از ميدان بيرون برود
 هاشمي رفسنجاني خاتمي را ترجيح ●

كرباسچي كه در آغاز، دبير . نمي دهد
رئيس ستاد كارگزاران سازندگي بود، 

يعني، هم امكانات . تبليغات كروبي شد
مالي خاتمي كم شد و هم گرايشهائي 
از اصالح طلبان پشتيبان  خاتمي 

  .نشدند
      در عين حال، هاشمي رفسنجاني 
بهيچرو موافق تجديد انتخاب  احمدي 

اصول «با توجه به اين كه . نژاد نيست
هرگاه خاتمي : گفته بودند» گرايان

ها يك نامزد دارند و او بيايد، آن
احمدي نژاد است و اگر نيايد، امكان 
عبور از احمدي نژاد را پيدا مي كنند، 
هاشمي رفسنجاني دست كم از نامزدي 

  .خاتمي حمايت نمي كرد
 مالي از پيش از – مافياهاي نظامي ●

اعالن نامزدي، هجوم شديد تبليغاتي به 
بعد از . خاتمي را شروع كرده بودند

امزدي، بر هجوم تبليغاتي، اعالن ن
.   اداري را افزودند–فشارهاي سياسي 

سركوب شديد دانشگاه ها، هرچند 
گزارشگر سياست عمومي مافياهاي 

 مالي است، اما در ميان –نظامي 
نامزدها، بيشتر از همه، خاتمي از اين 

  .سركوب زيان مي بيند
تكرار مي كردند » اصول گرايان «●

نشوند، از كه هرگاه خاتمي نامزد 
و . احمدي نژاد عبور خواهند كرد

بالفاصله، بعد از انتشار بيانيه خاتمي، 
  . نامزدي قاليباف مطرح شد

اصول « اما  اصالح طلبان رقيب ●
را از ياد بردند و به جان هم » گرا

  :افتادند
تا آخر مي مانم و بنفع :  كروبي گفت-

  .هيچكس كنار نمي روم
و يا مير يا من مي آيم :  خاتمي گفت-

بدين سان، كروبي را . حسين موسوي
واكنش حزبي كه . قاق حساب كرد

كروبي رهبر آنست و روزنامه اعتماد 
ملي كه ارگان اين حزب است واكنش 

  .نشان دادند
 طرفداران خاتمي، كروبي و عبداهللا -

نوري و مير حسين موسوي مورد انتقاد 
بنوبه خود، طرفداران آنها . قرار دادند
هاي خاتمي را بر شمردند و نيز ضعف

  . ترسوگري او را برخش كشيدند
  هرگاه حضور مير حسين موسوي را -

حاصل مانوري نشماريم كه خاتمي 
خود در آن شركت داشته است، بيانيه 
خاتمي حاكي از آنست كه او بعد از 
آن نامزد شده كه اطمينان يافته است 
مير حسين موسوي نامزد رياست 

نش نزديكان واك. جمهوري نشود
خاتمي كه در مطبوعات غرب نيز 

از جمله كوريه ( انعكاس يافته است 
حاكي از ) 2009 مارس 17انترناسيونال 

اينست كه مير حسين موسوي به 
چرا كه بنا . خاتمي رودست زده است
 هفته پيش، 5بر قول نزديكان خاتمي، 

خاتمي به او اصرار كرد نامزد بشود و 
 هفته بعد، 5 او، ورود. او امتناع ورزيد

  .عملي غير اخالقي است
 با توجه به واقعيتهاي باال، خاتمي به ●

  :اين جمع بندي رسيد
، او در موضع 76 در انتخابات سال – 1

تهاجمي بود و رقيبي از جماعت خود 

، دست 88در انتخابات خرداد . نداشت
  .كم دو رقيب دارد

، او در موضع 1388 در انتخابات – 2
 مي بايد ثابت كند دفاعي است و

 سال رياست 8كاري را كه در 
جمهوري، با وجود اقبال مردم به او، 
نتوانسته است انجام دهد، حاال مي 

  .تواند انجام دهد
 هرگاه بماند، عبور از احمدي نژاد – 3

اصالح «انجام نمي شود و سه نامزد 
اصول گرا «در برابر يك نامزد » طلب

  . قرار مي گيرند
طحي، كه به خاتمي بسيار  هرچند اب– 4

او خود را در : نزديك است،  مي گويد
وضعيتي ديد كه اصالح طلبان در 

 1384انتخابات رياست جمهوري 
داشتند، اما در حقيقت، او در وضعيتي 

زيرا . بدتر از آن وضعيت قرار گرفت
، »اصول گرايان«،  »انتخابات«در آن 

بعد از آنكه واليتي و رضائي انصراف 
هنوز سه نامزد، احمدي نژاد و دادند، 

اما در . قاليباف و الريجاني را داشتند
حال حاضر، تنها احمدي نژاد نامزد 

نيز » انتخابات«در آن .  آنها است
  .تخريب به اندازه اين انتخابات نبود

 بر فرض كه به رياست جمهوري – 5
انتخاب بشود، با آراي كمي به اين 

ريم زيرا  تح. مقام انتخاب خواهد شد
كنندگان به كنار، آنها هم كه رأي مي 

احمدي (دهند، اغلب از ترس بدتر 
در . است كه به او رأي مي دهند) نژاد

نتيجه، او در برابر خامنه اي و مافياهاي 
نظامي مالي بسيار ضعيف تر از  دوران 

 ساله خود خواهد 8رياست جمهوري 
 كه –نتيجه منطقي اين ارزيابي .  شد

بهامي غليظ مي پوشاندش بيانيه او در ا
 دادن انصراف است و او انصراف –

  داد، بخصوص كه
  بالفاصله بعد از اعالن نامزدي - 6

ميرحسين موسوي، روزنامه اعتماد ملي 
زمان وفاي به : خطاب به خاتمي نوشت

اين امر كه هرگاه . عهد رسيده است
داده ها جز داده هاي باال بودند، 

ست است را: خاتمي استدالل نمي كرد
من گفتم يا من مي آيم و يا مير حسين 
موسوي، اما چون او به من گفت نمي 

پس اگر نقض عهدي . آيد، من آمدم
شده است آن را مير حسين موسوي 

 استداللي كه طرفداران –كرده است 
خاتمي مي كردند و مخالف كناره 

، يك امر است و -گيري او بودند 
كناره گيري او به استناد عهدي كه 

اين .  خود كرده بود، امري ديگر است
وفاي بعهد، در رژيمي كه خميني باني 
عهد شكني شد و آن را سنت كرد، 
ستوده است اگر موسوي نگفته باشد كه 

اگر گفته باشد كه نمي آيد، .  نمي آيد
» مردمي«خاتمي عهد خود را با 

شكسته است كه بنا بر قول او، از او 
هوري خواسته بودند نامزد رياست جم

مگر اين كه چون ديده است جز . شود
خامنه اي انتخاب كننده واقعي ديگري 
وجود ندارد و او به خاتمي رأي نداده 

واقعيت . است، كناره گرفته است
اينست و اقتضاي اخالق مندي اين بود 
كه اين واقعيت را به صراحت باز مي 

  .گفت
 ابطحي توضيح تازه اي انتشار داده – 7

مله، يك علت از علتهاي و در آن، از ج
انصراف خاتمي را عبارت دانسته است 
از اين كه او نمي خواست بازيچه بازي 

به .  اي باشد كه ديگران گرداننده آنند
ترتيبي كه اين تحليل آشكار مي كند، 

خاتمي . اين دليل، دليل اصلي است
چون ديده است خامنه اي او را به 
بازي گرفته است، از صحنه خارج شده 

و به قول تقي رحماني، او  توپ را به 
  . انداخته است» اصول گرايان«زمين 
با آنكه خاتمي از اشاره به واقعيت      

نيز خودداري كرده و اين كار را بر 
عهده ديگران گذاشته است، اما  با 
آشكار شدن اين واقعيت كه انتخاباتي 
در كار نيست، يك بازي دركار است 

 اي به كه كارگردان آن خامنه
 مالي –نمايندگي از مافياهاي نظامي 

است، چرا  وقتي سر و كار با مردم 
است، اخالق از ياد مي رود و به مردم 

انتخابات رسوا را : گفته نمي شود
تحريم كنيد و بدين كار، كرامت 

  ؟خويش را پاس بداريد
  

سناريوهاي محتمل كه 
سبب انصراف خاتمي از 
نامزدي رياست جمهوري 

  :شدند
  
 خامنه اي بمثابه عامل مافياهاي ◄

 مالي مي تواند اينطور مانور –نظامي 
  :داده باشد

 برغم سابقه، ميرحسين موسوي را به ●
حضور پذيرفته و پس از گرفتن بيعت 
ضامن دار از او، با نامزد شدن او 
موافقت كرده و به او اطمينان داده 
باشد كه شوراي نگهبان صالحيت او را 

 مير حسين موسوي .رد نخواهد كرد
در نامه خود به خاتمي، احتمال مي 
دهد فعل و انفعالي روي دهد و سبب 
بازگشت خاتمي به صحنه انتخابات 

آيا او هنوز مطمئن نيست شوراي . شود
نگهبان صالحيت او را تأييد كند و يا 
تعارف مي كند تا معامله خود را با 
خامنه اي بپوشاند؟  با توجه به اين 

 سال، نامزد 20او پس از واقعيت كه 
رياست جمهوري شده است، ناگزير، 
يا موافقت خامنه اي را به دست آورده 
است و يا مي خواهد از در معارضه  با 

در اين صورت، . او، وارد انتخابات شود
رد شدن صالحيت او از سوي شوراي 
نگهبان، ديگر فرصتي باقي نمي گذارد 
تا كه خاتمي، از نو، نامزد رياست 

به سخن ديگر، مير .  مهوري شودج
. حسين موسوي تعارف كرده است

بيهوده نيست كه بمحض نامزد شدن،  
  .او را آدم خامنه اي خواندند

  با وارد كردن موسوي به صحنه، ●
اصالح طلبان را نه تنها گرفتار سه نامزد 
كرده، بلكه آنها را در برابر يكديگر قرار 

ود تكيه بيانيه خاتمي،  با وج. داده است
به اخالق، تلخي اين روياروئي را نمي 

من چون : زيرا مي گويد. پوشاند
نخواستم يك طرف دعوا باشم، انصراف 

اميدوارم موسوي و كروبي دو . دادم
  .طرف دعوا نشوند

 به نتيجه دلخواه خود كه ناگزير ●
كردن خاتمي به انصراف است، رسيده 

  .است
 هرگاه موسوي و كروبي نامزد ●

شركت كنند، » انتخابات« و در بمانند
تقسيم آراي شركت كنندگان در 

، فرصت تقلب در آن را »انتخابات«
ايجاد مي كند و مافياها و خامنه اي 
مي توانند نامزد خود را از صندوق 

  . بيرون آورند
  
ميرحسين موسوي و خاتمي باتفاق ◄ 

قرار :  سناريو تهيه و به اجرا گذاشته اند
 كه مير حسين بر اين گذاشته اند

موسوي بگويد نامزد رياست جمهوري 
نمي شود و يا  آن طور كه از قول او 

اعالن  فعال : گفته شده است، بگويد
صبر كنيم پس از سنجش . نامزدي نكنيم

دقيق وضعيت، ببينيم  نامزد شدن من 
و اين طور . ممكن مي شود يا خير

وانمود بشود كه خاتمي در نامزد 
خاتمي . ه استكردن خود شتاب كرد

. مشغول داغ كردن تنور انتخابات بشود
چنان كه حتي اهل نظر بر اين باور 
شوند كه نامزدي منتظر مير حسين 
موسوي فشار به خامنه اي است براي 
اين كه او به رياست جمهوري خاتمي 

بعد از آن كه تنور گرم شد، . تن بدهد
  . مير حسين موسوي وارد صحنه شود

نها كه خود را نيازمند      بدبينان و آ
توجيه آمدن ميرحسين موسوي و رفتن 
خاتمي مي بينند، اين سناريو را بيانگر 

اما  . واقعيت رخ داده مي انگارند
هرگاه، بدون اطالع و موافقت خامنه 
اي، مير حسين موسوي، آنهم به اين 
ترتيب، وارد صحنه شده باشد، هم 
براي خاتمي اندك اعتباري نمي ماند 

خطر رد شدن صالحيت مير و هم 
حسين موسوي بسيار زياد مي شود و از 
اصالح طلبان، جز كروبي كسي در 

هرگاه او شكست . صحنه نمي ماند
بخورد، شكست قطعي اصالح طلبان به 
پاي خاتمي در درجه اول و ميرحسين 
.  موسوي در درجه دوم نوشته مي شود
و هر گاه كروبي پيروز شود، خاتمي و 

وي دو بازيگري مي ميرحسين موس
شوند كه بازي را هنوز شروع نكرده، 

اين . باخته و از بازي اخراج شده اند
سناريو، سناريوي شكست مفتضحانه 
است و احتمال نمي رود، اين دو آن 

  .را تهيه و به اجرا گذاشته باشند
  
 خامنه اي و هاشمي رفسنجاني، ◄

 مالي و –بنمايندگي از مافياهاي نظامي 
ان سنتي و مالتاريا، محافظه كار

سرانجام  بر سر مير حسين موسوي به 
پس از اين توافق . توافق رسيده باشند

و سرسپردگي موسوي، به او اجازه 
داده اند خود را نامزد رياست 
جمهوري كند و او رئيس جمهوري 

موافقان اين سناريو مي . آينده است
  :گويند
 مير حسين موسوي موضع اصالح ●

رد بحران اتمي انتقاد طلبان را در مو
نبايد به غرب امتياز : كرده و گفته است

  .مي بايد در برابر غرب ايستاد. داد
 گرچه بعد از افشا شدن افتضاح ●
مير حسين موسوي به » ايران گيت«

 مجرا با 5خميني نامه نوشت كه از 
امريكا ارتباط برقرار است و او از 
هيچيك از آنها اطالع ندارد، اما  

فر و سرهنگ اوليويه نورث، با قرباني 
بنا بر اين، او .  دفتر او نيز رابطه داشتند

هم در آن افتضاح شريك ايران گيتي 
 ساله اي كه 8ها است، هم در جنگ 

نسل را قرباني كرد، نخست وزيري 
كرده است، هم در دوران نخست 
وزيري او بوده كه فسادهاي بزرگ 
روي دادند و نطفه مافياها بسته شد و 

 ميليارد دالر پول گم شد و ايران 105
 ميليارد دالر قرضه خارجي پيدا 12

كرد و هم در نخست وزيري او بود كه 
ماشين هاي اعدام در سراسر كشور بكار 
افتادند و زبده هاي يك نسل را سر 

بنا بر اين، يار غار ديگر ايران .  بريدند
  .گيتي ها است

 در همان حال كه آراي جماعتي از ●
گرايان را بدست مي آورد، اصول 

آراي بخشي از اصالح گرايان و آنها 
هم كه خارج از اين دو جماعت است، 

با وجود اين، با . به او داده مي شوند
آراي كمي به رياست جمهوري مي 
رسد و تكيه گاهي جز حاميان خود در 
رژيم نخواهد يافت و چاره جز 

  .سرسپردگي نخواهد داشت

  
مالي  و خامنه  –مافياهاي نظامي ◄  

اي كه جز آنها كسي را براي خود 
نگذاشته است، همچنان در پي تحميل 

، بعنوان رئيس »اصول گرا«يك 
در حال حاضر، . جمهوري هستند

اما .  نامزدي جز احمدي نژاد ندارند
با ناگزير كردن خاتمي به ترك صحنه،  
دستشان باز مي شود و هرگاه جو بين 

نژاد بماند،  المللي ايجاب نكرد احمدي 
مي توانند يكي ديگر از نامزدها را وارد 

  :صحنه كنند
 از هم اكنون، قاليباف را كسي ●

» رهبر«توصيف مي كنند كه از اعتماد 
برغم كارشكني هاي . برخوردار است

حكومت احمدي نژاد، شهر تهران را 
اصالح طلبان . خوب اداره كرده است

و ديگران را بهمكاري پذيرفته است، 
جنگ و تصدي فرماندهي نيروي در 

انتظامي، سابقه خوب از خود برجا 
  ...گذاشته است و

 غير از قاليباف، نامزد ديگري كه ●
بتواند آراي محافظه كاران سنتي و 

را از آن خود كند، »  عمل گرايان«
هرچند در حال حاضر، . واليتي است

برخي علت . از او سخني بميان نيست
 خامنه اي و را اين مي دانند كه ميان

هاشمي رفسنجاني، همرأئي وجود 
اينان برآنند كه در انتخابات . ندارد

هيأت رئيسه مجلس خبرگان، محمد 
يزدي، به اشاره خامنه اي خود را نامزد 

گرچه او موفق . رياست كرده است
نگشته اما سبب شده است كه هاشمي 

 رأي به رياست اين 51رفسنجاني با 
زعم اين باز ب. مجلس برگزيده شود

توجيه گران، تجليل هاشمي رفسنجاني 
از آيت اهللا سيستاني، نوعي دهن كجي 

  . به خامنه اي بوده است
        اين سناريو، گرچه بي مبنا نيست اما 

 قالي باف از موسوي حمايت كرده – 1
واليتي هم  نه از حمايت همه .  است

ها برخوردار است و نه از » اصول گرا«
  .هاحمايت اصالح طلب 

 سال 4 خواه احمدي نژاد براي - 2
ديگر رئيس جمهوري بگردد و يا غير 
او،  درصورتي كه از ائتالف وسيعي در 
سطح رژيم نمايندگي نكند، ميان دو 

مردم : سنگ آسياب قرار مي گيرد
ناراضي كه در هيچ يك از اين 
سناريوها نقش اصلي را ندارند و 

  . گرايش مخالف در خود رژيم
بر )  2009 مارس 17(اتفور       استر

اينست كه موسوي حاصل ائتالف  
اصالح طلبان و محافظه كاران سنتي 

از ديد استراتفور، سناريوي .  است
سوم، سناريوئي است كه به اجرا در 
آمده و سبب گشته است كه خاتمي 

با وجود اين، وجود .  انصراف بدهد
گرايشهاي متعدد در هريك از جناحها 

با يكديگر، مي تواند و تقابلهاشان 
چنانكه در . وضعيت را تغيير دهند
، احمدي 1384انتخابات  قالبي سال 

نژاد، در روزهاي آخر، از سوي خامنه 
در حال . اي و مافياها برگزيده شد

از درون رژيم، دريافت » خبر«حاضر، 
  :شده اند

 – نظر خامنه اي و مافياهاي نظامي ●
مالي همچنان بر اينست كه احمدي 

ژاد براي يك دوره ديگر رئيس ن
  .جمهوري بماند

 موسوي سر سپرده است و خامنه اي ●
از طريق او، دست كم در سطح رژيم 
. از انزوا تا حدود زياد خارج مي شود

  . او رئيس جمهوري آينده است
  

  5در صفحه 
  

!؟انتخاباتي با يك انتخاب كننده  
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  نكاتي از بيانيه خاتمي و : انقالب اسالمي
مير حسين موسوي و نظرها كه بنوبه 

 توانند سناريو محتمل تر را خود مي
  :معلوم كنند

  

قسمتهاي گويا از بيانيه 
خاتمي و نامه موسوي به او 
و چند نظر در باره اين و 

  :     آن سناريو
  
 26چند قسمت از بيانيه مورخ * 

  : و ارزيابي آنها87اسفند 
  
 ي و براي اخالقفهي به حكم وظمن ●

 در آراء و ي از هرگونه پراكندگزيپره
 مردم تي كامل به توان و مرجعمانيبا ا
 دي آنان است و باي رأ»زانيم«كه 

 يآرائشان در حد امكان به نقطه واحد
 يسوق داده شود، از صحنه نامزد

  كشميانتخابات كنار م
 ي اسالمي نظام جمهورانگذاريبن

 و ي نظرنييدر تب) ره(حضرت امام
 مردم و ي نظام همواره رأني ايعمل

ه آنها در صحنه حضور فعال و مسؤوالن
 انتخابات اني خواندند و جريرا اصل م

 را به ي اسالميآزاد و سالم در جمهور
 ي خدشه مرقابلي و غلي اصيضرورت
  )1 (.دانستند

 اقشار مختلف   گستردهيدرخواستها ●
 مردم در سراسر كشور مرا بر عيو وس

آن داشت كه با وجود همه مشكالت، 
 نياتنگناها و موانع به عنوان نامزد 
در . دوره از انتخابات اعالم حضور كنم

 از آن گفته بودم كه شي كه پيحال
 يتي است تا در موقعني من چنحيترج
 ني دي جمهوراستي رتي از مسؤولريغ

خود را به مردم و كشور بپردازم و بر 
 ستهي كه شايگراني باور بودم كه دنيا

. اند در عرصه حاضر و فعال باشند
 اعالم يبزرگانبحمد اهللا قبل از من 

 ي جناب آقانكيحضور كردند و ا
 ر،ي هرچند دي موسونيرحسيمهندس م
 به طور ي نامزدي خود را برايآمادگ
  )2 (. اعالم كرده انديرسم
 و ي كروباني آقازمي برادران عزبه ●

 كنم كه ي عرض ممانهي صمزي نيموسو
مدبرانه و دلسوزانه صحنه را با تفاهم 

 ي كنند كه خداتيريچنان مد
 و انجامديناخواسته به تفرقه و تشتت ن

 همه تالش زاني عزني دانم كه ايم
 راه به كار خواهند برد، نيخود را در ا
  )3 (ان شاء اهللا

 ي باورم كه جناب آقانيبر ا: ثالثاً ●
 در ريي تغجادي اي برا،يمهندس موسو

 الزم را دارند، يستگي شاي كنونطيشرا
هرچند ممكن است تفاوت ها و 

 در نظر و عمل وجود داشته ييزهايتما
 زي نزي عزنيباشد، اما مهم آن است كه ا

 بنداند ي انقالب و ملت پايبه آرمانها
 و نياديبن يهايو از حقوق و آزاد

 مردم بر سرنوشت و مصالح تيحاكم
 كشور به جد ي المللني بتيثي و حيمل

 . كننديدفاع كرده و م
 يروزي پيحضور در انتخابات برا: رابعاً

 ني و بر انهي تفنن پرهزكياست، نه 
 كسب آراء و نهي زمشانيباورم كه ا

 مردم را دارند، البته يانتخاب از سو
 و ارانهي كه همه ما هوشيدر صورت
  )4 (.مي عمل كننانهيواقع ب

 با همه تأكيدي كه در :اسالميانقالب 
بيانيه به اخالق شده است، ناراستي ها 
 بسيار موجود،  درآن، ناقض هاي

  :از جمله. اخالقند
 خاتمي مي داند كه خميني دم از – 1

واليت مطلقه فقيه است و اين واليت كه 
به قول منتظري از مصاديق شرك است، 

را نقض مي » ميزان رأي مردم است«

او همچنين سه نوبت اظهار خميني . كند
، او در 60 خرداد 6در . را شنيده است

مجلسيان نزد . شمار نمايندگان بود
يني رفتند و خميني در حضور آنها خم

اگر ملت موافقت كند، من : بود كه گفت
 تكرار 60 خرداد 25در . مخالفت مي كنم

 ميليون نفر بگويند بله من 35اگر : كرد 
مي گويم نه و بهنگام امضاي حكم عزل 

 ميليون 35اگر : بني صدر، باز تكرار كرد
نفر مرگ بر خميني بگويند و صداي 

آنها را بشنوم، عزل بني مرگ بر خميني 
صدر را تكليف خود مي دانم و به آن 

بديهي است خاتمي بنا بر .  عمل مي كنم
اما اين دروغ . مصلحت دروغ مي گويد

مصلحت آميز، فريب مردم و جلوگيري از 
جنبش آنها به قصد استقرار واليت 

  .جمهور مردم است
  در آغاز اعالن نامزدي خود را -  2

درخواستهاي «مستند مي كند به 
گسترده اقشار مختلف و وسيع مردم 

و در پايان پاراگراف، با » سراسر كشور
لحني سرزنش آميز  از حضور موسوي 

البته وفاي به عهد عملي . سخن مي گويد
اما اگر اقشار . اخالقي و ارزشمند است

مختلف و وسيع مردم از او خواسته اند 
نامزد شوند و او پذيرفته است، پس 

.  با مردم ايران بسته استعهدي هم
نقض اين عهد، خالف اخالق و خالف 

بخصوص كه خود او . بزرگ تري است
نامزدي خود را » دير«موسوي : مي گويد

يعني،  بهنگام نامزد . اعالن كرده است
شدن، خاتمي اطمينان داشته است كه 
ميرحسين موسوي حاضر به نامزد شدن 

پس نقض تعهد از سوي . نيست
راست .  سوي بوده استميرحسين مو

نگفتن به مردم خالف اخالق آشكاري 
مردم بايد بدانند آيا موسوي گفته . است

بود نامزد نمي شود و يا گفته بود نامزدي 
خود را ديرهنگام اظهار خواهد كرد و يا 

هر دو اعالن نامزدي به بعد : گفته بود
هر يك از قول و قرارها، .  موكول كنيم

ني متفاوت مي به انصراف خاتمي معا
سكوت بيانيه در اين باره، . دهند

راستگوئي نيست و چون راستگوئي 
  .نيست، خالف اخالق است

  در اين قسمت، خاتمي علت كناره -  3
با وجود سه : گيري خود را باز گفته است

، را »اصالح طلبي«نامزد  با مارك 
محكوم كردن خويش به شكست مي 

  . دانسته است
با مير »  تمايزهاتفاوت ها و« از – 4

.  حسين موسوي سخن بميان مي آورد
بي آنكه اطمينان داشته باشد، اميدوار 
است موسوي آراي مردم را كسب كند 

همه ما هوشيارانه «البته به شرط اين كه 
در عين حال،  !  »و واقع بينانه عمل كنيم

او . ترجيح خود را نيز اظهار مي كند
اما  .  موسوي را بر كروبي ترجيح مي دهد

اين امر، بطور صريح نظر خود را اظهار 
         .  نمي كند، خالف اخالق است

  
 اسفند 27قسمتي گويا از نامه * 

  :مير حسين موسوي به خاتمي
  
 چون نجانبي كه اديدان ي مخود «◄

شما راه درست را اصالحات همراه 
 و شيراي پزي، و ن)1 (بازگشت به اصول

 و كنم ي مي تلقري مسني در ايينوزا
 كرد ي نمجابياگر مختصات زمانه ا

 را ي كسقي طرني تداوم ايبرا
. دانستم ي آن نمگذار هيتر از پا مناسب
گونه كه در مالقات   و هماننيهمچن
 كردم دقت و صحت رض عيحضور
 مختصات دارم را ني كه از ايبرآورد
و اگر فارغ ) 2( نميب ي نمريناپذ برگشت

 بر ما خي كه تارييها يستياز رودربا

 كه در ي و مالحظاتدينخواهد بخش
 دهي جا دارد نادي با منافع ملسهيمقا

 دوستان و غالب بر يگرفته شوند، را
 ديي مرا تايابي ارزنيهمه نظر شما ا

 نيهمچن.  كنم ي آن اصرار نمرنكند ب
 اتخاذ يفرصت و فسحت مجال را برا

 كه ي و وصول به وحدتمي تصمنيبهتر
 دينگر بدون ترد همفكر و همسيروهاين

 دانم ي هنوز گسترده مرسند يبه آن م
 گري از دكي هراي شما اي خود ريو تاخ

 به ديدوستان را در خروج از صحنه مف
 انتخابات ي شدن فضازتريشورانگ

  ».شناسم يم
  : انقالب اسالمي

اصالحات همراه با بازگشت به « اما – 1
، نه نظر خاتمي كه نظر خامنه اي »اصول
اصالح «امنه اي بود كه از اين خ. است

.  سخن بميان آورد» طلبي اصول گرايانه
در اين  جمله، موسوي مي خواهد بگويد 
نامزد خامنه اي از اين نظر است كه نه 
در شمار اصالح طلبان و نه در عداد 

خط امام خامنه «اصول گرايان، بلكه در 
  .است» اي

» مختصات زمانه«  ارزيابي خود را از - 2
حيح مي داند و به استناد آنها، دقيق و ص

. نامزد شدن خود را توجيه مي كند
هرچند مي گويد احتمال خطا در برآورد 
خود را مي دهد، اما  تا  خاتمي و ديگران 
خطاي او را مدلل نكنند، او خود را كسي 

. مي طلبد» مختصات زمانه«مي داند كه 
مردمي كه » مختصات زمانه«اما از اين 

هند، البته كمترين اطالع مي بايد رأي بد
 .را ندارند و بسا هرگز اطالع نيابند

  

نمي : خاتمي مي گويد
خواستم در بازيي باشم 
كه سرنخ آن در دست 
ديگري است، پس از 
آنكه موسوي گفت نمي 

و ... آيم، نامزد شدم و
انتخاب كننده اي غير 

  :خامنه اي، نيست
  
 تنور آقا را با :يفرهاد رجبعل* 
  :اغ نكنيم دي موسويآقا
  
 توان گفت كه ي ضرس قاطع مبه
 به صورت كامال غير ي موسويآقا

 وارد صحنه شد و با علم به ياخالق
 ي به آمادگياالسالم خاتم اينكه حجت
 انتخابات رسيده و ستاد يكامل برا
 هم تشكيل شده بود، اش يانتخابات

 ايشان ي استانيبالفاصله پس از سفرها
ه رسما اعالم به بوشهر، فارس و كهگيلوي

 كرد تا همه حاميان يكانديداتور
طلبان در شوك فرو   و اصالحيخاتم

روند و اين فرض نيز قوت يابد كه 
جناح راست پس از مشاهده اقبال 

ها كه   در شهرستاني به خاتميعموم
 ي پيروزي برانژاد يتنها اميد احمد

 به خطر افتاده و توسط باشد، يم
 يبه موسو يا اهللا خامنه اطرافيان آيت

 برسد كه در صورت ورود به امپيغ
 و اصرار يعرصه و اعالم كانديداتور

بر ماندن، از او حمايت خواهد شد؛ و 
 يدور از ذهن نيست اين فرضيه كه آقا

 يش برا  پس از اعالم دو شرطيخاتم
 ي بر اينكه يا نظرسنجي مبنيموسو

شود و هر يك مقبوليت داشت، بماند و 
 به د،دن اصرار دار به مانييا اگر موسو

نفع او كنار رود كه خب ميرحسين 
 با چيدمان به نظر درست يموسو

اصرار بر (!) همين فرض، با سفارش آقا
 از صحنه خارج يماندن كرد كه خاتم

 . شود كه شد
 به ماندن ي موسوي واقع اصرار آقابه

 يك قمار يو حذف محمد خاتم
 ايشان ينزديك به قطعيت به باخت برا

د كه در صورت شكست، هم خواهد بو
اش از بيست  اندك حيثيت اندوخته

وت و استفاده از حافظه ضعيف كسال س
 و هم برد ي را از بين مي عموميتاريخ

 ينسل جوان ايران او را مقصر اصل
شكست اصالح طلبان در انتخابات 
 يخواهد شناخت كه با حذف آقا

