
  

 

خامنه اي، در تنيده اي .  رژيم، امتحان نداده اي نمانده است و امتحان دهندگان همه مردود شده انددر: انقالب اسالمي
، »نظام واليت مطلقه فقيه«با اين حال، حاضر نيست فضا را حتي در محدوده .  كه بافته، دست و پاي خود را بسته است

  .تصاص يافته استفصل اول، به وضعيت سنجي بر اساس اطالع هاي موثق، اخ. باز كند
. رياست جمهوري» انتخابات«      در فصل دوم،  گزارشي از ايران از نظر خوانندگان مي گذرد كه مربوط مي شود به 

مردم سرد هستند و تحريم انتخابات مي تواند : هشدارهاي گرايشهاي مختلف رژيم به گردانندگان بازي انتخابات اينست
  .ان است كه انتخابات موضوعيت خود را از دست بدهدموسوي الري از آن نگر. وسيع باشد

ارتش اسرائيل تمرين مي كند براي اين كه :       در فصل سوم، به بحران در روابط خارجي رژيم، پرداخته شده است
 بر و در منطقه، از سوئي جبهه بندي. امريكا با اين حمله مخالف است. بتواند حمله نظامي موفقي را به ايران انجام دهد

فشار به روسيه براي . ضد ايران انجام مي گيرد و سوي ديگر، ايران پول براي حفظ موقعيت منطقه اي خود را ندارد
مافياهاي بحران ساز، دست به هركار براي . بحران اتمي نيز ادامه دارد.   نيز شديد استS-300نفروختن موشكهاي 

  .دجلوگيري از عادي شدن رابطه ايران و امريكا مي زنن
آن سان كه هست بر همگان اين سنجش واقعيت را. يده مي شود     در فصل چهارم، اقتصاد ايران، با معيارها سنج

  .آشكار مي كند
  .      در فصل  پنجم، قسمت دوم مطالعه راجع به مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني از نظر خوانندگان مي گذرد

  : نسان را در دسترس اطالع مسئوليت شناسان قرار مي دهيم وق ا     در فصل ششم، خبرهاي تجاوزها به حق
  4         در صفحه 

   پاكنژاد-ج

  كالهبرداري بزرگ  در سطح ملي
  
گرچه بنا به عالئمي كه از جامعه . سخن بسيار است» رئيس جمهور» «انتخاب « اين روزها در ايران از    

 كم وبيش ادعاي از كساني كهي به اين امر نشان نميدهند ولي در محافلي ميرسد مردم چنان عالقه ا
 انگار در نظام واليت مطلقه، انتخابي هم  اينطور جلوه مي دهند كهسياست دارند وبا فريب خود و مردم، 

بحث هايي ميشود مبني بر اينكه مثال . ، بحث در باره نامزدها و انتخابات تا حدي داغ استممكن است
ساز جملگي  و . اصالح طلب... وآقايان موسوي و كروبي و   اصول گرا هستند و...  احمدي نژاد وآقاي

  از فريبكاران دو رو و رسمي يعني. كهنه انتخاب بين بد و بدتر را كوك كرده اند
  15در صفحه  

  ميزان

  چون نيك نظر كرد پرخويش درآن ديد
  

دفتر تحكيم (شور اسر كاتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان سر: سخني دوستانه با
شوراي  ، حزب ملت ايران،ارز، جنبش مسلمانان مب،جاما، جامعه زنان انقالب اسالمي)وحدت

يعني امضاء كنندگان بيانيه اي درمورد انتخابات  .ن مذهبي، نهضت آزادي ايرا–فعاالن ملي 
 به انتخابات رياست جمهوري نزديك مي شويم و فعاالن .پيش روي رياست جمهوري درايران

سياسي ازهرجناحي، دربي توجهي و بي تفاوتي مردم، به قول مشهور، سعي در گرم كردن 
  تنورسرد

  14صفحه در  

    

    

  

  

    

    

NewNewNewNew   

 ا���ب     

    پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  

 -انتخاب ميان خوب و بد دراستبدادفقيه؟
  اصالح با تعريف انقالب؟

  
انتخاب وجود ديگرنامزدها بد و بدتر شدند، آيا تنها وقتي 

  :ندارد؟
 ،يا تنها وقتي نامزدها بد و بدتر شدندآدر وضعيت امروز ايران، : سش تلفنيپر

ميان يك شخصيت خوب مردم  بنا بر اين باشد كه اگر انتخاب وجود ندارد و يا 
انتخاب وجود ،  كنندانتخاب و يك شخصيت  بد و يا حتي دو شخصيت خوب

   ؟د و بدتر است انتخاب ميان بنها همچنانآيا انتخاب آ ،دارد؟ بر فرض دوم
  

  :پاسخ به پرسش اول
  

يم واليت مطلقه فقيه كه مدار بسته قدرتمداري است، هر انتخابي ژ   در ر
  توضيح اين كه.  انتخاب ميان بد و بدتر است

  پيش از آنكه رأي دهنده به پاي صندوق رأي برود، انتخاب اصلي از – 1
دهنده از آزادي بنا براين، رأي . انجام گرفته است» ولي مطلقه«سوي 

  .انتخاب كردن محروم شده است
يم دارد و آن اطالعت از منتخب ژ انتخاب شونده نيز تنها يك نقش در ر– 2

امروز ديگر بر ايرانيان پوشيده نيست . است» ولي مطلقه«اصلي خود، يعني 
. را جرم گردانده اند» ولي امر«كه جاعالن واليت فقيه عدم اطاعت از امر 

  . ارزيابي شود، مجازات آن اعدام است» باغي با غين«اعت هرگاه عدم اط
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   خامنه اي درمانده در تنيده خود ساخته و كوشش مشترك براي◄
  4ص:  ناممكن كردن سياست اوباما 

  در سه تمايلبي اعتنائي مردم و فعل و انفعالها :  گزارش از ايران◄
   5 ص:  انتخابات و بني صدر– 

   فروش موشك به ايران؟- كند؟  آيا اسرائيل به ايران حمله مي◄
   7ص امريكا و پرونده اتمي ايران؟ -

  وضعيت اقتصاد ايران بيش از آنچه مي نمايد، :  معيارها مي گويند◄
   9ص : وخيم است

  و محل هاي اجتماع  مافياهاي مأمور سركوبها در كوچه ها و خيابانها ◄
   11ص  :3 –و دستگاههاي حمايت كننده 

   برغم تشديد سركوبها جنبشهاي دانشجويان و زنان و معلمان و كارگران◄
  12 ص : و روزنامه نگاران اوج مي گيرند

  

  نصرت اهللا اميني  در گذشت
  

   
  اهللا اميني، دكتر مصدق، عالمه دهخدا از راست به چپ ، نصرت: عكس

  
نصرت اهللا اميني  از ياران دكتر مصدق و از مبارزين ديرپاي نهضت ملي ايران در سن 

  . سالگي در آمريكا  جهان را بدرود گفت94
  15 صفحهدر 

 

  
  در ماندگي همه جانبه 

  ان، به مبارزان و به خانواده امينيتسليت به مردم اير
  

  
نصرت اهللا اميني، مردي كه در طول قرني، هم در صحنه مبارزه سياسي در راه 
استقالل و آزادي بود و هم ناظر شگفت ترين رويدادها و تحول ها در ايران و 

او كهنسال ترين يار مصدق و مبارز نهضت ملي ايران . جهان، چشم از جهان فرو بست
درگذشت او را به مردم ايران، به مبارزان آزاده و به . چشم از جهان فرو بستبود كه 

  . خانواده گرامي او تسليت مي گويم
  ابوالحسن بني صدر
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 در نتيجه، جبري به انتخاب كننده – 3
و انتخاب شونده تحميل مي شود كه 

اين جبر است . عامل ويرانگري است
 كه گذار از بد به بدتر و از بدتر به

اين . بدترين را اجتناب ناپذير مي كند
جبر به ريشه درخت بدسرشتي مي ماند 

ذيه مي كند و هر كه از زهرآبه زور تغ
. بار، ميوه اش بدتر از بار پيش مي شود

در حقيقت، همان درخت بد سرشت 
كه شاعر ما خاطر نشان اهل خرد كرده 

زيرا چون از زهرآبه . است، نيز نيست
تغذيه مي كند، در ) زور( = قدرت 

بدين قرار، . بهشت آزادي، مي خشكد
درخت بد سرشت زورمداري در باغ 

شكد و درخت بهشت آزادي مي خ
خوب سرشت، در شوره زار، سر سبز 

  : نمي ماند
اگر :  پرسش كننده مي پرسد- 4

نامزدها هر دو خوب بودند و يا يكي از 
آنها خوب بود، چرا هنوز انتخاب را 
بايد انتخاب ميان بد و بدتر تلقي كرد؟ 

وضعيتي كه ما با آن : پاسخ او اينست
روبرو هستيم،  وضعيت شوره زار و شعر 

  :ير گوياي اين وضعيت استز
باران كه در لطافت طبعش خالف 

  نيست
  . در باغ الله رويد و در شوره زار خس

يم واليت مطلقه فقيه شوره زار ژ     ر
بر فرض كه آدم بسيار خوبي نيز . است

پيدا شود و نامزد رياست جمهوري و يا 
نمايندگي مجلس بگردد و باراني كه 

ت رأي مردم است او را به رياس
جمهوري و يا نمايندگي مجلس 

بگردد، » خس«برساند، يا مجبور است 
» باغي با غين«يا كناره گيري كند و يا 

  . شود
 چرا واليت مطلقه فقيه كه شوره – 5

زار استبداد است، امكان عمل به آدم 
خوب را نمي دهد؟ زيرا آدم خوبي 
كه بخواهد تدبيرهاي خوب بيانديشد 

ضع مخالف و به اجرا بگذارد، در مو
در . واليت مطلقه فقيه قرار مي گيرد

حقيقت،  نظري كه فريبي بزرگ است 
و طي قرون، عامل بزرگ ترين فريب 
ها و در نتيجه، مرگ آوريها و 
ويرانگري ها گشته است و مي گردد،  
نظري است كه بنا برآن، فيلسوف اول، 
قانون گذار اعدل، شاه، پاپ، ولي امر، 

...  بقه كارگر وپيشوا، حزب پيشĤهنگ ط
مقام خالي از سود و ) بنا بر مرام ها(

رأي آنها همانند . زيان شخصي هستند
رأي مردم كه بيانگر كسب سود و دفع 
. زيان شخصي و گروهي است، نيست

از اين رو، نخبه اي كه اين مقام بر مي 
گزيند، چاره ديگري جز اجراي دين، 

ي، حقوق عمومي و حقوق ژايدئولو
بنا .     را ندارد)  بر مرام هابنا (انسان 

بر صورت، منصوب مقامي كه نماد دين 
يا مرام و يا حقوق مي شود، مسئله نمي 
سازد، زور را به زيان صاحب حق و 
بسود اقليت سود جو و سلطه طلب بكار 

اما  بنا بر واقع، چنين ... نمي برد و
مقامي وجود ندارد و نمي تواند 

و حق زيرا سازش قدرت . بوجود آيد
از اين رو است كه به . نا ممكن است

پدر مردم، : مي فرمايد) ص(پيامبر 
. نيستي... وكيل مردم و هادي مردم و

در تاريخ انسانها، حتي يكبار، اين نظر، 
اين . كاربرد ادعائي را پيدا نكرده است

نظريه بيان هاي گوناگون يافته و در 
مرامهاي جور را جور پذيرفته و از 

شده است اما استبداد و بسا مباني آنها 
استبداد فراگير ببار آورده و عامل 
مرگ و ويراني هاي بزرگ گشته 

  . است
     اما چرا اين نظر فريب بزرگ بود و 
از اين رو، هر زمان، در مرامي، شكلي 
ديگر بخود گرفت و عامل فريب شد؟ 
. زيرا انسانها صاحب حقوق هستند

هرگاه كسي بخواهد نماد حقوق 
د، نيازمند قدرت مطلقه اي كه بگرد

پس اگر كس . مردم ندارند، نمي شود
يا سازماني ادعا كرد كه چون نماد 
دين يا مرام و يا حقوق است، مي بايد 
صاحب واليت مطلقه باشد، دروغگو 
است و در واقع از قدرت است كه 

و چون قدرت . نمايندگي مي كند
فرآورده رابطه نابرابر ميان گروه 

طه جو با جمهور مردم بنديهاي سل
است، مدعي واليت مطلقه، در حقيقت، 
نماد سلطه فساد آور و ويران ساز اقليتي 
بر جمهور مردم مي شود و نمي تواند 
ضد دين، ضد مردم، ضد حقوقي نباشد 
كه دست آويز واليت مطلقه بخشيدن 

  . به خود كرده است
     بدين قرار، در ايران امروز، واليت 

يزي جز واليت مطلقه مطلقه فقيه، چ
جز دست نشانده » ولي امر«زور و 

 مالي نيست و نمي –مافياهاي نظامي 
از اين رو است كه وضعيت . تواند باشد

مردم در هر چهار بعد سياسي و 
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، زمان 

  و. به زمان، بدتر شده است و مي شود
وقتي قلمرو ! هشدار!  هشدار– 6

معين مي كند، وقتي انتخاب را قدرت 
صالحيت نامزدها را قدرت تشخيص و 

شوراي (و مأمورانش » ولي امر«به 
 جز اين نيز -ابالغ مي كند ) نگهبان

، آدم خوب نامزد نمي -ممكن نيست 
شود و هرگاه به فريب و وعده نامزد 
شد، رأي دهندگان انتخابي جز ميان 

چرا؟ زيرا، . بد و بدتر نخواهند داشت
 واليت مطلقه فقيه فرآورده تكرار كنيم،

حل تضاد ميان قدرت با حق، بسود 
تابعيت از . قدرت و به زيان حق است

را مأمور » خوب«،  منتخب »ولي امر«
قدرت و ضد حقوق ملي و حقوق 

هرگاه او بخواهد به . انسان مي كند
در » رهبر«خدمت حقوق  در آيد، با 

بنا بر اين، انتخابي كه .  تضاد مي شود
ارد، يك انتخاب  است و آن وجود د

گزيدن حقوق، در نتيجه واليت 
  :جمهور مردم است

     تحريم انتخابات، رأي نه به واليت 
مطلقه فقيه و رأي آري به واليت 
جمهور مردم است بشرط آنكه مردم 
كشور برآن شوند كه حق خود در 
مشاركت در اداره جامعه خويش را به 

خوب را جانشين بد : عمل درآورند
  .كنند

براي اين كه براي پرسش كننده و      
جمهور مردم محلي براي كمترين 
ترديد نماند، از همه ايرانيان دعوت 
مي كنم از زمان دعوي واليت مطلقه 

 ردم بدين سو،  فهرستي از گفتارهابر م
و كردارهاي آقايان خميني و خامنه 
اي كه بيانگر حقي از حقوق انسان و يا 

ردم ايران باشند، ي از حقوق ملي محق
زماني از تضاد قطعي . ترتيب دهند

سر در مي آورند نيك قدرت با حق 
كه مشاهده مي كنند حتي يك گفتار و 
كردار بيانگر حقي از حقوق وجود 

  . ندارد كه بتوان در فهرست قرار داد
    تازه ترين گفتار آقاي خامنه اي به 

مربوط مي شود » الگوي مصرف«تعيين 
سال جديد، تعريف آن كه در آغاز 

تصرف كارخانه لوله سازي اهواز 
  !توسط سپاه و اخراج كارگران آن شد

     اما اگر در پرسش نيك تأمل كنيم،  
عمومي ترين روش عقل قدرتمدار بر 
ما معلوم مي شود و مي توانيم آن را 
همواره در سنجش احكام عقل خود و 

عقل قدرتمدار : ديگران بكار بريم
اما . خريب شروع مي كندهمواره با ت

آنچه را مي خواهد خراب كند، مي 

سازد و آنچه را مي خواهد بسازد، 
  چنانكه. خراب مي كند

  پرسش بر قبول وجود استبداد - 1
و محدوده » گزينه ها«حاكم و تعيين 

  . ، از سوي آن استوار است»انتخاب«
  اين استبداد نامزدهاي درخور - 2

  .خود را  بر مي گزيند
  پس از چه رو به آدم خوب كه - 3

البد مي بايد از حقوق انسان و حقوق 
جمعي نمايندگي كند، اجازه فعاليت 
مي دهد؟  الجرم عاملي مي بايد 
ناگزيرش كند كه با نامزد شدن آدم 