 موجبات شكست جنبش اصالح يخاتم
 رسد ي به نظر م را فراهم كرد كهيطلب

آمده، اين  با توجه به وضعيت پيش 
گمان بسيار محتمل باشد كه 

 يك دوره ديگر ي برانژاد ياحمد
و .  را در دست گيرديرياست جمهور

 در تهمانطور كه وزارت اطالعا
 كه ماه گذشته منتشر كرد، يگزارش

 اصولگرايان يضمن اعالم خطر برا
 دو برابر ياعتراف نمود كه خاتم

 ي حتي دارد و موسوي نژاد راياحمد
 را هم جمع نژاد ي احمدي از آراينيم

 . نخواهد كرد
  
 انصراف در راستاي :علي كالئي* 

  :حضور
 

ما به اين نكته توجه نكرده بوديم كه 
بعد  اصالح طلبان حكومتي در سير ما

 خود و پس از شكست آن 84سال 
سال، تالش دارند كه به استاندارد هاي 

رد پذيرش اصول اصول گرايي مو
در گام اول و . گرايان نزديك شوند

در كنگره جبهه مشاركت به طور 
مشخص مشاهده شد كه با حذف سيد 
رضا خاتمي كه از طيف تند روهاي 
اصالح طلب حكومتي بود، محسن مير 
دامادي كه از خط امامي هاي جبهه 

با . مشاركت است جايگزين او شد
وجود اينكه در آن كنگره جوانان 

اركتي تالش بسياري كردند كه مش
عبداهللا رمضانزاده كه از همان طيف 
تندروهاي اصالح طلب حكومتي بود 
جايگزين دكتر رضا خاتمي شود، اما 
نظر عقالي مشاركتي بر اين قرار 
گرفت كه قدرت درون حزبي به 
عنصري خط امامي و تشكيالت محور 

در كنار . مانند ميردامادي تعلق بگيرد
جبهه مشاركت، در اين تحول در 

مجاهدين انقالب نيز شاهد تحوالتي 
آرمين و نبوي كه در ستاد . بوديم

مشاورين دكتر معين نقشي اساسي 
داشتند و در آن جبهه دموكراسي 
محور وعده داده شده معين قرار بود 

نگارنده از هر دو پرسيده (حاضر شوند 
، )بود و هر دو نيز تائيد كرده بودند

تخابات با فراموش پس از شكست در ان
كردن اين مسئله اوال كه به انكار اين 
مسئله پرداختند و از معين براي تشكيل 
جبهه مورد نظرش كه وعده داده بود 
حمايت نكردند و ثانيا از هم نشيني با 
نيروهايي مانند ملي مذهبي ها و 
نهضت آزادي ها كه در هنگام 
انتخابات از معين حمايت كرده بودند 

حتي بحثهايي . ري نمودندنيز خوددا
در ميانشان طرح شد كه چرا در طول 

از گذاردن ) 84 تا76( سال اخير 8
يا به قول ايشان (تصوير آقاي خميني 

بر باالي سرمان ) امام خميني
  . خودداري كرده ايم

در ميان اين كورس رقابتي درون    
جرياني اما مير حسين موسوي نيز پس 

كي از از رايزني هاي بسياري كه ي
اصلي ترين آنها رهبر فعلي يعني آقاي 
خامنه اي بود با اعالم حضور وارد 

خاتمي نيز كه زماني . ميدان ميشود
اعالم كرده بود كه يا من مي آيم و يا 
مير حسين ، با حضور مير حسين علنا 
حضور خود را منتفي ديد و از صحنه 

  .كنار رفت
اما جريان را چگونه مي توان تحليل 

  .كرد
به نظر مي رسد اين كناره گيري و    

ادامه حضور ميرحسين و كروبي را 
راستاي همان همراهي اين جريان 
اصالح طلب حكومتي با اصول گرايان 

خاتمي هرچه تالش . سنتي تفهيم نمود
كرد نتوانست خود را به اين جريان 

حتي وقتي اعالم كرد كه .نزديك كند 
اولويت اول او در اين دوره مسائل 

صادي است هم باز توان تائيد گيري اقت
از مراجع قدرت اصول گراي سنتي 

او به . درون قدرت ايران به پيدا نكرد
هر حال رئيس جمهوري بود كه در 
دوران او اعتراضاتي عليه اصل نظام و 

تير ماه . رهبري آن صورت گرفته است
 ، بازداشت ملي مذهبي ها در سال 78
  و شكل گيري علني اين جريان،80

قدرت گيري جريانهاي دانشجويي كه 
در كنار آن جدا شدن تحكيم از 
سيطره معنوي حاكميت و همچنين 
شكل گيري جريانهاي چپ دانشجويي 
قرار دارد و وقايعي اين چنين در 

البته امري . دوران خاتمي روي داد
كه واضح و مبرهن است اين است كه 
خاتمي خود از حاميان اين گونه وقايع 

 و در مقطع 80در سال او . نبود
بازداشت نيروهاي ملي مذهبي رئيس 
جمهور ايران بود و هيچ كاري در 
. حمايت از اين نيروهاي در بند نكرد

 و در بسياري 78در مقطع تير ماه 
مقاطع به گفتن دروغهايي علني متوسل 
شد تا جريان اعتراضي را عليه بنيانهاي 
. نظام واليي ايجاد شده بود، مهار كند

 به هر حال داشتن مسئوليت رياست اما
جمهوري در اين دوران حساس كه 
نتيجه تاريخي حدود بيست سال 
حكومت واليي و تجميع قواي معترض 

كه البته اعتماد (بود و اعتراض آنان 
نادرست نيروهاي مخالف را به اين 
اصالح طلبان حكومتي به دنبال 

خود براي خاتمي در پيشگاه ) داشت
تي حاكم بر نظام اصول گرايان سن

واليي خبطي بزرگ و گناهي نا 
در طي اين . بخشودني بوده و هست

روزهاي كانديداتوري نيز خاتمي هر 
چه تالش كرد نتوانست اين وضعيت 
خود را در مقابل آقا باالسرهاي نظام 
اصالح كند و حتي تالش او منجر به 
تهديد به مرگش توسط روزنامه كيهان 

ا و مطالب كه جريان در خبره. (شد
  )منعكس شد

در مقابل اما كروبي سابقه بس روشن   
. در كنار آمدن با اصول گرايان دارد
او دقيقا و در زماني كه در ميان 
درگيري هاي درون حكومتي، اصول 
گرايان نياز به برخورد با مشاركتي ها و 
يا مجاهدين انقالبيها را دارند، با گفتن 

اتي حرفي يا انجام عملي خوراك تبليغ
. را براي ايشان فراهم مي كند
همچنين در پيشينه او جلوگيري از 
طرح اصالح قانون مطبوعات با حكم 

  . واليي نيز ديده مي شود
او . موسوي نيز وضعيت مشابه دارد   

كه نخست وزير مورد وثوق آقاي 
خميني بوده، بيست سالي است كه در 
حاشيه به سر مي برد و تعداد اظهار 

تعداد انگشتان دو دست نظرهايش به 
از (در هر دوره انتخاباتي . نمي رسد

اولين گام تالش براي )  تا امروز76
  اصالح طلبان حكومتي ، تالش براي 

  6در صفحه 

!؟انتخاباتي با يك انتخاب كننده  
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قانع كردن ميرحسين براي رياست 
تالشي كه البته هميشه . جمهوري بود
  .ناكام مي ماند

  
خاتمي به من : غالمعلي رجائي* 

ن كرد موسوي مرا مطمئ: گفت
كه نمي آيد و چون من نامزد 

  :شدم، آمد
  

من نخست با آقاي موسوي هماهنگ 
. كرده بودم كه ايشان بيايد و من نيايم

كه با اصرار به من گفت  پس از اين
هرگز قصد ورود به اين عرصه را ندارد 
و من را مطمئن كرد، من حركت 

  . كردم و كار را آغاز نمودم
ايشان هايي كه  در اين روزها، حرف

زنند با آن موضع پيشين، تطابق و  مي
تطبيق ندارد و اين روند به صالح و 
مصلحت ما نيست و من كامال آماده 
هستم انصراف بدهم و ميدان را در 

براي همين، براي . اختيار ايشان گذارم
تلطيف بحث از ميزان استقبال مردم 

هايي كه ايشان رفته  شهرها و استان
برخورد مردم بود، پرسيدم كه نحوه 

اي شما چگونه بود؟ و وي در هبا سفر
بسيار خوب بود و با محبت : پاسخ گفت

  . رو شدند همچون هميشه با من روبه
  
  

مير حسين موسوي رئيس * 
  :جمهوري حكومت ائتالفي؟

  
خبر  1387 اسفند 27 عصر ايران، در◄ 

ميرحسين كانديداي : داده است
 .  استت ائتالفيحكوماحتمالي 
 از قاليباف به عنوان حكومت،در اين 

معاون اول و محسن رضايي به عنوان 
 .وزير نفت يا كشور نام برده مي شود

يك نماينده اصولگراي مجلس   
شوراي اسالمي از آغاز رايزني هاي 
حاميان طرح دولت ائتالفي با 

 .����� ���دادميرحسين 
كه بر عدم درج نامش تاكيد  وي

داشت در گفت و گو با 
به مباحث  عصرايران، با اشارهخبرنگار

مطرح شده پيرامون كناره گيري سيد 
ايده  اخيرا: محمد خاتمي بيان داشت

مذاكره حاميان دولت ائتالفي با 
ميرحسين موسوي جدي شده و به 

زياد حاميان اين جريان در  احتمال
نهايت ميرحسين را به عنوان نامزد 

ائتالفي معرفي خواهند  نهايي دولت
 .كرد
 خاطرنشان كرد كانديداتوري وي   

تا حدودي منتفي است  محسن رضايي
و قاليباف نيز نظر نهايي اش را اعالم 

ديگر واليتي نيز هنوز  نكرده و از طرف
براي كانديداتوري تمايل جدي نشان 

بر اين اساس ايده  .نداده است
پردازان دولت ائتالفي قصد دارند 
ميرحسين موسوي را به عنوان نامزد 

 . كنندمعرفي
  

كيهان (حسين شريعتمداري * 
خاتمي براي آن ): 87 اسفند 27

نامزد شد كه زمينه را براي 
  :موسوي آماده كند

  
كيهان پيش از اين احتمال داده «◄ 

بود كه آقاي مهندس موسوي نامزد 
نهايي جبهه اصالحات و اعالم حضور 
آقاي خاتمي با هدف زمينه سازي 

. ستبراي حضور ايشان صورت گرفته ا
در اين باره گفتني است كه اگر آقاي 
مهندس موسوي با تابلوي جبهه 
اصالحات به صحنه مي آمد ناچار بود 

سوابق ناخوشايند مدعيان اصالحات را 
با خود حمل كند كه نتيجه آن، خدشه 
دار كردن سوابق و خوشنامي خود در 
دوران نخست وزيري بود و اگر بدون 

 مي تابلوي جبهه اصالحات به صحنه
آمد، براي اين سؤال پاسخي نداشت 

 سال حاكميت مدعيان 8كه چرا طي 
 سال 4اصالحات بر قوه مجريه و 

حاكميت آنان بر قوه مقننه و هجوم 
آشكار و بي پرده آنها به اسالم، انقالب، 

  »سكوت كرده است؟... امام و
  

عبور از احمدي نژاد ممكن * 
  :گشت

  
، محمد حسين 87 اسفند 26در ◄ 
ني كناره گيري خاتمي را مورد تهرا

  :ارزيابي قرار داده است
 است كه با رفتن نيوال ائ اما سو ●

، ساختار عرصه ي خاتميهوشمندانه 
 يرقابت چه خواهد شد و خروج

 تواند ي چه مي مبارزات انتخاباتنديفرا
 باشد؟

 موسوم به ياسي در اردوگاه سنكيا
 ي باقي جز كروبياصالح طلبان، نامزد

 است كه ي كسيكروب.استنمانده 
، ياسي سي عملگراي چهره هايبرخ

 اصالحات، به او ي و اجتماعيفرهنگ
 ي فرد براني اند و او را بهتروستهيپ

اداره كشور در چهارچوب قانون 
 ي مراني اي اسالمي جمهورياساس
 .دانند
 اردوگاه ني اما، در اني حسريم   
سابقه .  ندارديي، به اجماع جاياسيس
 مواضع او قبل و پس زيو و ن اياسي سي

 ي نشان داد كه نمياز اعالم نامزد
 اصالح طلبان تي اكثريتواند آرا

اظهار  . را از آن خود سازدياسيس
 ي حاكزي اصالح طلبان ني برخينظرها

 از آنان، يارياز آن است كه بس
 شي را خارج از اردوگاه خونيرحسيم
، با رفتن بي ترتنيبد .نندي بيم

 از جناح اصالح يرگ، بخش بزيخاتم
 .  سر گردانند،طلبان
 اما در جناح موسوم به و ●

 نخواهد ني، وضع، بهتر از اانياصولگرا
 داشت دي نژاد امي احمديآقا: بود

 ي، تماميكه با آمدن خاتم
 كه با او مخالفند، به ناچار يانياصولگرا

 يحول او به وحدت برسند و شانس و
اما  . حداكثر كننديروزي پيرا برا

 را نقش بر يدي امني، چنيرفتن خاتم
 .آب كرد

، جنبش اني، در جناح اصولگرانكيا    
 ي جدي نژاد به شكليعبور از احمد

 اردوگاه، نظاره نيفعال خواهد شد و ا
 خواهد شد كه ي جدييگر  رقبا

 آن ني ، سرشناس تربافيمحمد باقر قال
، بافي و قالي موسونيرحسيم .هاست

 از ينند بخش تواي متيهر دو در نها
 را از اني اصالح طلبان و اصولگرايآرا

 .آن خود كنند
 و گفتمان ي از موسوي خاتمتيحما    

 او ، ياسي سيعدالت همراه با سابقه 
 از اصالح طلبان و ي، بخشبيبه ترت

 خواهد لي متماي را  به وانياصولگرا
 .ساخت
 در دوران بافيبق محمد باقر قال سوا●

 يروياران و ندفاع مقدس، سپاه پاسد
 او با دفتر كي ارتباط نزدزي، و نيانتظام
 تيري در مدشي هاتي و موفقيرهبر

 يكالن شهر تهران به رغم تمام
 هدفمند دولت نهم، ي هايكارشكن

 اني در اردوگاه اصولگراي خوبگاهيجا
 عالوه، سابقه به . داده استيبه و
 يروهاي او در جذب نيتيريمد

با  يمتخصص اصالح طلب و همكار

 او زي پرهزيآنان در اداره شهر تهران و ن
  ي و جناحياسي سي هاياز تنگ نظر

دانش - بر برنامه دشي تاكنيو همچن
 را يادي بخش زت،يري در مديمحور
 اصالح طلبان، ي اجتماعي هيدر ال

 .  ساخته استيمتوجه و
 كه اصالح طلبان مي، اگر فرض كنحال

به وحدت برسند، در آن صورت 
 را كنار بگذارد دهاي تردبافيچنانچه قال
 كي استراتژي شود، نقشدانيو وارد م

 .به نفع اصالح طلبان خواهد داشت
 ي آراي جدزشي تواند با ري مي و
 يروزي نژاد، احتمال پي احمديآقا

نامزد واحد اصالح طلبان را به شدت 
 توان را به ني ايو . دهدشيافزا
 هي از الي بخش بزرگراي دارد زيخوب
، با اني اصولگراي و اجتماعيساي سيها

 ي هااستيتوجه به عملكرد و س
 ي احمدينادرست دولت نهم، از آقا

 را به بافي گردانند و اگر قاليرونژاد 
 خواهند ي به  و  بشناسند،يخوب
  .  ديگرو
 رسد كه اصالح طلبان، يظر م   به ن

 ي آقادنيچنان از به قدرت رس
 لي نژاد نگرانند كه به رغم مياحمد

، چه در دور اول و چه شي خويطنبا
 ي تلخ مي تن به وحدتريدوم، ناگز

 .دهند
 ي با برگبافي، اكنون قالي هر روبه ●

 ي تواند با جديكه در دست دارد، م
 زي هر دو جناح، بر سر مي نامزدهانيتر

 .نديمذاكره بنش
 تواند دست كم، مانع ي مبافي قالاي آ
  نژاد شود؟ي احمدي آقايروزيپ

 يغاتي تبلمي و تبافيتوان قال، به پاسخ
، ني عالمانه تريرياش در به كار گ

 روش ني و صادقانه ترنيهوشمندانه تر
 ي بستگي اقناع افكارعموميها

 ني چنارانشي و بافي قالايآ.دارد
   دارند؟يقدرت

 

كردن شمار  كم
دارندگان حق رأي 

  وضعيت رژيم در -
  اختالف ها -  87سال 

 –شدت مي گيرند 
نماد خامنه اي 

  :انحطاط اخالقي 
  
آمار واقعي شركت كنندگان * 

  در انتخابات سال آينده 
  
 بر اساس آخرين گفته دانشجو، ◄

اويكي از سه (مسئول انتخاباتي ايران، 
برادر نمونه حكومت احمدي نژاد كه 
از مسئوالن تبليغاتي ايشان در دور قبل 
انتخابات بودند و بعد از به قدرت 

كي به شوراي رسيدن احمدي نژاد ي
شهر رفت و يكي به استانداري تهران 
رسيد و يكي به رياست دانشگاه تربيت 
مدرس و اخيرا استاندار تهران يعني 
همين دانشجو به معاونت وزارت كشور 

دارندگان )  يا رييس ستاد انتخابات
 ميليون 46حق رأي در ايران، حدود 

  .نفر هستند
ل      اما با توجه به آمار سرشماري سا

 كه بر اساس چك كردن 1385
شناسنامه ها درب خانه ها صورت 
گرفته بود و جمعيت كل ايران در آن 

 نفر، اگر 70495782زمان برابر بود با 
 سال را بر اساس همين 18افراد زير 

سرشماري محاسبه نماييم برابر مي 
  شوند با 

  . نفر 5463978 سال، 4 تا 0  -
   نفر 5509057 سال، 9  تا 5 -
  . نفر 6708594 سال، 14 تا 10بين  -

 سال آن زمان، 15     جمع افراد زير
 برابر بوده است  با 1385يعني سال 

  . ميليون نفر17,8حدود  
اگر اين افراد را از كل جمعيت كسر 
نماييم كل جمعيت واجد شرايط در 

 53,8: ايران برابر است مي شود با
  .ميليون نفر

ن جمعيت با كسر محاسبه مرگ و مير اي
 ميليون نفر مي 53,2داراي حق رأي  

  .گردد
      تفاوت جمعيت واجدين حق راي 
بنا بر آمار سازمان آمار كشور با دانشجو 

  . ميليون نفر7حدود :  برابر مي شود
.     اين تفاوت آمار  از چه رو است
آمار رسمي كشور در حكومت همين 

 ميليارد 40احمدي نژاد با صرف  
ل شده اند و حاال، تومان  تحصي

چرا؟ . دانشجو مي گويد اعتبار ندارد
زيرا مي داند مردم انتخابات قالبي را 

و نيز، جمعيت داراي . تحريم مي كنند
حق رأي را  كم مي كنند تا دستشان 

  .در تقلب نيز باز باشد
      بخاطر شركت نكردن مردم در 
دادن رأي، رژيم  چون مي داند  

ان دهنده ميزان رأي دهندگان نش
ميزان مشروعيت رژيم است، متصديان 
انتخابات، همواره با كاستن از شمار 
واجدين حق رأي، شركت كنندگان 

 درصد 50در دادن رأي را به باالتر از 
  .  مي رسانند

  
 1387وضعيت رژيم در سال * 

 سال 30بدترين وضعيت ظرف 
  : بود
     

ضعيف ترين دوران رژيم واليت فقيه  
.  ذشته امسال بوده استدر سي سال گ

علي خامنه اي در بدترين موقعيت 
  .بوده است

   احمدي نژاد كه در واقع نخست 
وزير او مي باشدآنچنان باليي بر سر 
حاكميت وي آورده است كه دل او و 
همه مافياها را خون كرده است و به 
ناچار بايد فردي گمنام براي به دست 
گيري نخست وزيري يا رياست 

به سر كار بيايد به قول يكي جمهوري 
از هواداران خاتمي مردم ايران 
همواره در انتظار هستند كه فردي 
ديگر بيايد كه قدري هم گمنام باشد و 
  .اين فرد شايد مير حسين موسوي باشد

    وزير دربار، مير حجازي و سيد 
مجتبي مشغول تعيين تكليف رئيس 

اين دو در اين . جمهوري آينده هستند
.  مشغول گفتگو با خامنه اي هستندباره،

رژيم دير متوجه خرابي اوضاع شده 
است و  ديوانه وار در پي يافتن راه 

  .عالج است
  : وضعيت داخلي ●

   تقريبا تمام گروههاي جناح اصالح 
طلب و طرفداران هاشمي از نظام دور 
شده اند و هيچ حمايتي از  رهبر نمي 

  .كنند 
 –مي سازمان مجاهدين انقالب اسال

 كارگزاران – حزب كار –مشاركت 
 مجمع – روحانيون مبارز –سازندگي 

تقريبا به ... اساتيد حوزه علميه قم و 
طور كامل از خامنه اي دور شده اند و 

  .تا حدي  با او درگير نيز هستند

   در گروههاي اصولگرا نيز به دليل 
حمايت هاي خامنه اي از احمدي نژاد 

ير سئوال رفته تقريبا  كارآئي او ز
ميان آنها اختالف است بر سر . است

حمايت يا عدم حمايت از احمدي 
  . نژاد

خبرگان رهبري با انتخاب آخر خود 
به رهبري نشان دادند كه تمايل 
بيشتري به دور شدن از مواضع او در 
امور دارند و اين در  حالي است كه 
سال گذشته حاميان او و مخالفان 

  .بودندهاشمي بيشتر از اين 
 مجمع تشخيص مصلحت به گروهي -  

تبديل شده است كه با نهادهاي 
منتخب رهبري وارد كارزار منفعت 
طلبانه به سود خود و گروه خود شده 
اند و در برخي موارد مصوبات مجلس 
را در برابر رييس جمهور و شوراي 
نگهبان  كه مورد اعتراض قرار گرفته 

 .است تصويب و تاييد مي كند
 سر كار آوردن كردان با عدم   بر-

مخالفت خامنه اي كه سبب ايجاد بي 
آبرويي براي رژيم شد، به حساب 
ناتواني خامنه اي و آلت فعل مافياها 

بخصوص كه بعد از . شدن او نوشته شد
بركناري از وزارت كشور، به مشاورت 
رييس جمهور و معاونت وزارت نفت 

  .رسيد
  انتخاب محصولي از اعضاي به نام-

 مالي به عنوان وزير –مافياهاي نظامي 
كشور و انتخاب معاونيني چون 

» رهبر«دانشجو، باز به حساب ناتواني 
  .نوشته شد

 افتضاح در برگزاري همايش حمايت -
از فلسطين با وجودي كه رژيم  تمام 
مهره هاي خود را در  برگزاري اين 
همايش بي محتوا بكار گرفت، بي 

  .ازهم بيشتر كرداعتباري خامنه اي را ب
 78 در سال گذشته بعد از سال -

 –بيشترين فشار بر دانشجويان وارد شد 
سركوب حركت هاي صنفي 
دانشجويان به شديد ترين وجه بعمل 

دانشجويان عمل و رژيم واكنش . آمد
شدت گرفتن سركوب حاكي از . بودند

بيرون آمدن حركت دانشجويان از 
 زير خاكستر و ضعف گسترده نظام در

 .برخورد با آنان را گزارش مي كند
 جامعه به شدت با رژيم به مخالفت -

اين مخالفت را به . برخاسته است
  :اشكال گوناگون ابراز مي كنند

    هر كاري  را كه رژيم مي كند و با 
هر امري موافقت مي كند،  مردم با 

دانشجويان . آن مخالفت مي كنند
تقريبا در حال رسيدن به موضع 

.  با كليت نظام هستندمخالفت
گروههاي سوسياليستي و چپ در 
دانشگاهها خود را به نمايش گذاشته 

گروههاي اسالمي زير چتر انجمن . اند
هاي اسالمي اختالفات خود را با نظام 

طرفداران . پر رنگ تر كرده اند
 –انديشه هايي مانند نهضت آزادي 

 جبهه ملي ها و –ملي مذهبي ها 
 بر فعاليتهاي خود طرفداران بني صدر 
گروههاي طرفدار . وسعت مي بخشند

هاشمي و خاتمي نيز در دانشگاهها به 
صورت علني با رژيم مخالفت مي 

  .كنند
 مرگ چندين تن از زندانيان سياسي -

آنچنان عرصه را بر نظام تنگ نموده 
است كه برخي از گروههاي مافيايي 
خود نيز از وضع به وجود آمده به 

 .اندوحشت افتاده 
 سخنراني هاي مخالفان داخلي از -

جمله ايت اهللا منتظري و قابل و شعله 
سعدي و موسوي و خاتمي و كروبي و 
بسياري ديگر از سياسيون و دانشجويان 
و روزنامه نگاران به صورت علني نشان 
دهنده ضعف رو به تكامل نظام واليت 
است و ترس انان از برخورد با مخالفان 

 با وجود اينكه ايت .را نشان مي دهد
اهللا منتظري حتي نظام واليت مطلقه  

  را عين شرك دانست نظام واليت  
  7در صفحه 

  

!؟انتخاباتي با يك انتخاب كننده  
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برخورد با وي را به خود راه جرات 
نداد زيرا از عواقب كار به شدت نگران 
است با توجه به اين مورد كه در حال 
حاضر آيت اهللا سيستاني در عراق بسيار 

ات عظام بزرگ تر از خامنه اي و اي
وابسته به بيت از جمله مكارم و نوري 

در قم است و امكان دارد ... همداني و 
كه حركتي بر ضد نظام واليت انجام 

 .دهد
 ميزان ايات عظام وابسته به نظام روز -

به روز كمتر مي شود و ايات وابسته به 
نظام روز به روز منفور تر در ميان 
مردم مي شوند زيرا آنها نيز مانند 

راهي براي بازگشت باقي » رهبر«
نگذارده اند و به ناچار مجبور به ادامه 

هستند اما در ميان » رهبر«پيروي از 
 .مردم هيچ پايگاهي ندارند

 سال دور شدن قطعي تر 78 سال -
مردم از نظام واليت و از انديشه هاي 
ديني و خرافات  مطرح شده از سوي 

 .آنان بود
ن نظام  سالي بود كه رهبرا78 سال -

واليت به بدترين شكل از سوي مردم 
در همين .  مورد  تمسخر قرار گرفتند

 100سال براي احمدي نژاد حدود 
جوك ساخته شد و براي رهبري 

 جوك و براي برخي از 15حدود 
به قول .  جوك50آيات عظام حدود 

مردم در ايران نظام واليت با جوك 
هاي مطرح شده و انتقال يافته از 

م هاي كوتاه موبايل معروف طريق پيا
 نابود شده اند و – اس – ام – اس –به 

 .ديگر اعتباري در ميان مردم ندارند
 مردم ايران سال گذشته را در -

بدترين شرايط اقتصادي گذراندند و 
فقر چهره زشت خود را به شكل اعتياد 

 خودكشي و به آتش – خودفروشي –
كشاندن خود و اعتراضات گسترده 

  .نشان داد ...  كارگران و–معلمان 
  رژيم واليت فقيه در اين سال طرح -

هاي مختلفي جهت مقابله با مردم به 
اجرا گذاشتند و در ماه گذشته فرمان 
خامنه اي به بسيج جهت مقابله با 
حركت نرم مردم كه در سال اينده 
گسترش بيشتري خواهد يافت صادر 

  .گشت
 سال از دست رفتن اعتبار 78 سال -
ه پايگاههاي رژيم واليت فقيه اعم كلي

 – امنيتي – نظامي - قضايي–از سياسي 
اقتصادي بود به گونه اي كه مجلس در 
ضعيف ترين شكل خود در برابر 
حكومت قرار گرفت و مجبور به 
پذيرش فراميني شد كه حتي مجبور به 
. خود زني در برخي مصوبات گشت
قوه قضاييه نهايت ظلم را بر مردم روا 

 به گونه اي كه همين مجلس داشت
.  مجبور به واكنش و دادن گزارش شد
نيروهاي امنيتي و نظامي از تمام توان 
خود براي مقابله با مردم سود بردند اما 
موفق نشدند و در نهايت براي به دست 
آوردن سرمايه جهت فرار ميلياردها 
تومان از اموال مردم را اختالس 

 كشور نمودند به گونه اي كه بانكهاي
 هزار ميليارد تومان از وام 38حدود 

گيرنده ها طلب كارند كه آنها نيز از 
دادن آن خود داري مي كنند و عالوه 

 1056بر اين خود احمدي نژاد حدود 
ميليارد تومان از اموال مردم از طريق 
فروش نفت را جاهايي خرج كرده 
است كه در گزارشات محرمانه نيز 

ا به اعتراف خبري از آنها نيست و بن
شبيري شوهر خواهر احمدي نژاد 
بانك سرمايه گذاري مهر سال گذشته 

 ميليارد تومان به بسيجي ها وام 150
داده است و سال آينده نيز قرار است 

 ميليارد تومان به آنها وام بدهد و 250
اين در حالي است كه در ايران بانكها 
از دادن وام به مردم خود داري مي 

گر پولي در بانكها باقي كنند زيرا دي
  .نمانده است

  

اختالفات در هنگام انتخابات * 
  :به اوج خود  خواهد رسيد

  
   تا زماني كه خاتمي انصراف نداده 
بود، جريان آرا را اينگونه تخمين زده 

  : بودند
از كل شركت كنندگان در دادن رأي، 

 درصد به سمت احمدي نژاد  25 تا 0از 
 درصد به 60  تا25از . رأي مي دهند

 درصد 45از  . موسوي رأي مي دهند
 درصد به خاتمي رأي مي 100تا 

 درصد به كروبي 70 تا 40از . دهند
تقسيم بندي به اين . رأي مي دهند

صورت است كه شركت كنندگان در 
 تا 41 اصولگرايان و 40 تا 0دو سمت 

.  به سمت اصالح طلبان  نظر دارند100
نتهي اليه اصولگرايان و احمدي نژاد م

  . درصد است40راست تا 
موسوي بينابين ميان اصولگرايان و 
اصالح طلبان است كه بخشي از آراي 
. هر دو گروه را به خود جلب مي كند
خاتمي از مقداري باالتر از حداكثر 
اصولگرايان تا انتهاي اصالح طلبان را 

كروبي بينابين . در سمت خود دارد
  .است

بد اخالقي   حال كه خاتمي به دليل 
مير حسين موسوي انصراف داده است 
رأي دهندگان به خاتمي از موسوي 
كينه به دل گرفته اند زيرا وي را عامل 

عالوه بر . انصراف خاتمي مي دانند
اين،  زمزمه هايي در ميان جوانان و 
مردم در مورد مير حسين آغاز شده 
است كه همانگونه كه گفته شد موجب 