چون رأي را .  خوب، موافقت كند
مردم مي دهند و حقوق را نيز آنها 
دارند، عامل جز مردم نمي توانند 

  .باشند
بدين سان، بنا بر پرسش، در مردم  – 4

توانائي آن وجود دارد كه استبداد را 
ناگزير كند با نامزد شدن نماينده 

 كه ياما مردم. حقوق آنها موافقت كند
توانا هستند، چرا نتوانند واليت 
خويشتن را برقرار سازند و دولت 

يم زورمدار ژحقوقمدار را جانشين ر
   كنند؟

 مطلقه فقيه و      بدين قرار، واليت
جبرهايي كه مي سازد، بنا بر پرسش، 
ويران و واليت جمهور مردم ساخته 

  .مي شوند
  

آيا اگر تعريف : ومدپرسش 
 تغيير نظام سياسي ،اصالح طلبي

نبايد آنرا رويه را در برگيرد، باز 
  : ؟كرد

حاال كه فصل انتخابات شده است،     
تعريف جديدي از اصالح و اصالح طلبي 

اصالح طلبي كوشش در : ي شودمداده 
. ايجاد تغييرهاي تدريجي در جامعه است
منظور از پديد آوردن اين تغييرها، تغيير 
نظامي سياسي و به دنبال آن، تغيير نظام 

شركت مردم در . اقتصادي كشور است
انتخابات موجب مي شود قوه هاي 
مجريه و مقننه در اختيار اصالح طلبان 

ن اصالح طلبان با مسلط شد. قرار گيرد
بر اين دو قوه، اگر هم در چهارچوب نظام 

با خنثي سياسي كاري نتوانند بكنند، 
عامل  ،كردن نقش بازدارنده دولت

تغييرهاي الزم در جامعه مي شوند و 
زمينه تغيير نظام سياسي را فراهم مي 

  نظر شما در اين باره چيست؟.  آورند
  

در عين : ومدپاسخ به پرسش 
 دعوي انقالبي ،انقالب ستيزي

  !:گري؟
  
 تا اين زمان، اهل نظر و سياست ●

شناسان اصالح طلبي را بر اين پايه 
تعريف مي كردند كه نظام اجتماعي و 
نيز نظام سياسي تغييرهاي ساختاري را 
به انجام رسانده اند و اينك مطلوب 
هستند و كار باقي مانده، اصالح گري 

در (در محدوده  نظام اجتماعي 
نده نظامهاي سياسي و اقتصادي و برگير

در ايران، . است) اجتماعي و فرهنگي
ادعا مي شد كه انقالب خشونت بار و 

حال اگر . مرگ و ويراني آور است
مقصود از اصالح گري ايجاد تغيير 
ساختاري در نظامي اجتماعي، بمعناي 
باز و تحول پذير كردن يك نظام 
اجتماعي بسته و يا نيمه باز باشد،  

و .  ود از آن انقالبي گري استمقص
اگر ادعا شود چون اصالح طلبي راه 
تحول تدريجي و بدون خشونت را 

پيش پاي مردم قرار مي دهد،  با 
انقالب، تفاوت كيفي و حتي كمي 

پرهيز از مرگ و ويرانگري فرآورده (
  :دارد، از مدعي بايد خواست) خشونت

 كاستي هاي نظام اجتماعي را در – 1
سياسي و اقتصادي و قلمروهاي 

اجتماعي و فرهنگي و نيز محيط 
  . زيست،تشريح كند

 تغييرهاي كه مي بايد در نظام – 2
اجتماعي بعمل آيند تا نظام، عاري از 
كاستي گردد را تشخيص و با جامعه در 

  .ميان گذارد
 ربط ميان تغييرها در نظام – 3

اجتماعي و تغيير ساختار دولت را 
يهي است كه بد. تشريح و شفاف كند

وقتي اصالح گري اين سان تعريف مي 
شود، هدف جانشين كردن واليت فقيه 

  .با واليت جمهور مردم مي شود
  پس مي بايد روشن شود چگونه - 4

شركت در انتخابات و رأي دادن به 
، به آنها امكان مي دهد »اصالح طلبان«

دست كم دولت را خنثي كنند به 
در نظام ترتيبي كه مانع از تغيير ها 

اجتماعي نشود و تحول بسوي هدف 
  .برود
اصالح « سال حكومت 8 پايان – 5

. ، تحقق واليت مطلقه فقيه شد»طلبان
آيا بدين خاطر بود كه آنها تعريفي از 
اصالح طلبي نداشتند و به جاي مراجعه 
به مردم و پرداختن به تغييرها در نظام 
اجتماعي، از مردم در چانه زني بر سر 

   از قدرت، سودجستند؟ سهم خود
 در حال حاضر، كداميك از – 6

نامزدها از اين تغييرها و حتي  از خنثي 
  كردن دولت سخن مي گويد؟ 

 بر فرض كه بنا بر تقدم مصلحت بر – 7
باشد و صالح ) با مفسدت( = حقيقت 

نباشد نامزدي از نامزدها از تغييرهائي 
سخن بگويدكه مي بايد در نظام 

ولت بعمل آيند، آنها اجتماعي و در د
كه براي قانع كردن مردم به شركت 
در انتخابات، سخن از اين تغيير ها 
بميان مي آورند، كدام زحمت را به 
خود داده اند كه تشريح ها را بعمل 

  آورند و توضيح ها را بدهند؟
 اما اين تعريف تقلب و تناقض گوئي ●

  :است
 تقلب است زيرا انقالب را اصالح – 1

بدين گمان كه در . ي كندتعريف م
يم، ژمردم بيزاري از انقالب و در ر

در حقيقت، . غفلت پديد مي آورد
تعريف كننده يا تعريف كنندگان، خود 
در غفلت هستند و خود را فريب مي 

زيرا واليت فقيه تبلور حل تضاد . دهند
لذا، . قدرت با حق، بسود قدرت است

هر بار كه حقي از حقوق  مطالبه شود، 
هاي خطر در سراي واليت مطلقه زنگ

بيهوده نيست  . فقيه به صدا در مي آيند
 بدين سو، 60كه از كودتاي خرداد 

حقوق ملي و حقوق انسان، بر زبان 
از . هيچ نامزدي جاري نشده است

» منافع ملي«مصالح نظام و گهگاه، از 
در مورد اتم، يكي . سخن مي گويند

 نيز بر زبان جاري» حقوق ملي«دوبار، 
و حتي » منافع ملي«اما تعريفي كه . شد

يم يافته اند، در ژحقوق ملي در اين ر
و » مصالح نظام«نظر و در عمل، همان 

تقدم مطلقشان حتي بر حيات ملي بوده 
  .است

 تناقض گوئي است زيرا تغيير نظام – 2
اجتماعي به ترتيبي كه واليت مطلقه 
فقيه جاي خود را به واليت جمهور 

  از رهگذر مبارزه با وال مردم بدهد، ا
واليت مطلقه فقيه و هشدار و انذار 
مداوم نسبت به خطرها كه چنين 

استبدادي براي كشور ببار مي آورد و 
بوجود آوردن وجدان جمعي به 
واليت جمهور مردم و، در نتيجه، 
برانگيخته شدن مردم به جنبش 

 ، چنين همگاني، تحقق مي يابد و ثانيا 
زيرا هدف از آن، . ستتحولي انقالب ا

تغيير نظام اجتماعي به ترتيبي است كه 
واليت مطلقه فقيه و هرگونه بسط يد 

انقالب را . دولت بر ملت، ناممكن شود
اصالح خواندن، زبان ابهام بكار بردن 

اين زبان صاحبان قدرت را نمي . است
فريبد اما مردمي را كه از حقوق 
. خويش محروم گشته اند را مي فريبد

ين فريب بسا بدترين نوع فريب است ا
زيرا سبب مي شود مردم خود را در 
اين نظام زنداني نگاه دارند با اين 
تصور كه به تدريج به مقصود خواهند 

اين همان فريب است كه به .  رسيد
  :فريب افالطوني معروف است

در جامعه باز (     پوپر توضيح مي دهد 
چسان افالطون كلمه را ) و دشمنانش

را نگاه مي داشت ) براي مثال عدالت(
در . اما تعريف آن را تغيير مي داد

مورد اصالح با اين تعريف، ما با دو 
يكي انقالب را :  فريب سر و كار داريم

جلوه دادن و ... بد و خطرناك و
تعريف آن را به اصالح دادن و 
ديگري،  قطع رابطه ميان هدف و 

 به ترتيبي كه تغيير نظام سياسي. روش
هدف مي شود اما وسيله رسيدن به 
هدف، عمل در محدوده نظام سياسي 

مردم نزديك به يك !  حاكم  مي گردد
قرن است كه همچنان اين فريب را 

  :مي خورند
 هرگاه تبليغ توسط فراماسونها را - 2/1

 سال 150آغاز بشماريم، زمان فريب از 
اما از زماني كه . هم بيشتر مي شود

، »ه جا يكي استقانون ترقي در هم«
توجيه گر استقرار استبداد پهلوي ها 

 سال، دوران 57شد، تا انقالب ايران، 
هدف شدن ترقي و روش شدن 
استبدادي شد كه كمتر وقعي به انسان 
و حقوق او و ملت و حقوق ملي او 

ترقي  را انسان مي بايد مي . نمي نهاد
كرد و با آگاه شدن از حقوق خويش و 

 مي بايد ترقي مي عمل كردن به آنها
كرد، ترقي را ملت ايران با وجدان به 
حقوق ملي و برخوردار شدن از اين 

يم حاصل ژر. حقوق مي بايد مي كرد
از انكار حقوق انسان و حقوق ملت 
چگونه مي توانست عامل ترقي بگردد؟ 
حاصل كارش همان مي شد و شد كه 

» تمدن بولواري«مخبرالسلطنه هدايت 
قع، مصرف محور اش خواند و در وا

شدن اقتصاد و فرهنگ كشور و 
محروميت ملت از حقوق ملي خويش 

  .شد و مي شود
 از انقالبي كه مي بايد همه جانبه - 2/2

مي شد بدين سو، دين ال اكراه و يا 
بيان آزادي هدف شد و اكراه مايل به 

. وسيله) واليت مطلقه فقيه(مطلق 
طولي نكشيد كه وسيله خود هدف 

لم آقاي خميني، واليت گشت و از ق
مطلقه فقيه مقدم بر احكام دين گشت و 
به قول آقاي آذري قمي، قدرت 
تعطيل توحيد را نيز يافت و مخالفت با 

و در » باغي با غين«آن، مخالف را 
  .خور مجازات اعدام نيز گرداند

     بدين قرار، هرگاه ايرانيان به ياد 
آورند كه وسيله علم، علم است و 

ن، از راه آموختن، عالم مي داوطلب آ
شود و وسيله هر حقي خود آن حق 
است و ازراه عمل به آن حق، تحقق 
مي يابد، از اين نوع فريب هاي بس 

  .خطرناك در امان مي مانند
 شركت در انتخابات، وقتي هدف ●

ايجاد تغيير بمعناي پيدا كردن فرهنگ 
مردم ساالري است، بجا است هرگاه 

  ي كه دارد، حق رأي دهنده بداند حق
  3در صفحه 

  

   اصالح با تعريف انقالب؟-؟انتخاب ميان خوب و بد دراستبدادفقيه
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حاكميت است و با دادن رأي، عمل به 
اما هرگاه معناي . حق خود مي كند

دادن رأي اين باشد كه رأي دهنده 
دادن رأي را اعتراف بر نداشتن حق 
حاكميت و در حكم  صغير بودن و 

قرار » ولي فقيه«تحت حاكميت مطلق 
داشتن، بداند،  رفتن به پاي صندوق و 

اين كار . ي جايز نيستدادن رأ
حقارت آور بهيچ رو آن تغييري نيست 

از اين . كه از تعريف مورد نظر است
رو، هرگاه بنا بر اين باشد كه در 
ايرانيان تغييرها در جهت استقرار 
واليت جمهور مردم روي دهند، ترك 
اعتياد به اطاعت از قدرت تقدم پيدا 

بنا بر اين، تحريم انتخابات . مي كند
شي، روشي از روشهاي ترك اين فرماي

زيرا  دارندگان حق . اعتياد مي شود
حاكميت، با تحريم انتخابات، استبداد 
حاكم را نفي و واليت جمهور مردم را 

  .اثبات مي كنند
پيش از آن كه كوششهائي را بر     

شماريم كه قيام به آنها سبب ترك 
اعتياد به اطاعت از قدرت مي شود، 

 كه بنا بر اين يادآوري بجاست
توضيحي كه داده شد، عقل قدرت 
مدار، آنچه را مي خواست خراب كند 

، با تعريفي كه از اصالح و )انقالب(
اصالح گري داد، ساخت و آنچه را مي 

) اصالح و اصالح گري( خواست بسازد 
زيرا آن را بي محل كرد . خراب كرد

 و خواند يم را اصالح ناپذير ژوقتي ر
به تغيير ها در تغيير آن را موكول 

  .جامعه گرداند
  

روشهاي ترك اعتياد به اطاعت 
  :از قدرت

    
  در اخالق، اصول راهنما و روشهاي 
مستقل و آزاد و حقوقمند زيستن را 

از باب فايده تكرار، .  تشريح كرده ام
چند روش از انجام دادني ترين روشها  

آنها كه خواهان تغيير . را باز مي آورم
 واليت جمهور مردم بمعناي استقرار

هستند، عامل به اين روشها و مروج اين 
  :روشها مي شوند

 يادآوري مداوم به انسان كه چون – 1
قوه رهبري دارد، استقالل دارد و 
آزادي و ديگر حقوق ذاتي حيات او 

در بهره مندي از استقالل و . هستند
آزادي و حقوق خود، پيش از همه، 

 بردن نيازمند معرفت بر حقوق و بكار
  . آنها است

 براي آنكه جامعه نظامي داشته – 2
باشد دمساز با بهره جوئي هر عضو از 
استقالل و آزادي و حقوق خويش،  
مي بايد باز و تحول پذير، بنا بر اين، 

هر . سازگار با واليت جمهور مردم باشد
واليتي غير از واليت جمهور مردم، 
ناقض استقالل انسان و  بيانگر غفلت 

ي جامعه از آزادي و حقوق اعضا
خويش و برهان قاطع بر محروم بودن 

  آن جامعه 
  

  .از استقالل ملي است
 به ياد همگان آوردن كه انسان – 3

مجموعه اي از استعدادها و بنا بر اين،  
مجموعه . موجودي توانا است

استعدادهاي او مي گويند كه او 
بنا بر .  مجموعه اي از توانائي ها است

شتن را ناتوان شمردن، غفلت اين، خوي
از استعداد، از رهگذر اعتياد به اطاعت 

مبلغان ناتواني و ناداني . از قدرت است
مردم،  القاء كنندگان ترسها و نا اميدي 

  از اين رو،. ها هستند
 خاطر نشان كردن توانائي ها و – 4

افشاي ترسهاي قدرت ساخته و آزاد 
ن كردن انسانها از ترسها، اثر بخش تري

كارها در ترويج فرهنگ استقالل و 
  زيرا. آزادي است

  ترس و نااميدي خوره هاي - 5
استعدادها و توانائي ها، بنا بر اين، 
شخصيت و هويت جوئي از رهگذر 

هر . رشد در استقالل و آزادي هستند
آن كس كه ترس القاء مي كند، نا 

هر آنكس كه . اميدي نيز القاء مي كند
واليت مطلقه را يم ژجبر زيستن در ر

القاء مي كند، افق باز زندگي در 
استقالل و آزادي را بر روي خود و 

مي ترسد و . القاء شوندگان مي بندد
مي ترساند، مأيوس مي شود و مأيوس 

  .مي كند
 بي تفاوتي، سقوط از مقام شامخ – 6

انسان بي تفاوت، غافل از . انسان است
استقالل و  آزادي وحقوق  خويش و 

خصيتي است كه فرآورده فاقد ش
مسئوليت شناسي و از عهده مسئوليت 

پس .  عمل به حقوق برآمدن است
دائم مي بايد به ايرانيان هشدار داد كه 
بي تفاوتي خوره ايست كه وقتي به 
جان يك ملت افتاد، زبونش مي كند و 
خود او را عامل انحطاط خويش مي 