نظام در سالهاي افشاي بيشتر جنايات 
بعد از انقالب خواهد شد از جمله 
گفته مي شود او در جريان قتل هاي 
زندانيان سياسي نخست وزير بوده 
  .است و او هم مانند همه آنها مي باشد

رژيم واليت فقيه مشروعيت هاي  ●
  :  خود را از دست داده است

 عدم –وضعيت خراب اجتماعي 
  مشروعيت 

دم  ع–وضعيت خراب اقتصادي 
  مشروعيت 

   عدم مشروعيت –وضعيت خراب ديني 
وضعيت خراب سياسي به خصوص 

   عدم مشروعيت –سياست خارجي 
 آتش زدن و –وضعيت خراب فرهنگي 

...  سانسور حاكم و–خمير كردن كتابها 
   عدم مشروعيت –
 خامنه اي خطر را نزديك مي بيند و ●

  :بسيج را آماده مي سازد
  مي كند  اصال فكر ن–احمدي نژاد 
   احساس خطر مي كند –وزير كشور 

 احساس خطر مي –نيروي انتظامي 
  كند 

   احساس خطر مي كنند –سپاه و بسيج 
گروههاي اصولگرا احساس خطر مي 

  كنند 
موسوي  احساس مي كند كه نظام در 

  . خطر نابودي است
خاتمي  نابودي  رژيم را  پيش بيني 

  . مي كند
ر حال كروبي  احساس مي كند رژيم د

  .نابود شدن است
بهزاد نبوي  احساس  مي كند رژيم 

  .دارد سقوط مي كند
  ....و
 در سياست خارجي، بحران سازي را ●

روش كرده و ايران را به انزوا 
  : درآورده اند

     خامنه اي از تمام افراد موجود 
مانند يك بازيگر از .  استفاده مي كند

همه مهره هاي سوخته و در حال 
 صورت چندگانه سود مي سوخت به

برد  به ترتيبي كه هم اكنون، كشور 
  : چندين وزير خارجه پيدا كرده است

 واليتي  وزير امور خارجه مخصوص -
براي انجام محرمانه ترين » رهبر«

  .مذاكرات را با خارجي ها است
 الريجاني وزير خارجه مذاكرات -

است كه در امور هسته » رهبر«امنيتي 
 سودان و –راق  ع– لبنان –اي 

كشورهاي عربي از سوي او به 
  .مأموريت مي رود

 منوچهر متكي وزير خارجه رسمي -
كار او برگزاري جلسات و . است

همايش ها بقصد جلوگيري از انزواي 
در اين كار،  موفق نبوده . ايران است

بلحاظ اين كه كاره اي نيست، . است
وزراي خارجه كشورهاي ديگر نيز او 

او نقش پادوي . ي گيرندرا تحويل نم
كارش امضاي . را بر عهده دارد» رهبر«

احكام مأموران واواك و سپاه، با 
عنوان كارمند و سفير و كاردار امور 

  .خارجه به كشورهاي ديگر است
 هاشمي ثمره وزير امور خارجه -

گفتگوهاي اخير . احمدي نژاد  است
  .با  امريكاييان را او انجام داده است

دو تني  عي و ملك زاده  رحيم مشا-
 كه تحت پوشش امورفرهنگي،   هستند

وزراي مخصوص احمدي نژاد در 
گفتگو با كشورهاي واسط براي ارتباط 

  .با امريكا هستند
 صفار هرندي و محصولي و وزير -

صنايع نيز جزو وزراي احمدي نژاد در 
  .امور مربوط به برخي كشورها هستند

 حمايت از عمر حسن البشير از -
جنايتكار ترين حاكمان حال حاضر 
جهان و عامل قتل هزاران نفر از 
مسلمانان و مسيحيان سودان با كمك 
حسن هالل از وفاداران واليت حسن 

نماينده مخصوص  كه جهت . البشير 
حمايت از او به سودان رفت، الريجاني 

  . بود
 تيره كردن  روابط ايران با -

كشورهاي عربي منطقه به گونه اي كه 
كشورهاي منطقه در حالت مقابله با 
ايران قرار گرفته اند و حتي در جريان 
اجالس اخير كشورهاي خليج فارس، 
بر اثر فشار عربستان، از احمدي نژاد  

  .دعوت بعمل نيامد
 كاسته شدن از كشورهاي دوست و -

نزديك به ايران طي سال گذشته به 
گونه اي كه در حال حاضر به جز 

 ايران مي خورند و كشورهايي كه از 
مي برند،  كشور ديگر با ايران رابطه 

  .صميمانه ندارد 
 كشورهاي اروپايي و امريكا  بر -

  .مجازاتهاي ايران مي افزايند
 كشورهاي افريقايي و عربي به جز -

برخي ها كه از ايران ارتزاق مي كنند 
تنها برخي . رابطه خوبي با ايران ندارند
 – سوريه –ال از كشورها از جمله ونزوئ

 كره – بوليوي – روسيه –سودان 
با رژيم روابط ...  اكوادور و-شمالي 

آنهم بخاطر خورد و . خوب دارند
  .بردي كه مي كنند

  
خامنه اي عامل انحطاط * 

احمدي نژاد و . اخالقي است
همكاران او تجسم اين انحطاط 

نمونه ديگري از : هستند
 :دكتراهاي قالبي

  
 – البته دكتر –محمد رضا رحيمي ◄

در جلسه  پرسش و پاسخ با خبرنگاران، 
آنقدر ناراحت شد كه ضبط يكي از 
خبرنگاران را هنگام خروج از حلقه 

  .آنها به زمين انداخت

جريان از اين قرار بود كه خبرنگاران 
از وي در مورد مدرك دكترايش 

چرا كه عوض حيدر . سئوال كردند
پور نامه اي به هيات رئيسسه  مجلس 
نوشته است و در آن،  خواسته است در 
مورد مدرك تحصيلي وي از وزارت 

اين وزارت . آموزش عالي استعالم شود
عباسپور نيز .  خانه پاسخي نداده است

پيگير قضيه شده و قرار است كه در 
جلسه علني مجلس در مورد قالبي 
  .بودن مدرك اين شخص سخن بگويد

    الزم به ذكر است كه او رييس 
شكده حقوق دانشگاه آزاد تهران دان

بود و كردان نيز استاد اين دانشگاه 
او به دليل كتك خوردن از . بود

وي . دانشجويان از اين دانشگاه رفت
نيز مدرك  دكتراي قالبي از دانشگاه 
اكسفورد  را براي خود جعل كرده 

  .بود
     وقتي خبرنگار در باره مدرك 
  تحصليش  از  رحيمي سئوال كرد، او

آيا مشكل كشور فقط همين : پاسخ داد
  مورد است؟ 

البد اين مشكل كشور : خبرنگار گفت
است كه نماينده مجاب نمي شود و از 
  .وزير علوم در موردش سئوال مي كند

سئوال نماينده مجلس : رحيمي گفت
  .  غير قانوني است

   عوض حيدر پور طراح سئوال در 
باره مدرك رحيمي به خبرنگاران 

 مجلس بايد تحقيق كند كه : گفت
سئوال من از وزير علوم قانوني است 

  .يا نه؟
نوروز  بحرانها را متوقف : انقالب اسالمي

در همان حال كه از ارسال . نمي كند
نامه از سوي اوباما به خامنه اي سخن 
بميان است، از جنگ و حمله به 
تأسيسات اتمي ايران نيز سخن بميان 

انه موشكي ضد روسيه به ايران سام. است
هوائي را مي دهد يا نمي دهد، ايران مي 
بايد غني سازي اورانيوم را متوقف كند 

   :، همچنان موضوعهاي روز هستند...و
    

امريكا در جستجوي 
بهترين روش و 

اسرائيل در تدارك 
  !:جنگ با ايران؟

  
  

حكومت اوباما در جستجوي 
بهترين روش در مورد 

  :ايران است
  

):  مارس16(رو استوري * 
حكومت اوباما در كار تعيين 
روش ديپلماتيك خود در مورد 
ايران است و مي خواهد اين 

  :روش بهترين روش باشد
  
 دنيس رايس، سه استراتژي را در ◄

او در . قبال ايران، متصور مي دانست
آن زمان كه در مركز مطالعات 
پيرامون امنيت جديد امريكا كار مي 

تراتژي را كرد، در گزارشي اين سه اس
سخت كردن : توضيح داده بود

مجازاتهاي اقتصادي، وارد شدن به 

گفتگو بدون پيش شرط و هر دو كار با 
  . هم
راه كار اول سبب تقويت سخت  ●

راه كار . سران در رژيم ايران مي شود
دوم ايران را در موضع ضعف قرار مي 

زيرا . اما روش سوم متعادل است.  دهد
ن آنكه موجب به رهبران ايران، بدو

تحقير آنها شود، حالي مي كند زياني 
را كه خواهند ديد هرگاه به راه تفاهم 

  .نيايند
 گفته بود آماده گفتگو با اوباما ●

او و . ايران، بدون پيش شرط است
حكومتش اينك با واقعيت روبرو 

او اينك مشاور هيالري كلينتون . هستند
در امور خليج فارس و آسياي جنوب 

بنا بر اين، فرصت دارد . شرقي است
پيشنهاد خود را به محك واقعيت 

  . بسپارد
     بازبيني سياست امريكا در قبال 
ايران، از سوي حكومت جديد امريكا، 
در هفته جاري به انجام مي رسد و مي 
بايد پاسخهاي درخور را، براي 

از جمله، .  پرسشهاي اساسي، ببار آورد
 و چه امتيازها: پاسخ اين پرسشها 

فشارها را مي بايد جور كرد به ترتيبي 
كه ايران را قانع به راه آمدن در 
موضوع اتم بگرداند؟  وقتي بر سر ميز 
مذاكره نشستيم، كدام موضوع را 
نخست مي بايد مطرح كرد؟  كريم 

 Carnegieسجادپور، از 
Endowment for international 

Peace نخست موضوعاتي  :  مي گويد
ن گذاشت كه دو طرف بر مي بايد بميا

براي مثال، .  سرشان، در نزاع نيستند
قاچاق مواد مخدر، كمك به 
پناهندگان و جنگ با طالبان در 

فرانك وايزنر، مقام ارشد . افغانستان
:  پيشين وزارت خارجه امريكا مي گويد
مي بايد از حقوق بر راه آبي  در خليج 
فارس و يا پروازها ميان دو كشور  آغاز 

و زمينه را براي گفتگو در موضوع كرد 
  .هاي مشكل تر، آماده كرد

 كنگره امريكا، در ماه آوريل به ●
طرحي رسيدگي خواهد كرد كه 
موضوع آن، تحريم سرمايه گذاري در 

  . صنعت نفت ايران است
حمايت بين :   كارشناسان مي گويند●

بدون آن . المللي نيز ضرور است
. مي برندگفتگوها  به نتايج منتظر راه ن

جامعه بين المللي مي بايد به ايران پي 
آمدهاي عدم موفقيت گفتگوها را 

ريچارد هاس، رئيس . خاطر نشان كند
شوراي روابط خارجي و رئيس پيشين 
اداره برنامه گذاري وزارت خارجه 

اگر راهي به تهران :  امريكا مي گويد
 از مسكو، از لندن، از باشد، يقينا 

.  از پكن مي گذردپاريس، از برلن و 
روس و . اين راه غير معمولي است

شوراي امنيت كه : ديگران مي گويند
مجازاتهائي را تصويب كرده است، بسا 

روسيه و . قادر به كار ديگري نباشد
چين كه اعضاي اين شورا هستند مانع 
از به تصويب رسيدن مجازاتهاي سخت 

و همكاري آنها . بر ضد ايران هستند
  . شاري جدي ضرور استبراي اعمال ف

 در استراتژي كه روس پيشنهاد مي ●
كند، اروپا با سخت تر كردن مجازاتها 

بنظر او، . بر ضد ايران شركت مي كند
شرط امريكا براي پيوستن به 
گفتگوهاي اروپا با ايران، مي بايد 

روس . سخت تر كردن مجازاتها باشد
 كه از اتمي –پيشنهاد مي كند عربستان 

  نيز، با استفاده - مي ترسد شدن ايران
از حربه نفت، چين را متقاعد به 

  . حمايت از استراتژي غرب كند
 رئيس كميسيون امور خارجه سناي ●

  امريكا، جون كري اينطور استدالل مي 
كند كه دولتهاي عرب مايلند به غرب 
  كمك كنند زيرا آنها در حال حاضر از 

  
  8در صفحه 

!؟انتخاباتي با يك انتخاب كننده  
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 اسرائيل و مايل ايران بيشتر نگرانند تا از
. به شركت در مهار ايران هستند
ديگراني بر اين نظر هستند كه دولتهاي 
عرب و اسرائيل از آن بيم دارند كه 
ايران و امريكا به تفاهم برسند و اين 
امر ايران را به يك قدرت منطقه اي 

  .بدل كند
 در باره روسيه، روس بر اين نظر ●

است كه جلب حمايت روسيه را مي 
د با خودداري از استقرار سامانه ضد باي

.  موشكي در اروپاي شرقي بدست آورد
اوباما در نامه اي به مدودو، رئيس 
جمهوري روسيه، اين پيشنهاد را بعمل 

روس همچنين پيش مي . آورده است
كند روسيه در بازار سود آور فروش 

يا . سوخت اتمي شركت داده شود
 بگذاريم روسيه گفتگوها را با ايران

بيشتر كارشناسان براين . رهبري كند
نظر هستند كه امتيازهاي دادني را مي 

با وجود اين، در چند و چون . بايد داد
امتيازهائي كه امريكا مي بايد بدهد، 

  .اختالف نظر وجود دارد
     در يك طرف، برژنسكي، مشاور 
امنيتي رئيس جمهوري اسبق امريكا، 
 كارتر، قرار دارد كه مخالف تعيين
پيش شرط و محدود كردن زمان 
گفتگوها و تهديد به مجازاتها، استعمال 
قوه نظامي براي تغيير رژيم و يا متهم 

  . كردن به تروريسم پروري است
     و نيز، هاس و ديگرانند كه مي 

غني سازي اورانيوم توسط : گويند
امريكا مي . ايران قابل جلوگيري نيست

ايران بايد شفاف سازي فعاليتهاي اتمي 
و نظارت كامل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي را بر اين فعاليتها هدف 

بخصوص كه ايران مي گويد در . كند
محدوده قرارداد منع گسترش انرژي 
اتمي عمل مي كند و نظارت آژانس را 

هرگاه بنا را بر اين بگذاريم . مي پذيرد
كه ايران اورانيوم غني نكند، در جلب 

راي تصويب و حمايت بين المللي ب
اجراي مجازاتهاي مؤثر با مشكل روبرو 

  .مي شويم
      در طرف ديگر، اسكوكروفت، 

، رئيس )پدر(مشاور امنيتي ژرژ بوش، 
. جمهوري وقت امريكا،  قرار مي گيرد

انتشار اسلحه اتمي از : او مي گويد
استعمال سالح اتمي توسط ايران، 

از اين رو، نياز به . خطرناك تر است
 بين المللي فعاليتهاي اتمي كنترل

اجازه غني « : او مي گويد. ايران است
كردن اورانيوم را به ايران دادن، 
جلوگيري از انتشار سالح هسته اي را 

نگراني . در جهان،  غير ممكن مي كند
از بابت استعمال سالح  توسط ايران 
نيست زيرا اين كشور مي داند استعمال 

ل آن اين سالح بمعناي ويراني كام
  .است

     مارك فيتزپاتريك، عضو ارشد 
مؤسسه بين المللي مطالعات استراتژيك 

 15 بدين سو، 2006از : مي گويد
كشور خاورميانه دست بكار تحصيل 
تكنولوژي اتمي و ايجاد تأسيسات اتمي 

  . شده اند
 برخي از كارشناسان بر اين نظر ●

هستند كه مي بايد صبر كرد تا انتخابات 
هوري ايران انجام بگيرد و رياست جم

. احمدي نژاد شكست بخورد
صبر : كارشناسان ديگري مي گويند

كردن تا آن زمان، حربه اي در اختيار 
احمدي نژاد مي گذارد و او شعارهاي 

ميانه . ضد امريكائي را دستمايه مي كند
روها را متهم مي كند كه دستيار امريكا 

روس پيشنهاد مي كند مجراي . هستند 
مانه اي ايجاد و از طريق آن با محر

ايجاد . رژيم ايران ارتباط بر قرار شود
  .اين مجرا در حال انجام است

  

حكومت اوباما در حال مجاز * 
كردن بر قراري ارتباط با 

  :مقامات ايراني است
  
، رويتر گزارش 2009 مارس 18 در ◄

حكومت اوباما احتمال : كرده است
الغاء دارد به زودي محدوديت هائي را 

كند كه ديپلماتهاي امريكائي را از 
تماس و گفتگو با مقامات ايراني باز مي 

منبعي كه نخواست نامش برده .  داشتند
شود زيرا بازبيني سياست امريكا در 
مورد ايران به اتمام نرسيده است، مي 

ايجاد دفتر، در سطح پائين، از : گويد
دستور كار وزارت خارجه امريكا خارج 

 بر قرار جديد، ايران به بنا. است
كنفرانس افغانستان دعوت شده است و 
ديپلماتها اجازه مي يابند بدون نياز به 
كسب اجازه، با مقامات ايران ارتباط 

  . برقرار كنند
اين تماسها در :      منبع مي گويد

. خارج از امريكا مي توانند برقرار شوند
هنوز بازبيني كامل نشده است و دست 

دنت اوباما است كه مي بايد آخر، پرزي
  . با طرح پيشنهادي موافقت كند

      منابع ديپلماتيك و تحليل گران 
صدور اجازه برقرار كردن : مي گويند

تماس با مقامات ايراني در سطح پائين 
و متوسط، بدون كسب اجازه،  موضوع 
بحث شده و بعنوان قدم اول پذيرفته 

پس از آن، نوبت به تماس . شده است
  .  ارتباط در سطح باال مي شودو
  
پيام نوروزي اوباما به مردم * 

  :ايران
  
 ي آرزوهاني خواهم بهتريامروزم ◄

 كه نوروز را در ي كسانةخود را به هم
 مي تقدرندي گيسرتاسر جهان جشن م

 ي باستاننيي آكي جشن، هم نيا. كنم
 است و يني بازآفري برايو هم زمان

 ةژي و فرصتني كه شما از ادوارميام
 بودن در جمع دوستان و يسال برا

 .ديريخانواده بهره گ
 مي خواهم به طور مستقي مژهي بومن   

 ي اسالميبا مردم و رهبران جمهور
 از ي تنها بخشنوروز . صحبت كنمرانيا

 ،يقيهنر، موس. فرهنگ نام آور شماست
 شما جهان را به ي و نوآوراتيادب
. ت كرده اسلي و بهتر تبدباتري زييايدن
 متحده، جامعه خود ما االتي در انجا،يا

 انييكاي كه آمريهم در پرتو سهم
 تبار ادا كرده اند پربارتر شده يرانيا

. ميما از تمدن بزرگ شما آگاه. است
 متحده االتي شما احترام ايدستاوردها

 . استختهيو جهان را برانگ
 به سه دهه روابط كي نزدي مدتيبرا   
. ار بوده است و ترهي دو كشور تانيم
 نقاط ي براي آورادي جشن، ني ايول

 است كه همه ما را به تيمشترك بشر
 جهات يارياز بس. دهدي مونديهم پ
 ما سال نو خود را زماننديشما ن

 كه ما جشن دي كنيهمانگونه برگزار م
 وبا گردآمدن با دوستان . ميري گيم

 و داستانها و اي هداةافراد خانواده، مبادل
 از ي با احساس تازه انده،ينگاه به آ

 .يدواريام
 ي برايدي جشن ها، نوني بطن ادر   
 فرزندان ما، ي برايدي روز بهتر، امكي
 شرفتي ما، پي خانواده هاي براتيامن
 ملتها نهفته اني مي جوامع ما و آشتيبرا

 نهايا.  مشتركنديهايدواري امنهايا. است
 . مشتركندياهايرو

.  نو استي آغازي براي فصلني اپس   
 با رهبران ي دارم به روشنليمن م

 .مي سخن بگورانيا
 كه با مي داري جدي اختالفاتما   

. گذشت زمان بر آنها افزوده شده است
 متعهد يپلماسيدولت من اكنون به د

 را كه ي از مسائلي كاملفياست كه ط
 ي قرار مي ماست مورد بررسي روشيپ

 وندي پكي جاديدهد و در صدد ا
 و راني متحده، ااالتي اانيسازنده م

 با ندي فرانيا.  استي جهانةجامع
 آن ما يبه جا.  رودي نمشي به پديتهد

 صادقانه و ي ارتباطيخواستار برقرار
 .مي بر احترام متقابل هستيمبتن
. دي داري در برابر خود انتخابزي نشما   
 ي است كه جمهورلي متحده مااالتيا

 خود ني راستگاهي بر جاراني اياسالم
شما . ردي الملل قرار بگني بةدر جامع

 حق ني اما ا.دي هستي حقني چنيدارا
 به . همراه استي واقعي هاتيبا مسئول

 به مدد اي نه از راه ترور گاهي جانيا
 اقدامات قي از طركهجنگ افزار، بل

 ي بزرگة كه نشان دهندزيمسالمت آم
 ي است مراني ملت و تمدن ايقيحق

 ني سنجش ااريعو م. افتيتوان دست 
 راني وي برايي داشتن توانايبزرگ

 شما يي نشان دادن تواناست،يكردن ن
 . استدني ساختن و آفريبرا
 سال دني به مناسبت فرارسن،ي برابنا   

 شما، مردم و رهبران لمينو شما، ما
 ي كه ما در جستجودي بدانرانيا

 ي اندهي آنيا. مي هستي اندهيچگونه آ
 شده ديت تجداست همراه با مبادال

 ي بزرگتري مردم ما، و فرصتهاانيم
 ندهي آنيا. ي مشاركت و بازرگانيبرا
 نيري است كه در آن اختالفات ديا

 كه در آن ي اندهيبرطرف شده اند، آ
 و جهان در بعد گانتانيشما و همسا

 تي همه در صلح و امنميتوانيم  ترعيوس
 .مي كني زندگيبهتر
 ي آسان منظور بهني دانم كه اي ممن  

 هستند كه يكسان. ستي نريتحقق پذ
 ياصرار دارند ما را بر اساس اختالفات

 است ستهياما شا.  كنندي معرفميكه دار
 ةلي به وسشي پياني را كه ساليكلمات
  :مي نگاشته شده به خاطر آوريسعد

كه در  / گرنديكدي ي آدم اعضاينب
  گوهرندكي ز نشيآفر
 تيان انسني فصل نو، اكي دنيفرارس   

 به مي ما در آن مشتركةگرانبها را كه هم
 به گري دكباري.  كندي مي آوراديما 
 دي توسل جسته و نوي روح متعالنيا

 .ميي دوباره را بجويآغاز
هر روزتان نوروز، . سپاسگزارم   

  . عيد شما مبارك.روزينوروزتان پ
الزم بود خطاب اوباما : انقالب اسالمي
و اسرائيل امريكا خود : عمومي مي بود

نيز نبايد از رهگذر قشون كشي و ترور و 
سلطه گري، در جامعه جهاني موقعيت 

و نيز تصديق وجود اختالفها . جويند
كافي نيست، مي بايد به عوامل پديد 

 مرداد،  تحميل 28كودتاي (آوردنده آن 
 ساله و 8جنگ ...قرار داد كنسرسيوم و

محاصره اقتصادي و دست نشانده كردن 
. نيز پرداخته شود)  ائن به ايران افراد خ

با وجود اين، پيام اوباما رژيم مافياهاي 
 مالي را از دشمني محروم مي –نظامي 

 سال، توجيه گر 30كنند كه بمدت 
استبداد جنايت و خيانت و فساد گستر 

هرگاه حكومت اوباما در . آنها بوده است
عمل از اين پيام پيروي كند، ملت ايران 

يت، براي باز يافتن با احساس امن
استقالل و آزادي خود به جنبش روي 

 . مي آورد
  

گفتگوها يي كه فرستاده هاي * 
احمدي نژاد با امريكائيان انجام 

  :داده اند
  
رييس :  به نقل از نشريه صبح صادق◄ 

سابق پنتاگون با يكي از مقامات رسمي 
بنا بر گزارش .  ايران ديدار كرده است
 رسمي امريكا رسيده از منابع غير

ديدار با ويليام پري وزير دفاع (
 اين مالقات در شرايط ) كلينتون 

مناسبي برگزار شد و طرفين به 
مادلين .  توافقاتي دست يافته اند

البرايت،  وزير خارجه اسبق امريكا، در 
. اين مذاكره نقش كليدي داشته است
آقاي هاشمي ثمره اين مالقات را 

  .تكذيب كرده است
، روزنامه اللواء 2009 مارس 24 در ◄ 

لبناني نيز اطالع داده است كه در 
بيروت، ميان نماينده هاي امريكا و 
رژيم، نوبتي در سفارت امريكا و نوبت 
ديگري در سفارت ايران در بيروت 

  .گفتگو شده است
  

رئيس ستاد ارتش امريكا 
نگران حمله يك جانبه 

  اسرائيل به ايران 
  

يس ستاد درياساالر مولن، رئ* 
حمله يك جانبه : ارتش امريكا

اسرائيل به ايران ثبات منطقه را 
  :برهم مي زند

  
،  درياساالر 2009 مارس 15  در ◄

مولن، رئيس ستاد ارتش امريكا، در 
حمله يك : مصاحبه خود، گفته است

جانبه اسرائيل به ايران، ثبات تمامي 
از پي . منطقه را به خطر مي اندازد

در معرض خطر قرار آمدهاي آن، يكي 
گفتن قواي امريكا در منطقه خليج 

  . فارس است
     او در باره جنگ احتمالي امريكا با 

تنها قواي دريائي و هوائي : ايران گفت
امريكا مي توانند در چنين جنگي وارد 

مولن اصرار ورزيد كه . عمل شوند
ميان امريكا اسرائيل، در آنچه به ايران 

طع نشده مربوط مي شود، تماس ق
اسرائيل مكرر  بعنوان كشوري . است

در تدارك جنگ با ايران، موضوع 
  .خبر و گزارش شده است

      اما مسلم است كه در خود وزارت 
. دفاع ناسازگاري مشاهده مي شود
توضيح اين كه همچون اسرائيل، مولن 
به تكرار ايران را متهم مي كرد كه در 
ن راه مجهز شدن به سالح اتمي، شتابا

و حاال روبرت گيت، . پيش مي رود
وزير دفاع و مولن، رئيس ستاد مشترك 
ارتش امريكا، در علن، سخنان ناقض 

دو هفته پيش . يكديگر اظهار مي كنند
: بود كه مولن در تلويزون مي گفت
ايران به توليد بمب اتمي نزديك است 
و در همان برنامه تلويزيوني، گيت مي 

اتمي ايران به توليد بمب : گفت
  .نزديك نيست

  
اسرائيل حمله نظامي به ايران، * 

  :گزينش مشخصي است
  

 مارس، سرتيپ گابي 16در ◄ 
اشكنازي، رئيس ستاد ارتش اسرائيل به 
افسران عالي رتبه ارتش امريكا گفته 

تهديد «زمان آنست كه به : است
بديهي است كه . بپردازيم» ايران

ي اسرائيل نيز مجازاتها را بر گزينه نظام
او كه در حال ديدار .  ترجيح مي دهد

رسمي از امريكا بود، براي  همقطاران 
امريكائي خود  توضيح داد كه هنوز 
زمان براي جلوگيري از مجهز شدن 
ايران به سالح هسته اي، از راه تشديد 

با وجود اين، . مجازاتها وجود دارد
بايد بگويم كه حمله نظامي اسرائيل به 

  .است» يجد«ايران يك گزينه 
     او افزوده است  بديهي است كه 
تصميم در باره حمله نظامي محتمل به 
ايران را حكومت اسرائيل مي بايد 

اما از او، بمثابه رئيس .  بگيرد و نه او
ستاد ارتش خواسته شده است كه طرح 
الزم براي حمله را تهيه و قواي ضرور 

  . را برآورد كند
ي رئيس       اشكنازي با مشاور امنيت

جمهوري امريكا، جيمس جونس نيز 
ديدار كرده و اين دو  در باره حمله 
نظامي اسرائيل به غزه، در ماه ژانويه و 

آن  دو .  نتايج آن گفتگو كرده است
 شوراي امنيت 1701در باره قطعنامه 

كه پس از حمله اسرائيل به لبنان صادر 
  . شد، نيز گفتگو كرده اند

ويس، مشاور رئيس       و او، با دنيس ر
جمهوري امريكا در مورد ايران، نيز 

وي به او . ديدار و گفتگو كرده است
از نظر اسرائيل،  گفتگو با : گفته است

ايران، در تابستان، بعد از انجام 
انتخابات رياست جمهوري ايران بايد 
. انجام شود و براي آن زمان معين شود
يعني معلوم باشد تا چه تاريخ مي بايد 

  . نتيجه بيانجامدبه
  
براي ويران كردن تأسيسات * 

اتمي ايران، اسرائيل بايد از 
  :موشكهاي بالستيك استفاده كند

  
،  رويتر گزارش 2009 مارس 17 در ◄

كارشناسان امريكائي مي : كرده است
 فروند موشك ژريكو كافي 42: گويند

است براي خسران وارد كردن و يا 
ن و ويران كردن تأسيسات اتمي تهرا

.  اصفهان و اراك و نطنز كافي هستند
موشكهاي بالستيك گزينه اسرائيل در 
حمله به تأسيسات اتمي ايران است هر 
گاه بخواهد به تأسيسات اتمي ايران 

  .حمله كند
     اسرائيل بقدر كافي موشكهاي 
ژريكو تهيه كرده است تا هرگاه بنا بر 
پيش گيري از توليد بمب اتمي توسط 

، به تأسيسات اتمي اين ايران شود
  .كشور حمله كند

نوع پيشرفته :       كارشناسان مي گويند
اين موشكها مي توانند كالهكي به وزن 

 42بنا بر اين، . كيلو  را حمل كنند750
موشك كافي است براي خسران 
سخت وارد كردن و بسا نابود كردن 

هرگاه موشكهاي .  تأسيسات اتمي ايران
 روند، از حمله ژريكو پيشرفته بكار

توسط هواپيماهاي شكاري بمب افكن، 
  . مؤثر تر و كم خطر تر خواهد شد

     اما بسياري از كارشناسان مي گويند 
تأسيسات اتمي ايران پراكنده هستند و 

به .  از يكديگر فاصله اي زياد دارند
.  تجهيزات دفاعي نيز مجهز هستند
اسرائيل نه تأييد و نه تكذيب مي كند 

سام . ز اين موشكها داشته باشدكه ا
گاردينر، سرهنگ بازنشسته نيروي 
هوائي كه براي چندين سازمان دولتي 
كار مي كند ترديد دارد كه موشكهاي 
ژريكو بتوانند تأسيسات اتمي ايران را 

براي اين كه با اين . از ميان بردارند
موشكها بتوان هدف را ويران كرد، 

ستگاه نيازمند به بمب هاي مجهز به د
اين بمب ها مي . هدايت كننده هست

بايد بتوانند استحكامات را بشكافند و 
  .بگاه رسيدن به تأسيسات، منفجر شوند

  
  9در صفحه 

  