به بي تفاوتها مي بايد هشدار .  گرداند
 نه تنها  در شمار معتاد ترين ها داد كه

به اطاعت از زور و  آلتهاي بي جيره و 
مواجب قدرتمدارها هستند، بلكه نقشي 

  .ويرانگر تر از نقش قدرتمدارها دارند
  از آنجا كه معرفت بر حقوق انسان - 7

و حقوق ملي و عمل به اين حقوق 
فرهنگ استقالل و آزادي را پديد مي 

وق سخن آورد، شفاف از اين حق
گفتن، شفاف از تجاوزهاي قدرت  به 
اين حقوق را باز شناساندن، بخصوص 
تجاوزهايي كه به حقوق ملي، استقالل 
ملت، را روشن با مردم ايران و بسا 
مردم جهان در ميان نهادن و باز 
ايستادن از مبهم گوئي و مبهم نويسي 
در باره اين حقوق،  اينست كاري كه 

واليت جمهور تغيير بمعناي استقرار 
  . مردم را ببار مي آورد

     يادآور مي شود كه هنوز اين 
دروغ، در بياني مبهم، تبليغ مي شود 
كه حاال ديگر، ايران استقالل سياسي 
دارد زيرا دولت در سياست داخلي و 
خارجي، مجري اراده هيچ قدرت 

اين قول واقعيت را . خارجي نيست
وارونه كردن و براي استبداد توجيه 
. تراشيدن و آن را توجيه كردن است

  چرا كه 
  ايران فاقد استقالل سياسي - 7/1

است، از جمله، به اين دليل كه يك 
قدرت خارجي، امريكا، محور سياست 

يم مافياهاي ژداخلي و خارجي ر
  .   مالي است–نظامي 

 ايران فاقد استقالل سياسي است، – 7/2
از جمله،  به اين دليل كه به دولتهاي 

ارجي چون روسيه و چين و حتي خ
شيخ نشين هاي خليج فارس، باج مي 

  . دهد
 ايران فاقد استقالل سياسي است، – 7/3

از جمله، به اين دليل كه نه تنها بودجه 
دولت كه اقتصاد كشور تابع اقتصاد 
مسلط است و اين تابعيت بد ترين نوع 
تابعيت است زيرا  كشورما را ناگزير مي 

تهاي ملي و پيشخور كند از فروش ثرو
  .كردن و فقير تر شدن

  ايران فاقد استقالل سياسي - 7/4
است، از جمله، به اين دليل كه زندگي 
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 

يم با ژفرهنگي كشور تابع رابطه ر
بدين سان، . قدرتهاي خارجي است

ايران استقالل سياسي مي داشت 
هرگاه، سياست خارجي او تابعي از 

ت داخلي در قلمروهاي سياسي و سياس

اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مي 
  .بود

  ايران فاقد استقالل سياسي - 7/5
است به اين دليل روشن كه ايرانيان 
در كشور خود، از استقالل قوه رهبري 

  .  و آزادي برخوردار نيستند
     ربط استقالل و آزادي در دوران 

ريح شد و جدائي ناپذيري انقالب تش
اصلي از اصول پيش نويس ين دو، ا

يز قانون اساسي قانون اساسي و ن
بر سر .  گشتمصوب مجلس خبرگان

بارها  . اين جدائي ناپذيري اجماع شد
هر گاه : به مردم ايران هشدار داده شد

آزاديهائي چون آزادي بيان و آزادي 
را از ... اجتماع و آزادي احزاب و

 دست داديد، ترديد نكنيد كه استقالل
.  را نيز از دست داده ايدملي خود

 از زبان و قلم كساني كه به آن !شگفتا
اصل رأي دادند، مي شنويم كه برغم 
وجود استبدادي تبهكارتر از استبداد 
پهلوي ها، ايران از استقالل سياسي  

   !برخوردار است
  وجدان همگاني زماني بر اتحاد - 8

ايرانيان حكم مي كند كه تضادهاي 
ي هاي اجتماعي، به يمن گروه بند

پيشنهاد انديشه راهنمائي كه بيان 
آزادي باشد، از ميان برداشتني مي 
شوند و برابري در برخورداري از 

از اين رو، تبليغ .  حقوق ميسر مي شود
بيان آزادي و نيز كوشش در هرچه 
وسيع تر كردن جريان انديشه ها و 
جريان اطالعات، كوششي سخت 

نبش همگاني گرانقدر در تدارك ج
براي ترك اعتياد به اطاعت از قدرت 
و شركت در ايجاد فرهنگ آزادي و 

در اين فرهنگ  و رشد كردن زيستن 
  . است

  مبارزه با تبعيض ها  ترك دادن - 9
هر . اعتياد به اطاعت از قدرت است

استبدادي، بهمان اندازه كه تبعيض 
پديد مي آورد، به استبداد فراگير، 

مي بايد ايرانيان را از . نزديك مي شود
اين قاعده آگاه كرد كه قدرت از 
تبعيض پديد مي آيد و تبعيض ساز مي 

يم ژبراي اين كه بدانيم يك ر. شود
چه اندازه استبدادي است، مي بايد به 
سراغ تبعيض هايي برويم كه ايجاد مي 
. كندو بر تبعيض هاي پيشين مي افزايد

هرگاه با اين محك دو استبداد پهلوي 
و واليت مطلقه فقيه را با يكديگر 
مقايسه كنيم، از اين واقعيت آگاه مي 
شويم كه واليت مطلقه فقيه ويرانگر تر 
. و به استبداد فراگير نزديك تر است

زيرا نه تنها تبعيض هاب پيشين را از 
ميان نبرده، بلكه تبعيض هاي جديد بر 

  . آن تبعيض ها افزوده است
 جمعي  رها كردن ذهن فردي و– 10

بد و «از باورهاي دروغ  به جبرهاي 
و » تقدم مصلحت بر حق«و » بدتر

فكرهاي جمعي جبار و  انواع توجيه ها 
توريه و تقيه و دروغ (براي دروغ 
،  مهم ترين كوشش )مصلحت آميز

براي ايجاد تغيير بمعناي رها شدن از 
ضد فرهنگ قدرت و بازيافتن فرهنگ 

  .استقالل و آزادي است
 بدين قرار، هرگاه همگان به اين        

 كوشش برخيزند، انقالب از بيان 10
قدرت به بيان آزادي و از ضد فرهنگ 
قدرت به فرهنگ آزادي تحقق مي 

  . جويد
نظريه ريكاردو در باره مبادله * 

  :   زير سلطه–و رابطه سلطه گر 
اينجا وقتي صحبت از مبادله در بازار  

المللي ميشود، هميشه پاي تجارت بين 
را به ميدان مي كشند واعتقاد به  

 " ديويد ريكاردو""كمپرتيوادونتج"نظريه
دارند وميگويند در يك مبادله، هيچ 
بازنده اي وجود ندارد و به اصطالح، هر 
. دو پارتي در يك مبادله برنده هستند

رهاي خود گفتم كه اين ومن به پروفس
نظريه نه تنها بي قاعده است بلكه بي 

ه مقام انسان كه يك موجود حرمتي ب
مثال مبادله . استخالق و چند بعدي 

الت خارجي را براي آنها نفت ايران و شك
آوردم كه نشان دهم كه چه كسي برنده 

مثال چين و . و چه كسي بازنده است
پيشرفت كنوني را آوردم كه نشانشان 

ديويد "بدهم كه اگر چيني ها به 
تي  االن پيشرف، گوش ميكردند"ريكاردو

در آنجا ديده نميشد، ولي هنوزقانع 
نميشوند و ميگويند اگر به اين نظريه 
. اعتقاد نداشته باشي، اقتصاد دان نيستي

  نظر شما در اينباره چيست؟

  

پاسخ به پرسش در باره نظر * 
ريكاردو و ربط آن با وضعيت 
اقتصاد ايران و ديگر اقتصادهاي 

  :زير سلطه
  

. رد هستند  بر نظر ريكاردو اشكالها وا
آنها كه منطق صوري را روش كرده 
اند و مي كنند، از رهگذر بكار بردن 
اين نظر، گرفتار خطاهاي بزرگ در 

از جمله، ماركسيستها . ارزيابي شده اند
وقتي خواسته اند مبادله نا برابر را 

  در حقيقت،. توضيح بدهند
  بنا بر نظر ريكاردو، دو كاال مي – 1

 توليد باشند تا بايد در دو كشور قابل
كه هر يك از دو كشور، به سراغ توليد 
يكي از دو كاالئي برود كه، به زبان 
ساده، هزينه توليدش از هزينه توليد 
.  آن در كشور طرف مبادله كمتر باشد

قيمت هاي  : او دو شرط قائل مي شود
كاالي مورد مبادله در دو كشوري كه 

و  . توليد مي شوند، نا يكسان باشند
نه توليد كاالئي كه يك كشور به هزي

كشور ديگر صادر مي كند، نسبت به 
هزينه  توليد كاالئي كه از آن كشور 
وارد كند، مي بايد متعادل باشد با 
نسبت هزينه توليد كاالئي كه كشور 
دوم به كشور اول صادر مي كند به 
هزينه توليد كاالئي كه از كشور اول 
وارد مي كند، هرگاه خود مي 

  .  آن را توليد كندخواست
    مثالي كه او خود مي زند، مثال 
پارچه و شراب در انگلستان و پرتقال 

در انگلستان، هزينه توليد پارچه : است
به . از هزينه توليد شراب كمتر است

سخن ديگر، با هزينه مساوي، انگلستان 
در . پارچه بيشتري مي تواند توليد كند

. استپرتقال، هزينه توليد شراب كمتر 
پرتقال شراب توليد و به انگلستان مي 
فروشد و انگلستان پارچه توليد و به 

هر دو كشور از . پرتقال مي فروشد
  اما. مبادله سود مي برند

 كاالهائي وجود دارند كه در - 1/1
يك كشور قابل بهره برداري هستند و 

نفت .  در كشورهاي بسياري ديگري نه
  . ا هستندو مواد اوليه از اين نوع كااله

 كاالهائي هستند كه نيروي – 1/2
محركه هستند و افزون بر اين، زمينه 
كار براي مغزها و دست ها بوجود مي 
آورند و كاالهائي هستند كه بكار 
مصرف نهائي مي آيند و زمينه كار و 

براي مثال، . فعاليت را از ميان مي برند
نفت هم نيروي محركه است و هم  

ينه كار براي مغزها بعنوان ماده خام زم
كشف انواع تركيب ها كه بكار توليد ( 

و دست ها ) انواع كاالها مي آيند
اما خودرو و پارچه . بوجود مي آورد

زمينه كار را در كشور وارد كننده ... و
از ميان مي برند و واردات را جانشين 

مبادله اين نوع . توليد داخلي مي كنند
ظريه كاالها، بنا بر صورت نيز،  با ن

  زيرا. ريكاردو، توجيه كردني نيستند
 محاسبه كار بكار رفته در توليد –1/3

نفت خام با كار بكار رفته در يك 
. كاالي صنعتي،  فريب دهنده است

ماركسيستهائي بوده اند و بسا هنوز هم 
زيرا . باشند كه در اين فريب مانده اند

حتي اگر قرار باشد كار طبيعت در 
 مبادله مي شوند نيز توليد كاالهائي كه

محاسبه شود، هنوز گوياي نابرابري 
زيرا  ماده اي كه كار . مبادله نمي شود

ايجاد مي كند و در يك اقتصاد نقش 
نيروي محركه توليد مي شود، با كاالئي 
كه كار را از بين مي برد و نيروي 
محركه مصرف مي گردد، يك ماهيت 
ندارند و ممكن نيست بتوان بر اساس 

  .  توليد، مبادله آنها را توجيه كردهزينه
     بنا بر اين، براي اين كه بدانيم نفت 

يمهاي استبدادي مي ژو گازي كه ر
  فروشند، 

 در اقتصادهاي صنعتي، چه -الف 
اندازه فعاليتها و چه ميزان ارزش 

  افزوده ايجاد مي كنند  
  اقتصاد ما آن ارزشهاي افزوده –و ب 

  را از دست  مي دهند  
 جامعه ايراني كه توليد كننده –ج و 

نيروي محركه است از اين نيروي 
محركه و زمينه هاي كار محروم شده 

  است 
 استفاده از نفت و گاز بعنوان –و د 

سوخت، چه اندازه محيط زيست را 
تخريب و چه مقدار نسلهاي آينده را از 

  ماده ذيقيمتي محروم كرده است 
ياني  بكار بردن درآمد نفت چه ز–و ه 

به جامعه ما  وارد مي كند؟ بلحاظ 
تخريب اقتصاد توليد محور و ايجاد 
اقتصاد مصرف محور و تحميل دولتي 
كه به ضرورت استبدادي است زيرا 
كارش صدور نفت و گاز و توزيع 
واردات در سطح كشور و انتقال بهاي 
كاالها و خدمات به اقتصاد مسلط است؟ 

 خور  زيان نسلهاي آينده بابت پيش–و 
كردن و از پيش متعين كردن آينده 

  ...چه اندازه مي شود و
 در طول زمان، چنين تقسيم بين – 2

زيرا . المللي كاري بوجود نيامده است
مبادله رابطه قوا است و ريكاردو رابطه 

 زير سلطه را از ياد برده –سلطه گر 
رابطه اقتصادي ايران با غرب، . است

  :مثال روشني است
ه، انگلستان، بخاطر دفاع  در يك دور●

از صنايع نساجي منچستر، ورود 
  . منسوجات از ايران را ممنوع كرد

 در دوره دومي كه روس و انگليس ●
بر گمركات ايران مسلط شدند و با  

فروش كاالي ( » دومپينگ«توسل به 
ارزانتر از هزينه توليدش در كشور 

و صاحب اختيار ) مبدع و در ايران
ران شدن، واردات را دستگاه بانكي اي

  .جانشين توليد داخلي كردند
 تا پيش از مشروطيت، هركوششي ●

براي بازسازي اقتصاد توليد محور را، 
قتلهاي قائم مقام (نخست از راه سياسي 

و سپس از راه اقتصادي، ) و امير كبير
يعني خريدن امتيازها و بازنگاه داشتن 
دروازه ها بر روي واردات،  عقيم 

  .گذاشتند
 در انقالب مشروطيت، از اعتراضهاي ●

مشروطه طلبان، يكي اين بود كه از 
  كاغذ قرآن تا چلوار كفن، از خارج 

  
  16در صفحه 

  
  
  
  

   اصالح با تعريف انقالب؟-انتخاب ميان خوب و بد دراستبدادفقيه؟
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خامنه اي درمانده در 
تنيده خود ساخته و 

كوشش مشترك براي 
ناممكن كردن 

  :سياست اوباما
  
  

   پس از آنكه خاتمي ناگزير شد صحنه 
ياني ري رقابت را ترك كند و پادرم

شهري، مسلم كرد كه تهديد خاتمي به 
بوده است،  » رهبر«قتل، به اشاره 

خامنه اي مي پندارد خيالش آسوده 
چرا كه نامزدها، همه خود . گشته است

احمدي . را سر سپرده به او مي نمايانند
نژاد  كه اصول گرا است و ميرحسين 
موسوي نيز كه در مصاحبه با فايننشال 

رئيس جمهوري مي تايمز مي گويد 
بايد نظر خود را با نظر رهبر منطبق 

كروبي هم مي گويد خط قرمز . سازد
با وجود اين، . او، واليت فقيه است

بايد از حقوق بشر و : ابطحي مي نويسد
انسان سخن گفت و در ميان نامزدها، 
كروبي است كه از اين حقوق سخن 

» روحانيون مبارز«اما، . مي گويد
 حمايت از مير موضع خويش را در

  . حسين موسوي اظهار كرده است
براي من مهم :       خامنه اي گفته است

مهم . نيست چه كسي انتخاب مي شود
اينست كه ميزان شركت مردم در 

هرچند سخن او .  انتخابات باال باشد
گوياي آسوده شدن خاطر او از لحاظ 
نامزدهاي رياست جمهوري است، اما 

 نگراني اطالعات واصل، حاكي از
  :شديد او است

  
 مايل است احمدي خامنه اي* 

 به رياست نژاد با آراي كم
  :جمهوري برسد

  
 بنا بر اطالع از درون رژيم، تا اين ◄

هنگام، خامنه اي ترجيح مي دهد 
احمدي نژاد براي يك دوره چهار 
ساله ديگر، به رياست جمهوري 

اما مايل است او با آراي . برگزيده شود
  . ود تا قابل مهار باشدكم انتخاب ش

     چرا او از بيرون رفتن احمدي نژاد 
  از مهارش، نگرانست؟ زيرا،

 دستگاه اداري شيرازه گسيخته گشته ●
و هركس هرچه مي خواهد مي كند و 
باندهاي مختلف، دستگاه اداري را 
عرصه رقابت با يكديگر كرده اند و 
تسويه حساب و تصفيه، امري مداوم 

انقالب بدين سو، از . گشته است
كادرها، هنوز تعليم و تجربه نگرفته، 

احمدي نژاد و . تغيير كرده اند
حكومت او نيز، دست به يك تصفيه 

هنوز نيز، هيچكس، در . عمومي زدند
نتيجه . كار و مقام خود، امنيت ندارد

اين شده است كه اغلب مديران به فكر 
فساد بيشتر از هر زمان . تأمين آتيه اند

  .موميت يافته استديگر، ع
 براي اين كه سپاه يك نيروي ●

منسجم و تهديد كننده نباشد، خامنه 
اي آن را به چندين قسمت تقسيم 

هريك از قسمتها با شخص . كرده است
اين تقسيم . او رابطه مستقيم دارند

. كردن  نگراني او را رفع نكرده است
ترس از جنبش مردم، سبب شده است 

عالوه . قسيم كند واحد ت31سپاه را به 
بر اين، گروه بنديهاي مافيائي و قبضه 
اقتصاد كشور نيز، از خطر سپاه بمثابه 

در . يك نيروي عامل تغيير كاسته است

حقيقت، از زماني كه سپاه نيروي مسلح 
گشت، اطمينان از سپاه جاي » اصلي«

از اين رو، . خود را به ترس از سپاه داد
ن، ابتداد دستگاه خميني و پس از آ

دستگاه خامنه اي، سه تدبير را بطور 
  :مستمر به اجرا گذاشته اند

 قسمت قسمت كردن و تشديد – 1
تضادها ميان قسمت ها و نيز گروه 
هايي كه افسران سپاه ميان خود 

  .بوجود مي آورند
 فاسد كردن از راه بازگذاشتن – 2

دست پاسداران در خورد و بردها و به 
ي سود تصرف سپاه درآوردن رشته ها

  .آور اقتصادي
بنا بر تازه ترين .  تصفيه هاي مستمر– 3

اطالع، هم اكنون، سپاه را دارند تصفيه 
مخالفان احمدي نژاد و در . مي كنند

واقع، آنها كه از واقعيتها نبريده اند و با 
مشاهده آنها، نگران وضعيتي هستند كه 
خامنه اي بوجود آورده است و نيز 

طلبانه از خود كساني كه تمايل اصالح 
. ابراز كرده اند،  دارند تصفيه مي شوند

بديهي است مقدم بر آنها، افسراني 
هستند كه وضعيت كنوني را وضعيت 
انفجاري مي دانند و خواستار ثبات هم 
در دستگاه اداري و هم در نيروهاي 
مسلح و هم در مديريت سياسي هستند 
و اين ثبات را در گرو استقالل دولت 

  . خامنه اي مي داننداز دستگاه
  

 سپاه حامي احمدي نژاد است* 
و اطالعيه اي كه بنام سپاه صادر 
شده است، خبر از وجود جنگ 

  :؟مغلوبه در درون رژيم مي دهد
  

 22در  در اطالعيه اي كه سپاه ◄
 و خبرگزاري مهر به نقل( 88فروردين 

 ادعا ، )نشريه صبح صادق ارگان سپاه
  :مي شود

رها كه در سال هاي يكي از كشو«     
اخير اقدام به حمايت مالي از جريان 
اپوزيسيون كرده، كشور هلند است كه 

به پيشنهاد فرح كريمي 2005در سال 
نماينده ايراني تبار پارلمان هلند كه 
عضو حزب چپ سبزها بوده الحاقيه 
اي بر بودجه وزارت خارجه اين كشور 
تصويب شد كه به موجب آن مبلغ 

و براي اجراي طرح ميليون يور15
پلوراليزم رسانه اي در ايران "
تخصيص يافت كه اين بودجه براي "

راه اندازي شبكه تلويزيوني ماهواره 
اي فارسي زبان و به عنوان زير 
مجموعه وزارت خارجه هلند در نظر 
گرفته شد و به دليل مخالفت ها و 
محدوديت هاي ديپلماتيك به جاي 

اين تاسيس اين شبكه ماهواره اي 
بودجه به سايت هاي اينترنتي 

 فرح كريمي نماينده .اختصاص يافت
شاخه و عضو سابق سابق پارلمان هلند 

 چندين بار به ،نظامي گروهك منافقين
دعوت مجلس ششم به ايران سفر كرد و 

ه  ب84 آخرين بار در ارديبهشت سال
دعوت ستاد انتخاباتي مصطفي معين به 

 هاي براساس بررسي. ايران سفر كرد
انجام شده تا كنون، فهرست بلند 
بااليي از عناصر اپوزيسيون سياسي و 
رسانه اي سازمان دهي شده در قالب 
اين پروژه شناسايي شده اند كه از 
بودجه هاي اختصاص يافته استفاده 

 اين مؤسسات برخي از . كرده اند
  :عبارتند از

در ) Hivos( موسسه هلندي هيفوس    
 ايران گويا قالب كمك به موسسه

صاحب سايت روزآنالين به مديريت 

، عضو ارشد حزب "حسين باستاني"
مشاركت ايران موسسه آمريكايي خانه 

در قالب ) Freedom House(آزادي
كمك به سايت و پروژه گذار به 

مريم "، "محسن سازگارا"مديريت 
 "ساسان قهرماني " و "معمار صادقي

) Press Now(موسسه هلندي پرس ناو
قالب كمك به سايت و راديو در 

مهدي "اينترنتي زمانه به مديريت 
، موسسه انگليسي بي بي سي "جامي

 BBC World(ورد سرويس تراس
Service Trust ( در قالب كمك به

سينا "سايت زيگزاگ به مديريت 
 بنياد دخترك در قالب كمك "مطلبي

مينا "به سايت شهرزاد نيوز به مديريت 
ت ديگري  همچنين موسسا"سعدادي

 world press(چون ورد پرس فوتو 
photo ( و جديد مديا)New Media (

نيز از ) CFD(و ارتباطات براي توسعه 
 هايي بودند كه در اين NGOديگر 

موسساتي چون . حوزه فعاليت كردند
، "شادي صدر"راهي به مديريت 

كنشگران داوطلب به مديريت 
 و كارورزي سازمان "سهراب رزاقي"

محبوبه "ه مدني به مديريت هاي جامع
 از اين بودجه بهره مند "عباسقلي زاده

البته موسسات و پروژه هاي . شدند
ديگري نيز به موازات شبكه هلندي 
فعاليت دارند كه براي نمونه مي توان 

 گزارش "به فعاليت موسسه انگليسي
 و تاسيس وب "IWPRجنگ و صلح،

به ) www.mianeh.net(سايت ميانه
آلن " و "لي محمد پدرامع"سردبيري 

 در اين زمينه اشاره نمود كه "ديويس
بخش مهمي از عوامل ضد انقالب در 

در ادامه اين . آن شركت دارند
در يك جمع بندي :اطالعيه آمده است

خالصه، مي توان شاخصه مشترك 
تمامي پروژه هاي هلندي را تالش 
براي استحاله فكري، عقيدتي و 

. في كردفرهنگي مخاطبان آن ها معر
پي گيري اين فصل مشترك موجب 
شناسايي هم گرايي كامل اپوزيسيون 
رسانه اي و متفق القول و هدف 

در .بودنشان در اين مسير مي شود
نهايت اين پروژه ها حول محورهاي 

  : اصلي زير فعاليت مي كنند
باحيگيري جنسي، اخالقي ترويج ا: الف

  ، و اجتماعي
ت بزرگ نمايي خطر تهديدات سخ: ب

و قريب الوقوع جلوه دادن آن ها كه 
از جمله محورهاي فرعي نيز مي توان 

القاي :به اين موارد ذيل اشاره كرد
رويكرد تعامل نرم از سوي وزارت 
خارجه آمريكا در مقابل با رويكرد 
سخت از سوي وزارت دفاع اين كشور 

القاي ناكار آمدي در مواجهه با ايران، 
 ميان دولت نهم، القاي چند پارگي

مسئوالن ارشد سياست خارجي به 
خصوص در حوزه اتمي، دامن زدن 
به اعتراضات اجتماعي، صنفي، 

 مذهبي و پي گيري -اقتصادي و قومي
سرخط هاي قديمي حمايتي در قبال 

  ».اپوزيسيون
   اين اطالعيه  بيشتر از آنكه مبلغان و 
نوع تبليغ آنها را معرفي كند، درون 

  :شكار مي كندسپاه و رژيم است كه آ
 صادر كنندگان اطالعيه، حامي ●

بنا بر اين، . احمدي نژاد هستند
مخالفان احمدي نژاد در سپاه، 

براندازي «دستياران سازمان دهندگان 
اطالعيه وجود تصفيه را . هستند» نرم

  .تصديق مي كند
 ناكارآمدي دولت نهم نيز امري ●

. نيست كه از خارج به داخل القاء شود
 هاشمي رفسنجاني، كساني چون

مجمع تشخيص مصلحت و » رئيس«
مجلس خبرگان و محسن » رئيس«

مجمع تشخيص » دبير«رضائي، 
مصلحت و نامزد كنندگان خاتمي و نيز 

اصول گرا و » نمايندگان«برخي از 
بركنار شده توسط » وزيران«حتي 

احمدي نژاد،  بارها، نسبت به اين بي 
  .كفايتي اعالن خطر كرده اند

نا بر اطالع از درون رژيم، هاشمي      ب
رفسنجاني به مراجعه كنندگان به خود، 

مرتب  رهبري را از بي : گفته است
كفايتي حكومت احمدي نژاد و 
خطرات ادامه وضع بصورت فعلي آگاه 

  .كرده است، اما او گوش نداده است
 در مورد اتم،  اين امور در درون ●

  :رژيم و در خود ايران روي داده اند
  در وزارت خارجه، گروهي مأمور - 1

وضعيت سنجي و گزارش آن به 
. شده اند» رئيس جمهوري«و » رهبر«

اين گروه مي بايد متناسب با وضعيت 
. پيشنهادهائي نيز بعمل مي آورده اند

اما ، هر بار،  اين دو مقام، موضعي 
  .مخالف پيشنهادها اتخاذ كرده اند

  سياست اتمي احمدي نژاد توسط - 2
ساني چون حسن روحاني، دبير ك

پيشين شوراي عالي امنيت ملي و 
اصالح طلبان مورد اعتراض قرار گرفته 

  . است
 استعفاي علي الريجاني بعنوان – 3

اعتراض و جانشين او شدن جليلي، 
همراه شد با تصفيه شوراي عالي امنيت 
ملي از كساني كه با سياست احمدي 

   .نژاد و خامنه اي مخالف نبوده اند
  بهنگام نامزد شدن خاتمي،  اصالح - 4

طلبان مكرر در باره تغيير سياست اتمي 
مير . رژيم به مردم وعده مي دادند

حسين موسوي، در مقام فاصله گرفتن 
تعليق غني سازي : از آنها بود كه گفت

  .را نمي پذيرد
 اما در مورد گسترش دامنه اعتراضات ●

و وجود ناامني و در بخشهاي مختلف 
ور، اين اطالعات در عين حال، بهم كش

ريختگي دستگاه اداري و انتظامي و 
  :امنيتي كشور را گزارش مي كنند

  اطالع سخت تكان دهنده - 1
دريافت كرده ايم حاكي از اين كه 
طالبان با خود رو به اصفهان آمده اند 
و شخصي را ربوده و از كشور خارج 
كرده اند و دستگاههاي مختلف رژيم، 

  !اب بوده انددر خو
  هرگاه صادر كنندگان اطالعيه - 2

اطالع باال را تكذيب كنند، واقعيتهاي 
زير را  خود و دستگاههاي تبليغاتي 

  :رژيم بارها، بازگو كرده اند
 وجود تحركهاي مسلحانه در -

خوزستان كه رژيم امريكا و انگليس را 
محرك ستيزه گران معرفي كرده اند و 

  .رده اندگروهي را نيز اعدام ك
 جنگ در بلوچستان و مناطقي از -

كرمان و سيستان كه همچنان ادامه 
خبرهاي كشته شدن افراد نظامي . دارد

و انتظامي و يا ربودن شدن آنها و نيز 
اعدام افراد مسلح دستگير شده، توسط 

  .دستگاه تبليغاتي رژيم انتشار مي يابند
ك كه .ك. جنگ با  شاخه اي از پ-

مريكا افراد آن را رژيم مي گويد ا
  .مسلح كرده است

 جنگ پوشيده كه اسرائيل به وجود -
آن اعتراف مي كند و مي گويد اين 
جنگ را بخاطر جلوگيري از اجراي 
. برنامه اتمي ايران، به راه انداخته است

رژيم نيز وجود چنين جنگي را تصديق 
  .كرده است

 در آنچه به خطر حمله به ايران ●
ها محسن رضائي مربوط مي شود، تن

نبود كه وقوع اين حمله را قطعي مي 

» فرمانده كل«بلكه جعفري، . شمرد
سپاه و ديگر مسئوالن آن، مكرر در باره 
حمله امريكا و اسرائيل و آمادگي خود 
براي مقابله با آن و وارد كردن ضربه 
هاي مرگبار بر اسرائيل و قواي امريكا، 

 خامنه اي خود نيز. داد سخن داده اند
تهديد ايران به جنگ را جدي توصيف 

  . كرد
    با شروع رياست جمهوري احمدي 
نژاد تشديد بحران و تحريك به جنگ، 

.  احمدي نژاد شد–كار خامنه اي 
مانورهاي نظامي پي در پي در شهرها 
و در خليج فارس، بقصد باوراندن 
قطعي بودن احتمال وقوع جنگ، 

 با در برابر، مبارزه. انجام مي گرفتند
جنگ، روش مبارزاني گشت كه بر خط 
استقالل و آزادي، براي استقرار دولت 

البته دو . حقوق مدار مبارزه مي كنند
رأس ديگر مثلث زورپرست نيز از زمينه 

  . سازي براي جنگ دريغ نكردند
با توجه به اين واقعيتها، بدون      

ترديد، اين اطالعيه گزارشگر روياروئي 
اطبان آن، در درون رژيم و مخ

تمايلهائي از اين رژيم هستند كه 
اطالعيه طرز فكر و عمل سياسي آنها را 
به راديو زمانه و وبالگ نويسان نسبت 

 اطالعيه آشكار مي كند كه .مي دهد
  .در درون رژيم جنگ مغلوبه است

 و اين امر كه نويسندگان يك فرستنده 
راديوئي و چند وبالك را تدارك 

م قلمداد مي كنندگان سرنگوني رژي
كنند، در عين حال، گوياي ترس 
شديد خامنه اي و گروه هاي مدافع 

  :احمدي نژاد است
  

بن بست و عدم مشروعيت و * 
ترسها خامنه اي را كالفه كرده 

  :اند
    

سپاهي كه مدعي بود و هست   وقتي 
كه از پس حمله امريكا و اسرائيل و 
متحدانشان بر مي آيد، اطالعيه صادر 

 تدارك كنندگان سرنگوني مي كند و
نرم رژيم را معرفي مي كند،  چه چيز 
جز ترس شديد خامنه اي و مافياهاي 

 مالي را گزارش مي كند؟ –نظامي 
عوامل اين ترس كه رو بشدت است، 

  عبارتند از
 واليت فقيه و واليت مطلقه فقيه و – 1

مير حسين موسوي در (حكومت چپ 
و حكومت )  ساله8دوران جنگ 

و ) هاشمي رفسنجاني(ي سازندگ
و حكومت ) اصالحات(حكومت خاتمي 
، همه )احمدي نژاد(اصول گرائي 

امروز، در .  امتحان خود را داده اند
محدوده رژيم، امتحان پس نداده اي 

رد شدن در امتحان نيز، .  نمانده است
. توسط  خود رژيم اعالم شده است

هيچيك از نامزدهاي امروز رياست 
ي براي زدن جمهوري، حرف نو

بن بست رژيم همان بن بست .  ندارند
است كه رژيم شاه بعد از شكست 

  .در آن افتاد» انقالب سفيد«
     در رژيم واليت فقيه، حكومتها آمده 
اند و مسئله بر مسئله افزوده اند و اينك 
انبوهي از مسائل راه حل مي خواهند 

رژيم . و در رژيم، راه حل وجود ندارد
ي نداشت، از پويائي از خود پويائ

اينك به يك . انقالب استفاده مي كرد
نظام ايستا و هراسناك از هر تحركي، 

  .حتي در درون خود، بدل شده است
  

  5 در صفحه .
  