!؟انتخاباتي با يك انتخاب كننده  
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 صفحه اي كه 114     در گزارش 
توكان تهيه كرده است، به واكنشهاي 
ايران نسبت به حمله موشكي اسرائيل 

  حمله با : نيز پرداخته شده است
ب به اسرائيل و  يا قطع موشكهاي شها

جريان نفت، حمله به تأسيسات و قواي 
امريكا در خليج فارس و يا حمله به 
تأسيسات اسرائيل در خارج از اين 

  . كشور
      برخي از كارشناسان اسرائيل خطر 
موشكهاي شهاب را ناچيز برآورد مي 

زيرا بر اين ارزيابي هستند كه . كنند
شكها بيشتر  فروند از اين مو100ايران 
و بيشتر موشكهائي كه بسوي . ندارد

اسرائيل پرتاب مي كند، توسط ضد 
موشكهاي اسرائيل در فضا نابود مي 

بنا بر اين،  همان مي شود كه .  شوند
در آن . در جنگ خليج فارس شد

 موشك بسوي اسرائيل 40جنگ، عراق 
زيان وارد كرد اما ناچيز . پرتاب كرد

  . بود
مله موشكي به ايران       بديهي است ح

مشكل خواهد شد هرگاه روسيه سيستم 
  را در اختيار ايران S-300موشكي 
زيرا اين موشكها، هم . بگذارد

هواپيماها و هم موشكهائي را هدف 
قرار مي دهد كه بسوي ايران رها 

  . شوند
      اسرائيل، در پرتاب موشكهاي 
ژريكو، با اين مشكل نيز روبرو است كه 

تاب موشكهايش نزديك به سكوهاي پر
بنا براين، بمحض پرتاب، . شهرها هستند

اما چون . صداي آن شنيده مي شود
تنها امريكا و روسيه قمرهاي مصنوعي 
مجهز دارند كه مي توانند لحظه پرتاب 
موشك را تعيين كنند، احتمال اين كه 
ايران بالفاصله از پرتاب موشك توسط 

  .اسرائيل آگاه شود، ناچيز است
   مشاور وزارت دفاع اسرائيل كه   

خواست اسم او محفوظ بماند، به 
هرگاه شما در كار : رويتر توضيح داد

ارتش هاي بزرگ غرب تأمل كنيد، 
مي بينيد كه اين نوع موشكها خاص 

حمله با . حمله با كالهك اتمي هستند
كالهكهائي كه خرج آنها مواد منفجره 

  .هستند، كارآئي منتظر را ندارد
  

وسيه قرار داد فروش ر* 
موشكهاي ضد هوائي را با ايران 

  :امضاء كرد
  
، خبرگزاري 2009 مارس 18در ◄ 

، از قول يك مقام ارشد )تاس(روسيه 
حكومت روسيه،  اطالع داده است كه 
اين كشور  قرار داد فروش سامانه 

 به ايران،  امضاء را   S-300موشكي  
اما اين سامانه به ايران . كرده است

  .يل نشده استتحو
     پيش از اين، روسيه تحويل اين 
سامانه را به ايران تكذيب مي كرد اما 
نمي گفت قرار داد فروش آن ميان 

بنا بر .  روسيه و ايران بسته شده است
 سال پيش 2قول اين مقام، قرارداد 

سخنگوي فدرال .  امضاء شده است
 تكنيكال كورپريشن سرويس، –ميليتري 

رين، به آسوشيتدپرس آندره ي تاراب
 نمي تواند در اين باره فعال : گفت

  .توضيح بدهم
  

چماقدار پيشين عشرتكده هاي * 
شبانه كه قرار است وزير خارجه 
اسرائيل شود و ربط آن با 

  :ايران؟
  
، ژروزالم پست 2009 مارس 16  در ◄

بنا بر نسخه اي از توافقنامه : نوشته است
  امضاء اي كه ليكود با اسرائيل بيتينو

كرده و به دست ژروزالم پست رسيده 
است، نه تنها آويگدور ليبرمن را وزير 
خارجه اسرائيل مي كند، بلكه او را 
مسئول گفتگوي استراتژيك با امريكا 

  . در باره ايران مي كند
     كميته گفتگوي استراتژيك امريكا و 
اسرائيل در باره خطر ناشي از مجهز 

ي، تصميم هاي شده ايران به سالح اتم
كليدي اتخاذ مي كند و ديگر 
گفتگوهاي استراتژيك تحت سرپرستي 

  . او قرار مي گيرند
       كار كميته به اندازه اي حساس 
است كه اهود المرت، نخست وزير 
كنوني اسرائيل  نه زيپي ليوني، وزير 
خارجه، كه وزير حمل نقل، شائول 
مفاذ، رئيس پيشين ستاد ارتش اسرائيل، 

زيرا .  سرپرست اين كميته كردرا
  .ليوني از امور نظامي بي اطالع بود

     چندين سال است كه وزير خارجه 
. اسرائيل سرپرست اين كميته نيست
وقتي آريل شارون نخست وزير 
اسرائيل بود، تزاهي هانگبي و پيش از 
او لوزي الندو سرپرستهاي اين كميته 

سخنگوي اسرائيل بيتتينو مي . بودند
براي ليبرمن مهم است كه : يدگو

سرپرست اين كميته باشد زيرا او مي 
خواهد روابط اسرائيل با امريكا را خود 

تا اين زمان، نخست وزير . تصدي كند
خود اين روابط را تصدي مي كرده 

  . است
     مقامات حزب كديمه، شگفت زده، 

اين توافق آشكار مي كند : مي گويند
لطه كه حكومت نتان ياهو تحت س

اما همكاران نتان . ليبرمن خواهد شد
ياهو كميته را كم اهميت مي خوانند و 

سرپرستي اين كميته، نقش :  مي گويند
عنوان سرپرستي .  كم اهميتي دارد

كميته را بزرگ جلوه مي دهند  حال 
اين كه تنها يك عنوان افتخار آميز 

اين كابينه امنيتي است كه .  است
يرد و امور تصميم هاي حساس را مي گ
  . اطالعاتي را تصدي مي كند

:       همكاران نتان ياهو مي گويند
يكي از تقاضاهاي ليبرمن اين بود كه 
تصدي روابط ديپلماتيك اسرائيل با 

اما نتان ياهو تقاضاي . امريكا ، با او باشد
با اين حال، ليبرمن .  او را نپذيرفت

خواستار سرپرستي كميته است كه مي 
مأموريتش پرداختن .  شودبايد تشكيل

به گفتگوهاي استراتژيك امريكا با 
  .روسيه است

انتخابات اسرائيل را ها : انقالب اسالمي
اين . خوانده است» نكبت«آرتص 

انتخابات ماهيت دموكراسي اسرائيل را 
جامعه اي كه در موقعيت : عيان كرد

سلطه گر قرار مي گيرد و زور رابط 
طه مي شود، روزمره اش با جامعه زير سل

تمايلهاي سياسي جانبدار حقوق انسان و 
ميزان كردن عدالت اجتماعي، به تدريج، 

. متمايل به تمايلهاي قدرتمدار مي شوند
تا بدانجا كه نه تنها قدرت هدف مي شود 
بلكه مسابقه در زور گوئي به زير سلطه، 
روش بدست آوردن رأي رأي دهندگان 

ان حاصلش نخست وزيري نتاي.  مي گردد
  .است... ياهو و وزارت ليبرمن و

  

نخست وزير انگلستان از 
ايران مي خواهد غني 
سازي اورانيوم را متوقف 
كند و روسيه مي گويد 
ايران بمب اتمي نمي 

  :سازد

  
گردون براون، نخست وزير * 

انگلستان به ايران هشدار مي 
دهد كه در براي يك انتخاب 

  :روشني قرار دارد
  
، بي بي سي 2009 مارس 17در ◄ 

گردون : نيوز گزارش كرده است
براون، نخست وزير انگلستان، در 
كنفرانسي در لندن،  كه ديپلماتها و 
دانشمندان در آن شركت داشتند، 

اين امر كه برغم قطعنامه :  گفته است
هاي شوراي امنيت، ايران به غني 
سازي اورانيوم ادامه مي دهد، خطر 

ي مي انتشار سالح اتمي را بسيار جد
البته، با توجه به كاهش منابع .  كند

نفت و ذغال در جهان، كشورهاي دنيا 
.  نياز به انرژي اتمي پيدا مي كنند
ايران نيز حق دارد انرژي اتمي داشته 

ايران مي تواند آزموني باشد از .  باشد
چگونگي همكاري كشورهاي داراي 
تكنولوژي اتمي با كشورهاي فاقد اين 

اهان استفاده از تكنولوژي اما خو
  . انرژي اتمي، باشد

دولت :      براون ادامه داده است
ايران در برابر يك انتخاب روشني قرار 

رويارو شدن با مجازاتهاي :  گرفته است
سخت تر  يا رها كردن اين روش و 
برخوردار شدن از تكنولوژي و 
تجهيزات اتمي غير نظامي كه فايده 
 هاي بزرگ براي شهروندان ايران

  . دارد
     او ايران را تشويق كرده است كه 
پيشنهاد گفتگوي پرزيدنت اوباما را 

در همان حال، از دولتهاي . بپذيرد
روسيه و چين و اروپا خواست در 
تعيين مجازاتهائي كه مي بايد به 
تصويب شوراي امنيت برسد، همكاري 

و اصرار ورزيده است كه دولت .  كنند
كاري با ايران به جاي مقابله، هم

  .  روش كند1 + 5دولتهاي 
انگلستان، جون هوتن،  وزير دفاع◄ 

اگر : در راديو بي بي سي، گفته است
ايران به اجراي برنامه توليد بمب اتمي 
ادامه دهد،  سخت ثبات ستان از  

نتايج . منطقه و بسا جهان، خواهد شد
آن بيش از آن وخيم خواهند شد كه 

وياي سخنان براون گ. به تصور آيند
. سياستي است كه ما در پيش گرفته ايم
اين سياست همان است كه پرزيدنت 

ايراني ها . اوباما مي بايد اتخاذ كند
بنا بر . يك نيروگاه اتمي نيز ندارند

اين، همگان حق دارند خواستار 
متوقف شدن اجراي برنامه اتمي ايران 

ما روشن به ايران مي : او افزود.  شوند
ارش بقدري وخيم گوئيم كه عواقب ك

هستند كه ما  را ناگزير مي كنند 
پيشنهادها يي .  مجامله  را رويه نكنيم

كه به ايران شده اند سخت 
انتخاب با ايران . سخاوتمندانه اند

  .است
  

: معاون وزارت خارجه روسيه* 
هيچ عالمتي گوياي قصد ايران 
بر توليد بمب اتمي مشاهده نمي 

  :شود
  
ونايتد پرس ، ي2009 مارس 20  در ◄

يك مقام وزارت : گزارش كرده است
هيچ عالمت : دفاع روسيه مي گويد

حاكي از قصد ايران بر توليد سالح 
  . هسته اي، مشاهده نمي شود

       در همان تاريخ، سرگي ريابكو، 
معاون وزارت خارجه روسيه گفته 

روسيه براين باور نيست كه ايران : است
  دولت .در كار توليد سالح اتمي است

روسيه همچنين بر اين باور است كه 
عالئم حاكي از اين كه ايران دست 
بكار توليد بمب اتمي است، وجود 

برنامه اتمي كه ايران اجرا مي . ندارند
  .  صلح جويانه استكند، منحصرا 

       روسيه به ايران پيشنهاد كرده است 
به ايران در توسعه صنايع اتمي صلح 

البته . ر، همكاري كندآميز، با اين كشو
  .با رعايت مقررات بين المللي

  

كشورهاي عرب حوزه 
خليج فارس و نيز اسرائيل 
نگران تفاهم امريكا با 

  : ايرانند
  
خارجه ايران به كشورهاي » وزير«

عرب واقع در ساحل خيلج فارس سفر 
كرد تا مگر از شدت تنش پديد آمده 
. ميان ايران و كشورهاي عرب بكاهد

پرس گزارش مفصلي در باره آسوشيتد
تنش پديد آمده و تنش زدائي و ربط 
آن با نگراني كشورهاي عرب از 
رسيدن امريكا و ايران به تفاهم، انتشار 

نكات عمده اين گزارش و . داده است
نيز اطالعات منتشره در باره نگراني 
اسرائيل از تفاهم امريكا با ايران، بقرار 

  :زير هستند
  

رانند ميان كشورهاي عرب نگ* 
دو محور ايران و اسرائيل قرار 

  !:بگيرند ؟
 

 دكتر كاظم جليلي، نماينده  محافظه 
كار و با نفوذ مجلس ايران و مخبر 
كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي همين مجلس براينست كه 
امكان رسيدن به تفاهم با امريكا وجود 

اما كشورهاي عرب واقع در . دارد
ع خود را در ساحل خليج فارس مناف

اين مي بينند كه حالت نزاع موجود 
ميان جمهوري اسالمي ايران و امريكا 

  . همچنان ادامه يابد
    در سالهاي اخير تنشها ميان ايران و 
كشورهاي عرب همسايه افزايش يافته 

بخصوص بدين خاطر كه ايران به . اند
اجراي برنامه اتمي خود ادامه داده 

  .است
ران ديپلماتيك،      تازه ترين بح

حاصل اظهارات ناطق نوري، رئيس 
پيشين مجلس ايران و رئيس بازرسي 

در باره » دستگاه رهبري«كنوني 
او بحرين را جزئي از . بحرين است

ايران خواند و سبب واكنش غضبناك 
كشورهاي عرب، بويژه عربستان و مصر 
گشت و مراكش را برآن داشت كه 
. روابط خود با ايران را قطع كند
مراكش ايران را نيز متهم كرد كه در 
كار تبليغ اسالم شيعي در كشورهاي 

ايران تكذيب مي . سني مذهب است
  . كند
 جليلي در باره جبهه ضد ايران كه ●

برخي از كشورهاي عرب مي خواهند 
پديد آورند، در مصاحبه با مخبر 
آسوشيتدپرس، اميد معماريان، مي 

  :گويد
 كه در     برخي از كشورهاي عرب

برابر حمله اسرائيل به غزه، دم فرو 

بستند، اينك كه با اعتراض افكار 
عمومي خود طرف هستند، اظهارات 
ناطق نوري در باره بحرين را دست 
آويز ايجاد جنجال كرده اند، تا رفتار 
خود در قبال حمله به غزه را از خاطر 

اين كشورها مي خواهند  . ها بزدايند
 ايران، –له عرب مسئله غزه را با مسئ

آنها برآنند كه اين مسئله . جانشين كنند
وزير .  شيعه كنند–را مسئله سني 

خارجه مراكش مي گويد ايران 
مشغول ترويج مذهب شيعه در 
. كشورهاي عرب است و راست نيست
تبليغ مذهب در كشورهاي ديگر جزئي 

  .از  سياست خارجي ايران نيست
:  خبرنگار آسوشيتدپرس مي پرسد●
را در دو سال اخير،  جبهه ضد چ

ايراني توسط پاره اي از كشورهاي 
عرب پديد آمده است؟ جليلي پاسخ 

سياست ايران بر اينست كه : مي دهد
روابط خود را با كشورهاي همسايه 

اما بنظر مي رسد كه بعضي . بسط دهد
از كشورهاي عرب حواس خود را 

. ن و امريكا كرده اندجمع روابط ايرا
آنها  احتمال مي دهند اين روابط 
. بهبود يابند و نمي خواهند بهبود يابند
پس هر كار مي كنند تا جلو بهبود 

  .روابط ايران و امريكا را بگيرند
      آنها از بازتاب بهبود روابط ايران و 
. امريكا در دنياي اسالمي نيز نگرانند

ر خطر زيرا موقعيت رهبري خود را د
.  صهيونيست ها نيز در كارند. مي بينند

آنها نيز هرچه مي توانند مي كنند تا 
كه روابط كشورهاي عرب با جمهوري 

  . اسالمي ايران تيره شود
:  خبرنگار آسوشيتدپرس مي پرسد●

ايران چه بايد بكند تا تعادل قوا در 
منطقه تغيير كند؟ جليلي پاسخ مي 

 احتياط در اين باره مي بايد با: دهد
روابط با كشورهاي عرب . عمل كرد

نزديك به ايران را تقويت مي بايد 
مي بايد به كشورهاي عرب . كرد

توضيح داد كه سود كشورهاي عرب و 
دنياي اسالم در اين نيست كه وارد 

ما مي بايد با ديگر . نزاع به ايران شوند
كشورهاي مسلمان متحد شويم تا از 

م كه با عهده حل مسائل اساسي برآئي
  . آنها روياروئيم

:      خبرنگار آسوشيتدپرس مي گويد
اما اين كشورها نمي خواهند بگذارند 
ايران بمثابه يك صاحب نقش در منطقه 

از اين رو، . و دنياي اسالم پذيرفته شود
و .  ايران را ساخته اند–مايه نزاع عرب 

در ميان كشورهاي : جليلي گفته است
.  ود داردعرب يك ديگاه افراطي وج

. بنا بر اين ديد، ايران يك دشمن است
ما اين ديد را حاكم بر وسائل ارتباط 
جمعي دنياي عرب و رفتار برخي از 

اين .  دولتهاي عرب مشاهده مي كنيم
ديد واقع بينانه نيست و دنياي عرب مي 

  .بايد اين واقعيت را دريابد
:  خبرنگار آسوشيتدپرس مي پرسد●

ن در روابط همسايه هاي عرب ايرا
ايران و امريكا چگونه مي نگرند؟  
كشورهاي عرب از چشم انداز سياسي 
فرآورده بهبود روابط امريكا با ايران،  

و چون فكر مي كنند . خوشحال نيستند
اين روابط بهبود مي يابد، نسبت به آن، 

اين . واكنش منفي نشان مي دهند
واكنش در گفتگوهايشان با امريكا و يا  

براي منطقه و  » هديد ايرانت«تبليغ 
تشديد تنش ها در منطقه و چهره 
ترسناك از  ايران ساختن، خود را 

اما سود خود را در اين .  بروز مي دهد
مي بينند كه نزاع جمهوري اسالمي 

  . ايران و امريكا دائمي بگردد
:  خبرنگار آسوشيتد پرس مي گويد●

برخي از تحليل گران بر اين نظر 
كا به ايران شاخ زيتوني هستند كه امري

  تقديم ايران كرده است اما ايران هنوز 
  

  10در صفحه 

!؟ي با يك انتخاب كنندهانتخابات  
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به تصميم در باره تغيير روابط خود با 
نظر شما در اين . امريكا، نرسيده است

باره چيست؟ جليلي پاسخ داده است 
كه جمهوري اسالمي ايران شاخ 

تعيين . زيتوني دريافت نكرده است
 امور دني رويس را بعنوان مسئول

. ايران، نمي توان شاخ زيتون شمرد
برخي از مقامات امريكا سخنان مثبتي 
را گفته اند اما هنوز ره به عمل نبرده 

آيا مقامات امريكا به اين نتيجه . اند
رسيده اند كه مي بايد پيشنهادهاي لي 
هاميلتون را كه در واشنگتن پست ارائه 

  ...كرده است، اجرا كنند؟ و
  

گران آنست كه و اسرائيل ن* 
ايران از راه تفاهم با امريكا 

  :رقيبش در منطقه بگردد
  
  اسرائيل نيز سخت نگران بهبود ◄ 

  
نگراني . روابط امريكا با ايران است

اسرائيل از اين بابت است كه تا اين 
زمان، تنها متحد امريكا در منطقه اي 
به حساب مي آمد كه منافع امريكا بسيار 

ود روابط با بهب. و در خطر هستند
ايران، با توجه به نارضائي روز افزون 
افكار امريكا از اينكه سياست امريكا در 
منطقه را رفتار اسرائيل معين كند، بيش 
از آنچه تصور شود، اسرائيل را نگران 

اين نگراني به شيوه هاي ابراز . مي كند
  :مي شود

 البي هاي اسرائيل در امريكا، روزي ●
. ر نكنندنيست كه گزارش منتش

خميرمايه اين گزارشها خطر مجهز 
شدن ايران به سالح اتمي براي منطقه 

فشار اين البي ها به قوه .  و امريكا است
مقننه و قوه مجريه براي آنكه حكومت 
اوباما در قبال ايران، روشي ناسازگار با 
منافع اسرائيل در پيش نگيرد، روز به 

لحن ضد . روز شديد تر مي شود
قاله ها از سوي محافظه اوباماي م

كاران جديد و نيز افراد وابسته به البي 
  .ها، زمان به زمان شديد تر مي شود

 موضعگيريهاي مقامات اسرائيل كه ●
در همين فصل يكچند از آنها آمده 
: اند، گوياي شدت اين نگراني است
نزديك بودن زمان مجهز شدن ايران 
به سالح اتمي و ضرورت پيشگيري از 

له نظامي پيشگيرانه، اين هدف راه حم
را تعقيب مي كند كه حكومت اوباما 
نتواند با رژيم ايران تا برقراري رابطه 

  . نزديك پيش برود
  

سركوب شيعه هاي عربستان * 
  :توسط رژيم سعوديها

  
،  خبر سركوب 2009 مارس 20 در ◄

شيعه هاي عربستان توسط خبرگزاريها 
ح قواي امنيتي سخت مسل: انتشار يافت

عربستان به شهر شيعه نشين العواميه، 
واقع در منطقه نفت خير شرق عربستان، 

آنها شمار بزرگي از .  يورش بردند
يك . جوانان شيعه را دستيگر كردند

شهروند امريكائي نيز در ميان دستگير 
  . شده است

     حمله به دنبال تنشي انجام گرفت 
علت . كه بمدت يك هفته ادامه داشت

.   به زوار شيعه در مدينه بودتنش حمله
شاهدان عيني مي گويند دهها 
خودروي زرهي مجهز به مسلسل وارد 

آنها براي توقيف شيخ نيمر . شهر شدند
او، در نماز جمعه، . النيمر آمده بودند

گفته بود حقوق و كرامت مردم  شيعه 
مردم شهر العواميه، .  رعايت نمي شوند

ست به در اعتراض به دستگيري النيمر د
آنها پالكاردهائي را . تظاهرات زدند

حمل مي كردند كه برآنها نوشته شده 

كرامت و حقوق ما رعايت بايد : بود
  . گردند

  
مافياها همچون تار :  انقالب اسالمي

عنكبوت بسط پيدا مي كنند تا هر چهار 
بعد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 
فرهنگي جامعه را فراگيرند و البته 

 در ،أمور سركوبهاي خيابانيمافياي م
  :نيز نقشي مهم پيدا مي كند» انتخابات«
  

سركوب مأمور مافياي 
  1 –هاي خياباني 

  
  
  : حزب اهللا* 
     

 براي حفظ  رژيم واليت فقيه،
 عالوه بر ،حاكميت مطلق خود

استفاده از نيروهاي به اصطالح 
 سپاه و از جمله قوه قضاييه ،قانوني

 واسداران  بسيج سپاه پوپاسداران 
، چماقداران را .... و مأموران واواك 

 چرا كه  اغلب . نيز بكار مي گيرد
نيازمند انجام اموري است كه خود 
 مي داند به دليل غير قانوني  و شنيع

و مردم ، مورد نفرت ن عملآودن ب
به . قرار مي گيرداعتراض بين المللي 

،  از ابتداي انقالب،همين دليل
 تحت عنوان  نيرويي رامالتاريا

نيروهاي سركوب خياباني به وجود 
  .وردآ
اين نيرو كه به قول خود سران     

نيروهاي غيرتمند فقيه  واليت رژيم
 در ،مردمي و حزب اللهي هستند

 را با رژيمبسياري از موارد نيازهاي 
و  چماق وچوب واستفاده از سنگ 

 و اسيد پاشي و كلت و چاقو وبر تتيز 
 تش زدن محلآو  زنجير وميل گرد 

 بمب واز بلندي قرباني  پرتاب و
  .ورده مي ساختندآبر ... گذاري و

 دنبال ، به كودتارژيمسران     
به دليل ، پيروزي انقالب مردمي

 ، از سوي انقالبيون نشدشانحمايت
براي تحميل خود بر مردم به عنوان 

 در اكثر اوقات ،نمايندگان خدا
ي نيروها«مجبور به  استفاده از اين 

در همان .  بودند»غيرتمند مذهبي
ايجاد اين نيرو، بني صدر اعالن خطر 

  .كرد و آن را گروه چماقدار ناميد
  
 تاريخچه  چماقداري در ايران بعد ●

  :ازانقالب
در مورد چگونگي تاسيس و سران 
اين گروه در دوره هاي مختلف سي 
سال گذشته مباحث و مطالب بسياري 

ش هاي موجود است اما با بررسي كن
اين گروه مي توان شكل سازماني 

نها را به گونه هاي زير مشخص آ
  : نمود
در اين : دوره اول چماقداري - 1

 نيروهاي چماقدار به صورتي ،دوره
كامال مخفي به تجمعات مردمي و 

 .دندكرگروههاي سياسي حمله مي 
نها با آ بر اين بود كه از رابطه  تالش
نجا آاز  . كسي مطلع نشودرژيمسران 

،  زشت بودعمليكه چماقداري 
 نيز متوجه بودند كه نبايد چماقداران

ن كه آبا سران آنها ارتباط ميان 
 آشكار ، بودنداستبداد طلبحاكمان 

  ماجراي و 59تا سال اين رويه . شود
   .همچنان ادامه داشت 59 اسفند 14
 تجمع مردم بار كه چماقدارانهر    

شي اي را به هم مي زدند و يا كتابفرو

تش مي كشيدند و يا به نماينده آرا به 
 ،اي و يا مقامي حمله مي كردند

و بر انگيخته شدن انزجار زشتي كار 
مالتارياي استبداد طلب را  مردم، 

تبري نها آاز برآن مي داشت كه 
در اين دوره نيروهاي . بجويند

 زير را اعمال جنايتكارانه چماقدار 
  : انجام مي دادند

ردم تحت عنوان مبارزه  حمله به م-1
   .با ضد انقالب

 حمله به نيروهاي چپي و - 2
   .ماركسيستي

 حمله به دفاتر و مراكز فرهنگي - 3
   .نيروهاي چپ

 حمله به نيروهاي مجاهدين - 4
   .خلق

 – حمله به مراكز فرهنگي - 5
   .موزشي و انتشاراتي اين گروهآ
ت ان حكوم حمله به هوادار- 6

   .مهندس بازرگان
ت حكوم حمله به وزراي - 7

   .بازرگان
حمله به مراكز انتشاراتي ملي  - 8

   .مذهبي ها و گروههاي سياسي
 اجتماعات جبهه ملي و  حمله به - 9

  . باشگاه آن
حمله به سخنراني ها و نشست   - 10

   .هاي ملي و گروههاي سياسي
 حمله به مراسم بزرگداشت - 11

   .مصدق و دكتر علي شريعتي
ب نارنجك به تظاهرات  پرتا- 12

   .مردم و گروههاي سياسي
يات عظام آ حمله به دفاتر - 13

مخالف نظام واليت از جمله 
 و قمي و روحاني وشريعتمداري 

   ....مشهد وو  قم وشيرازي در تهران 
 حمله به نمايندگان حامي رييس - 14

   .يجمهور
رييس دفاتر همĤهنگي  حمله به - 15

   .ي با مردمجمهور
  به اجتماع مردم اصفهان و حمله – 16

 14به سخنراني رييس جمهور در 
   .، در دانشگاه تهراناسفند
شركت در كودتاي  - 17

ي،  رييس جمهوربر ضدناجوانمردانه 
 25از راه حمله به اجتماعات مردم از 

  .  ببعد60خرداد 
  » شوراي اسالمي« اشغال مجلس-18
رأي به عدم كفايت هنگام بررسي به 

   .يرييس جمهور سياسي
 شكنجه  و شركت در دستگيري - 19

 يو اعدام هواداران رييس جمهور
 .بعد ازكودتاي سال شصت

 حمله به سخنراني روحانيون -20
 طالقاني و علي تهراني ومانند الهوتي 

   ...و
نيروهاي چماقدار كه در اين دوره     

يت آبا فرماندهي رهبر انقالب توسط 
يت آ خامنه اي  يت اهللاآ واهللا بهشتي 

يت  اهللا هاشمي وآاهللا محمد يزدي 
يت اهللا آيت اهللا جنتي  آ ورفسنجاني 
سرپرستي مي شد در ... خزعلي و 

طي مدت سه سال بعد از انقالب 
صدها مورد حمله به اجتماعات مردم 

 مراكز و سخنراني ها و گروهها و
داشتند كه بزرگترين و ... فرهنگي و 
نراني رييس ن حمله به سخآمهمترين 

 اسفند بود 14جمهور بني صدر در 
 .يدآكه در ادامه مي 

  
 اسفند و هجوم 14جريان ●

  :سازماندهي شده چماقداران
 مردم از همان باجنگ واليتيون    

غاز شد و براي تصويب واليت آزمان 
فقيه كه بعدها مطلقه شد نيروهاي 

يات عظام وابسته آچماقدار با حمايت 
الم قدرت مدار  اسجبه نظام و حج

 خاموش  تا هر مخالفي شتتشكيل گ
  .كنند
با توجه به گفته هاي سران نظام     

 خميني بنيانگذار فقيه،واليت 
 او، گروههاي سركوب گر بود و بعد از 

بهشتي و خامنه اي و هاشمي رفسنجاني 
 گرداننده اين ...  يزدي و محمدو 

 كه هدفشان اين بود . بودندگروهها 
 مبارزان و مليون را ، نهاآ از با استفاده

دولت را به از كار بركنار كنند و 
هاشمي خط و  .انحصار خود درآورند

ربط را به نيروهاي چماقدار اين گونه 
  :دادمي 
( آنها . مسئله سر اسالم فقاهتي است   « 

فقه را ...) بني صدر و نهضت آزادي و
قبول ندارند و ما راهي در حكومت 

ي همين فقه اسالم جز با اجرا
 عبور از بحران، هاشمي (» .بينيم نمي

بعد از كودتاي  ). 60رفسنجاني،ص
: ، او در نماز جمعه گفت60خرداد 

نزاع ما با بني صدر، نزاع اسالم فيضيه با 
  .اسالم بني صدر است

، ي هاشمي مورد ادعافقه       اجراي 
اسالم زور .  داشت به چماقدارنياز 

 خواستند از مداران قدرتي بود كه مي
از اين رو، مي بايد . آن خود كنند

 از. مخالفان را از سر راه بر مي داشتند
زمان به بعد گروههاي چماقدار كه  نآ

، به هر خود را حزب اهللا مي ناميدند
 اسالم اجتماعات هواداران بهانه اي، به 

 . حمله مي كردندبمثابه بيان آزادي 
كار به جايي رسيد كه اين نيروها با 

، بر آن حمايت حزب جمهوري اسالمي
 نخست وزير شدند به ضرب چماق،

  . خود را به بني صدر تحميل كنند
هيئت منتخب « :بني صدر مي گويد ●

مجلس براي تعيين نخست وزير نزد من 
آمد و به اصرار گفت نخست وزير بايد 
مورد تاييد نهاد ها وحزب اهللا و 

ه گفتم اينها ك. فدائيان امام قرار بگيرد
 درصد جامعه بيشتر 5شما نام مي بريد 

محمد يزدي نماينده قم گفت . نيستند
 درصد 5خواهيم همين  دانيم، مي مي

 53 خيانت به اميد،ص(» .حكومت كند
( 
 ايران ي رييس جمهور،ن زمانآدر    

مرتب در سخنراني ها و نوشته هايش 
 . در مورد اين گروه صحبت مي كرد

ولگرايان اما همه اصالح طلبان و اص
به هشدار ها .  فكر مي كردندامروزي

نيز گوش نمي كردند وگرنه خود باني 
امروز، سر . رژيم چماقداري نمي شدند

بخشي از اصالح طلبان با  و كار
 بهمن، سال 22در . چماقداران است

روز انقالب، خاتمي مورد هجوم همين 
  .  چماقداران قرار گرفت

 در ي،ن روزها رييس جمهور     آ
وشته ها و سخنراني هايش فرياد مي ن

را مانع و آمرانش زد و اين گروه 
 اما .زادي و استقالل كشور مي دانستآ

همين اصالح طلبان امروز كه برخي 
ن روز بودند آجزء گروه چماقداران 
 ايستادند و به يدر برابر رييس جمهور

برخوردها ادامه دادند تا نوبت به 
 ن روزها آ. خودشان رسيد

  :خواهان مي گفتندزاديآ
مردم انقالب نكردند تا من «: الهوتي ●
اگر قرار . شما بر آنها حكومت كنيم و

بود با چماق و زورگويي بتوانند 
حكومت كنند قبل از شما آريامهر 

   )59 آذر 8 انقالب اسالمي، (» .بود
اينكه ما بخواهيم مسائل «: بني صدر  ●

عقيدتي را با چوب و چماق حل كنيم، 
 تجربه كافي نيست كه روشن  سال2

 انقالب اسالمي  (ُكند، شدني نيست؟
   )59 بهمن 23،

من در تعجبم كه  «:الهوتي ●
» چماقداري چرا و چگونه ادامه دارد؟

   )59 اسفند 2 انقالب اسالمي، (
شما با چوب و چماق « : بني صدر ●

نمي توانيد اين انحرافات را درمان 
   )58ند  اسف4 انقالب اسالمي، ( » .كنيد
آقايان محترم  «:اهللا پسنديده آيت ●

دادگستري، تجاوز چماقداران 
هاي منحرف و تخطي به  وجماعت

حدود و حقوق و اموال و آبرو اين 
 انقالب (» مردمان شريف را نمي بينيد؟

   )59 بهمن 30اسالمي،
هاي  ها روش اين روش«:  بني صدر●

با چماق، غيرمسلمان، . غلط است
چراي آن هم . شدمسلمان نخواهد 

معلوم است چون اين يك چيزي رفته 
. اش كه خوب غلط است توي كله

چماق كه بزنيد، نه تنها آن از توي 
آيد بلكه همين را  اش بيرون نمي كله

گيرد كه بله حرفم درست   دليل مي
بايد با بحث و منطق پيش . است
خرداد 31، 55 سروش، شماره (» .رفت
   )62ص ،59
يده در گفتگو با اهللا پسند آيت ●

بعد مرا   نماول اينكه  «:خبرنگار ميزان
ثانيا اينكه به نظر ! اهللا خطاب نكنيد آيت
رسد عمليات چماقداران سازمان  مي

 12 انقالب اسالمي،(» .داده شده است
   )59بهمن 
هر كس جرات كرده و «:  بني صدر●

حرف زده است حتي اگر از مراجع 
 قرار بوده است مورد حمله چماقداران

، 60 مرداد 16 خاطرات  (.گرفته است
   )51خيانت به اميد، ص

اي به  اگر در جامعه«: بني صدر  ●
جاي عقل و منطق، چوب و چماق 

توان اين  حكومت كرد چگونه مي
 انقالب ( » جامعه را مستقل شمرد؟

   )59 / 12 / 14اسالمي، 
به همه هشدار مي دهم، « :  بني صدر●

.  القيد نمانيددر برابر چماق بدستان
دفعه اول با سر وصدا كردن و بهم 
ريختن تظاهرات بود، دفعه دوم مشت 

مد و دفعه سوم آجر و آو لگد در كار 
البد دفعه چهارم نوبت . سنگ و چاقو

 1صد مقاله،ج (! رسد تير و تفنگ مي
 58 مرداد 25؛ انقالب اسالمي، 138ص 
(  

. پيش بيني بني صدر درست بود    
ران در ابتدا با فرياد و گروه چماقدا

بعد با سنگ و چوب و سپس با چاقو 
طي مدت بيش از بيست سال به مردم 
حمله كردند و در نهايت ديده شد كه 
در جريان حمله به خوابگاه دانشگاه 

مد و دانشجويي را آكلت هم به ميان 
   .به قتل رساند

ن از چه اببينيد چماقدار« : بني صدر ●
جا شروع ، از كندوقت شروع كرد

ايم؟ به  كردند و حاال به كجا رسيده
ايم كه استاد شريعتي  جايي رسيده

 وچند ساله نيز امكان حرف 80پيرمرد 
 آبان 28 انقالب اسالمي،  (.زدن ندارد

59(   
  
هماهنگي چماقداران در اوايل  ●

   :انقالب
ه به سركردگي احمد      چماقداران ك

هاشمي  و  خامنه اي و بهشتي وخميني 
 رجايي  و هادي غفاري معروف به و

و حاجي بخشي و هادي چماق 
اسماعيل افتخاري معروف به اسي تيغ 

 ،به هر اجتماعي حمله مي كردندكش 
 اسفند تصميم گرفتند با 14در روز 

 واستفاده از نيروهاي رسمي كميته 
به ...  اطالعات نخست وزيري و وسپاه 

سخنراني رييس جمهور حمله كنند و 
  .گذارندد را به نمايش قدرت خو

نها مطمئن بودند كه نيروهاي      آ
نها حمايت بال آاز ... قضايي و نظامي و 

 به همين دليل بود كه . شرط مي كنند
 تا سخنراني وارد عمل شدندبي محابا 

اما .  را بر هم بزننديرييس جمهور
تيرشان به سنگ خورد و مورد هجوم 

 قرار يمردم حامي رييس جمهور
  .د و افشا شدندگرفتن

  11در صفحه 

!؟انتخاباتي با يك انتخاب كننده  
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اوج عمليات اين گروه در ابتداي     
انقالب در برنامه سخنراني رييس 

،  اسفند14 در ، بني صدري،جمهور
، قرار  دكتر مصدقسال روز در گذشت

به خميني . بر اجتماع در دانشگاه بود
بني صدر از . داشت» حساسيت«مصدق 

سيد احمد خميني اينگونه نقل مي 
  : كند
 احمد خميني به ، اسفند14 صبح  «  

شما حساسيت : من تلفن زد و گفت
  امام را 

پس يك . دانيد نسبت به مصدق مي
جوري حرف بزنيد كه اين حساسيت 

گفتم ايشون هم حساسيت . تحريك نشه
اين چه .داند مارا نسبت به مصدق مي

زنيد؟ آخه  حرفهايي است كه شما مي
ملتي يك قدرت مسلط را بيرون كرده 
وحاال انقالب كرديم، هنوز نبايد از آن 

درس تجربه، ص ( »دوران حرف بزنيم؟
128(   
 با يبا مخالفت رييس جمهور    

 نيروهاي حزب ، خواستهاي خميني
اهللا به دستور خميني و يا با اطالع 
خميني و حمايت سران مافيايي خود 

با  همراه دستور حمله را دريافت و 
ع حمله ن اجتماآبه ، نيروهاي رسمي

  .كردند
ن روز مانند آچماقداران     

چماقداران همين روزها براي حمله 
ن سخنراني نيروهاي خود آگسترده به 

را از شهرستانهاي اطراف تهران به 
نيروهاي رسمي و . دانشگاه فرا خواندند
 – قزوين – كرج –غير رسمي از قم 

براي  .مدندآبه تهران ... ورامين و 
اهنگي ها به روشن تر شدن اين هم
  :چند نمونه اشاره مي شود

يت اهللا آدر حمله به سخنراني  ●
طاهري در اصفهان اين نيروها از 
شهرهاي اطراف و حتي تهران با 

رفتند و به محل سخنراني اتوبوس به 
 در اين مورد به .وي حمله كردند

اعترافات كيانوش مظفري از اعضاي 
  :انصار حزب اهللا توجه كنيد

 11 خود   قضيه  از اين ه ك من...   «
  از چه.  و آمدم  شدم اسفند مطلع

 كار   محل ، به  تلفن از طريق ؟ طريق
  . كردند تلفن

فكر   داشتند؟ اي  ديگر جلسه دوستان
  دانم اما دقيقاً نمي.   نظرم به.  كنم مي
   شب ، فكر ميكنم  ساعتي  بود و چه كي
   اسفند مطلع11 روز   همان من.  قبلش
كرديد   مي  سؤال آيا هيچوقت . شدم

 در   كه كرم  اهللا  مانند آقاي اشخاصي
   ارتباط  كساني  شما هستند با چه رأس

  كردند كه مي  طرح دارند يا خودشان
   دارند؟  ارتباط  كساني با چه

  .شد  نمي  طرح  سؤال اين: خير 
   انصار حزب كنم  فكر مي  مظفري آقاي
فكر .   ريخته بر هم را   زيادي  جلسات اهللا
؟   بوده  چه  مسأله  اين كنيد، بازتاب نمي

   بوديد؟ راضي  مسئله آيا از اين
 تا  خورد، واهللا  مي  هم  به  كه جلساتي 

   افتاد و به  اخير اتفاق  كه اي  قضيه همين
 فكر   خودمان شود، پيش  مي  اشاره آن
 و  ايم  داده انجام  كار درستي كرديم مي
  . كرديم  نمي  روش  هم ري فك هيچ

كرديد؟  نمي را نگاه اش  مردمي بازتابهاي
   چطور بود؟ اش  مردمي بازتابهاي

 نميشد،   داده  مسأله  اين  به زياد اهميتي
   تكليف  اداي كرديم  مي  احساس چون
  . ايم كرده
 اسفند 11   از جريان  پس  مظفري آقاي
د  از بان  گروه يك.   است  اصفهان جريان
 را در   حركاتي  هاشمي مهدي
  اي ظاهراً جلسه . دادند آباد انجام نجف
   توجيه  آن  توي  داشتيد كه چيزي

   كنيد؟  برويد آنجا اقدام شديد كه
   دارد براي  صحت  چيزي  چنين  يك
چطور  . بله ؟  اهللا  انصارحزب هاي بچه

   شلمچه  بازديد از غرفة براي ؟ شد قضيه
  رفتيم.   مطبوعات يشگاه نما ما رفتيم

 دفتر،   رفتيم  شلمچه هاي با بچه. آنجا
.  انگار منتظربودند نمكي  ده آنجا آقاي
 بايد   كردند كه  صحبت  به بعد شروع

بعد . ها  حرف و اين.   اصفهان برويم
   دفتر دانشجويان حزب اهللا توي رفتيم
كه فرشاد ابراهيمي  كرم اهللا  حسين منزل

  .  قضيه  اين هد دربارداشت حرف ميز
   بودند؟  كساني  چه  جلسه  آن توي

  . بودند  فعال هاي  اكثر بچه واهللا 
  چند نفر؟ 
  .نفر30تا20حدود چيزي 

   ؟  اصفهان  به  گذاشتيد راجع جلسه
 بود،   افتاده  اتفاق  در اصفهان  كه وقايعي
  يك.  بود  هاشمي  باند مهدي  به راجع
   ايجاد كرده در شهر  اختالالت سري
   و قضيه بعد از چند سال. بودند

از .  حرفها  بود و اين  شده  علم منتظري
   طاهري  آقاي  صحبت  هم  طرف اين
 و   شهر اصفهان  جمعه امام. بود

 و  واليت  عليه  ايشان هاي گيري موضع
 حرفها كه آنهم اختاللي   و اين نظام

 آباد و   نجف  بود توي ايجاد كرده
   اصفهان  سمت  به اش  دامنه داشت
  .كرد  پيدا مي گسترش
   نيروي  خودش  ببينيد مملكت خوب

   دارد، نيروي  دارد، بسيجي اطالعاتي
  هاي  بچه  دارد، چطور براي انتظامي

 آقا  كردند كه مي  توجيه  اهللا انصار حزب
   بايد اين  مملكتيم  قواي  تمام ما سواي
  ؟   بهش نيم ك  و عمل  را بدهيم تشخيص

آيا   بود؟  شكلي  چه  به تان بعد ازماندهي
 بود   گرفته  تصميم  اهللا خود انصار حزب

    بود؟ د؟ چقدر تعدادتانيبرو
   رفتند، چيزي  با اتوبوس  كه چيزي
  . رفتند  نفر با اتوبوس500 يا 400حدود 
   رفتيد؟  با اتوبوس شما هم

د  و بع  كار تهران  براي ؛ ما مانديم نه 
 و   و دكتر توراني كرم  اهللا  حسين صبح
  .  رفتيم  ديگر، با هم هاي  تا از بچه دو سه
   رفتند شب  با اتوبوس  كه هايي بچه
  اند؟   كجا خوابيده قبلش
  اصالً آن .  اصفهان  مسجد المهدي داخل

.  بود  اصفهان  توي  قضيه روز جمعه
   بود، ما هدفمان  راهپيمايي قضيه

 اگر  و اينكه.  بود راهپيمايي در  شركت
   انجام  كاري  باشدبتوانيم اي مسأله
  . دهيم
   انصار حزب  لطفاً موضع  مظفري آقاي
 و   توراني  و آقاي كرم  اهللا ، آقاي اهللا

   آيت  شخص  به  ديگر را راجع اعضاي
   چه  ايشان  به نسبت   بگوئيد؟  طاهري اهللا

   داشتيد؟ ديدگاهي
و ملعون   فرد مطرود  را يك ن ايشا واهللا 

  .دانستند مي
  ؟  داليلي  چه به
شد   مي  كه هايي با صحبت 

   به  راجع  ايشان  كه هايي صحبت
   خبرگان  و مجلس  نگهبان شوراي

  . كشور  سياسي كردند و قضاياي مي
   كه  است  مدعي  هميشه  اهللا انصار حزب

   و اين  چپ  و نه  هستيم  راست ما نه
بله ما در  .  نداريم  را قبول بندي يمتقس
  .  هستيم  واليت خط
يت اهللا آ حمله به بيت  براي●

 نيروهاي چماقدار روحاني و ،منتظري
 رسمي و غير رسمي از –غير روحاني 
ن آ اصفهان و تهران به واطراف قم 

  .شهر گسيل شده بودند
در حمله به دانشجويان بعد از حمله  ●

هران نيز نيروهاي به خوابگاه دانشگاه ت
مده آچماقدار از شهرستانها به تهران 

  .بودند
 بر در حمالتي كه در جريان كودتا  ●
 در ، بني صدري، رييس جمهورضد

 در تهران به مردم صورت ،60سال 
 نيروهاي چماقدار و سپاهي ، گرفته بود

، حتي از و بسيجي از سراسر كشور

ورده شده آ به تهران جبهه هاي جنگ،
  .بودند
 نيز  59 اسفند سال 14در حمله  روز    

بوس و ديگر  چماقداران با ميني
ن آمده بودند تا آخودروها به تهران 

ن روز آدر . سخنراني را بر هم بزنند
اين نيروها تالش نمودند تا مانع 

ن مراسم شوند ولي به دليل آبرگزاري 
نها از آشعارهاي مردم و درخواست 

 از  براي پيشگيريي،رييس جمهور
 به ي رييس جمهورچماقداران،حمله 

نها را دستگير كنيد و آمردم گفت كه 
تحويل نيروهاي انتظامي بدهيد و 

ن روز به دستور رييس آمردم در 
نان را دستگير كردند و به آجمهور 

در . نيروهاي انتظامي تحويل دادند
 نيروهاي رسمي چماقدار ، نانآميان  

يس نها توسط ريآ ها كارت.وجود داشت
نان را آ خوانده شد تا مردم يجمهور
  .بشناسند

  :  افراد متعلق بودند به
 يكي از دستگير شدگان از كميته -

مركزي انقالب اسالمي قزوين حكم 
  . شتماموريت دا

يكي ديگر كارت حزب جمهوري  -
  . داشتاسالمي قزوين را 

نيروي عضو يكي از دستگير شدگان  -
  انقالب (.بودويژه نخست وزيري 

   )59 اسفند 16اسالمي، 
  ...و
 نيروهاي حزب ، ن درگيريآبعد از     

اهللا يا چماقدار كه افشا شده بودند 
 به همين .ينده شدندآبسيار نگران 

موسوي و بهشتي كساني چون دليل 
ه و آاردبيلي پا به ميدان گذاردند و 

فرياد بر اوردند كه نيروهاي حزب اهللا 
 گرفته مورد حمله دشمنان واليت قرار

چنان سخت  به حزب اهللا ضربه . اند
بود كه دادستاني نظام در كتاب غائله 

  : اسفند نوشت14
گروه عظيمي از حزب اهللا از صبح    «
 اسفند در دانشگاه فعاالنه حضور 14

داشته جهت ياري پاسداران يك ميني 
بوس از كميته قزوين اعزام شده 

همين پاسداران بودندكه در . بودند
. هاي بلندگو شركت داشتند قطع سيم

شركت حزب اهللا و پاسداران بر عليه 
صدر طبيعي بود، سپاه بدون هيچ  بني

اي مانند كوه در برابر  واهمه و مالحظه
  . ايستد صدر مي بني
هاي   اسفند بدون حضور نهاد14اگر     

انقالب و پرخاش آنان و بدون نعره 
هاي حزب اهللا پايان مي يافت اكنون 

 در اين اوج گذرگاه انقالب ما مسلما
 اسفند، 14 غائله (» .داشتيم گام بر نمي

   )488 – 491ص 
متن باال بخشي از كتابي است كه    

توسط باند مافيايي قوه قضاييه در سال 
  .شصت نوشته شد

از خوانندگان عزيز تقاضا مي شود كه 
. جمالت باال را بار ديگر مرور كنند
جمالت مطرح شده از سوي صدام 
حسين و ريگان نبوده است بلكه از 
سوي باندي بوده كه افرادي چون 

و  بهشتي و قدوسي و موسوي اردبيلي 
 عضو ...  محمد يزدي و والجوردي 

  . بودندآن
اين متن در زماني گفته شده و در      

 اسفند 14مورد جرياني است كه در 
زماني كه .  اتفاق افتاده است59سال 

 و ي جمهوربني صدر به عنوان رييس
فرمانده كل قوا در گير جنگي 

 كشور مورد هجوم .خانمانسوز بود
 با اين حال،  . بودوحشيانه ارتش عراق 

 سپاه پاسداران و »غيور«نيروهاي 
كميته هاي انقالب اسالمي و دفتر 
اطالعات نخست وزيري و نيروهاي 

نچناني كه گفته آقضايي با نعره هاي 
مي ايستند شد در برابر فرمانده كل قوا 
زادي و آتا انقالب از پيچ خطرناك 

استقالل انگونه كه نظام واليت مي 
در  ملت خواهد عبور كند و بار ديگر 
  .بماندمنجالب استبداد واليت گرفتار 

نوشته شده از سوي موسوي     كتاب 
اردبيلي و باند اسداهللا الجوردي نشان 
مي دهد كه چه كساني در اين حمله 

 قرار گرفته بودند و در كنار حزب اهللا
ن را آخجالت هم نمي كشيدند كه 

نها گرم آ زيرا پشت .علني اعالم كنند
به وجود خميني و امثال بهشتي و 

  .بود.. .خامنه اي و هاشمي و 
زمان مهدوي كني رييس  نآدر     

كميته ها بود با كمك افرادي مانند 
علي فالحيان و بهزاد نبوي و عزت 

و ماشاء اهللا  و اسي تيغ كش شاهي
و سپاه در يد قدرت رفيق ... و قصاب 

دوست و محسن رضايي و رضا سيف 
دادستاني در  ...اللهي و ميردامادي و 

 – بادمچيان –اختيار امثال الجوردي 
و ...  تاج زاده و -عسگر اوالدي

نيروهاي اطالعات دفتر نخست وزيري 
 قنبري –در اختيار سعيد حجاريان 

  .ندبود.... و– سازگارا –تهراني 
 در نشريات تصوير ،روزهاي بعد   

كارت افراد و لوازم صدور اسالم ناب 
 :واليتي به تصوير كشيده شد از جمله

زنجير، قمه و  بوكس، چاقو، پنجه كلت،
   .مفتول سيمي

اين ادوات نظير همان ادواتي بود     
ن آكه در حمله به خوابگاه دانشگاه از 

ن را آان استفاده شده بود و دانشجوي
شرح داده بودند و چه جالب است 
همسويي و تداوم اين گروه و ادوات 

نها از ابتداي انقالب تا به حال و آ
عجيب تر اينكه اين گروه هنوز هم در 
كنار نهادهاي قانوني به كار خود ادامه 

  .مي دهند 
 اسفند برخي از 14بعد از جريان      
زاديخواهان در مصاحبه هاي خود آ

  :فتندچنين گ
معلوم بودكه عده اي «: معين فر ●

بقصد برهم زدن سخنراني 
وقتي رئيس . جمهور آمده بودند رئيس

جمهور گفت مردم اينها را دستگير 
كنند و تحويل دهند، ديديم تك و 
توك اينها را دستگير كردند و داخل 

آوردند و اوراق  ساختمان كتابخانه مي
شناسايي و وسايلي از قبيل چاقو و 

فيل آهني و غيره ازشان مي پرو
اگر آزادي آنقدر محدود ... گرفتند

باشد كه رئيس جمهور مملكت نتواند 
 بايد فاتحه همه چيز را ،صحبت كند

 59 اسفند 19 انقالب اسالمي،(» .خواند
(  
مهندس سحابي نيز كه در دانشگاه  ●

حمله از صبح   «:حضور داشت گفت
 انقالب (» .سازمان داده شده بود

   )59 اسفند 19ي،اسالم
 مهندس بازرگان نيز ،در اين ميان ●

با اعتراض به هاشمي رفسنجاني 
 شما تمام تقصير را انداختيد ":گفت

گروهك به . جمهور گردن رئيس
 اسفند 14اهللا نه تنها در  اصطالح حزب

باعث اخالل در مراسم شدند كه شروع 
آيا .ها بودند كننده تظاهرات و ممانعت

ي رفسنجاني، بايد رياست مجلس، آقا
ها سكوت  گونه اخالل نسبت به اين

انقالب ( » رضامندانه داشته باشد؟
  )59 اسفند 20اسالمي،

اي به خميني به  صدر در نامه بني ●
سازماندهي شدن چماقداران توسط 
 :حزب جمهوري اشاره كرد و گفت

دانند كه سازمان  امروز ديگر همه مي«
دانند گر چماقداران را اين آقايان مى

دايره . كنند و با صراحت نيز تهديد مى
شود  تهديد دور بود، اينك نزديك مى

ترين كسان شما رسيده  و به نزديك
راديو و تلويزيون و قلم و . است

در انحصار ... تريبون مجلس و
 نامه بني صدر به خمينى، (» .آنهاست

صدر به  ها از بني ؛ نامه1359 اسفند 17
   )298خميني و ديگران، ص

 اسفند به 14صدر پس از حادثه  بني ●
گروه فشار كه بعد از كتك زدن مردم 
حاال طلبكار هم شده بودند به شدت 

قرص و محكم  « :حمله كرد و گفت
مي ايستم و زير بار ناحق نمي روم 

شود  اين نمي. حتي به قيمت كنار رفتن
اي چماقدار  كه در يك كشور عده

و را بيايند، ناسزا بگويند، سيم بلندگ
قطع كنند، سنگ بپرانند، اسيد بپاشند، 
. تير رها كنند و آخر طلبكار بشوند

مثل « )  59  اسفند 20انقالب اسالمي، (
ها  رژيم سابق هر وقت كتك خورده

مورد حمله واقع مي شوند مقصر مي 
 60 خرداد 13 انقالب اسالمي، (» شوند
شود كه پس از دوسال كه  ين نميا«). 

اق اين چماقدارها نفله دهها نفر زير چم
اند، امنيت در شهرها از بين رفته  شده

است، استقرار غير قانون ممكن شده 
است، حاال بخواهند اينجوري 

 20 انقالب اسالمي،(» رسيدگي كنند
باالخره بايد معلوم شود « ). 59اسفند 

اين چماقداري چگونه سازمان مي 
يابد؟گروههاي سياسي كه اين 

ن مي دهند چماقداري را سازما
ريشه اين چماقداري  ها هستند؟ كدام

كجاست؟ اين كاري است كه دستگاه 
قضايي بايد به دنبال آن باشد و اال 
كاري بكند كه اگر يك گوشه چشمي 

غره  با چماقداران مي كند يك چشم
جمهوري برود، اين را  هم به رئيس

گويند اين را  عدالت قضايي نمي
انقالب  (» !گويند ماست مالي قضيه مي

   )59 اسفند 20اسالمي، 
ن جريان كه در مورد آاما حاميان     

گروههاي چماقدار مجبور به دفاع 
  .؟شدند چه كساني بودند

عناصر مومن و متعهد را «:اي خامنه ●
 15 نماز جمعه مورخه (» .كتك زده اند

 /12 / 59(  
آنچه اآلن مطرح است  «:بهشتي ●

 دفاع از افراد مظلومي است كه در
حوادث دانشگاه كتك خوردند و 
گرفتار شدند و اآلن از رئيس جمهور 

 21 انقالب اسالمي، (» .شكايت دارند
   )59اسفند 
ضد انقالب پايگاه جديدي  «:رجايي ●

پيدا كرده است تحت عنوان حمايت 
 18 انقالب اسالمي،(» .از رئيس جمهور

   )59اسفند 
از جمع موجود در  «:بهزاد نبوي ●

از دست زدن ها و سوت اين روز و 
كشيدن هاي پي در پي كامال مشخص 

حتي در اين . بود كه چه جمعي هستند
  جمع يك بار هم اهللا اكبر گفته نشد

  ) 59 اسفند 16 كيهان،(
رئيس جمهور به قانون «:خلخالي ●

اساسي كه خونبهاي ملت ماست خيانت 
  ) 59 اسفند 18انقالب اسالمي، (».كرده
دمي را كه خميني نيز بعدها مر ●

گروه فشار را دستگير كرده و تحويل 
 خواند و »مهدورالدم «داده بودند را
فاجعه «   اسفند با عنوان14از حوادث 

نامه  وصيت( ياد كرد » اسفند14
 خميني،انتشارات   الهي امام-سياسي
   )65ص پرور، چاپ دهم، دانش
حاميان چماقداران در باال تا حدي     

به اينكه اين مشخص شدند و با توجه 
حمايت هم اكنون نيز ادامه دارد لطفا 
پيدا كنيد حاميان اين گروه در شرايط 

  .فعلي را 
  شوددر باال نام دو ولي فقيه ديده مي   
  

  12در صفحه 

!؟انتخاباتي با يك انتخاب كننده  
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 و چند مسئول ديگر از نظام واليت كه
بوجود آوردن نشان مي دهد همه در 

 شريك و بكار بردن گروه چماقدار
ح طلب معروف حتي اصال. بوده اند 

   .فعلي بهزاد نبوي
همانگونه كه در باال ذكر شد سران و     

حاميان اين گروه تا سال شصت عبارت 
   :بودند از
 – خامنه اي – جنتي – بهشتي –خميني 

 موسوي – قدوسي –رفسنجاني 
 – هادي غفاري – يزدي -اردبيلي 
 عسگر اوالدي – الجوردي –بادامچيان 

  مهندس –  محسن رضايي– رجايي –
 سعيد – محسن سازگارا –بهزاد نبوي 
 سيد احمد - قنبري تهراني –حجاريان 
حسن  –محسن رفيقدوست  -خميني 
 –فالحيان  - ابراهيم اسرافيليان –آيت 

  ... ريشهري و عبدالمجيد ديالمه  و
البته حضور و همكاري نيروهاي     

وابسته به سازمان مجاهدين انقالب 
ري اسالمي را اسالمي و حزب جمهو

نبايد ناديده گرفت كه در سازماندهي 
و حمايت از اين گروه كامال هماهنگ 
عمل مي كردند كه در بخش هاي 

در اينجا  .بعدي روشن خواهد شد
 يكي از هويتبراي روشنتر شدن 

 گوشه ،بزرگان و بانيان چماقداري
 يزدي را شيخ محمدهايي از خاطرات 

  : وريمآمي 
 در -سخير دارالتبليغ در جريان ت...    «

هايي كه حضرت امام به  نخستين هفته
 غائله حزب خلق -قم تشريف آوردند 

مسلمان با اتكاء به شخصيت و موقعيت 
يك . آقاي شريعتمداري به وجود آمد

روز به ما اطالع دادند كه اوضاع قم به 
هم ريخته و شبيه دوران قبل از انقالب 

هايي به وجود آمده  اغتشاش
به جايي ) سوار ماشين شدم(...است

رسيدم كه جمعيت انبوه راه را بر 
از : گفتند حركت ماشين بسته بود و مي

گفتم براي . شود رفت اين جلوتر نمي
زنند و چنين و  چه؟ گفتند تركها مي

من با پرخاش گفتم . كنند چنان مي
چند دقيقه ... يعني چه؟. كنند غلط مي

ي چماقدار آقا(بعد آقاي شيخ غالمرضا 
را ديدم و شروع كرديم ) شريعتمداري

اي كه  به صحبت كردن و در پي جمله
ايشان به زبان آورد، من عصباني شدم 

داني  تو مي! تو غلط كردي": و گفتم 
كه اگر توهين كوچكي به امام بشود 
ديگر اثري از آقاي شريعتمداري در 

آيا تو فكر ":  گفت"ماند؟ قم نمي
سادگي كني كه مردم قم به همين  مي

دست از آقاي شريعتمداري 
اگر تا يك ساعت ":  گفتم"كشند؟ مي

ديگر اين بساط را جمع نكرديد 
 مثالً ": گفت. "دانم چه كار كنم مي

خواهي ":  گفتم"كني؟ چه كار مي
  . "ديد
بعد نزد باجناقمان مرحوم محسن      

آقا رفتم و از او خواستم تا حاج غالم 
 شيخ ارحاج غالم چماقد. (را خبر كند

حاج غالم شخص قوي ).  يزديمحمد
ها از او  و تنومندي بود كه خيلي

كرد براي  ترسيدند و سرش درد مي مي
هر وقت در ! كارهاي بزن بهادري

شد  به بن بست كشيده مي) كار(جايي 
كرديم، به حاج  و تكليف احساس مي

شديم و او خودش را  غالم متوسل مي
 كرد تا كاري را كه از او ملزم مي
. ايم تمام و كمال انجام دهد خواسته