  درماندگي همه جانبه
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  واليت فقيه از خود مشروعيت - 2
حاال، منتظري نيز واليت مطلقه . نداشت

فقيه را از مصاديق شرك اعالن مي 
دارد كه، يعني نه تنها مشروعيت ن. كند

  شرك به خدا است
مشروعيت از انقالب را وقتي كه      

  » سرنگوني آرام«و »انقالب مخملي«
جرم گشته اند، نه تنها بر جا نمانده 
است، بلكه انقالب از رژيم سلب 

  .مشروعيت مي كند
     مشروعيت از پيشرفت و تأمين 
امنيت هاي اقتصادي و قضائي و 

هنگي سياسي و اجتماعي و ديني و فر
نيز، هم از آغاز،  از دست رفت و روز 
به روز، رژيم بر ناامني ها افزود و 
امروز، جامعه ايران، گرفتار انواع 
خشونتها و نابساماني ها و آسيبهاي 
اجتماعي و ايرانيان فاقد امنيت هاي 
الزم براي فعاليتهاي حياتي خود 

  .هستند
     مشروعيت از رهگذر حفظ كشور از 

 با گروگانگيري و خطر خارجي، 
 ساله از 8محاصره اقتصادي و جنگ 

خامنه اي و مافياهاي . ميان رفت
 مالي كوشيدند  اتم را دست –نظامي 

. آويز ايجاد يك غرور كاذب كنند
نداني دو رأس مثلث زور پرست و نياز 
حكومت بوش به تشديد بحران در 
خاورميانه،  بكمك خامنه اي و مافياها 

اي و مافيا ندانستند اما خامنه . آمدند
كه با تشديد بحران خارجي، نه تنها 
مشروعيتي را كه مي خواهند بدست 
نمي آورند، بلكه بيش از پيش، آن را از 

چنانكه تا پايان . دست مي دهند
حكومت بوش، ايران در خطر حمله 

  .نظامي بسر برد
     با وجود انتخاب اوباما به رياست 

ش جمهوري و سياستي كه او در پي
گرفته است، رژيم، با وجود نياز به 
تحصيل مشروعيت از رهگذررفع خطر 
و تأمين امنيت كشور، همچنان به 

گرچه : تحريك گري ادامه مي دهد
مصر با انتشار خبر دستگيري يك شبكه 
جاسوسي و خرابكاري حزب اهللا در 
اين كشور دست به تبليغات گسترده 
زده و در منطقه، به دولتهائي پيوسته 

ت كه دست جبهه سازي براي به اس
انزوا درآوردن ايران و ناگزير كردن 
اوباما به تغيير سياست خود، زده اند، اما 

 سال 8محكوم كردن ركسانا صابري به 
زندان و سخنان احمدي نژاد كه در 
باره اتم ديگرگفتگو نمي كنيم و فضاي 
انتخاباتي بسته، مافياهاي حاكم را 

ولتهاي منطقه عاملي مؤثر تر از عامل د
  . گردانده است

  استاني كردن سپاه و سپردن – 3
امنيت شهرها به سپاه و بسيج، گوياي 
ترس خامنه اي و مافياها از جنبش 

البته اين كار براي آسودن . مردم است
از مزاحمت سپاه بمثابه يك نيروي 
منسجم مزاحم واليت مطلقه خامنه اي 

بحران اقتصادي . و مافياها نيز هست
 اثراتش بر زندگي مردم ايران بسيار كه

شديد تر است، عامل تشديد ترس از 
اما چرا خامنه اي و . جنبش مردم است

مافياها نمي خواهند از راه باز كردن 
فضاي سياسي، دست كم در حد 
آزادي نامزد رياست جمهوري شدن 
كساني از اين ترس بكاهند كه ولو 
وفادار به رژيم، نسبت به خامنه اي و 

فياها، مستقل مي نمايند؟ چرا خامنه ما

احمدي » انتخاب«اي اصرار بر تجديد 
  نژاد دارد؟

  

چرا خامنه اي اصرار دارد * 
» آراي كمتر«احمدي نژاد با 

 و دوباره رئيس جمهوري بگردد؟
كوشش همĤهنگ مافياهاي 

 مالي و احمدي نژاد و –نظامي 
 براي …نتان ياو و مبارك و

ا در ناممكن كردن سياست اوبام
  :قبال ايران

  

 هر رئيس جمهوري كه بخشي از ◄
مردم به او رأي بدهند و بخواهد 
كالف مسائل را باز كند و به حل آنها 
بپردازد، نياز به استقالل عمل و اختيار 

نياز به حمايت مردم  و . دارد
نياز به . مشاركتشان در حل مسائل دارد

رعايت حقوق ملي و حقوق انسان دارد 
بطحي حاال ديگر بايد از به قول ا( 

اين سه نياز ) حقوق انسان صحبت كرد
بر آورده نمي شوند مگر به كاستن از 

و عدم مداخله » رهبر«اختيارات 
 مالي در –روزمره او و مافياهاي نظامي 

خامنه اي كه از .  امور كشور دارد
سوئي عقده محمد رضا شاه را دارد و 

 او» اشتباه«از سوي ديگر،  نمي خواهد 
را در باز كردن فضاي سياسي كشور،  
تكرار كند، ديگر حاضر نيست زير بار 
حتي حكومتي از نوع حكومت خاتمي 

  .برود چه رسد به برآوردن اين سه نياز
 با توجه به اين امر كه در حال ●

حاضر، نامزدها، از لحاظ سياست 
داخلي، تفاوت چنداني با يكديگر 
ندارند، عامل تعيين كننده، عامل 

 6با كنار رفتن خاتمي، . ارجي استخ
امريكا و روسيه و چين و (دولت بزرگ 

از خاوير ) انگلستان و آلمان و فرانسه
سوالنا، كميسر روابط خارجي اروپا، 
. خواستند وارد گفتگو با ايران شود

يعني ديگر منتظر انتخابات رياست 
چرا كه ديگر تفاوتي . جمهوري نماندند

اهده ميان نامزدهاي موجود مش
پيش از آنكه موسوي الري، . نكردند

كشور در حكومت خاتمي، به » وزير«
اين نتيجه برسد كه انتخابات 
موضوعيت خود را از دست داده 
است، دنياي خارج به اين نتيجه رسيد 
كه انتخابات رياست جمهوري يك 

  .نمايش بيشتر نيست
    احمدي نژاد نيز وعده تسليم  

 كشور را 6به مجموعه اي از پيشنهادها 
نرمش از طرف خامنه اي و .   داد

او را قطعي تر » انتخاب«احمدي نژاد، 
مي كرد اگر احمدي نژاد نمي گفت 
پرونده اتمي ايران مختومه است و 
ديگر در باره آن گفتگو نمي كنيم و 
ركسانا صابري، دختر بي گناه، به 

 سال 8جاسوسي متهم نمي شد و به 
حمدي زندان محكوم نمي گشت و ا

 23نژاد به سوئيس نمي رفت و، در 
آوريل، در كنفرانسي كه سازمان ملل 
متحد بخاطر مبارزه با تبعيض نژادي 
. برپا كرده بود، قشقرق بپا نمي كند

رفتار او چنان مصنوعي بود كه در 
از . خود رژيم نيز، واكنش بر انگيخت

اين : جمله مير  حسين موسوي گفت
اما . دصحنه ديگر نبايد تكرار شون

مطبوعاتي كه از حمله اسرائيل بدين 
سو، اسرائيل را زير فشار گذشته بودند، 

متفق القولند كه سخنان احمدي نژاد 
نتان ياهو را از زير فشار بين المللي 

درست وقتي كه جامعه «: بيرون برد
بين المللي نتان ياهو، نخست وزير 
جديد اسرائيل را زير فشار گذاشته بود 

ني ها صلح كند و به تأسيس كه با فلسطي
كشور فلسطين تن دهد، احمدي نژاد 

از (» او را از زير اين فشار بيرون برد
مقاله اي به قلم ژرولد كسل و پير 

).  2009 آوريل 22كلوچندلر، آنتي وار 
 -اما كارهاي او و مافياهاي نظامي 

مالي، هدف ديگري نيز دارد و آن 
 ناممكن كردن سياست اوباما در قبال

براي رسيدن به اين .  ايران است
هدف، با نتان ياهو و مبارك و دستگاه 
حاكمه امريكا تشريك مساعي مي كند 
بي آنكه الزم باشد قرار و مداري بين 

  .آنها گذاشته شده باشد
    عدم نرمش اظهار شده از سوي 

 احمدي نژاد و نوع –خامنه اي 
هيالري كلينتون مي (  كشور 6واكنش 

مريكا متوقف كردن گويد هدف ا
ايران است و طرحي به مجلس امريكا 
براي جلوگيري از ورود بنزين به ايران 

، ممكن است خامنه )پيشنهاد شده است
» انتخابات«اي را در روزهاي پيش از 

ناگزير از  جانشين كردن احمدي نژاد 
آن زمان، ديگري كه . با ديگري كند

ميانه «جانشين مي شود، ناگزير مي بايد 
از هم . جلوه كند» عمل گرا«و » ور

اكنون، صحبت از اين مي شود كه 
اصول گرايان مي خواهند احمدي 

  . نژاد را وادار كنند خود انصراف بدهد
 از نظر داخلي، گرچه تجديد ●
احمدي نژاد، با وجود » انتخاب«

وسعت تحريم،  بر نارضائي مردم مي 
افزايد و خطر جنبش مردم را قطعي تر 

ما، احمدي نژاد را ضعيف مي كند، ا
ترين رئيس جمهوري مي كند كه 

چنين رئيس . رژيم به خود ديده است
جمهوري جز ايفاي نقش آلت فعل، 

  . كاري از دستش بر نخواهد آمد
» انتخاب«     بدين ترتيب، تجديد 

احمدي نژاد گوياي ضعف مفرط مقام 
اين ضعف . است» رهبر«و موضع 

مي را بدانحد است كه خامنه اي خات
با تهديد به قتل و اجازه حضور در 
صحنه انتخابات رياست جمهوري دادن 
به موسوي، مجبور به ترك صحنه مي 

ترسش به اندازه ايست كه را . كند
نگران مي كند مبادا نتواند حتي 

او از .احمدي نژاد را هم مهار كند
احمدي نژاد نيز مي ترسد زيرا يك 

مي تواند مزاحم بزرگ او » خودي«
ود، هرگاه  برآن شود از راه بدست ش

آوردن دل مردم، نسبت به خامنه اي، 
اگر مي گويند . استقالل پيدا كند

قدرت از سايه خود نيز مي ترسد، به 
اين دليل است كه بهمان ميزان كه 

در تنيده خود ساخته، دست و » رهبر«
پايش در بند مي شود،  مقام مستقل از 

  . او، بزرگ ترين خطر مي شود
     در بن بستي كه خامنه اي خود را 
در آن انداخته است، سرانجامي جز 

اشتباه شاه سابق . سقوط وجود ندارد
.  اين نبود كه فضاي سياسي را باز كرد

در اين بود كه او نتوانست كاري را 
بكند كه دوگل در برابر فرانسه در 

هرگاه به جاي انتشار : اعتصاب كرد
ات، تن به ناسزا  به خميني در اطالع

اجراي  تمام و كمال قانون اساسي مي 
  .داد، گرفتار انقالب نمي گشت

 –در پرتو گزارش : انقالب اسالمي
صل دوم كه تحليل موضوع فصل اول، ف

 روشنتر به ذهن گزارشي از ايران است 
  :خواهد آمد

  

بي : گزارش از ايران
اعتنائي مردم و فعل و 

 –انفعالها درسه تمايل 
  :ي صدرانتخابات وبن

  
  

اصول گرايان مايلند 
احمدي نژاد خود 

 اصالح –انصراف بدهد 
طلبان دلسردند و آنها و 

 مذهبي ها در –ملي 
ترديداند كه به كروبي 
رأي بدهند و يا به 

  :ميرحسين موسوي
  

، يك 32 مرداد 28    بعد از كودتاي 
. دوره اسم بردن از مصدق ممنوع بود

يت با گذشت چند سال، جبهه ملي فعال
دكتر اقبال نخست وزير و . از سرگرفت

نام بردن . مجري انتخابات مجلس بود
اما براي ناسزا . از مصدق مجاز شد

گفتن و ممنوع كردن شركت در 
: اقبال گفت. »مصدقي ها«انتخابات بر 

به مصدقي ها و توده اي ها اجازه 
از . شركت در انتخابات داده نمي شود

 آن پس، اسم بردن از مصدق بشرط
هر بار كه . ناسزا به او،  مجاز شد

جلوگيري از تكرار «انتخابات مي شد، 
، دست آويز انتخابات »تجربه مصدق

رژيم كنوني كه در . قالبي مي گشت
استبداد، گوي سبقت از رژيم شاه را 
برده است، در هر انتخابات،  

» جلوگيري از تكرار تجربه بني صدر«
را دست آويز تقلبات گسترده در 

بيشتر از يك سال . ابات مي كندانتخ
است كه بطور مرتب، رسانه هاي 
گروهي رژيم به بني صدر ناسزا مي 

در اين انتخابات قالبي نيز،  . گويند
رجوع به بني صدر، از سوي جناحهاي 

در .  مختلف رژيم، بسيار گويائي دارد
همه در انتظار هستند كه    حقيقت،

يا آببينند وضع چگونه خواهد شد و 
د ديگري وارد گود انتخابات خواهد فر

 همه از تغيير وضع مايوس  .شد يا نه 
 دوست همان حال كه هستند و در 

ندارند احمدي نژاد انتخاب شود  به 
 به هر حال احمدي :يكديگر مي گويند

 بهتر است او . نژاد انتخاب مي شود
انتخاب شود تا هم خود و هم رژيم را 

  .به نابودي بكشاند 
يي ديگر سران رژيم خطر را به    از سو

خوبي احساس كرده اند و تالش دارند 
كه خود احمدي نژاد تصميم بگيرد و 

  .وارد انتخابات نشود 
علت عدم اعالم حضور وي در 
انتخابات نيز به همين دليل است و 
همچنين عدم اعالم كانديداهاي ديگر 
جناح راست هم به دليل اين است كه 

 خود وي به انها تالش مي كنند كه
  .نوعي انصراف دهد 

 راستي ها به شدت با يكديگر درگير ◄
شده اند و تالش دارند به يكديگر ثابت 
كنند كه اگر احمدي نژاد به كار ادامه 
دهد ممكن است كه كل نظام را از 

از سوي ديگر تندروهاي اين . بين ببرد
جناح معتقدند كه احمدي نزاد به 

چهار خوبي عمل نموده است و بايد 
اين .سال ديگر را رئيس جمهور بماند

اختالف در ميان همه گروههاي راست 
  :وجود دارد

  در جامعه روحانيت مبارز افرادي ●
... چون مهدوي كني و ناطق نوري و 

با ادامه كار احمدي نژاد به شدت 
مخالف هستند اما جوانترها و برخي با 
سابقه هاي تند رو معتقدند كه احمدي 

ستي اسالم واليت را پياده نژاد به در
و در حال تكميل حكومت كرده 

  .اسالمي است
 درهيات موتلفه نيز اختالف به شدت ●

ادامه دارد برخي ها معتقدند كه اگر 
احمدي نژاد به كار خود ادامه دهد 
معلوم نيست كه از سوي مردم احساس 

  .خوبي نسبت به رژيم به وجود آيد
  در اين ميان ديده مي شود كه ●

برخي ها مانند الريجاني و باهنر تا 
 برخي هاي ديگر بيشتر از اين حدي و

 به اين نتيجه رسيده اند كه اگر دو،
احمدي نژاد به كار ادامه دهد با 

در . مشكالت زيادي روبرو خواهند شد
آخرين روزهاي مجلس در دوران 
احمدي نژاد طرحي به تصويب رسيد 
كه قدرت رييس مجلس را در برابر 