.  غالم خودش را به ما رساند وقتي حاج
 بچه هايت را جمع كن و برو ": گفتم

سراغ اين تركهايي كه شهر را به 
اند و تا آنجا كه در توان  آشوب كشيده

بعد به ! داري آنها را دستگير كن
ساختمان نزديك پل منتقل 

اين كارها ": حاج غالم گفت..."كن
كار نداشته ":  گفتم"راي چيست؟ب

ام انجام  باش و كاري كه از تو خواسته
بده فقط يادت باشد كه جان امام در 

چشم و :  حاج غالم گفت"!خطر است
در كمتر از نيم ساعت حاج غالم . رفت

و نوچه هايش افتادند به جان خلق 
زدند و بستند و گرفتند و به . مسلمانها

يخ آقا ش. ساختمان مزبور بردند
غالمرضا همه كاره آقاي شريعتمداري 

در ... هم جزو دستگير شدگان بود
همين احوال به بنده پيغام دادند كه 
... آقاي شريعتمداري با شما كار دارد

وقتي با ايشان مالقات كردم ديدم 
: گفت. رنگ از صورتش رفته است

آقاي يزدي من خيلي دوست دارم به 
 شما اگر ممكن است .تبريز بروم

: گفتم. "دمات اين امر را فراهم كنمق
 ": گفت. " اين كار شدني نيست"

:  گفتم"شود؟ امنيت جان من چه مي
فرمايش  .امنيت شما به عهده من"

دارالتبليغ و : ديگري داريد؟ گفت
كتابخانه و بيمارستان وابسته به ما، همه 
در اختيار تو هر جور كه خودت 

بعد اضافه . گيري قبول دارم تصميم مي
شود؟  كرد آقا شيخ غالمرضا چه مي
بعداً . گفتم فعال امكان آزادي او نيست
 ( ". من به شما اطالع خواهم داد

 محمد "يت اهللاآ"كتاب خاطرات 
 ناشر مركز اسناد انقالب –يزدي 
  ).7-6-185، ص -اسالمي 

در جريان افتتاح دفتر امور « و باز  ●
من جلسه را افتتاح كردم در . زنان قم
خن بحث حالت مشاجره خالل س

لفظي به خود گرفت و مادر شهيد 
من در . حنيف نژاد يك طرف قضيه بود
پاسخ : نهايت به او خطاب كردم و گفتم

مرا بدهيد؟ آيا آرم سازمان شما 
پاسخ . تر است يا اصول اسالم؟ مقدس

گفتم پس ما ديگر ! داد آرم سازمان ما
و برخاستم و به . بحثي با شما نداريم

م كه فرد بزن بهادري حاج غال
اين ساختمان را بايد از : گفتم...بود

چنگ اين جماعت در آوري و هر چه 
سالح در اختيار آنهاست را به بيت 

حاج غالم هم شبانه ! المال باز گرداني
با نوچه هايش وارد عمل شد و تمام 
آنها را تار و مار كرد و ساختمان امور 
 زنان را به دامن انقالب بازگرداند و
تني چند از افراد سازمان را بازداشت 
. كرد و تحويل مقامات قضايي داد
خوشبختانه به اين دليل كه من در آن 
مقطع از اختيارات تام و تمامي در قم 
برخوردار بودم كسي جرات نداشت 
در مقابل تصميمات قاطعي كه 

كتاب  (".گرفتم مقاومت كند مي
 – محمد يزدي "يت اهللاآ"خاطرات 
 ، ص -ز اسناد انقالب اسالمي ناشر مرك

494-5.(  
در آستانه پيروزي انقالب در قم     «

اطالع پيدا كرديم كه يك بسته سنگين 
توسط شهرباني مصادره شده ... طال
حاج غالم را صدا كردم و . است
اي به دستش دادم و گفتم به  نوشته

شهرباني برو و نوشته را نشان بده و بسته 
ه هست تحويل طال را به هر كيفيتي ك

رئيس شهرباني ظاهراً در ابتدا از . "بگير
دادن بسته امتناع كرد ولي وقتي با 
قلدرمĤبي حاج غالم مواجه شد به 

كتاب  ( "...دادناچار آن را تحويل 
 – محمد يزدي "يت اهللاآ"خاطرات 

 ، - مركز اسناد انقالب اسالمي –ناشر 
    ) 66-465ص 
ن برخورد با آقاياباره او در  و ●

:  مينويسد،شريعتمداري و روحاني
آقاي شريعتمداري و سيد صادق «

روحاني در عرض هم بودند و در 
 مدتي .جناح مقابل امام قرار داشتند

بعد مرحوم احمد آقا نزد آقاي 
روحاني رفتند و صحبتهايي توام با 

بعد از . اندرز و تهديد با ايشان داشتند

آن مرحوم حاج احمد آقا به بنده 
ا يك بار به مالقات آقاي گفت شم

او . روحاني برو و با ايشان صحبت كن
به شما عالقه دارد و شما را فرد منصفي 

گفتم من ايشان را قبول . داند مي
ندارم و معتقدم اميدي به اصالح او 

با اصرار حاج احمد آقا پذيرفتم . نيست
كه يك بار به مالقات آقا سيد صادق 

عه كردم وقتي به بيت ايشان مراج. بروم
به استقبال بنده آمد و احترام زيادي 

مدعي بود . وارد بحث شديم. قائل شد
كه بيمار است وقصد دارد براي معالجه 
به خارج از كشور برود اما امام به او 

گفتم مگر شما . دهد اجازه خروج نمي
چه كسالتي داريد كه در ايران قابل 

هر دكتري در داخل . عالج نيست؟
 شماست برايتان فراهم ايران مورد نظر

خروج شما از كشور باعث . كنم مي
اي از افراد گرد شما  شود كه عده مي

جمع شوند و شما مركز ضد انقالب 
شويد و اين امر نه به مصلحت شماست 

ايشان از صراحت لهجه . و نه انقالب
بعد گفت فاميلهاي من . من تعجب كرد

در خارج هستند و من براي صله رحم 
گفتم صله . نها را ببينمخواهم آ مي

رحمي كه به زيان نظام تمام شود، 
يت آ"كتاب خاطرات  (».مشروع نيست

 ناشر مركز اسناد – محمد يزدي "اهللا
 ) 276-275  ص -انقالب اسالمي 
رژيم مافياها جز فقر و : انقالب اسالمي

  : خشونت را گسترش نمي دهد
  

  

رشد منفي بخشهاي 
صنعت و كشاورزي و 

ر دوره گسترش فقر د
 ساله حكومت 4

  :احمدي نژاد
  

  

رشد منفي اقتصاد ايران طي * 
چهار سال رياست جمهوري 

  :احمدي نژاد
  
 گزارش هيسرما، 87 اسفند 28در ◄ 

دولت نهم به عنوان دولت : داده است
 قانون برنامه پنج ساله چهارم يمجر

 ي اجراياني به سال پايتوسعه در حال
 يررس گذارد كه بي مي برنامه پانيا

 چهار سال ي دولت طنيعملكرد ا
 رقم زده ي را به گونه اطيگذشته شرا

است كه با توجه با اضافه شدن بحران 
 ي به مجموعه مشكالت اقتصاديجهان

 در ي كالن اقتصاديكشور، شاخص ها
سال پنجم برنامه به مراتب كمتر از 

 برش پنج ساله ني اولييچهار سال ابتدا
 خواهد  ساله رشد20از چشم انداز 

 87 تا 84 چهار سال يدولت ط. كرد
 شي با مصرف بيدر بخش مصارف ارز

 142 به كي دالر نزدارديلي م203از 
 ي نفتد از ارقام برنامه درآمشيدرصد ب

 زاني منياز ا.مصرف كرده است
 دالر از اريلي م7/80 از شيمصارف ب
 ني برداشت كرده كه ارهيحساب ذخ

 شيم پ از ارقاشتريدرصد ب300 زيرقم ن
 شده در قانون برنامه چهارم توسعه ينيب

 نهي عمالً زمي نفتيمخارج باال. است
 يساز دوبرابر شدن حجم بودجه ها

 شي به بينگي حجم نقددنيساالنه،رس
 چهار ي تومان طارديليهزار م5/170

 .سال اول برنامه چهارم شده است
 همه مهمتر دوبرابر شدن شاخص از
 50 و كاهش دكنندهي توليبها

 ي اهي سرماي واردات كاالهايدرصد
 ي درصد36 شي افزاگريو از طرف د
 در سه سال ي مصرفيواردات كاالها

 - 83 ي نسبت به سال ها86، 85، 84
 دولت در ي هااستي سجي از نتا1381
عملكرد .  قانون برنامه استياجرا

 سال ي طي اقتصادشددولت درباره ر
 و 1/5 و  4/5 بي به ترت87 تا 84 يها
 7/5 بوده كه به طور متوسط 6/5  و7/6

درصد تحقق هدف رشد .درصد است
درصد رشد  8 نسبت به ياقتصاد
 به زي مورد نظر برنامه نياقتصاد

درصد و به 70، و 7/83 ،63و 67يترت
درصد است و نشانه 1/70 طور متوسط
 نيانگي مي درصد29ي عقب ماندگ
 چهار سال اول برنامه يرشد اقتصاد

 .برنامه توسعه استچهارم از اهداف 
 رشد زي نندهي در سال آنيهمچن
 يني بشي درصد پ5/3تا  2 ياقتصاد

 رشد نيانگي اساس منيبر ا. شده است
برنامه پنج ساله چهارم حداكثر 

 رقم نيدرصد خواهد بود كه ا6/4
 برنامه چهارم در ي درصد57تحقق 

 يخصوص برنامه چهارم را نشان م
 .دهد

فزايش بسيار با وجود ا: انقالب اسالمي
 درصد 5درآمد نفت، وقتي اقتصاد حدود 

رشد مي كند، بدان معني است كه رشد 
.  بخشهاي صنعت و كشاورزي منفي است

فاجعه بزرگ، جانشين توليد داخلي شدن 
 .واردات است

  

رشد مصرف ارز و رشد اقتصاد * 
كشور،گوياي رشد منفي 
بخشهاي صنعت و كشاورزي 

 :است
  
، )87 اسفند 28( به گزارش سرمايه ◄

 سال ها ني اي كه طي در حالدولت
 از ارقام شي برابر ب5/2 به كينزد

 يمندرج در برنامه چهارم مصارف ارز
 داشته اما در ي نفتياز محل درآمد ها

 درصد 70 تنها يخصوص رشد اقتصاد
 در گريموفق بوده است، به عبارت د

 دولت نسبت به ارقام تي كه موفقيحال
 رشد ،يرزقانون در مصارف ا

 را تجربه كرده اما يصددر140
 درصد 70 يشاخص رشد اقتصاد

 .محقق شده است
 ي سال هاي دولت طگري عبارت دبه
  ،8/46 ،8/39 بي به ترت87 تا 84
در مجموع ( دالر ارديلي م70 و 1/46

از محل )  دالرارديلي بالغ بر م203
 يدرآمد نفت مصرف كرده، در حال

مصارف كه ارقام مندرج در برنامه 
  دولت رايارز
.  كرده استيني بشي دالر پارديلي م80
 آن است كه دولت ي به معنانيا

 در ي نفتيدرخصوص مصرف دالرها
 از شي و بيدرصد140يبودجه رشد

 داشته است يقانون برنامه مصارف ارز
 ي سال ها رشد اقتصادني همياما ط
 درصد است 6/5 و 7/6، 1/5 ، 4/5برابر 

 ي درصد70ق كه نشان دهنده تحق
 چهار سال گذشته ي شاخص ها طنيا

 .است
 

دليل ديگر رشد منفي توليد * 
 كاهشصنعتي و كشاورزي، 

 هي سرمازهي انگي درصد3/67
 :ي استگذار

  
 اسفند 28( باز به گزارش سرمايه ◄
 ها متي تورم قدي موازات تشدبه، )87

 كننده، عمده دي توليدر بخش ها
  استيهي و مصرف كننده بديفروش
 مولد ي گذارهي سرماي برازهيكه انگ
 ي را مزهي كاهش انگنيا. ابديكاهش 

 و راه سيتوان در كاهش نرخ رشد تاس
 برنامه ي طي صنعتي بنگاه هايانداز

 برنامه سوم مشاهده سهيچهارم در مقا
 .كرد
 ي گذارهي ارقام مربوط به سرماسهيمقا
 چهارساله اول ي دوره هاي طيصنعت

ارساله آخر برنامه برنامه چهارم با چه
سوم توسعه نشان دهنده كندتر شدن 

 در ي صنعتي گذارهيآهنگ رشد سرما
 است به 87 تا 84 ي سال هايكشور ط

 هي كه مجموع نرخ رشد سرمايطور
 از ي و بهره بردارسي در تاسيگذار

 شي دوره بني اي طي صنعتيواحدها
 . استافتهي درصد كاهش 3/67از

ور نشان  دو دوره مذكسهي مقانيهمچن
 ي گذارهي دهد آهنگ رشد سرمايم
  ازشي بي صنعتي بنگاه هاسي تاسيبرا
 و از متوسط افتهي درصد كاهش 1/74

  درصد به5/72 ي گذارهيرشد سرما
آهنگ رشد .  استدهي درصد رس8/18

 از ي هنگام بهره برداري گذارهيسرما
 درصد 5/60 زي ني صنعتيواحدها
 ي درصد ط5/87 و از افتهيكاهش 

 درصد در 6/34 به 83 تا 80ار ساله چه
چنانچه مجموع .  استدهي رس87 تا 84
 هنگام ي گذارهيسرما( دو شاخص نيا

 هنگام بهره ي گذارهي و سرماسيتاس
 ني اسهي مقاميريرا در نظر بگ) ياربرد

 مذكور نشان از ي دوره هايشاخص ط
 هي رشد سرماي درصد3/67كاهش 
  و بهرهسي در حوزه تاسي صنعتيگذار
 در برنامه ي صنعتي بنگاه هايبردار

چهارم توسعه نسبت به چهار سال آخر 
 سهي حال مقانيدر هم. برنامه سوم دارد

چهار ساله آخر ( مذكور يدوره ها
 سوم و چهار ساله اول برنامه برنامه
 دهد آهنگ رشد ينشان م) چهارم

 ي صنعتي بنگاه هاسيصدور جواز تاس
 ي درصد كاهش را نشان م3/76 زين

 درصد به 39دهد و از متوسط رشد 
 . استدهي درصد رس8/6
 

دليل سوم رشد منفي بخشهاي * 
 36 رشدصنعت و كشاورزي، 

 ي واردات كاالهايدرصد
 ي درصد49 و كاهش يمصرف
 :ي است اهيسرما
  
 همچنان به روايت سرمايه همان ◄

 ي طي مصرفي رشد كاالهاروندتاريخ، 
، به  برنامه چهارم توسعهيسه سال ابتدا
 بوده شي روبه افزايشكل معنادار
 متوسط زاني حال منياست، در هم
 نسبت زي ني اهي سرمايواردات كاالها

 كيبه متوسط برنامه سوم توسعه تا نزد
 . دهدي درصد كاهش نشان م50
 ارقام مربوط به واردات و سهيمقا

صادرات در سه ساله برنامه چهارم 
 توسعه و پنج ساله برنامه سوم، نشانگر

 عالوه 86 تا 84 دوره يآن است كه ط
 درصد 92 از شي بي تراز تجارنكهيبر ا
   تر شده است، متوسط واردات ازيمنف
  

  13در صفحه 

!؟انتخاباتي با يك انتخاب كننده  
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 دالر در پنج ساله سوم ارديلي م6/24 

 ارديلي م50درصد رشد به 102توسعه با 
دالر در سه ساله اول برنامه چهارم 

 . استدهيرس
ردات  حال متوسط سهم واني همدر   

 در برنامه سوم توسعه، از ي اهيسرما
 درصد بوده 40 كيكل واردات، نزد

 نياست كه در برنامه چهارم توسعه ا
 . استافتهي لي درصد تقل20 شاخص

   هي موازات كاهش واردات سرمابه   
 به ي و مصرفي واسطه اي كاالها،يا

. و پنج درصد رشد كرده اند15 بيترت
 يها متوسط سهم كاالگري دياز سو

 5/46 در برنامه سوم حدود يواسطه ا
درصد بوده كه در سه ساله برنامه 

 درصد رشد به 15 كيچهارم با نزد
 افتهي شي درصد افزا2/61متوسط 

 .است
 در ي مصرفي متوسط كاالهانيهمچن

درصد كل 14برنامه سوم، حدود 
واردات بوده كه در سه ساله برنامه 

 . استدهيدرصد رس19چهارم به 
 به كشور ي اهيواردات سرما كاهش  

 آن يدر برنامه چهارم توسعه به معنا
 در ي گذارهي سرماياست كه بسترها

آمار . كشور كمتر فراهم بوده است
 در برنامه ي اهيساالنه واردات سرما

 79 ي سال هاي دهد طيسوم، نشان م
 43 و42 ،4/42، 35 ،7/33 بي به ترت83تا

 ور وارد كشي اهي سرمايدرصد كاال
 شاخص در برنامه نيا. ه استشد

 به بيبه ترت) 86 تا 84(چهارم توسعه 
  و3/19 ،5/22
 . استافتهي درصد كاهش 5/18
  

افزايش واردات گندم دليل * 
چهارم رشد منفي بخش صنعت و 

  :كشاورزي است
  

گزارش ) 87 اسفند 28( سرمايه ◄
 گسترده ي خشكسالي پدر: كرده است

كشور  ني واردات گندم به اران،يدر ا
 ي مكي تن نزدونيليبه مرز هفت م

 احتمال داده يشود و وزارت بازرگان
 واردت گندم به ندهيكه در سال آ

 . رقم برسدني از اشيب
 به ي بازرگانري معاون وزاي پارسانديمج

در سال ":  مهر گفته استيخبرگزار
 تن گندم ونيلي تاكنون پنج ميجار

 گروه زي نشي پيوارد شده و چند
 ونيليار مجوز واردات دو م بازميتنظ
 ". صادر كرده استزي را نگريتن د
 با توجه ،ي بازرگانري گفته معاون وزبه
 و ادامه ي سازمان هواشناسيني بشيبه پ

 گندم دي تولنده،ي در سال آيخشكسال
 و ابدي يدر كشور به شدت كاهش م

 از رقم وارد شيدولت مجبور است تا ب
 . گندم وارد كنديشده در سال جار

 است كه محمدرضا ي در حالنيا
 كه قبال ي جهادكشاورزري وزياسكندر

 گندم بود ابراز يي طرح خودكفاريمد
 يزي كرده بود با برنامه ريدواريام
 وزارتخانه انجام داده در ني كه اييها

 به واردات گندم يازي نندهيسال آ
 .نباشد

 ري وزيركاظمي مسعود مشي ماه پكي
 نان را  آرد وتي وضعزي نيبازرگان

:  كرده و گفته بوديابيمطلوب ارز
 ي سال جاريها ي بارندگميدواريام"

 يازي نزي نندهيكمك كند تا در سال آ
 ".ميبه واردات گندم نداشته باش

 تن ونيلي با واردات هفت مامسال
 دالر ونيلي م870 و ارديليگندم دو م

 . شوديارز از كشور خارج م
 ني همدي است كه خري درحالنيا
 يني تضممتي با قي گندم داخلنزايم

 و ارديلي مكي لوي تومان در هر ك280
 دربرداشت لذا نهي دالر هزونيلي م960

 ونيلي م910 انيبا انجام واردات ز
 . متوجه كشور شده استيدالر
 يي به خودكفايابي دستي برارانيا

 گسترده يگندم، اعتبارات و منابع مال
 قي تشوي اختصاص داده بود و برايا

 از گندم يم كاران بخش عمده اگند
 و با يني را به صورت تضميديتول
 . كردي ميداري باال خري هامتيق
 600  در سال گذشته دو هزار ورانيا
 گندم دي تولي براارانهي تومان ارديليم

 ي ميني بشيو نان اختصاص داد و پ
 واردات گسترده ليشود امسال به دل

امسال با .  كندداي پشي رقم افزانيا
 گسترده وضع دوباره ي خشكسالنيولا

 گندم دي برگشته و تولشي سال پ10به 
 تن به كمتر از ونيلي م15از حدود 

.  استافتهي تن كاهش ونيليشش م
 محصول با رشد سه نيارزش واردات ا

 ماهه امسال 9 در ي درصد413هزار و 
 34 تن به ارزش 296 هزار و 189از 
 86 ماهه 9 هزار دالر در 50 و ونيليم

 هزار تن به ارزش 89 و ونيليبه سه م
 دهي دالر رسونيلي م196 و ارديلي مكي

 532است كه از لحاظ وزن هزار و 
  . دهدي نشان مشيدرصد افزا

  
كاهش واردات سرمايه اي، * 

دليل پنجم رشد منفي بخشهاي 
  :صنعت و كشاورزي است

  

اطالع داده )  87اسفند ( 28سرمايه ◄
 يت كاالها ارقام وارداسهيمقا: است

 دهد، ي نشان مي اهي و سرمايواسطه ا
 دو دسته ني برنامه سوم توسعه ايط

 با هم برابر و در مرز حدود باًيكاال تقر
.  درصد وارد كشور شده اند44 تا 43

 كه 83 تا 81 سه ساله يبه خصوص ط
 به ي اهي سرمايارقام مربوط به كاالها

 و ارقام ه بود43 و 43 ،5/42 بيترت
، 8/43 زي ني واسطه اي كاالهامربوط به

 روند در ني بوده است اما ا43 و44
 كند به ي مريي كامالً تغ86 تا 84سال
 ي اهي سرماي كه واردات كاالهايطور
 درصد 5/18 و 3/19، 5/22 به بيبه ترت

 كند، در عوض ي مدايكاهش پ
 62 و5/61 ،5/59 به ي واسطه ايكاالها

 گري به عبارت دابدي ي مشيدرصد افزا
 در ي صفر درصدباًي فاصله تقركياز 
 فاصله كي سهم در واردات به زانيم

 در واقع ني اند و ادهي رسي درصد40
 ي نقطه عطف معنادار در منحنيبه معنا

 سو بوده ني به ا84واردات كاال از سال
 .است
 ي نقطه عطف را در كاالهانيا   

 نينرخ واردات ا. ميني بي مزي نيمصرف
 برنامه سوم يال ها سيدسته كاالها ط

 83تا81توسعه به خصوص در سه ساله 
 درصد است 14 و13 ،8/12 بيبه ترت

 روند حدود پنج ني ا84اما در سال 
  و2/19 ،18 به بيدرصد رشد و به ترت

 نيا.  كندي مداي پشي درصد افزا5/19
 آن است كه ي معنادار به معناراتييتغ

در دولت نهم و برنامه چهارم توسعه، 
 يبازار نسبت به واردات كاالهاواكنش 
 واكنش مثبت ي و واسطه ايمصرف

 يشترينشان داده است و تجار اقبال ب
 واسطه يرا درخصوص واردات كاالها

 اند، ده از خود بروز داي و مصرفيا
 ي گذارهي سرمايدر عوض تقاضا برا

 و طبعاً به افتهي درصد كاهش 50حدود 
 ي در برنامه اهداف توسعه الي دلنيهم

 ي گذارهياز جمله رشد اقتصاد و سرما
 .كمتر محقق شده است

  
گسترش فقر دليل ششم منفي * 

شدن رشد صنعت و كشاورزي 
  :در حكومت احمدي نژاد است

  

 اعالن آمار 1388 فروردين 1در ◄ 
 ميليون ايراني زير خط فقر 15: كردند
آمارها مي گويند مرز خط فقر . هستند

 800 در پايتخت براي هر خانوار به
 . هزار تومان در ماه رسيده است

اين موضوع سياسي است چون به     
شهروندان متر و معياري به دست مي 
دهد تا مهم ترين شعار دولت فعلي را با 

آقاي احمدي نژاد . آن اندازه بزنند
موفق شد با شعار عدالت اجتماعي و 
آوردن پول نفت سر سفره مردم دل 

 رقبا پيشي توده ها را بربايد و بر همه
بگيرد اما اكنون وقتي اعالم شود در 
زمان تصدي او بر رياست قوه مجريه 
تعداد افراد زير خط فقر در كشور 

 800افزايش يافته و حتي با حقوق 
هزار توماني نيز نمي توان از سد فقر 
گذشت مردم بر او خرده مي گيرند 
كه پس آن همه حرف از دولت 

عار عدالت گستر چه شد و آن همه ش
  .؟براي چه بود

  
خط فقر در تهران، براي هر * 

 هزارتومان 800خانوار، ماهانه 
است و حد اقل دستمزد كارگر 

  !: هزار تومان است5/274
  

شوراي عالي كار  به رياست وزير كار 
و امور اجتماعي و نمايندگان گروه 
كارگر، كارفرما و دولت حداقل 
دستمزد كارگران براي سال آينده را 

 هزار ريال تعيين 745يليون و دو م
  .كرد

به گزارش ايلنا، بر اساس مصوبه 
شوراي عالي كار حد اقل مزد 

 ريال تعيين 500 هزار و 91كارگران 
بر اساس مصوبه ياد شده، حد اقل . شد

 درصد افزايش 25مزد در سال آينده 
  .يافت

بر اساس اين مصوبه، ساير سطوح 
 5 به ميزان 88مزدي از ابتداي سال 

درصد آخرين مزد ثابت يا مبناي سال 
 640 هزارو 14جاري به اضافه روزانه 

يابد، مشروط بر آن  ريال افزايش مي
 91كه مزد روزانه هر كارگر از مبلغ 

 . ريال كمتر نشود500هزار و 
اين در حالي است كه  سبد هزينه هر 

 نفره كارگري در ماه 4يك خانوار 
  . ميشود هزار تومان بر آورد800 تا 689

حتي اگر در يك خانوار : انقالب اسالمي
كارگري زن و شوهر هر دو كار كنند،  

 هزار تومان از خط 251درآمد آنها  هنوز 
و مي دانيم كه پرداخت .  فقر كمتر است

اين  دستمزد نيز ماه ها پرداخت نمي 
 . شود

      قسمت سوم مقاله ژاله وفا در باره 
  :بودجه به شرح زير است

  
  
  
  
  

  ژاله وفا
  

 ، بودجه 88بودجه
شكستن مقاومت 

  ايران
  

هر بودجه اي متشكل  از دو ركن 
 مصارف ياساسي  يكي منابع و ديگر

 قانون برنامه 24به استناد ماده . ميباشد
نه شامل  و بودجه، منابع مالي ساال

درآمدهاي نفت و مشتقات آن، 
مستقيم ،   مستقيم و غيريها ماليات

 و  ساير يخارج و ياعتبارات داخل
ها و  درآمدهاي حكومت  و نيز وام

در . باشد وجوه مربوط در خزانه مي
واقع بايستي همواره برآورد منابع در 
طول يك سال به وسيله هر حكومتي  
با توجه به واقعيات خارجي به نحوي 
انجام گيرد كه حصول آن منابع 
معقول به نظر آمده و نزديك به تحقق 

ا يستي منطبق با  مصارف نيز ب. باشد 
اهداف و وظايفي كه حكومتها دارا 

ها و  ميباشند، همچنين اولويت
هاي مقدم بر برنامه  ها و برنامه ضرورت

از اينرو .شوند يك ساله حكومت  تنظيم 
انتظار ميرود كه بين منابع و مصارف 
بودجه ترازي واقعي وجود داشته 

در واقع از ابتدا هم اليحه بودجه .باشد
 مجلس "م بودجه مصوب وه1388
نظام واليت فقيه آشكارا  فاقد اين "

  . ويژه گي بود
در دو شماره قبل نگارنده  به انبساطي 

 هزار ميليارد 293( 1388ن بودجه دبو
 هزار ميليارد 279توماني در اليحه  و 

و نيزبا توجه  ) " مجلس"توماني مصوب
به كاهش در آمدهاي نفتي و تقليل آن 

، 1387نسبت به سال به كمتر از نصف 
غير واقع بينانه بودن ارقام در آمدهاي 
مفروض در آن خصوصا در آمدهاي 

 ميليارد 14مالياتي و نيز برداشت 
! دالري از حساب ذخيره ارزي خالي 

 ادعاي حكومت ،   خالف و همچنين بر
 به در 1388وابستگي همه جانبه بودجه 

آمدهاي نفتي و نيزتنش  مابين 
 " مجلس"ژاد وحكومت احمدي ن

نظام واليت فقيه بر سر گنجاندن 
اليجه هدفمند كردن يارانه "ابتدايي 

 " مجلس"و سپس حذف آن توسط"ها
  .  پرداختم1388از اليحه بودجه 

 نظام "مجلس"اما در اين فاصله 
 1388واليت مطلقه  فقيه بودجه  سال

فقدان آن ويژه گي .را تصويب كرد 
 بودجه كه در باال بدان اشاره رفت در

 تا به حدي واضح است كه پس 1388
 " مجلس "از تصويب بودجه توسط

 قانون اساسي "اخطار"موضوع بحث ،
 و پاسخ تند "مجلس"احمدي نژاد به 

 به وي شده "رئيس مجلس "الريجاني 
احمدي نژاد طي نامه اي به . است

را به قانون شكني "مجلس "الريجاني  ،
در و تخريب اليحه بودجه متهم كرد و 

مورد رعايت نكردن اصول مختلف 
قانون اساسي در فرآيند رسيدگي به 

 اخطار قانون اساسي 1388بودجه سال 
 ":را با اين مضمون  ابالغ كردكه

 قانون اساسي 52متاسفانه برخالف اصل 
فرآيند رسيدگي و تصويب بودجه به 
گونه اي رقم خورد كه عمالً منجر به 
كنار گذاشتن بودجه پيشنهادي و 
تصويب بودجه اي كامالً متفاوت و 
جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و 

غيرقابل اجرا يكپارچگي گرديد كه 
 و به جاي آنكه نظم دهنده بوده

عمليات اجرايي دستگاه هاي مختلف 
باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و 
به هم ريختگي نظام اداري و مالي 
كشور خواهد بود و از اين حيث در 

رض آشكار با اصول مختلف قانون تعا

مقايسه اليحه بودجه .  اساسي است
پيشنهادي دولت با مصوبه مجلس به 
خوبي نشان مي دهد آنچه تصويب 
شده است اليحه دولت نيست بلكه 
طرح جمعي از نمايندگان است كه 
 ".جايگزين اليحه دولت شده است

احمدي نژاد در نامه خود مواردي را 
جمله حذف در آمد از اين تغييرات من
 كردن  يارانه هدفمند "ناشي از اليحه 

 را از بودجه بر شمرده است و در "ها 
پي آن الريجا ني نيز طي جواب تندي 

عالوه بر "به وي ياد آور شده است كه 
قانوني نبودن اخطار، موضوع اخطار 
نيز كه به تغييرات اليحه بودجه ضمن 
بررسي در مجلس مربوط مي شود، 

 71انوني ندارد، طبق اصل وجاهت ق
قانون اساسي اين مجلس شوراي 
اسالمي است كه در عموم مسائل در 
حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند 