.   جمهور افزايش مي دهدرييس
تصويب اين طرح نشان مي دهد كه به 

زاد نظر مي رسد كه احمدي ن
اما  . كانديداي اين گروه خواهد بود

گروه مي خواهد اختيارات او  محدود 
اين مصوبه  را مجلسيان به اين . تر شود

دليل تصويب كردند كه اگر رييس 
جمهور اليحه اي را به مجلس برد و 

نتواند از مجاري ديگر به تصويب نشد، 
تصويب اين . دنبال تصويب آن شود

مصوبه در اين زمان خود جاي سئوال 
دارد و احتماال به اين دليل است كه 
مخالفت با اعمال احمدي نژاد به 

كه بايد به نوعي او را حدي رسيده 
  .كنترل كرد

 در اين گروه افرادي نيز به دنبال ●
 معرفي كانديدايي هستند كه دولت

همچنين ديگر . ائتالفي را تشكيل دهد
گروههاي اصولگرا منتظر هستند تا 
وضعيت احمدي نژاد مشخص شود زيرا 
در اين  ماجرا همه درگير شده اند و 
كسي هم به روي خود نمي آورد تا 

نتيجه مورد . كه به نتيجه نهايي برسند
آيا احمدي نژاد را مي : انتظار اينست

  توان كنترل كرد يا نه ؟
 در جناح راست نظر بر اين است كه ●

اگر احمدي نژاد متعهد به تصميمات 
گرفته شده در گروه بزرگ 
اصولگرايان شود، همه از وي حمايت 

اما اگر نپذيرفت،  احتمال . كنند
دايي ديگر از اين جناح حضور كاندي

در نتيجه اگر از اين جناح . وجود دارد
كانديداي ديگري مطرح نشود معلوم 

خامنه اي با انتخاب مجدد است كه 
احمدي نژاد  موافقت كرده است اما با 
قدرتي كمتر زيرا در اين گروه بسياري 

  . كنندبه او با قدرتي كمتر اعتماد مي
     فشار ديگر گروههاي جناح راست 
به گونه اي است كه مشاور بلند پايه 
دولت احمدي نژاد از كار خود 

ل در انصراف داد تا بتواند با قدرت كام
حمايت از احمدي نژاد وارد صحنه 

   استعفاي هاشمي ثمره .انتخابات شود
  6در صفحه 

   جانبهدرماندگي همه
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نشان مي دهد كه اين درگيري ها تا 
به حال ادامه داشته است و خود 
احمدي نژاد به اين نتيجه رسيده است 
كه بايد با گروه خود در پي تبليغات 

 و دلش به ديگر گروهها انتخاباتي باشد
  .خوش نباشد

 اگر وضع به اين صورت پيش رود و ●
احمدي نژاد شخصا و بدون حمايت 

ار انتخاباتي گروههاي ديگر وارد كارز
 كانديداي شود و در همان حال،

بزرگ ديگري وارد صحنه شود، ضعف 
كامال مشهود شده و اختالفات » رهبر«

به هر حال باز . به اوج  خواهند رسيد
لوم بايد منتظر روزهاي آينده ماند تا مع

شود آيا كانديداي ديگري از سوي 
اين گروه  وارد ميدان خواهد شد يا 

  . نه
   در مجموع، جناح راست از ●

موقعيت خوبي براي به دست آوردن 
آراء،  برخوردار نيست و باز هم بايد 
مانند گذشته بر روي تقلبات و وارد 
كردن نيروهاي نظامي حساب ويژه باز 

ضعيت در غير اين صورت با و.  كند
فعلي انتخاب هر كانديدايي از سوي 
مردم مورد استقبال قرار نخواهد 

  .گرفت 
جابجايي هاي اخير در كارخانه جات 
بزرگ و مؤسسات بزرگ مالي نشان 
مي دهد كه گروه احمدي نژاد براي 
پيروز شدن در انتخابات مي خواهد 
حسابي از اموال مردم خرج كند و بار 

 وضع را از ديگر بر اين مسند بنشيند و
  .اين هم كه كرده است، بدتر كند 

   وضعيت جناح راست در باال اورده 
شد اما اين وضعيت تا به امروز است و 
اتفاقاتي ممكن است پيش بيايد و 

  .تغييراتي را ايجاد نمايد 
 اما در گروه به اصطالح اصالح ◄

طلبان وضعيت از اين هم بدتر است 
د را انها تمايل داشتند كه خاتمي خو

كانديدا نمايد اما زماني كه وي تهديد 
به ترور شد، نيروهاي امنيتي و 
اطالعاتي نزديك به وي به ايشان 
گوشزد كردند كه خطر بسيار جدي 

خامنه اي هم به ري شهري گفته . است
به خاتمي بگوئيد خود را نامزد : بود

. نكند، خطر مرگ او را تهديد مي كند
موسوي خاتمي تن به آمدن مير حسين 

داد اما با آمدن موسوي به صحنه 
انتخابات، همه انديشه هاي اين جناح 
براي به دست گرفتن قدرت دگرگون 

زيرا موسوي آدمي نيست كه . گشت
بتواند در مردم، شور و هيجان  ايجاد 

هر چند كه حضور موسوي مي . كند
تواند شكاف در ميان گروههاي 
 اصولگرا را افزايش دهد اما او از وجهه
  .خوبي در ميان مردم برخوردار نيست 

 مير حسين موسوي در ميان ايرانيان ●
دوران ابتداي انقالب و جنگ از 
حمايت خوبي برخوردار نيست و از 
سوي جوانان نيز به اين دليل كه 
ناشناخته است مورد حمايت قرار 

موسوي و گروههائي  . نخواهد گرفت 
كه مجبور به حمايت از او شده اند به 

بي مي دانند كه او پايگاه مردمي خو
ندارد و لذا تالش بسياري دارند تا 
چهره منفور وي را در ميان دانشجويان 

اما به نظر . و جوانان موجه جلوه دهند
نمي رسد كه در اين كار موفق شوند و 
اين اشتباه بزرگ اصالح طلبان بود كه 

  .وي را جايگزين خاتمي كردند 
ميان  مير حسين موسوي حتي در ●

گروههاي به اصطالح بزرگ دوم 
خردادي نيز حامي قوي ندارد و تنها 
اين گروهها از ناچاري و به درخواست 
خاتمي و براي مقابله با احمدي نژاد از 

ازسويي آمدن . وي حمايت مي كنند
مير حسين كه منجر به انصراف خاتمي 
شد از ديد مردم خيانتي بود كه 

ا با موسوي به اصالح طلبان كرد زير
آمدن او همه فكر مي كنند كه رفتن 
خاتمي به دليل بي اخالقي او بوده 
ست و اين از ميزان حمايت مردم 

البته ناشناس . نسبت به او كاسته است
بودن وي نيز يكي از داليل عدم 
حمايت مردم و به خصوص جوانان 
: است برخي از دانشجويان مي گويند

ما از او چيزي نديده ايم و مطلبي 
وانده ايم كه بدانيم او چطور فكر نخ

ميكند و اگر بيايد آيا درست عمل مي 
كند يا نه سابقه او هم خوب نبوده 

  .است 
 موسوي و كل اصالح طلبان وابسته ●

اجباري به او تالش مي كنند مردم را 
به سمت وي بكشانند اما بي اعتباري 
خود موسوي و بد عمل نمودن گروه 

 ساله اصالح طلبان در دوره هشت
خاتمي و به خصوص تبليغات گسترده  
گروه مقابل كار را بر آنان مشكل 

  .ساخته است 
 در مورد كروبي وضع به گونه اي ◄

ديگر است او به عنوان فرد ميانه رو در 
ميان برخي گروههاي اصالح طلب 
معروف شده است و از توان مالي 

لذا توانسته . خوبي نيز برخوردار است
يغات گران  را به است برخي از تبل

كروبي به اين . سوي خود جلب كند 
مي انديشد كه در ميان مردم 
هواداران زيادي دارد اما نظر سنجي 

كروبي در . ها اينگونه نشان نمي دهند 
ميان برخي گروههاي سياسي مانند 

 مذهبي ها و برخي دانشجويان و -ملي 
جوانان به دليل حمايت هاي سياسي 

ت داراي جايگاه و كه از آنها كرده اس
پايگاه مي باشد به گونه اي كه به نظر 

 مذهبي در -مي رسد گروههاي ملي 
  نهايت از وي حمايت كنند 

  كروبي و حاميان او معتقدند كه به ●
دليل تقلباتي كه ممكن است در 
انتخابات انجام گيرند،  بهتر است كه 
هر دو كانديداي اصالح طلبان در 

مدي نژاد نتواند صحنه بمانند  تا كه اح
 درصد راي را در دور اول براي 51

خود بسازد و اگر يكي از آنها به دور 
  . دوم رسيد ديگري از او حمايت كند 

 در ميان گروهها و نهادها بحث ◄
هاي بسياري در مورد حمايت از 

  :كانديداها به وجود آمده اند
 در سپاه پاسداران با وجود اينكه ●

اد هستند،  سران آن حامي احمدي نژ
بدنه از او دور است و رو به سوي 
اصالح طلبان و يا اگر قاليباف بيايد، به 

اخيرا ديده شده كه .   او،   دارند
برخي از نيروهاي سپاه پاسداران 
تصفيه شده اند يكي از انها مي گفت 
كه به تازگي هر كس را كه تا حدي 
دور از رژيم مي دانند به بهانه اي به او 

د كه بايد از سپاه خارج شود مي فهمانن
 .  
 ارتشي ها نظر خوشي نسبت به ●

احمدي نژاد ندارند جالب اينجاست 
كه آنها از موسوي هم دلخوشي ندارند 
و مي گويند كه كروبي بهتر از بقيه 

  . است
 افراد بنياد شهيد و خانواده شهدا ●

بيشتر تمايل به سوي كروبي دارند و 
 آنها بوده مي گويند كه او بيشتر به فكر

  . است
 بنياد هاي مالي نظر مساعدي نه ●

. نسبت به موسوي دارند و نه به كروبي
آنها احمدي نژاد را بهتر مي دانند زيرا 
در دوران وي اين نهاد ها و بنياد ها 

  . سود سرشاري به دست آورده اند 
  اما در رابطه با گفته هاي رييس ◄

جمهور امريكا و روابط ميان ايران و 
ريكا همانگونه كه از ابتداي دوره ام

احمدي نژاد ديده شده است، وجود 
چند گانگي در ميان سران نظام مافياها 
به خوبي مشهود است و اين چند 
گانگي در صدا و سيما به خوبي خود را 

آنها از سويي : به نمايش گذارده است
در صحبت ها تمايل خود را به 
برقراري رابطه نشان مي دهند و از 

يي اعالم مي كنند كه سياست سو
امريكا تغيير نكرده است و مردم را ميان 
زمين و هوا نگاه داشته اند تا ببينند كه 

چه تصميمي مي » رهبر«در نهايت 
  . گيرد 
 در ميان مردم گفته هاي اوباما و ●

سياست هاي امريكا به خوبي جا باز 
كرده است و تمايل ايرانيان را به 

 كرده است و برقراري رابطه بيشتر

معتقدند كه اگر رابطه با امريكا برقرار 
شود رژيم ضعف كامل خود را نمايان 

  . خواهد كرد 
 مذاكرات پشت پرده نمايندگان ●

ايران با امريكا كامال سري صورت مي 
گيرد زيرا آنها نمي خواهند مردم در 

آخر تا به .  جريان اين مذاكرات باشند
و حال، در ظاهر خصومت مي كردند 

حال نمي توانند .  در باطن معامله
دست از خصومت ظاهري بردارند و 

اما نظر . با امريكا روابط بر قرار كنند
مردم نسبت به برقراري رابطه بسيار 

  . خوب است 
 مردم تفاوت سياست هاي اوباما  و ●

بوش را به خوبي حس كرده اند به 
خصوص در جريانات اخير و روابط 

وئال كه از نظر مردم امريكا و كوبا و ونز
  . به خوبي پيش رفته است 

 در ايران، مردم مي دانند كه ●
مخالفت با امريكا اسلحه اي است كه 
رژيم در اختيار دارد و اگر آن را از 
دست بدهد توان مقابله با مردم را نيز 

  . از دست خواهد داد 
 به تازگي در ميان مردم پخش كرده ●

 سخت اند كه موسوي مرد بحران هاي
است و اگر او بيايد مي تواند بحران 
اقتصادي اي را كه در اين سال 
مشكالت فراواني را ايجاد مي كند 
كنترل نمايد و كشور را نجات دهد اما 
به مردم گفته نمي شود كه به جز 
بحران مالي جهاني اين سياست هاي 

بوده است كه مردم را به اين » رهبر«
  .مشكالت گرفتار كرده است

  

وي الري نگران است موس
كه انتخابات بي موضوع 

 هاشمي رفسنجاني –شود 
ايرادها به حكومت احمدي 
نژاد دارد و دونمونه از 

» رهبر«اختالفهايش را با 
 مرعشي از -شرح مي دهد

 سران مافياي هاشمي
رفسنجاني، احمدي نژاد را 

 –بدتر از بني صدر مي داند 
ناطق نوري، موسوي را 

تمي و خالي از عيبهاي خا
  :احمدي نژاد مي داند

  

موسوي الري حسرت انتخابات * 

رياست جمهوري را مي خورد اول 
و نگران آنست كه انتخابات موضوع 

  :خود را از دست بدهد

  

 موسوي الري مصاحبه اي بعمل ◄
  :آورده و در آن، از جمله گفته است

اولين انتخاباتي كه عرصه حضور ... 
ر وگزينش و انتخاب مردم به شما

رفت، انتخابات اولين دوره رياست   مي
صف آرايي اين طور ...جمهوري بود

بود كه يك طرف حزب جمهوري 
اسالمي قرار داشت كه حزبي فراگير 

شد و  بود و حزب حكومت محسوب مي
صدر و  طرف هم تيم بنييك 

. هاي منسوب به او بود جريان
هاي ديگري هم از آقاي احمد  جريان

بيشتر   كه كردند مدني حمايت مي
افرادي ناسيوناليست و با وابستگي به 

البته . هاي قبل از انقالب بودند جريان
نه به اين معنا كه به رژيم سلطنتي 
وابسته بودند، بلكه خاستگاه احمد 
مدني بيشتر درميان كارمندهاي قديم و 
نظاميان بازنشسته بود كه هر چند 
ارتباطي با رژيم گذشته نداشتند اما 

ني آنها با انقالبيوني كه شاكله ذه
قدرت را به دست گرفته بودند، خيلي 

 .همراه نبود
ها فعاالن اصلي در  اين جريان    

در اين شرايط اولين . سياست بودند
تجربه انتخابات رقابتي در جمهوري 
اسالمي شكل گرفت كه با آن سه 
انتخاباتي كه پيش از اين برگزار شده 

ام، بود، يعني رفراندوم تغيير نظ
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي 

.. .و رفراندوم بعدي فرق اساسي داشت
لي رغم اين كه بعضي از افراد موجه ع

آن روز عقيده داشتند و حتي اعالم 
كردند كه يا بايد كانديداي آنها راي 
بياورد يا هيچ تضميني براي تداوم 

حضرت ، انقالب نيست، با اين وصف
نون شدند امام به راحتي تسليم قا

وانتخابات را قانونمندانه برگزار كردند 
و علي رغم اين كه به نظر مي رسيد 
بيشتر اطرافيان نزديك امام يعني 
روحانيون متنفذ و اعضاي شوراي 

اي كه  هاي برجسته انقالب و شخصيت
امروز هم بعضي از آنها در قيد حيات 
هستند، طرفدار آقاي جالل الدين 

 اجراي دقيق فارسي بودند، اما امام
ها و افراد ترجيح  قانون را بر دوستي

لذا . داد و قانون را مبنا قرار دادند
آقاي فارسي نتوانست در رقابت 
انتخاباتي ادامه مسير بدهد و با كنار 
رفتن ايشان معلوم بود كه موازنه 

صدر كه فاصله  قدرت به نفع بني
بيشتري با فكر و ذهن و انديشه امام 

اما حضرت امام . كند داشت، تغيير مي
مخالف خود را با حربه زور و تفسير 
حذف نكردند و حاضر نشدند قانون را 
زير پاي بگذارند حتي اگر نتيجة اين 
اقدام به نفع جريان منتقد مخالف 