و تغاير يا عدم تغاير  قانون وضع نمايد
مصوبات مجلس با قانون اساسي نيز با 

حتي  شوراي محترم نگهبان است و
اگر مجلس به داليل مختلف مصلحت 

 همان مصوبه بداند مجمع كشور را در
 نظر نهايي  ،تشخيص مصلحت نظام

لذا اين موقف نمي تواند . خواهد داد
محل ايراد رئيس جمهور باشد و پس از 

  ".تصويب نهايي الزم االجرا است
 "  الريجاني ضمن اغماض از تقصير   

 كه اصوال چنين اليحه غير "مجلس
 را كه درصد 1388قانوني بودجه 
 مشخص نشده بود و تحقق منابع آن

بخش اعظم درآمدهاي مفروض در آن  
بر اساس آزاد سازي سريع قيمت هاي 
حاملهاي انرژي تنظيم شده  كه هنوز 

از   نرسيده ،" مجلس"به تصويب
حكومت احمدي نژاد تحويل گرفته 

ادعاي احمدي نژاد  است ، در مورد
از دست رفتن انسجام و "در باره 

به    بدرستي "يكپارچگي اليحه
احمدي نژاد پاسخ داده است كه 

جناب آقاي رئيس جمهور بهم "
ريختگي وقتي است كه رديف هاي 
قانوني دستگاه ها بال وجه حذف مي 
گردد و علي رغم مصوبه مجلس در 

، دولت بر راه خويش مي 87سال 
ونيز تصريح كرده است كه ".رود

  "هدفمند كردن يارانه ها"اليحه 
ر آن سه اليحه اي مستقل است كه د

سال براي اجرا در نظر گرفته شده 
است و اين اليحه از جنس اقدامات 

نيست  كه هنوز ) بودجه ساالنه(يكساله 
نرسيده در " مجلس "به تصويب 
 توسط حكومت 1388بودجه سال 
  .گنجانده شود

   كار به جايي رسيده است كه عالوه 
بر توصيه هاي كساني همچون  روح 

اران حكومت ، به اهللا حسينيان از طرفد
 87 اسفند 12تابناك ( احمدي نژاد  

 دولت بودم، يمن اگر جا":از قبيل)
كردم بنا بر قانون مصوبات  اعالم مي

گونه  كنم، ولي هيچ مجلس را اجرا مي
 زمزمه سر باز ".پذيرم  را نمييمسئوليت

زدن حكومت احمدي نژاد ازاجراي  
 نيز بگوش " مجلس"بودجه مصوب
اني نيز  در مورد ضمانت ميرسد و الريج

 و احتمال 88اجرايي بودجه سال 
هاي بودجه توسط  كاهش رديف

حكومت احمدي نژاد در اجرا تاكيد 
تخلف از مصوبه مجلس جرم  ":كرد 

شود و اگر صورت بگيرد  يمحسوب م
تصرف غيرقانوني در اموال دولتي 

  ".است
 "    اما فارغ از بحثهاي بين حكومت و

ت مطلقه فقيه نظام  والي"مجلس 
،اكنون مردم با بودجه مصوبي 
روبرويند كه از طرفي  موارد در 
آمدي آن قابل تحقق نيست و سال 
آينده  سال ركود و عواقب نا شي از 
ركود همچون بيكاري و تعطيلي 
بسياري از كارخانجات و صنايع 

بطوري كه .توليدي خواهد بود 
اميرمنصور برقعي معاون برنامه ريزي و 

 نيز "رئيس جمهوري"راهبردينظارت 
 ):  87 اسفند 24سرمايه ( معتقد است

منابع پيش بيني شده در قانون بودجه «
   توسط نمايندگان مجلس شوراي 88
  

  14در صفحه 

!؟انتخاباتي با يك انتخاب كننده  
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اسالمي قابل تحقق نيست با حذف رقم 
 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از 20

هدفمندكردن يارانه ها عمالً دولت از 
 500 هزار و 17ي اين ناحيه با كسر

. ميليارد تومان مواجه شده است
هرچند براساس حكمي در قانون 

، به دولت اجازه داده شده 88بودجه 
 ميليارد تومان را از 500هشت هزار و 

هرجا كه صالح مي داند، صرفه جويي 
كند اما براي اين تنها يك انتخاب در 
پيش روي دولت قرار داشت يعني 

 تواند بردارد اينكه تنها قدمي كه مي
آن است كه از پروژه هاي عمراني 

  ".بودجه ها  بردارد
با اين حساب حكومت احمدي 
نژادعالوه بر اينكه  پيوسته  در بودجه 
هاي سنواتيش ابتدا هنگام تقديم اليحه  
به افزايش  ميزان بودجه هاي عمراني 
مينازيد و سپس در طول سال  همان 
 بودجه هاي عمراني  را صرف هزينه
هاي جاري ميكرد وآمارارائه شده 
توسط  نماگرهاي بانك مركزي مندرج 

عملكرد بودجه عمومي «در گزارش 
  نيز 86 تا 81حكومت طي سال هاي 

مويد اين نظر نگارنده است ، چرا كه   
مجموع عملكرد بودجه عمراني طي 

 ميليارد 5/67سال هاي برنامه چهارم 
دالر بوده است در حالي كه كل 

 هاي حكومت از حساب برداشت
 ميليارد دالر 80حدود ذخيره ارزي 
به عبارت ديگر بودجه . بوده است

عمراني حكومت احمدي نژاد 
درصد از مبالغ برداشتي از حساب 14

اين به . كمتر بوده استارزي ذخيره 
معناي آن است كه طي اين سال ها 
حكومت احمدي نژاد نه تنها كل منابع 

 درآمدهاي عمومي كشور را متشكل از
حكومت و منابع حاصل از واگذاري 
دارايي هاي مالي را صرف پرداخت 
هاي هزينه اي جاري كرده است بلكه 
به دليل كسري بودجه در بخش جاري 

ميليارد دالر 13معادل (درصد 14حتي 
 ميليارد دالر برداشت از حساب 7/80از 

نيز صرف هزينه هاي )را ارزي ذخيره 
 "رسما ازجاري كرده است؛ اكنون 

 نيزاز ابتدا براي اينكار مجوز "مجلس
  !گرفته است 

   خوانندگان محترم توجه بفرمايند كه  
حكومت احمدي نژاد كه براساس 
نماگرهاي بانك مركزي، مندرج در 
گزارش اداره بررسي هاي اين بانك، 

 در بخش 87 تا 84طي چهار سال 
 203مصارف ارزي با مصرف بيش از 

 درصد بيش 142يك به ميليارد دالر نزد
از ارقام برنامه پنج ساله چهارم توسعه 
همين نظام درآمد نفتي مصرف كرده 
است وباز براساس نماگرهاي بانك 

عملكرد «مركزي مندرج در گزارش 
بودجه عمومي حكومت طي سال هاي 

همچنين ارقام گزارش هفت » 86 تا 81
 منتشر شده از 87ماهه بودجه سال 
 ريزي و نظارت سوي معاونت برنامه

راهبردي،  از اين ميزان مصارف بيش 
 ميليار دالر از حساب ذخيره 7/80از 

برداشت كرده كه اين رقم نيز 
درصد بيشتر از ارقام پيش بيني 300

شده در قانون برنامه چهارم توسعه 
است واز طرفي  مخارج باالي نفتي 
عمالً زمينه ساز دوبرابر شدن حجم 

دن حجم بودجه هاي ساالنه ورسي
هزار ميليارد 5/170نقدينگي به بيش 

تومان طي چهار سال اول برنامه 
چهارم شده و در اين مدت شاخص 
بهاي توليدكننده دوبرابر گرديده  و 
واردات كاالهاي سرمايه اي با كاهش 

 درصدي مواجه شده است ولي  50
 36شاهكار اين حكومت افزايش  

درصدي واردات كاالهاي مصرفي در 
 نسبت به سال هاي 86، 85، 84 سه سال

  ميباشد ، اكنون با اين روش 81- 83
مالوف در ولخرجي و بي بند و باري 
مالي ، با  تقليل در آمدهاي نفتي به 
نصف و نيز امكان عدم تحقق ساير 

، سال  آينده را  1388منابع در بودجه 
هر كس از منتصبين نظام واليت فقيه 

چگونه در راس قوه مجريه  قرار گيرد 
  !اداره خواهد كرد؟

  كسري بودجه

 مورد توجه در تنظيم يها  از شاخص
بودجه، تركيب درآمدهاي حكومت 

اين در آمدها از سه جزء . است
درآمد «، »خام درآمد صادرات نفت«

تشكيل » ساير درآمدها«و » يماليات
شود و نسبت هريك از اين اجزا به   مي

هاي   كل درآمد، يكي از شاخص
يت درآمدهاي حكومت و سنجش كيف

به تبع آن، كيفيت خدمات حكومت 
 خواهد بود

 بودجه حكومت معموال از يها  هزينه
درآمد بيشتر است و مازاد هزينه، تحت 

است كه از » كسري بودجه«عنوان 
طرق مختلف براي تامين آن اقدام 
ميشود ، از جمله استقراض از مردم 

ها يا   يا از بانك) اوراق مشاركت(
يكي . جويي ضمن اجراي بودجه  صرفه

هاي قابل سنجش در   ديگر از شاخص
 بودجه يبودجه كل كشور، ميزان كسر

.  حكومت استينسبت به درآمدها
اگر بهاي نفت خام صادراتي را 

محسوب نكنيم و آن » درآمد حكومت«
ثبت » يفروش داراي«را به عنوان يك 
كه البته در واقع نيز  -و محسوب كنيم 

 اين رقم نيز از - بايد باشدچنين است و
درآمدهاي حكومت كسر و به ستون 

. شود  منابع كسري بودجه اضافه مي
شاخص كسري بودجه كه بر اين اساس 

آيد، تصوير كامل و   به دست مي
روشني از كيفيت بودجه به دست 

  .دهد  مي
حكومت احمدي نژاد به دنبال كاهش 
شديد درآمد هاي نفتي از يكسو و 

اتنگ هزينه هاي جاري ارتباط تنگ
كشور به اين درآمدها براي آنكه 

خود را كمتر 88كسري بودجه سال 
نشان دهد سعي كرد به صورت غير 
واقعي درآمدهاي غير نفتي را باال پيش 
بيني كندكه در شماره قبل بدان 

  . پرداختيم 
 رويه مالوف ،هرچند رويه انكار

 29احمدي نژاد است و وي  در 
يي تلويزيوني  طي گفتگو87بهمن

 قطعا نه 88بودجه سال ":اعالم كرد 
 "!كسري آشكار و نه پنهان دارد

يحه بودجه سال  امابررسي جزئيات ال
 و نيز افت بيش از پيش قيمت نفت 88

در سال جاري بر همگان ثابت كرد 
 بودجه در سال آينده با در يكه كسر

 قطعي ير  دال5/37نظر گرفتن نفت 
  . است

پس از ارائه اليحه  در ابتدا يعني 
 " از سوي حكومت به1388بودجه 
 " مجلس"هاي  مركز پژوهش"مجلس

هاي آشكار و پنهاني   مجموع كسري
 را شناسايي كرد و 88 هدر اليحه بودج
 هزار ميليارد تومان 44آن را حدود   

بر آورد كرد كه اساسا قابل تصويب 
 اسفند نيز ، محمدرضا 19نيست  و در 

 ييون بودجه،  كسرخباز، مخبر كميس
 هزار ميليارد توماني بودجه را به 44
در اين .  ياد آور شد"نمايندگان"

خصوص هادي حق شناس نمايدنده 
: هفتم  مي گويد" مجلس "سابق
در بودجه . موضوع بسيار ساده است"

 ي دالر برا80، قيمت نفت با 1387سال 
در اليحه بودجه . هر بشكه بسته شد

 دالر در 5/37 هر بشكه نفت را 1388
بنا بر اين  در يك نظر .نظر گرفتند 

كلي مي توان گفت كه مابه التفاوت 
 دالر قيمت هر بشكه 5/37 دالر تا 80

 بودجه است كه ينفت در واقع كسر
 دالر 5/42اگر .  دالر است5/42بالغ بر 

 ميليون بشكه صادرات 800را ضرب در 
 يساليانه نفت ايران كنيم به كسر

 ميليارد دالر براي 30بودجه حداقل 
دولت شايد .  مي رسيم1388سال 

بتواند از طريق افزايش ماليات ها يك 
سوم اين مبلغ را به دست آورد اما بقيه 

واكنون ".  بودجه استيآن باز كسر
 " مجلس"بعد از تصويب بودجه توسط

نيز رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 

ري در نشستي با خبرنگاران در جمهو

 88مورد تغييرات اليحه بودجه سال 
 26اعتماد ملي ( كل كشور گفته است

 هزار ميليارد 11حداقل "  )  :87اسفند
تومان كسري بودجه با مصوبات مجلس 
خواهد بود ولي كسري پنهان آن هنوز 

  "!تعيين تكليف نشده است
اما مهمترين مساله نحوه جبران كسر ي 

صرفه جويي در هزينه .  است بودجه
هاي جاري كه يكي از شايسته ترين 
روش ها و تدابير است  به هيچ وجه 
رويه حكومتهاي نظام واليت مطلقه 
فقيه نبوده و نيست و سال بسال شاهد 
  .فربه تر شدن نظام بوروكراسي ميباشيم
اما يكي ديگر از راهها استفاده از ذخاير 

توجه كه با .  استي بانك مركزيارز
به اينكه اين ذخاير قوام نظام اعتباري 
كشور و مايه تداوم تجاري و مبادالت 
كشور است و به عالوه منابع آن متعلق 
به حكومت نيست و حكومت در واقع  
يك بار آن را به بانك مركزي فروخته 
است و پول آن را خرج كرده است، 
بايد به جد  از گزينش اين راه اجتناب 

ديدا موجب افزايش  چرا كه ش. نمود
پايه پولي كشور و دامن زد ن به تورم 

  .شود  مي
    

   نگارنده هشدار ميدهد  كه اقتصاد 
 در نتيجه انتقال 1388ايران در سال 

آثار بحران جهاني از يك طرف و 
اثرات آن در قالب كاهش قيمت نفت 
و كاهش درآمدهاي حكومت از طرف 
ديگر با عدم تعادل هايي سخت مواجه 

واهد شد كه خود را در كسري خ
بودجه و سپس در تراز پرداخت ها 

كسري بودجه اي كه .نشان خواهد داد
افزايش ( كشور را دچار ركود تورمي

) نرخ تورم و بيكاري  به صورت توامان
ميسازد و در نهايت توليد داخلي و 
سرمايه گذاري و نرخ رشد را شديدا 

كشور با عدم .  كاهش خواهد داد
عدم  و د متناسب  با توليد امكان رش

مواجه خواهد تعادل در بازار انرژي 
 20  طبق آمار شد واما در حالي كه

، تعداد 1385 تا 1365ساله گذشته، از 
 9,5 ايجاد شده، ي شغليفرصت ها

 ساالنه در يميليون شغل بوده است؛ يعن
 ايجاد ي هزار فرصت شغل474حدود 

 آمار را با يك ن اي ،چنانچه شده است
 هزار تا يك ميليون و 200ميليون و 

 كار كه هر سال ي هزار نفر جويا500
 كنيم  شوند مقايسهيوارد بازار كار م

حدود  كه  در ايراني واقعي نرخ بيكار
با .  معلوم گردد درصد است30 تا 25

 بازار اين نرخ باالي بيكاري زماني كه 
كار نيز با عدم تعادل ناشي از ركود 

شد  ،ابعاد اهد اقتصادي مواجه خو
 . فاجعه مشخص تر ميگردد

  
   آمار محرمانه 

با چنين وضعيت اقتصادي كه وصفش 
رفت فشار بيش از حد بر گرده طبقات 
متوسط و فقير جامعه وارد خواهد آمد 

اما تمامي مسئوالن نظام مافيايي  .
واليت فقيه به تنها امري كه توجه و 
اعتنا  ندارند وضعيت وخيم اقتصادي 

جاي . عظيمي از جامعه است اقشار
تعجب نيست كه  دزدي ها و خورد وبر 

ميلياردها !! دهاي مافيا  وگم شدن 
دالراز اموال كشور كه سابقه اش  به 
دوران نخست وزيري مير حسين 

ميليارد دالر 105(موسوي باز ميگردد  
و هم )بر اساس تحقيق مجلس آنزمان 

اكنون نيز رويه مرسوم شد ه است ،از 
چرا كه بي ! ر مردم پنهان ميماندانظا

 آمار در اين "دليل نيست كه عبارت
 بدل به ترجيع "زمينه محرمانه است

بند  اظهارات مسئولين نظام واليت فقيه 
  .شده است

 5خبرنگار روزنامه حيات نو در ◄
  نقل ميكند كه در  روز ارائه 87اسفند 

 87 ماهه بودجه سال 9گزارش عملكرد 
احمدي نژاد  به از جانب حكومت 

، "مجلس "كميسيون برنامه و بودجه 
چند  جوياي آمار در "نمايندگاني"از 

اين زمينه شده است كه با پاسخ 
 ماهه 9گزارش دولت از عملكرد "

 مواجه شده "است» محرمانه«بودجه 
  .است

همچنين احمدي نژاد در گزارش ◄  
تلويزيوني خود اعالم نموده است كه 

ارزي محرمانه ميزان حساب ذخيره "
  "است
 به گزارش جمهوريت، محمد مدد ◄

رئيس مركز آمار ايران كه از ابالغ رقم 
واقعي خط فقر به وزارت رفاه خبر 
داده است از اعالم واقعي اين رقم 
خودداري كرده و آن را وظيفه 

اماآخرين . وزارت رفاه دانسته است
آمار رسمي مربوط به خط فقر در سال 

 10رت رفاه  و از سوي وزا1383
از آن تاريخ . ميليون نفر اعالم شد

تاكنون، دولت هيچ آمار رسمي اي در 
هر چند ( اين مورد ارائه نداده است 

 " نماينده مجلس"موسي الرضا ثروتي
 حال حاضر اين رقم به   درمعتقد است

ميليون نفر افزايش يافته است و 14
پژوهشگران مستقل  تعداد افراد 

 ميليون نفر در 20زيرخط فقر را تا 
اماعبدالرضا )ايران تخمين ميزنند 

مصري وزير رفاه حتي از ارائه آماري 
كه مركز آمار در اختيارش گذارده سر 
باز ميزند و  در نشست  مطبوعاتي  

 اعالم خط فقر در ":تاكيد كرده است
  "!!ايران بدرد كسي نميخورد
 87 بهمن29جالب توجه است كه در 

الم كرد كه اع» انتخاب«خبرگزاري 
كسب اطالع كرده است كه اخيراً در 
اقدامي عجيب بانك مركزي اطالعات 
محرمانه ي خود را براي بيگانگان 

بنابراين گزارش، !ارسال كرده است
پس از آنكه بانك جهاني، اطالعاتي در 
مورد خزانه، بودجه و درآمد نفتي 
ايران در خواست كرده، بانك مركزي 

عات مذكور را در اقدامي عجوالنه اطال
  !در اختيار آنان قرار داد

  به مصداق 
  همه جا دزد از بيگانه خيزد

   مرا بنگر كه دزد از خانه خيزد
مالي نظام واليت -از مافياي نظامي

فقيه جز اين رفتاردر بي دفاع كردن 
اقتصاد ايران در قبال تهديدها و 
. تحريمها ي بيگانگان انتظار نميرود 

شكارا بودجه نيزآ1388چرا كه بودجه 
شكستن مقاومت كشور در مقابل 

  .تحريمها ميباشد
و البته اين ملت ايران است كه  در 

 نظام واليت "انتخابات"آستانه نمايش 
فقيه  بايستي بداند كه دل بستن به هر 
نوع تغيير جزئي در راستاي احقاق  
حقوق خود ، در چنين نظامي سرابي 

 چه خواسته انتظار داشتن . بيش نيست 
تحقق آن  توسط   تداركاتچي هايي 
كه خود را ملتزم به اجراي منويات 

 اين نظام  و نه مردم ايران "رهبري"
  :لذا. ميدانند  

  از اين آشنايان بيگانه خوي
  دورويي نگر يك زباني مجوي

امكان تغيير در راستاي احقاق حقوق 
خود  تنها در نظامي مردمساالرو  

چنانچه درخور ملت ايران ميسر است و 
بخواهيم غوطه خوردن در وضعيت 
سخت معيشتي را كه حاصل سياستهاي 
بيخردانه حكومتهاي مختلف در نظام 
واليت فقيه ميباشد ، سرنوشت محتوم 
خود ندانيم بايستي اذهان خود را به 

معطوف كرده ، گذار بعد از اين نظام 
  . از اين نظام را تدارك بينيم

 
  

 و خشونت پيشگي: انقالب اسالمي
 –سركوبگري ذاتي رژيم مافياهاي نظامي 

  :مالي است
  
  

رژيم ايران در اعدام، 
مقام دوم را در جهان 
بدست آورد، اما با 
توجه به جمعيت، 
  :مقام اول است

  
پزشك معتمد زندانيان سياسي * 

  :محكوم شد
  

دكتر حسام ، 87 اسفند 24در ◄ 
فيروزي، پزشك معتمد زندانيان سياسي 

طبي، اكبر گنجي، از جمله احمد با
آيت اهللا بروجردي، ابوالفضل 
... جهاندار، زنده ياد اكبر محمدي و 

 دادگاه انقالب 6امروز به حكم شعبه 
 ماه حبس 15روانه زندان شد تا حكم 

وي به اتهام اقدام . خود را تحمل كند
عليه امنيت ملي، تشويش اذهان 
عمومي، نشر اكاذيب، پناه دادن و 

 ماه حبس 15ي به درمان زنداني سياس
  .محكوم گرديده است

انجمن اسالمي ، 87 اسفند 28در ◄ 
، با صدور دانشجويان دانشگاه زنجان

بيانيه اي از دكتر حسام فيروز آبادي 
 پايبندي هر شخص :حمايت كرده اند

به سوگندش و اجراي كامل آن، نشان 
ي عزم و جسارت آن فرد  دهنده
اما اين روزها شاهد هستيم . است
ني كه به عهد خود پايبند ميمانند كسا
ي زندان ميشوند و به جرم انجام  روانه
ي انساني خود به بند كشيده  وظيفه
 .ميشوند

دكتر حسام فيروزي، پزشك معتمد 
زندانيان سياسي كه تمام همت خود را 
بر آن داشته است، كه زندانيان از 

ي خود، يعني سالمت  لحاظ حق اوليه
 در بند ميشود به وضعيت مطلوبي برسند

و با اتهامات واهي اقدام عليه امنيت 
ملي و تشويش اذهان عمومي از طريق 
 .نشر اكاذيب، به زندان محكوم ميشود

اين عمل نه تنها با قوانين رايج كشور، 
كه حق سالمت و بهرهمندي از 
امكانات پزشكي را براي همه محفوظ 
 ميدارد منافات دارد، بلكه با آموزه

پايبندي به سوگند را هاي ديني كه 
 .متذكر ميشوند نيز مغاير است

  
در روزهاي پيش از نوروز، * 

سركوب دانشجويان همچنان 
  :ادامه داشت

  
دبير كميته ، 87 اسفند 22در ◄ 

انضباطي دانشگاه سيستان و بلوچستان با 
 دانشجو مي خواهد 2تماس تلفني از 

تا با مراجعه به دانشگاه، وسايل شخصي 
تاقهايشان در خوابگاه جمع خود را از ا
پس از آن، هنگامي كه . آوري نمايند

اين دو دانشجو در مسير دانشگاه بودند، 
در نزديكي دانشگاه توسط نيروهاي 

  لباس شخصي بازداشت شدند
ياسر تركمن ، 87 اسفند 20در ◄ 

دانشجوي دانشگاه پلي تكنيك و عضو 
شوراي مركزي انجمن اسالمي 

 باز تي اميركبيردانشجويان دانشگاه صنع
   .داشت شده است

مجموعه فعاالن ، 87 اسفند 21در ◄
گزارش كرده حقوق بشر در ايران 

گاه  جويان دانش ديروز دانش: است
  جويان اين  زنجان، در حمايت از دانش

  
  15در صفحه 

!؟انتخاباتي با يك انتخاب كننده  
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گاه كه فردا در دادگاه انقالب  دانش
شهر زنجان مورد محاكمه قرار 

شريه در گيرند، به پخش تراكت و ن مي
جويان  دانش. اين زمينه پرداختند

چنين با بستن بازوبندهاي سفيد كه  هم
 اسفند 21ها تاريخ دادگاه،  بر روي آن

نوشته شده است، از دوستان خود 
  حمايت كردند

در ادامه سياست ، 87 اسفند 24در ◄ 
هاي برخورد با دانشجويان در دانشگاه 
شهيد بهشتي و در آستانه سال نو بيش 

 دانشجو كه اكثريت آنها دختران 60از 
دانشجو هستند، به كميته انضباطي 

 .احضار شدند
اين احضارهاي گسترده به دليل     

اعتصاب غذاي دانشجويان اين دانشگاه 
در روز تاسوعا مي باشد كه هم اكنون 
كميته انضباطي اين دانشگاه 
دانشجوياني را كه دست به اعتصاب 

نظير غذا زده بودند با داليلي 
بدحجابي، عدم رعايت حريم روابط 

 به كميته انضباطي …با نامحرم و 
  .احضار كرده اند

هيات نظارت بر ، 87 اسفند 24در ◄ 
تشكل هاي دانشگاه صنعتي اصفهان  در 
شرايطي كه دانشگاه به دليل عدم 
حضور  دانشجويان شهرستاني  و 
تعطيالت پايان سال، در سكوت به سر 

ل انجمن اسالمي مي برد، حكم انحال
دانشجويان دانشگاه صنعتي را صادر 

 كرد
 هفته بعد از 2طي ، 87 اسفند 28در ◄ 

اعتراضات دانشجويان به پروژه دفن 
شهيد در دانشگاه اميركبير احكام 
گسترده انضباطي براي دانشجويان پلي 

 حكم احضار 50:  صادر شده اندتكنيك
 ترم محروميت 15به كميته انضباطي، 

 حكم 10 توبيخ كتبي و 10ل، از تحصي
    .احضار والدين به حراست دانشگاه

، در اطالعيه 88 فروردين 2در ◄ 
در : دفتر تحكيم وحدت آمده است 

 نفر از دانشجويان به ناحق  25حالي كه 
در زندان هاي امنيتي سراسر كشور به 
سر مي بردند ،اعضاي شوراي مركزي 
دفتر تحكيم وحدت مهدي عرب 

 اسدي، فريد هاشمي و شاهي،ميالد
امين نظري و بهاره هدايت اعضاي 
شوراي مركزي دفتر تحكيم 
وحدت،مجيد دري و سعيد فيض اهللا 
زاده دانشجويان محروم از تحصيل 
دانشگاه عالمه   نيز بازداشت شدند و 

 . نفر رسيد32عده بازداشت ها به 
اين اتفاق در حالي رخ داد كه اين 

 مدني و دانشجويان به شيوه اي كامال
آرام با چيدن سفره هفت سين در كنار 
زندان اوين  به بازداشت و تداوم 
بازداشت ساير دانشجويان اعتراض 

بازداشت شدگان از محل . داشتند
زندان اوين  به پليس امنيت قدس و 

 .وزرا منتقل شده اند
نكته حائز اهميت موضوع آنجاست  

كه در كنار بازداشت اعضاي شوراي 
نواده تعدادي از ايشان؛ مركزي ، خا

پدر و مادر ميالد اسدي جالل اسدي 
وخانم اسدي  و خانم بهبهاني مادر 
نريمان مصطفوي دانشجوي زنداني و 
اردشير رضوان از بستگان ايشان  نيز در 

 .بين بازداشت ها بوده اند
بايد توجه داشت كه روند روبه رشد 
سركوب و گسترده شدن برخوردها و 

حتي به ميان خانواده تسري يافتن آن 
دانشجويان نشان از ضعف مطلق و عدم 

  .مشروعيت است
  
 :جنبشهاي اعتراضي كارگران * 
  
:  اسفند، گزارش شده است20در ◄ 

 كارخانه پارس  كارگر500از مجموع 
 ماه حقوق و عيدي 3 كارگر 100  ، قو 

 خود رادريافت 87و پاداش سال 

 نفر از اين 30 حدود   .نكرده اند
گران صبح امروز در اعتراض به كار

عدم دريافت مطالبات خود مقابل 
  . كارخانه تجمع كرده اند

ديبر اجرايي خانه ، 87 اسفند 21در ◄ 
كارگر استان قزوين از تجمع بيش 

 نفر كارگران كارخانه پوشينه 200از
. ه استبافت مقابل استانداري خبرداد

ارگران چهار ماه حقوق و عيدي و ك
شته خود را دربافت پاداش سال گذ

   .نكرده ا ند
باوجود اينكه مديريت كارخانه      

بافت اعالم نموده بود وام ده  پوشينه
ميليارد توماني پرداخت شده تمامي 

 با كند،  مشكالت اين واحد حل را مي
وجود اين، مطالبات كارگران پرداخت 

 .نشده اند
  نفر از 230، 87 اسفند 21در  ◄

دل در اعتراض به كارگران كارخانه آر
دريافت نكردن چهارماه حقوق و 
عيدي و پاداش خود مقابل اين شركت 

  واقع در خيابان توانير تجمع كردند
مديريت كارخانه ، 87 اسفند 22در ◄ 

لوله سازي اهواز اقدام به اخراج دو 
هزار تن از كارگران پيماني  لوله 

  .كرده استسازي اهواز 
ايي  دبير اجر، 87 اسفند 24در ◄ 

خانه كارگر استان خوزستان از تجمع 
 نفر از كارگران 300اعتراض آميز 

اين   .شهرداري آبادان خبر داد
كارگران چهار ماه حقوق و عيدي و 
پاداش سال گذشته خود را دريافت 

 .نكرده اند
، به گزارش ايسنا، 87اسفند  ۲۵در ◄ 

كارخانه نساجي بروجرد به مدت يك 
 به  تعطيليماه تعطيل شد، علت اين 

فروش نرسيدن محصوالت اين كارخانه 
 انبار اين كارخانه از محصوالت . است 
كارگران نيز مزد دريافت . تپر اس

  .نكرده اند
 اين اطالعيه  ،87 اسفند 27در ◄ 
: قابل توجه مراجعين محترم«

بيمارستان و زايشگاه الوند تا اطالع 
ثانوي به علت تعميرات و بازسازي 

بر سر در بيمارستان » .شدتعطيل مي با
صدها كارگر . الوند نصب شده است

 نفر از پرسنل 250. بيكار شده اند
بيمارستان و زايشگاه الوند با چشماني 
گريان و زانوهاي غم به بغل گرفته به 

هاي خود در  همراه اعضاي خانواده
اعتراض به تعطيلي اين بيمارستان 

دراين تجمع عالوه بر .تجمع كردند
پزشكان متعجب و بهت زده پرسنل 

بيمارستان نيز براي دانستن دليل 
  . تعطيلي بيمارستان حضورداشتند

  

اعدام ها و سنگسار و به * 
گزارش عفو بين المللي در باره 
اعدامها در جهان، ايران مقام 