مسئله  ايشان باشد و انتخابات سالم و بي
گذاري و نهادينه  مدار را پايه و قانون

  .كردند
....  
 مصدر كار هستند االن كساني كه در   

يعني اعضاي شوراي نگهبان احساس 
كنند كه در هر كاري آزاد هستند و  مي

هيچ مانع و ر ادعي هم در مقابل خود 
به عبارتي خودشان را مالك . بينند نمي

چون چنين . دانند مطلق انتخابات مي
نگاهي در ميان اعضاي شوراي نگهبان 
وجود دارد حتي ماده واحدة قانوني 

 پنجم به پيشنهاد وزارت كه مجلس
كشور تصويب كرد و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام هم بر آن صحه گذاشت 
و به شوراي نگهبان ابالغ كرد، حتي 
يك روز هم شوراي نگهبان عمل نكرد 

چون احساس . و به آن ملتزم نبود
كرد عمل كردن به اين قانون يعني  مي

كنار گذاشتن نظارت استصوابي 
 .ادعايي خودشان

مروز روند انتخابات به جايي رسيده ا   
رود كه انتخابات  است كه بيم آن مي

در جمهوري اسالمي ايران بالموضوع 
 البته هنوز اميدي به انتخابات .شود

وجود دارد ولي شرايط بسيار دشوار 
وقتي كه شوراي نگهبان در . شده است

 86مجلس هفتم بدون هيچ دليلي 
نماينده مجلس را رد صالحيت كرد، 

هاي اجرايي به  در مجلس هشتم هيات
 نفر را 3000خودشان اجازه دادند كه 

رد صالحيت كنند و به هيچ كسي هم 
اين اقدام نتيجه اين . پاسخگو نبودند

بود كه شوراي نگهبان اختيارات خود 
را به صورت مطلق ديد به همين خاطر 
هيات هاي اجرايي در هر شهر و 

ان روستايي كساني را كه رقباي خودش
 . پنداشتند را از صحنه خارج كردند مي

سخن او در باره : انقالب اسالمي
. انتخابات از ديد خميني راست نيست
 4نامزد حزب جمهوري اسالمي، كمتر از 

او به شوراي انقالب پيام . درصد رأي آورد
. داد كه بني صدر بسود حبيبي كنار برود

در شوراي انقالب . بني صدر نپذيرفت
 45 بني صدر ار دور اول، يد: گفته شد

 درصد 40درصد رأي مي آورد و حبيبي 
پس بهتر است بني صدر . و يا به عكس

كنار برود تا حبيبي در دور اول، با درصد 
بعد . بني صدر نپذيرفت. باال انتخاب شود

از انتخاب بني صدر، سران حزب 
جمهوري اسالمي به خميني نامه نوشتند 

ها اجازه تقلب در و نزد او رفتند و او به آن
 6/6تنها . انتخابات مجلس اول را داد
ن مجلس آميليون نفر در انتخابات 

اين شد كه بسا براي . شركت كردند
نخستين بار در تاريخ، مجلس بر ضد 

  .مردم ساالري كودتا كرد
     و نيز، موسوي الري همان كسي 
است كه وزير كشور بود و انتخاباتي را 

رياست جمهوري انجام داد كه حاصلش 
. شد» اصول گرا«احمدي نژاد و مجلس 

آن انتخابات آزاد ترين انتخابات : او گفت
حاال او به انتخابات اول . بوده است

  .رياست جمهوري حسرت مي برد

  

دو موردي كه هاشمي * 
رفسنجاني بر سرشان با خامنه اي 
اختالف دارد شامل تمام دولت 

  !:مي شود
  

هاشمي  در دي ماه، زاد سر با ◄
رفسنجاني مصاحبه كرده است و پس از 

 28انتشار مصاحبه، آفتاب آن را در 
در .  ، انتشار داده است88فروردين 

اين مصاحبه هاشمي رفسنجاني گفته 
است بر حكومت احمدي نژاد ايراد 
هاي عديده دارد و براي مشكالت 
كشور نيز راه حل دارد اما  بخاطر اين 

منه اي كه نمي خواهد مخالف نظر خا
در . سخني بگويد، سكوت گزيده است

اين مصاحبه، او دو مورد از موارد 
اختالف خود با خميني را باز مي 

  :گويد
گويم  به عنوان مثال، دو نمونه را مي    

 خيلي دور هم  كه مربوط به گذشته
   :نيست
 بنده بنا به داليل محكمي -اول  نمونه

كه داشتم، با نامزد شدن خودم براي 
خبرگان رهبري، مخالف بودم،  مجلس

مقام معظم رهبري از من توضيح 
نپذيرفت و به من  خواست و داليل مرا

امر كردند كه بايد ثبت نام كنيد و 
نويسي شما در  اضافه كردند كه نام

انتخابات مجلس خبرگان يك تكليف 
بر   گفتم من كه.الهي است و واجب

دانم، شما كه واجب  خودم واجب نمي
  مقدمات آن نيز بر شما  تهيهدانيد، مي

  . واجب است
 بنا بر داليل متعدد سياسي، -دوم  نمونه

اقتصادي، مديريتي، به عملكرد دولت 
انتقاد دارم؛ اما به جز در مورد  نهم

هاي كلي كه نظارت  تخلف از سياست
وظايف مجمع است، سكوت  بر آن از

ام تا با نظرات علني مقام معظم  كرده
  انجام نگيرد رهبري، مخالفتي

اختالف اول قالبي بودن : انقالب اسالمي
مجلس خبرگان را مسلم مي كند كه 

زيرا او و . هاشمي رفسنجاني رئيس آنست
اعضاي ديگر، به اعتراف او، منتخب 

او نگران بوده است كه . خامنه اي هستند
لذا به . نگذارند از صندوق اسمش بدر آيد

ز تهيه مقدمات ني« :خامنه اي گفته است
  ! »بر شما واجب است

     نمونه دوم به دولت و اداره كشور 
  بنا بر قول هاشمي . مربوط مي شود

  
  7در صفحه 

  درماندگي همه جانبه
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رفسنجاني، او بر سر شيوه اداره كشور با 
اما به خود اجازه . اختالف دارد» رهبر«

از آن .  ابراز مخالفت را نيز نمي دهد
انتقاد از خودش را حق ) ع(زمان كه علي 
مسلمانان مي دانست، تا اين و وظيفه 
مجلس خبرگان نيز، با » رئيس«زمان كه 

بر سر دولت،  » رهبر«وجود اختالف با 
اجازه اظهار نظر بخود را مي دهد، افزون 

  . قرن گذشته است14بر 

  

 مير حسين :ناطق نوري* 
موسوي نه ايرادهاي خاتمي را 
دارد و نه اشكاالت احمدي نژاد 

  :را
  

، سايت انتخاب 88 فروردين 31 در ◄
سخنان علي اكبر ناطق نوري را انتشار 

  :داده است
 در ديدار سيد :است ناطق نوري گفته 

انتقاد از  محمد خاتمي، ضمن
خاتمي اظهار كرده  كانديداتوري 

به  با وجود مهندس موسوي نياز«: است
كانديداتوري شما نيست چرا كه 

هاي شما را  مهندس موسوي خوبي
 البته  شما را ندارد،  ايرادات دارد اما

نژاد را هم دارد  هاي احمدي خوبي
كه اشكاالت او را داشته  بدون اين

  .»باشد
گفته : انتخاب اطالع داده است  

مركزي  شود در جلسه شوراي مي
جامعه روحانيت مبارز تهران نيز ناطق 

  حمايت اين جامعه ازبانوري 
شدت   نژاد به كانديداتوري احمدي

   .استمخالفت كرده  
  

احمدي نژاد : حسين مرعشي* 
  !:از بني صدر خطرناك تر است

  

حسين مرعشي، برادر زن هاشمي  ◄
رفسنجاني و از گردانندگان مافيائي كه 
هاشمي رفسنجاني پدر خوانده آنست، 

، )88 فروردين 31(به گزارش كيهان 
  :در بندر عباس گفته است

رفتارهاي دولت احمدي نژاد از بني 
ر است و مردم بايد با ت صدر خطرناك

حضور در انتخابات به كساني كه به 
  .زنند سيلي بزنند اصالت نظام تنه مي

  
   

آيا اسرائيل به ايران 
 -حمله مي كند؟ 

فروش موشك به 
 امريكا و -ايران؟ 

  :پرونده اتمي ايران؟
  

ا اسرائيل به ايران حمله آي
:  شيمون پرز-مي كند؟ 

اسرائيل به ايران حمله 
 و حمله مي كند نمي كند

؟ هشدار روبرت !اگر
  :گيت، وزير دفاع امريكا

  
آيا اسرائيل به ايران حمله مي * 

  :كند؟
  

 مقاله  Roane Carey رون كري ◄
آيا اسرائيل به ايران «اي زير عنوان 
 12(در آنتي وار » حمله مي كند؟

نكات . انتشار داده است) 2009آوريل 
  :عمده آن عبارتند از

، بطور مرتب صحبت 1990 از سال ●
از مجهز شدن ايران به بمب اتمي 
است و برغم پيشرفت ايران در غني 
سازي اورانيوم، هنوز نه معلوم كه 
ايران قصد مجهز شدن به بمب اتمي را 

اين احتمال وجود دارد . دارد يا ندارد
كه ايران بخواهد همان كند كه ژاپن 

يعني توانائي توليد بمب . كرده است
شته باشد بدون اين كه بمب اتمي را دا

  .را توليد كند
خطر مجهز شدن ايران « اگر در باره ●

، همه روز در مطبوعات »به سالح اتمي
امريكا مي توانيد خبر و مقاله بخوانيد و 
از راديوها و تلويزيون ها بشنويد، در 
باره تسليحات اتمي اسرائيل هيچ خبر و 

آيا اين . مقاله و مصاحبه اي نمي يابيد
گفت نيست كه خطر سالحي كه هنوز ش

در اختيار ايران نيست، يكي از موضوع 
هاي روزانه رسانه ها باشد اما در باره 
سالح اتمي اسرائيل كه واقعيت دارد، 

  سكوت شود؟ 
     اسرائيل بسا پنجمين قدرت اتمي 

افزون بر آن، در مديترانه، . دنيا است
زير دريائي دارد و مجهز به رادارهاي 

معني مجهز بودن اسرائيل . استقوي 
به اسلحه اتمي و غير آن و تجهيزات 
اينست كه از حمله غافلگيرانه كشور 

  . ديگري، مصون است
 مدتها اسرائيل داشتن سالح اتمي را  ●

تنها  به . نه تأييد و نه تكذيب مي كرد
گفتن اين جمله بسنده مي كرد كه ما 
در خاورميانه، مقدم در بكار بردن 

بديهي است . تمي، نخواهيم شدسالح ا
كه اين جمله، نوعي تصديق داشتن 
سالح اتمي بود و مطبوعات امريكا  اين 
جمله را كافي شمردند و عاقالنه بودن 
رفتار دولت اسرائيل را دليل بر سكوت 
در برابر مجهز شدنش به بمب اتمي 

  . شمردند
    در عوض، در مورد ايران، تأكيد 

 ايران به كردن بر خطر مجهز شدن
سالح اتمي را، آنهم هر روز، واجب 

  .مي شمارند
به تازگي، اخطار اسرائيل به ايران كه 
به تجهيزات اتميش حمله خواهد كرد، 
موضوع خبرها و نظر ها در مطبوعات 

من از رون كاري  .  امريكا است
Roane Carey سر دبير مجله نشين و ،

است و در » اسرائيل ديگر« از مؤلفان 
اضر در اسرائيل است، خواستم  حال ح

بگويد تهديد اسرائيل به حمله به ايران 
تا چه اندازه جدي است و خطر 
بوجود آوردن يك جنگ را در 

رون كاري، مقاله زيرا را .  بردارد
  :نوشت
 اسرائيل مرتب به امريكا فشار وارد ◄

مي كند كه برنامه اتمي ايران تهديدي 
ن به توانائي ايرا. براي اسرائيل است

غني سازي اورانيوم به اين كشور 
توانائي مجهز شدن به سالح اتمي را 

نخست وزير جديد . نيز مي دهد
اسرائيل، نتان ياهو، رهبر حزب ليكود،  
به پرزيدنت اوباما هشدار داده است 
كه اگر امريكا به سرعت راهي براي 
متوقف كردن برنامه اتمي ايران نيابد، 

 ايران را اسرائيل خود برنامه اتمي
  .متوقف خواهد كرد

 برخي از تحليل گران  بر اين نظرند ●
كه اين هيستري ساختگي است و 

اين . حاصل انديشه در باره خطر نيست
هيستري ساخته شده است براي 
پوشاندن مسائل ديگري كه دولت 
.  اسرائيل براي آنها راه حل ندارد

حكومت نتان ياهو از ائتالف با 
اطي بوجود آمده گرايشهاي راست افر

است كه نمي خواهند اسرائيل از 
سرزمين هاي اشغالي خارج شوند و 
بپذيرند كه فلسطيني ها نيز حق دارند 

  .دولتي از خود داشته باشند
     اويگادور ليبرمن، وزير خارجه 
افراطي و عوام فريب اسرائيل  اعالن 
كرد كه اسرائيل پاي بند توافق 

ن حمايت  كه امريكا از آ–آناپوليس 
بنا بر اين .   نيست2007  در -مي كند 

توافق، گفتگوها بر سر دو دولت ميان 
فلسطين و اسرائيل با سرعت مي بايد 

  .انجام بگيرند
     اين سخنان ليبرمن اسرائيل را بطور 
مستقيم در برابر حكومت اوباما قرار مي 

موضع اوباما با اين اظهارات . گيرد
مخالف حكومت نتان ياهو، يكسره 

او در پارلمان تركيه بطور صريح . است
از دو دولت فلسطيني و اسرائيلي، برابر 

نتان .  توافق آناپوليس، حمايت كرد
ياهو براي آنكه بر سر فلسطين با رئيس 
جمهوري محبوب امريكا سرشاخ نشود، 
مسئله خطر اتمي ايران را پيش كشيده 

توفيق او  مشروط به اينست كه .  است
بت كند اين خطر نه تنها بتواند ثا

  .اسرائيل كه غرب را نيز تهديد مي كند
 افريم كام، معاون مدير مؤسسه ●

مطالعات در باره امنيت ملي در تل 
اويب و متخصص ايران است، در 
: مصاحبه اي با توم ديسپاچ،  گفته است

در اسرائيل، ميان سياستمداران و 
كارشناسان امنيت ملي نظرهاي 

دارند اما در يك امر گوناگوني وجود 
اجماع وجود دارد و آن اين كه اگر 
ايران به سالح اتمي مجهز شود، تهديد 

در . سختي براي اسرائيل خواهد شد
تاريخ اسرائيل، اين اولين بار است كه 
كشور ديگري مي تواند تهديد عمده 

  .اي متوجه اسرائيل كند
     كام مي افزايد كه بنظر او، نتان 

او بنا را بر اين گذاشته ياهو و حكومت 
است كه ايران توسط كساني اداره مي 
شود كه غير عقالني و متعصب هستند و 
مي توانند، در اولين فرصت، دست به 

واكنش . حمله اتمي به اسرائيل بزنند
اتمي اسرائيل سريع و فاجعه آفرين 

. اما اين نظر صحيح نيست.  خواهد بود
طقي اداره كنندگان ايران بازيگران من

حتي يك رژيم . و عمل گرا هستند
.  بنيادگرا به اسرائيل حمله نخواهد كرد

البته اين نظر من است و اين نظر مي 
  . تواند خطا باشد

      اگر سخن كام در باره وجود 
اجماع صحيح باشد، معنايش اينست كه 
رهبران اسرائيل با ايران، فرض وجود 
دو دولت مجهز به بمب اتمي، كه 

ب اتمي آنها را از حمله به وجود بم
يكديگر باز مي دارد، همانند دو ابر 
قدرت امريكا و شوروي سابق،  غير 

  .واقع بينانه مي دانند
 رفتار رهبران اسرائيل از يك ●

استراتژي، بمثابه اصل راهنما پيروي 
در منطقه، هيچ كشور و يا : مي كند

مجموعه اي كشورها نبايد  مجهز به 
اتمي شود يا شوند اسلحه و تجهيزات 

كه بتواند و يا بتوانند با اسرائيل دم از 
زيرا آن .  هم وزني نظامي بزند يا بزنند

كشور و يا مجموع كشورها مي تواند و 
يا مي توانند اسرائيل را از ميان 

بنا بر اين اصل راهنما، .  بردارند
اسرائيل سياست تفوق نظامي مطلق بر 

 به همسايگان خود  را، بطور مداوم،
  . اجرا گذاشته است

 سال پيش، پيش از پيدايش 80 ●
اسرائيل، رهبر صهيونيست، والديمير 

اسرائيل بعد از : جابوتينسكي گفته است
ديوار «پديد آمدن، مي بايد  در پناه 

هرچند اسرائيل . زندگي كند» پوالدين

 بمب اتمي در اختيار 200 تا 150خود 
دارد، اما مجهز شدن ايران به سالح 
اتمي بدين معني است كه اين ديوار 