  :دوم را دارد
  
بنابر اطالعيه ، 87 اسفند 20 در ◄

-ن«دادگستري سيستان و بلوچستان 
مشاركت «به اتهام » ابالف فرزند سهر

در مخفي نمودن و نگهداري 
 بلژيكي،مشاركت در  ي دو تبعه مسلحانه

ربايش امام جمعه فهرج، شركت در 
شهادت هشت نفر از پرسنل نيروي 

 ك -م«، »انتظامي در منطقه كورين
» ك فرزند علي-فرزند ابراهيم و ب

آدم ربايي مسلحانه و « نيز به اتهام 
ج فرزند -م«و » نگهداري مسلحانه

محاربه و فساد في «به اتهام » سلطان
االرض، دو فقر قتل عمد مسلحانه، و 
ايراد جرح، وسرقت مسلحانه خودرو و 

به » نگهداري سالح و مهمات غيرمجاز
مجازات اعدام محكوم شده و احكام 
صادره در مورد آنها به مورد اجراء 

 .گذاشته شد

حكم اين افراد از طرف دادگاه انقالب 
ستان و بلوچستان صادر و در زندان سي

 .مركزي زاهدان اجرا شد
 اسفند نيز 13هفته گذشته و در روز 

دادگستري استان سيستان و بلوچستان 
 نفر در زاهدان خبر داد، و 2از اعدام 

مدير روابط عمومي دادگستري سيستان 
ها را  و بلوچستان اسامي آن

الدين سيدي فرزند كريم، و  صالح«
» زارعي فرزند نورمحمداهللا  خليل

 .اعالم كرد
 اعدامي هفته گذشته در 2اتهام 

هاي قضايي  زاهدان نيز از سوي مقام
االرض از طريق  محاربه و افساد في«

هواداري ، عضويت و تالش موثر مالي 
منظور پيشبرد اهداف گروه  و نظامي به

تروريستي عبدالمالك ريگي به قصد 
 . شدعنوان» مقابله با جمهوري اسالمي

ولي آزاد اهل ، 87 اسفند 20در ◄ 
پارس آباد مغان و كارمند اداره 
بازرگاني اين شهر در محل زندان 
 11الكان  شهرستان رشت با حكم شعبه 

دادگاه كيفري استان گيالن به رياست 
كوم ح قاضي كاشاني م»حجت االسالم«

به سنگسار شده بود و اين در حالي 
ا او است كه زني كه در اين اتهام ب

 .شريك بود مورد عفو قرار گرفته است
اين حكم به صورتي مخفيانه و با حضور 
افراد محدودي به اجرا گذاشته شده 
است و جنازه وي به دليل ترس از 

رقم تالش خانواده وي ي افشا عل
تحويل آنان نشده و در نقطه اي 

  .نامعلوم دفن شده است
، اطالع حاصل شد 87 اسفند 20در ◄ 
روزهاي گذشته زندانيان در طي كه 

 زندان  2 بند ۵سياسي فرعي
گوهردشت كرج را چندين بار به 
بازرسي زندان فرآخوانده شدند  و 
براي  مدت طوالني مورد بازپرسي 

 .قرار گرفتند
زندانيان سياسي بهروز جاويد طهراني و 
افشين بايماني و عليرضا كرمي 
خيرآبادي زنداني ديگر اين بند در 

ذشته بارها و هر بار به طي روزهاي گ
مدت طوالني مورد بازپرسي  فردي 
بنام ترابي رئيس بازپرسي زندان 

ترابي با .گوهردشت قرار گرفتند
تطميع و تهديد سعي دارد كه قتل امير 
حسين حشمت ساران را به گونه اي 

لب قديگر جلوه دهد و واقعيتها را 
ترابي از اين طريق سعي دارد . نمايد

زارت اطالعات را به كه گفته هاي و
  همبنديان زنده ياد ساران تلقين نمايد

مهدي مزروعي ، 87 اسفند 21در ◄ 
 محكوم به  1364فرزند رمضان متولد 

در سال  :اعدام، استمداد كرده است
 سال 17 در حالي كه كمتر از 1381

داشتم در نزاعي درون يكي از محلهاي 
اصفهان بصورت تصادفي ضربه اي به 

يم جوادي وارد كردم كه آقاي ابراه
من به  .در اثر اين ضربه  فوت كرد

هيچ وجه قصد كشتن آقاي جوادي را 
نداشتم و تنها از ترس به وي ضربه  را 

و اكنون با تاييد حكم در آستانه   .زدم
اعدام قرار دارم و در اين لحظات خدا 
را شاهد مي گيرم هيچ قصد و نيتي 
نداشتم و حاال از تمامي آناني كه 
صداي مرا مي شنوند عاجزانه تقاضا 
دارم به من كمك كنند و تالش كنيد 

 .تا نجات پيدا كنم
حامد محمدزاده ، 87 اسفند 21در ◄ 

زنداني از زندانيان اهل مياندوآب  به 
خاطر قتل عمد در زندان مركزي 
اروميه بعد از چندين سال زنداني 

  .بودن اعدام شد
چهار مرد جوان ، 87 اسفند 24در ◄ 

كه به مرگ محكوم شده بودند در 
زندان عادل آباد شيراز به دار آويخته 

به گزارش اعتماد، سه تن از اين . شدند
مجرمان به جرم قتل و يكي از آنها به 
جرم تجاوز به دو نوجوان به مرگ 

  . محكوم شده بودند
  المللني بعفو، 88 فروردن 3در  ◄

 درصد اعدام 93:گزارش كرده است
 عربستان، پاكستان و ران،يا ن،يها در چ

 2008در سال . اند رخ داده كا،يآمر
 اعدام شدند راني نفر در ا346حداقل 

 كشور از لحاظ تعداد موارد نيو ا
اعدام در جهان در رتبه دوم قرار 

دست كم هشت تن از افراد  .دارد
 ي سالگ18 قبل از رانياعدام شده در ا

 آن ي شده بودند كه برايمرتكب جرم
 . شده استنيي تعاعدام

 الملل استفاده از طناب دار و ني بعفو   
 مجازات ي اجرايسنگسار كردن برا

 ي و بي انسانري را غرانيمرگ در ا
  .رحمانه دانسته است

 چين در اعدام كردن مقام اول را ●
، در اين كشور 2008در سال . دارد
 سازمان نيا.  تن اعدام شده اند1718

 ، 2008 يدالي كه در سال مدي گويم
 كشور به ۵۲ نفر در 8864در كل 

 رقم در سال نيا .اعدام محكوم شدند
 . نفر بود3347 يالدي م2007
، مجموعه فعاالن 88 فروردين 4در ◄ 

حكيمه : حقوق بشر گزارش كرده است
 بعد از ازدواج با  ۱۳۵۸متولد 

پسرعموي خود از شهرستان آغاجاري 
زر در  در استان خوزستان به شهر اشك

او داراي دو . استان يزد منتقل شد
 ساله و عباس 10هاي زهرا  فرزند به نام

  .  ساله است9
 ارديبهشت ماه سال 7حكيمه در روز 

 بامداد در  ۵:۳۰گذشته، ساعت 
ي رفتن به محل كار  كه آماده حالي

درب منزل او را محكم شود،  خود مي
  وكند  در را باز مياو. مي كوبند

بيند كه  را مي) مقتول(عيدان بلوچي 
به زمين افتاده و دو مردي كه روي 

اند با چوب و  بوده  خود را پوشانده
ه زد آهن به سر و صورت عيدان مي

زر  عيدان كه در شهرداري اشك. ندا
كار بوده صبح زود قصد  مشغول به
 محل كار را داشته كه اين دو  رفتن به

كنند  نفر به قصد كشتن او را دنبال مي
او دوان دوان خود را به در كه  تا اين
رساند تا باب نجاتي  ي حكيمه مي خانه

براي او باشد و او را از كشته شدن 
ي ضرب و  حكيمه با مشاهده. برهاند

شتم محكم قاتالن كه بر سر و صورت 
زدند، خود را بر روي  عيدان مي

عيدان انداخته تا او را كشان كشان به 
 بر يي خانه ببرد، كه در اين ميان ضربه

كند كه  اش اصابت مي فك و دست
. شود باعث شكستن دست و فك او مي
كنند و  قاتالن صحنه را ترك مي

حكيمه يكي از فاميل را به كمك 
طلبد تا عيدان بلوچي را به  مي

در اين حادثه  .بيمارستان منتقل كند
ي مغزي شده  كه مقتول دچار ضربه

 بعد از عمل جراحي به كما رفته و  بود،
  .كند روز فوت مي 15ز بعد ا

هاي   بازپرسي 07/02/87در تاريخ 
شهر (ي آگاهي رضوان شهر دايره
آغاز شد، و متهم اصلي را ) صدوق

حكيمه قلمداد كردند و از آن تاريخ 
تاكنون اين زن را يا در آگاهي و يا در 

هاي  گاه زير انواع شكنجه ندامت
روحي و جسمي قرار دادند كه اعتراف 

يي با تو  ت؟ و چه رابطهبكند قاتل كيس
 سرانجام، مأموران رژيم ؟  استداشته

او را بستوه مي آورند و ناگزير مي 
كنند زير ورقه اعتراف به قتل را امضاء 

  . كند
  

  :روزنامه نگاران قرباني سركوب* 
  

، به گزارش 87 اسفند 27در ◄ 
، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

الن نگاران و فعا چند تن از روزنامه
ي گذشته در  سياسي در طي هفته
               :اند قزوين بازداشت شده

ي گذشته حميد مافي  ي هفته شنبه سه
نگار و فعال سياسي در قزوين  روزنامه

 ادارهبازداشت و به ستاد خبري 
. اطالعات قزوين منتقل شده است

 اطالعات ادارهي گذشته ماموران  هفته
راجعه كردند نگار م به منزل اين روزنامه

و پس از بازرسي منزل وي او را 
بازداشت و وسائل شخصي وي را 

 .كنند توقيف مي
هاي دريافتي از  بر اساس گزارش   

قزوين ديروز و امروز نيز دست كم 
نگار ديگر  شش فعال سياسي و روزنامه

در قزوين بازداشت شده و به ستاد 
بازداشت تمامي . اند خبري منتقل شده

  إستر منزل صورت گرفته اين افراد د
اميدرضا ، 87 اسفند 28در ◄ 

نگار   نويس و روزنامه ميرصيافي، وبالگ
اين وبالگ  .در زندان اوين فوت نمود

نويس زنداني كه از ماه گذشته براي 
تحمل دو سال و نيم زندان ايام 
محكوميت خود، راهي زندان اوين 
شده بود؛  به دليل فشار رواني و عدم 

اي پزشكي مورد نياز با دريافت كمكه
توجه به شرايط وخيم روحي خود 
راهي بهداري زندان شد، نامبرده 
ساعتي پيش جان خود را در زندان 
اوين از دست داد تا پرونده مرگهاي 
مشكوك زندانيان تا آخرين روزهاي 

  . نيز ادامه يابد1387سال 
گزارش دكتر حسام  اسفند، 28در ◄ 

شر فيروزي، پزشك و فعال حقوق ب
در باره مرگ اميد رضا زنداني است 

مير صيافي در زندان اوين انتشار يافته 
 ظهر خبردار 12در حدود ساعت : است

شدم كه اميدرضا ميرصيافي حال 
خوبي ندارد به سراغ او رفتم و او را به 

 زندان اوين، 7بهداري داخل بند 
انتقال داديم، من در آن بهداري 

م و معده ي معده قرار داد برايش لوله
او را شستشو دادم، برايش رگ گرفتم 

از . و اقدامات اوليه را انجام دادم
پزشك آنجا درخواست كردم كه 
داروي آتروپين براي او تجويز كند و 
داروي لينگر به او دهد ولي پزشك 
بهداري گفت كه سرم يكسوم براي او 
كافي است و من را با توهين از اتاق 

 اصرار بيرون كرد اما من همچنان
داشتم كه اينجا نميتوانيد كاري انجام 
دهيد و بايد او را به بيمارستان بيرون 

ارستان لقمان، منتقل كنيد ممثل بي
 به دليل خوردن تعداد  چون وي

زيادي قرص پروپرانول با افت شديد 
فشار خون و كاهش تعداد ضربان قلب 

 بود، 7زير   روبرو شده بود و فشارش
ا خودمان ميدانيم اما پزشكان گفتند م

بايد چه كار انجام دهيم و من را از 
  ...اتاق بيرون كردند

  
 تن بخاطر شركت در 2000* 

مراسم چهار شنبه سوري دستگير 
   :شدند
سه تن از اعضاي ، 87 اسفند 28در ◄ 

كانون لر بختياري ايران زمين به 
نامهاي جمشيد مرادي، كيانوش مرادي 

  ي مراسم و زوار مرادي به اتهام برگذار
چهارشنبه سوري در ايذه يكي از 
شهرستان هاي استان خوزستان توسط 
نيروهاي انتظامي اين شهرستان با 
 يضرب و شتم بازداشت شدند، خودرو

شخصي  اين افراد در زمان دستگيري 
سيب ديدگي و خسارات شديد آمورد 

قرار گرفت و توسط نيروي انتظامي 
  توقيف شد

ر ساجدي سردا، 87 اسفند 28در ◄ 
 در چهارشنبه سوري امسال : گفته است

 هزار تن توسط پليس در سطح كشور 2
  .اند دستگير شده

  :سركوب بهائيان ادامه دارد * 
  
در ادامه برخورد ، 87 اسفند 21در ◄

با بهاييان در ايران يك زن بهايي خانم 
شيرين فروغيان در شهرستاي ساري 
توسط مامورين اطالعات بازداشت و به 

  دان كچويي ساري منتقل شدزن
پيرو اقدامات اخير ، 87 اسفند 22در ◄

عليه شهروندان بهايي در سمنان ، 
 ساله اي به نام پويا 24جوان بهايي 

 بعدازظهر توسط 3تبيانيان در ساعت 
نيروهاي اطالعاتي و امنيتي در محل 

  كار خويش دستگير شد
  

  16در صفحه 

!؟انتخاباتي با يك انتخاب كننده  
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انتخاباتي با يك انتخاب 

  !كننده؟
  
مامورين اداره ، 87 اسفند 26در ◄ 

اماكن در رويه پر ابهام قضائي محل 
كسب يكي از شهروندان بهايي شهر 

 .سمنان را پلمپ نمودند
 اسفندماه سال جاري 20مورخه 

مامورين اداره اماكن سمنان با مراجعه 
به مغازه خانم شميل پيرآسته اعالم 
نمودند به دليل اخطاريه اتحاديه 

ني بر دستور اداره پوشاك سمنان مب
اماكن بر فاقد صالحيت بودن و ابطال 
پروانه با گذشت يك هفته مهلت تخليه 
محل كسب ايشان پلمپ خواهد 

  .گرديد
  
زناني كه از حقوق خود دفاع * 

» دادگاه انقالب«مي كنند، به 
  :احضار مي شوند

  
در پي اعمال فشار ، 87 اسفند 26در ◄ 

مپين  سه عضو ك،به فعالين حقوق زنان 
يك ميليون امضا بار ديگر به دادگاه 

 ناهيد ،پرستو الهياري. احضار شدند
كشاورز و سارا ايمانيان احضاريه اي از 

 دادگاه انقالب دريافت كرده 28شعبه 
در احضاريه كتبي پرستو الهياري . اند

 24آمده است كه وي بايد در روز 
 به دادگاه انقالب 1388فروردين ماه 
هيد كشاورز و سارا نا. مراجعه كند

ايمانيان نيز طبق احضاريه كتبي بايد 
 فروردين ماه به دادگاه انقالب 26

  . مراجعه كنند
 كانون تيسا وب، 88 فروردن 6در ◄ 

 از ي بخش: خبر داده است يرانيزنان ا
  قتل پروندهموجود در مدارك جرم 

 زهرا . رفته استني از بعقوبي يزهرا بن
 در سال  است كهي پزشكعقوبي يبن

 در همدان به ي در بازداشتگاه1386
 جان خود را از دست يعلت نامعلوم

 .داد
 ي از وكاليكي ،يعبدالفتاح سلطان   

 :گفته است عقوبي يمدافع پرونده بن
 زهرا يها  از مدارك مهم، لباسيكي«

در هنگام مرگ است كه احتماال آثار 
 به ديجرم بر آن وجود داشته و شا

 لي حاضر به تحو متهمانلي دلنيهم
 پرونده ي وكال تالش. اند آن نشده

 خانم يها  لباسيريگ  بازپسيبرا
.  بوده استجهينت ي تاكنون بعقوبي يبن
 در ي كه ويها هنگا  لباسنيا

بازداشتگاه ستاد امر به معروف شهر 
 .همدان جان باخته، بر تنش بوده است

 زهرا شود يكه ادعا مهم  يا پارچه
داره منكرات همدان خود را با آن در ا

 نيا. شده استدي كرده، ناپدزيآو حلق
 ي توسط متخصصان كارشناسديپارچه با

 ني اصال چناي كه آشد يو مشخص م
 دار ي تحمل وزن زهرا را برايا پارچه

 نيعالوه برا  نه؟ايزدن داشته است 
 از متهمان قي دقييتاكنون بازجو

 است تا نواقص امدهيپرونده به عمل ن
  ».شن شودپرونده رو

  

  !گرامي دوستان
آقايان ابوالحسن بني صدر 

  ...و جمال صفري
   

جالبترين مطالب اين نوشته، اعتراف 
روشن كودتاچيان به عمل  صريح و

برضد 1332 مرداد 28ننگين كودتاي 
حكومت ملي و قانوني دكتر مصدق از 

اين كتاب . طرف امريكا وانگليس است
ه سنديست تاريخي  براي ايرانياني  ك

به حقوق ملي و منا فع مردم ارجهيت 
مي دهند و روشن مي كند كه تا 
عوامل نوكر صفت وخائن داخلي 
نباشد، خارجي نمي تواند در سرنوشت 

  .  ايران دخالت نمايد
سرسپردگان داخلي به بيگانگان يا بهتر 
بگويم نوكران پرو پا قرص امريكا و 

 سالست 60انگليستان در ابران بيشتر از 
د اين چنين كودتائي را منكر كه وجو

مي شوند و گوششان هم بر اقرارها 
وعذرخواهي هاي اربابانشان در قبال 

در واقع . اين عمل ننگين بدهكار نيست
 شاه بخشيده اما «مي شود گفت كه 

با . »اين شاهقلي است كه نمي بخشد
مطالعه دقيقتر كتابهائيكه از طرف 
مخالفان استقالل و آزادي  كشور به 

پ ميرسند يا مقاالت و بحث هاي چا
راديو، و تلويزيون پهلوچي ها، در مي 
يابيم كه همه و همه در راستاي پنهان 
سازي واقعيتهاي آشكار و مستند مي 

آمريكا و انگليس  خود اذعان . باشند
نموده اند كه بر ضد حكومت ملي و 
دمكراتيك دكتر مصدق كودتا كرده 

چي اند ولي هنوز كه هنوز است  پهلو
ها و مزدوران قلم زن آنها دست بردار 
نيستند و با تمام نيرو اعمال و رفتار و 

 مرداد  28گفتار كودتاچيان كودتاي 
« را وارونه مي سازند  و مي گويند اين 

  .»!!مردم  بودند كه قيام كردند
    سئوالي كه براي من خواننده اين 
كتاب مطرح است اينستكه چرا يا بهتر 

 رازيست كه سبب مي بگويم اين چه
شود از طرفداران استبداد مذهبي و 
پيروان خط سيد ضياء گرفته تا 
نيروهاي چپ گرا سنتي وپهلوچي ها 
وگرايش هاي سياسي چپ و راست 
متمايل به آمريكا و انگليس  همه در 
راستايي قرار گرفته اند كه با  انديشه  و 

  . راه مصدق  سخت در تضاد است
وامل و نقاط     بديگر سخن چه ع

مشتركي مابين پهلوچي ها و جانبداران 
استبداد مذهبي خط سيد ضياء مي 
باشد؟  بغير از اينكه راه مصدق  مشخصه 
و نماد  دمكراسي  بر  اصول آزادي و 
استقالل و رشد در عدالت در آينده 

  .ايران  است
    در هنگام خواندن متن كتاب به 
ادعاي كذائي  دكتر سالمي نوة 

 بعد «ي  برخوردم كه مي گويد كاشان
اله طالقاني و  هاي آيت از حرف

مهندس بازرگان در احمدآباد، هنگامي 
كه قلب حقيقت كردند فكر كرديم 

» .چاپ شود) نامه(ديگر الزم است 
كه اين « دكتر سالمي  مدعي شده 

شخص دكتر مصدق  و برخوردهاي 
غير مسئوالنه  او بود كه هرگونه 

ديگر غير ممكن همكاري را از طرف 

تا جائيكه اين بزرگواران » .مي كرد
باالجبار و براي رضاي خداوند  با 
امريكائيان و انگليسي ها و در بار شاه 
يكصدا مي شوند و كلك مصدق و 
يارانش را مي كنند و تمام دست آورد 
هاي سياسي آن مرد ميهن دوست را 

كشور را  اسير  بيگانه . بباد مي دهند
ردم را در برزخي عجيب  مي نمايند و م

  .گرفتار مي كنند
در اينجا  شرح خاطره اي از همين 
جناب آقاي دكتر حسن سالمي و 
برخورد او با ما بعنوان دانشجويان 
ايراني و مسلمان شهر زاربروكن در 
مدت زمان كوتاه قبل از انقالب سال 

  : توضيح مي دهم57
  چند ماهي مانده بود به انقالب ايران 

كتر سالمي در شهر زار بروكن ما با د
يكي از شهرهاي استان زارلند آلمان 

بعد از چند بار رفت و آمد . آشنا شديم
با ايشان و ابراز عالقه و ارادتمندي 
ايشان به اسالم وانقالب با هم بيشتر 
نزديك شديم و رابطه ما با او دوستانه 
تر شد تا روز يكه ايشان گروه ما را كه 

 نفر دانشجو در ۲۵ تقريباً  از حدود 
رشته هاي مختلف  تشكيل مي شد، 
بخانه خود براي صرف شام دعوت 

سالمي از خط فكري ما همان .  كرد
خط فكري  موازنه منفي يا بهتر بگويم  
همان راه و روش مصدق بود و 
همكاري نزديك سياسي ما با آقاي بني 
صدر بعنوان بيانگر و مشخصه اين خط 

 آن روز چند بخوبي اطالع داشت و تا
باري بطور بسيار دوستانه اظهار نموده 

آقاي دكتر مصدق ما را قابل «بود كه 
ندانستند و همكاري ما و پدر بزرگ ما 
را زياد  ارزش قائل نشدند يا اينكه از 
طرف كاشاني بارها بايشان در موارد 
مختلف همكاريهايي صميمانه عرضه شد 
ولي ايشان هميشه با تكيه كردن به 

 بي نيازي خود را بهرگونه مردم
همين » .همياري با ما بيان مي  نمودند

عرضه كمك سياسي از طرف آيت اهللا 
كاشاني و رد آن از طرف آقاي دكتر 
مصدق، همان قولي است كه در سندي 
آمده است كه شما دوستان محترم در 

هميشه .  كتاب خود بچاپ رسانده ايد
خوب شما « پرسش او از ما اين بود كه

صافĤً بگوئيد بعد از اين اتفاق و رد ان
كمك از طرف آقاي دكتر مصدق، از 
» .پدر بزرگ من چه كاري ساخته بود؟

و باالخره تمام كاسه و كوزه ها را بر 
البته ما . سر  دكتر مصدق مي شكست

حرفهاي ايشان را قبول نداشتيم و با 
شناخت نسبتاً كامل خود از خصوصيات 

ورد را از دكتر مصدق، اين طريق برخ
در . دكتر مصدق بعيد  مي پنداشتيم

همان شب مهماني شام نزد ايشان 
  تن دوستان همفكر ۲۵همراه با 

در . سياسي اتفاق بسيار  جالبي  افتاد
حين صرف شام صحبت هاي فراواني 
شد، از جمله از كارهاي  برجسته 
مرحوم مصدق و از خميني و باالخره 

 شاه انقالب و شانس پيروزي بر حكومت
ما  كه  همگي  جوان . و اينگونه مسائل

و دانشجو بوديم و با تمام وجود انقالبي 
و بخصوص تاكيد داشتيم كه در 
انقالب، مردم ايران بر حكومت شاه 
پيروز مي گردند، در مقابل آقاي 
  سالمي حاضر به بيان پيروزي انقالب 

نبود و از طرف ديگر با بعضي از 
فت و آمد آخوندهاي آن زمان در ر

بود و تمايل زيادي داشت به حفظ 
روابطش با ما و باالخره كسب اطالعات 
بيشتر از جريانات اتفاق افتاده در ايران 
و پيشرفت هاي مردمي در سير جريان 

او توسط ما از اعالميه هاي . انقالب
داخل و خارج  مطلع مي شد و روزنامه 
و نشريات آن زمان همچون خبر نامه را 

در آن شب ميهماني . ي نموددريافت م
يكي از دوستان كه مجيد نام داشت 
يك صفحه شعر بسيار زيبا در وصف 
مصدق و ملي شدن صنعت نفت  كه از 
طرف يكي از شاعران داخل كشور 
بدستش رسيده بود، از جيب  خود بدر 
. آورد و شعر را بلند براي همگي خواند
شعر بسيار زيبايي بود و در سطح يك 

   حدود پانزده  A4رمات صفحه به ف
خط  مي بود و درست در خط  مياني  
صفحه شعر،  دو بار نام مصدق بچشم 

  .مي خورد
    دوستان پيشنهاد كردند اين شعر زيبا 
تكثير و پخش شود تا ديگران هم از آن  

تنها آقاي دكتر سالمي .  بهره مند شوند
بود كه در آن جمع اظهار عالقه 

ا يك حالت چنداني نشان نداد و ب
مخصوص  با آن شعر  برخورد كرد كه 

ولي . باعث  مقداري تعجب  شد
ناگهان  او به جمع پيشنهاد نمود كه در 
صورت تمايل جمع و از آنجائيكه تكثير 
اين ورقه شعر احتياج به مقدار ي پول 
داشت، او شخصاً  هزينه تكثير را بعهده 
گرفتند و پيشنهاد نمودند در صورت 

 او قادر است اين ورق تمايل جمع، 
شعر را در مطب خود بوسيله دستگاه 

و تعداد صد عدد . فتوكپي تكثير نمايد
از آن را در اسرع وقت چاپ و در 

بعد از اين پيشنهاد،  . اختيار ما قرار دهد
كاغذ صفحه شعر را از دست مجيد 

شاممان را صرف كنيم و : گرفته و گفت
ول  منتظر ايشان نمانيم تا او به طبقه ا

ساختمان كه مطبش  در آن  واقع بود  
دكتر . براي كپي كردن آن شعر برود

سالمي براي چاپ شعر رفت و بعد از 
تقريباً بيست دقيقه دوباره مراجعت 

البته با يكدسته صدتائي ورقه . نمود
در همان  موقع .   هاي شعر چاپ شده

چند تن از دوستان ما خواستار داشتن 
 براي شخص يك كپي از شعر مربوطه

خودشان شدند و مجيد دوست ما  بين 
دوستان  شعر چاپ شده  را پخش كرد 
و دكتر سالمي اصل شعر را شخصاً  

لحظه اي از اين . براي خود نگهداشت 
ماجرا نگذشته بود كه بعضي از دوستان 
سئوال كردند كه چرا اسمي از مصدق 
در شعر نيست و شروع كرد بخواندن 

به اين نتيجه شعر و با تعجب  همه 
رسيدند كه يك بيت از شعر كه درست 
سطر وسطي ورقه بود حذف  شده 

مجيد از آقاي دكتر سالمي . است
پرسيد جريان چيست چرا يك سطر 
شعر كم شده و او  مطلقاً اظهار بي 
اطالعي نمود و درعوض پيشنهاد كرد 
همگي به اطاق مجاور اطاق نهار 

ما  شاهد وقوع يك امر . خوري برويم
ما هنوز در . باور نكردني شده بوديم

كشمكش مقايسه اصل شعر با كپي 
بوديم كه وارد اطاق مجاور  كه 
محرابي بسيار زيبا ساخته شده از 
بهترين كاشي ها و موزائيك هاي 
رنگي  كه كار دست هنرمندان ايراني 

در بدو ورود ما در اطاق . بود شديم
محراب  همگي با تعجب بيكديگر نگاه 

چون در خانه نوه آيت اهللا . يممي كرد
كاشاني و آنهم در محراب بسيار زيبا، 
سگي خفته بود كه از حاالتش كامالً 
معلوم بود كه آنجا را جاي دنجي براي 

در همين ! آسايش خود يافته است
موقع او هم وارد اطاق شد، بالفاصله با 
ديدن سگ در محراب رنگ از رويش 

ايت پريد و شروع كرد  به شكوه و شك
اي واي از «ازدست فرزندانش كه 

دست اين بچه ها صد بار گفتم سگ 
وارد اين خانه نكنيد نفهميدند كه 

و ما با نگاه بيكديگر برايمان  » نفهميدند 
كامالً روشن بود در خانه او چه مي 

  .گذرد
    مجيد از او خواهان پس دادن اصل 
ورقه شعر شد و او چاره اي نداشت جز 

 با مالحظه و مقايسه .پس دادن ورقه
اين دو برگ متوجه شديم كه دكتر 
سالمي نوه كاشاني سطر وسط  شعر را 
طوري تا زده بود وسپس كپي بر داشته 
بود كه آن سطر شعربخصوص نام 

او بخيال خود . دكترمصدق كپي نشود
توانسته بود ما دانشجويان آن زمان را 

بدين ترتيب كار . بسادگي گول بزند
ايشان درحضورما كه جعل مدرك را 

 نفر دانشجو بوديم انجام ۲۵در حدود 
داد واين عمل و با اين تردستي و 
سرعت بي ترديد نشان دهنده تجربه و 
سابقه عمل او در جعل و سانسور مي 

  .تواند باشد
    حاال دكتر سالمي با رفتاري كه ما در 
جعل و سانسور از وي ديديم و ديگر 

 ر كه دمنسوبان كاشاني مدعي هستند
   اهللا تي مرداد، آ  و هفتم ستيروز ب
 او   دكتر مصدق  به يا  نامه ي ط يكاشان

  اني كودتاچ  كه يدي جد طيرا از شرا
از   و ه ساخت  بودند، مطلع دهي د تدارك

 با او  ي با همكار  كه او خواست
 از  يري جلوگ ي برا  الزم ماتيتصم

و دكتر » .ندي بب كودتا را تدارك
  ي كاشان  اهللا تي آ  نامه اسخر  پمصدق د
 :نوشت

 آقا   حضرت  مرقومة  مرداد ماه27«
 ، شد ارتي ز ي سالم  حسن ي آقا توسط

  راني ا  ملت يباني پشت  مستظهر به نجانبيا
  !! ».دكتر محمد مصدق. والسالم. هستم

بهر حال ، شما در اين كتاب  بطور 
مستدل جعلي بودن نامه كاشاني به 

ق و همكاري كاشاني و دكتر مصد
  32 مرداد 28يارانش را در كودتاي 
  .   واضح و روشن كرده ايد

  با تقديم احترامات
  احمد نمازي

  2009 مارس 9
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