  .شكاف بر داشته است
     تدارك اخير در اسرائيل حاكي از 
آنند كه دولت دارد مردم اسرائيل را 

فرماندهي : براي جنگ آماده مي كند
جبهه داخلي، يكي از  چهار لشگر منطقه 
اي ارتش اسرائيل، وسيع ترين مانور 
نظامي تاريخ اسرائيل را اعالم كرده 

در اين مانور، مردم را نيز براي . ستا
مقابله با حمله هاي موشكي به اسرائيل 

خواه كالهكهاي . آماده مي كنند
در .  موشكها غير اتمي و يا اتمي باشند

همان حال، به آزمايش ضد موشكها 
پرتاب موفقيت آميز . شتاب بخشيده اند

 اعالن شده ArrowIIضد موشك 
  .است

  
 به تنهائي به آيا اسرائيل مي تواند* 

  :ايران حمله كند؟
  

 آيا اسرائيل مي تواند بدون موافقت ●
اعالن نشده امريكا دست به حمله به 
ايران بزند؟ آيا اسرائيل مي تواند بدون 
.  تصويب امريكا به اين حمله دست بزند

در حقيقت، اسرائيل براي حمله هوائي 
به ايران نيازمند عبور از فضاي عراق 

.  در كنترل امريكا استاست و اين فضا
: روزنامه ها آرتص  مي نويسد

كارشناسان بر اين نظرند كه بدون 
چراغ سبز امريكا، نتان ياهو و باراك 
نمي توانند نيروي هوائي اسرائيل را 
مأمور حمله به تأسيسات اتمي ايران 

به باور من، براي : كام مي گويد.  كنند
اسرائيل بسيار سخت و  بسا محال است 

به تنهائي دست به حمله به ايران كه 
هم به داليل فني و هم به داليل . بزند

  .سياسي
:  بسياري از تحليل گران مي گويند●

هرگاه حمله اسرائيل خوب انجام 
بگيرد، تأخير چند ساله اي در دستيابي 
ايران به سالح اتمي ايجاد خواهد 

از ديد نتان ياهو و شركاء، تأخير .  كرد
نتيجه رساندن برنامه چند ساله در به 

.  اتمي ايران، نيز،  بسيار سودمند است
در خور يادآوري است كه سال پيش 
اسرائيل از بوش خواسته بود اجازه 

اما او از بيم . حمله به ايران را بدهد
واكنش وسيع ايران در عراق و 

اين از نادر . افغانستان، اجازه نداد
امتناع هاي بوش از پذيرفتن 

  .ائيل بودخواستهاي اسر
 و روشن است كه پرزيدنت اوباما ●

مي خواهد از راه ديپلماسي مسائل في 
. ما بين امريكا و ايران را حل كند

استراتژيستهاي اسرائيل سياست اوباما را 
نه اميد بخش كه تهديد آميز توصيف 

هرگونه نزديكي امريكا به . مي كنند
ايران، بخصوص اگر متضمن شناختن 

 قدرت منطقه اي ايران بمثابه يك
باشد، به روابط ويژه امريكا با اسرائيل 

  . لطمه مي زند
    اين احتمال كه امريكا با ايران 
معامله اي را بعمل آورد كه موضوع 
آن، چشم پوشيدن ايران از ساختن 
سالح اتمي در ازاي چشم پوشيدن 
امريكا از تغيير رژيم و الغاي مجازاتها 

نظارت . استباشد، احتمالي واقع بينانه 
مفتشان بين المللي تضمين كننده 
متعهد ماندن ايران به تعهد خويش 

غرور ملي ايرانيان نيز . خواهد شد
صدمه نمي بيند زيرا ايران مي تواند 
اورانيوم را براي تأمين سوخت نيروگاه 
اتمي و استفاده صلح آميز از اتم، غني 

  .كند

      در بيان واشنگتن تغييري روي 
پيش از اين، واشنگتن مي . داده است

ايران مي بايد غني سازي : گفت
اورانيوم را متوقف كند و حاال مي 

ايران نمي بايد بمب اتمي : گويد
از ديد اسرائيل، چنين معامله اي .بسازد

زيرا از آن بيم . مطلقا ناخوشايند است
دارد كه ايران بمحض يافتن فرصت، 
شانه از تعهد خود خالي كند و بمب 

  .بسازداتمي 
 اسرائيل مي داند كه اوباما با حمله ●

در . اش به ايران موافقت نمي كند
همين هفته، جو بايدن، معاون رئيس 

حمله :   گفتCNNجمهوري، در 
  .اسرائيل به ايران خرد پذير نيست

    اما عامل هاي ديگر بسود سخت 
مشاور جديد : گيران عمل مي كنند

يس حكومت اوباما در مورد ايران، دون
سال . روس، خود يك سخت گير است

گفتگو با ايران به : پيش، او مي گفت
جائي نمي رسد و چاره اي جز حمله 

روس مردي .  به ايران وجود ندارد
است كه نه تنها مي داند چگونه بازي 
ديوان ساالرانه را  انجام دهد، بلكه در 
حكومت اوباما حاميان قوي دارد و 

مايندگان نظرهاي او از حمايت كامل ن
هوادار اسرائيل در كنگره برخوردار 

  .مي شود
     رفتار بخش كليدي ديگري كه در 
تصميم گيري شركت دارد، يعني 
فرماندهي قواي امريكا نيز ممكن است 

امريكا در عراق، در وضعيت  . تغيير كند
دو سال پيش كه نه راه به پس مي 

كابوس . يافت و نه راه به پيش، نيست
مريكائي اين بود كه در فرماندهان ا

صورت حمله به تأسيسات اتمي ايران، 
اين كشور دهها هزار كماندو را از 
مرزهاي عراق عبور دهد و به قواي 

امروز، .  امريكا در عراق حمله ور شود
قواي عراق بهتر كشور را كنترل مي 

خشونت شورشيان بسيار تقليل . كنند
ارتش المهدي و  گروههاي . يافته است

 كه به ايران وابسته اند، آرام شيعه
البته، وضعيت در عراق هنوز .    هستند

بي ثبات است و هرگونه حمله به 
ايران، مي تواند عراق را گرفتار 

در دوران بوش، .  بلبشوي شديد كند
فرماندهان با حمله به ايران مخالف 

اما آيا مخالفت با اين حمله، در . بودند
  پاسخ حال حاضر، همان قوت را دارد؟

  . اين پرسش، روشن نيست
 ترديد نيست كه حمله اسرائيل به ●

ايران پي آمدهاي فاجعه باري خواهد 
امريكا هر توضيحي بدهد  و .  يافت

اگر هم آن را محكوم كند، در دنياي 
اسالم، اين حمله، حمله مشترك امريكا 

و . و اسرائيل به ايران تلقي خواهد شد
نياي آب به آسياب افراطي ها در د

افزون بر اين، . اسالم خواهد ريخت
ايران زخم خورده بسا كماندوها را 
روانه عراق مي كند و گروههاي مسلح 
عراقي به قواي امريكا و نيروهاي 

ممكن . دولت عراق حمله خواهند كرد
است مناطق نفتي عربستان و كويت را 
هم مورد حمله موشكي قرار دهد و 

، در واشنگتن.  تنگه هرمز را ببندد
جنگ با طالبان و القاعده، در افغانستان 
.  و پاكستان، سخت به ايران نياز دارد

هرگونه حمله اي به ايران، سبب 
تقويت رژيم مالها مي شود و عزم اين 

  رژيم را بر ساختن بمب اتمي، جزم 
نبايد غافل بود از اين .  خواهد كرد

 واقعيت كه برنامه اتمي ايران مورد
ز مخالفان رژيم حمايت مردم و ني

  .است
   

  8در صفحه
  
  

  درماندگي همه جانبه
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 با توجه به عزم حكومت نتان ياهو ●
بر حمله به ايران، يك عالمت مبهم از 
سوي واشنگتن، مي تواند چراغ سبز 
تعبير شود و اسرائيل دست به حمله 

از اين رو، امريكا مي بايد قاطعانه .  بزند
و روشن مخالفت خود را با حمله 

كومت نتان اسرائيل به ايران، به ح
ناظري كه نويسنده . ياهو، اظهار كند

اين نوشته است، از اسرائيل، به اوباما 
چراغ زرد را هم ، : هشدار مي دهد

  .هرگز، روشن نكنيد
  

نيروي هواهي اسرائيل آماده * 
  :حمله به ايران است

  

، مجله 2009 آوريل 18 در ◄
ليبراسيون اين خبر را، از قول تايم،  

 ارتش اسرائيل آماده :انتشار داده است
. حمله به تأسيسات اتمي ايران مي شود

چندين عمليات بقصد آماده  اخيرا
سازي قواي اسرائيل براي حمله به 

ارتش خود را .  ايران، انجام گرفته اند
آماده مي كند تا هر زمان حكومت 
اسرائيل دستور حمله را صادر كرد، آن 

يك مقام وزارت .  را به اجرا بگذارد
ع اسرائيل به روزنامه تايم لندن دفا

حكومت اسرائيل مي : گفته است
خواهد مطمئن شود كه در صورت 
صدور دستور، ارتش اسرائيل مي تواند 
ظرف چند روز و بسا چند ساعت، آن 

: همان مقام گفته است. را اجرا كند
اين آماده سازي در تمامي سطوح 

تهديد ما تنها . دارد انجام مي گيرد
  . زباني نيست

 هواپيماي رادار 3     اسرائيل بتازگي 
آواكس در اختيار گرفته است و مردم 
را تمرين مي دهد تا در صورت حمله 
انتقامي ايران، خود را از گزند آن 

بنا بر مسئوالن اسرائيلي، .  حفظ كنند
.  هدف در ايران معين شده اند12

حمله به اين هدفها انجام خواهد 
  . گرفت

تجهيزات الزم :  گويد     اسرائيل مي
.  براي انجام اين حمله را دارد

تجهيزات اتمي ايران در نطنز و 
اصفهان و اراك  نيز، در شمار هدفها 

يك مقام وابسته به دواير .  هستند
اسرائيل : اطالعاتي اسرائيل مي گويد

اگر وسائل انجام تهديد خود را نمي 
 اخيرا . داشت، تهديد نمي كرد

 است و چندين پيشرفت حاصل شده
.  عمليات آماده سازي انجام گرفته اند

اما همين مقام مي پذيرد كه بدون 
موافقت امريكا، ولو در حد سكوت 
رضايت آميز، احتمال حمله كردن 

اما .  اسرائيل به ايران، بسيار كم است
اينك،  امريكا لحن آشتي جويانه اي را  

  .با ايران بكار مي برد
  

 حمله مي  اسرائيل:شيمون پرز* 
 گفتگوها با ايران به كند اگر

: نتيجه نرسند وباز شيمون پرز
 قصد حمله به ايران را اسرائيل

مجهز شدن : و نتان ياهو!  ندارد
 ايران به سالح هسته اي
موجوديت اسرائيل را بخطر مي 
اندازد بنا براين، گزينه حمله 

  :نظامي روي ميز است
  

، شيمون پرز، 2009 آوريل 12 در ◄
س جمهوري اسرائيل، در مصاحبه رئي

اگر گفتگوئي كه : خود،  گفته است
پرزيدنت اوباما پيشنهاد مي كند 
پرزيدنت احمدي نژاد را در آنچه به 
برنامه اتمي ايران مربوط مي شود، 

نكرد، ما به تأسيسات اتمي ايران » نرم«
  .حمله خواهيم كرد

     اين تهديد، واپسين تهديد از يك 
 است كه توسط مقامات رشته تهديد ها

با وجود اين، . اسرائيل بعمل آمده اند
از زمان تشكيل حكومت جديد اسرائيل 
به نخست وزيري نتان ياهو، اين 

  . نخستين تهديد است
     با توجه به تنشي كه ميان مصر و 
ايران پديد آمده است، شيمون پرز به 
بوجود آوردن اتحاد كشورهاي سني و 

هاي ديگري كه از اروپائي و نيز كشور
مجهز شدن ايران به سالح اتمي و 

  .  تروريسم  مي ترسند، اميدوار است
نيز )  آوريل12( لوس آنجلس تايمز ◄

خبر داده است كه نتان ياهو، نخست 
وزير جديد اسرائيل، از امكان حمله 
نظامي اسرائيل به ايران، سخن گفته و 
دليل آن را اين دانسته است كه مجهز 

 به سالح هسته اي، شدن ايران
موجوديت اسرائيل را به خطر مي 

  .اندازد
هرگاه :  شيمون پرز  كه گفته بود◄

  با 1 + 5گفتگوهاي كشورهاي 
حكومت احمدي نژاد، او را از اجراي 
برنامه اتمي ايران منصرف نكرد، ما به 

 16ايران حمله خواهيم كرد، در 
،  قول پيشين خود را از 2009آوريل 

حمله اسرائيل به : گفته استياد برده و 
راه حل ايران « ايران صحت ندارد و 

  !   » نظامي نيست
     اما او چگونه از آن موضع به اين 
موضع  آمد؟  پاسخ كوتاه به اين 

 12پرسش اينست كه مخاطب او در 
 آوريل 16آوريل غير از مخاطب او در 

 آوريل، مخاطب او، جرج 16در . بود
  . ا به اسرائيل بودميچل، فرستاده اوبام

     افزون بر اين، به دنبال تهديد ايران 
 آوريل، روبرت گيت بر 12به حمله در 

ضد حمله اسرائيل به تأسيسات اتمي 
  .ايران، موضع گرفت 

  
روبرت گيت نسبت به حمله * 

اسرائيل به تأسيسات اتمي ايران، 
  :هشدار مي دهد

  

، روبرت گيت، 2009 آوريل 16 در ◄
 امريكا، بهنگام سخنراني وزير دفاع

براي دانشجويان نيروي دريائي، گفته 
حمله نظامي به تأسيسات اتمي : است

ايران تنها كاري كه مي كند، مصمم 
كردن اين كشور به توليد بمب اتمي 

  .است
    اين حمله، پي آمدهاي خطرناك  

از توليد بمب اتمي . خواهد داشت
توسط ايران وقتي جلوگيري مي شود 

يرانيها خود به اين نتيجه برسند كه كه ا
  .هزينه آن بسيار سنگين است

      او كه قاطع ترين لحن خود را بكار 
حمله به تأسيسات : مي برد، توضيح داد

 سال 3اتمي ايران ممكن است بمدت 
انجام برنامه اتمي ايران را به تأخير 

در عوض، ايرانيان را متحد .  اندازد
 ساختن بمب عزم آنها را بر. مي كند

اتمي، جزم مي كند و در مردم ايران 
كينه شديدي نسبت به حمله كننده به 

  .كشور خود ايجاد مي كند
  

شكايت رژيم از اسرائيل به * 
  :شوراي امنيت

  

 به دنبال تهديد هاي شيمون پرز و ◄
 آوريل،  نماينده رژيم 12نتان ياهو، در 

در سازمان ملل متحد، از شوراي 

رائيل را بخاطر امنيت خواست اس
  .تهديد ايران به جنگ، محكوم كند

  
مصر، ايران و حزب اهللا را 
هدفهاي حمله هاي 

  :تبليغاتي خود كرده است
  

، تنش ميان 2009   از  اواسط آوريل 
به . مصر و حزب اهللا لبنان شدت گرفت

دنبال آن، دستگاه تبليغاتي مصر حزب 
اهللا لبنان و رژيم ايران را هدف هاي 

ها . ي تبليغاتي خود گرداندحمله ها
به اين روياروئي، )  آوريل18(آرتص 

  :از ديد اسرائيل مي نگرد
 ماه كه از ماجراي كشف 5     بعد از 

شبكه حزب اهللا در مصر گذشت، عمر 
سليمان، رئيس اطالعات و ضد 
جاسوسي مصر، پس از كسب اجازه از 
حسني مبارك،  پرده از ماجرا 

  .  برداشت
در : نطور آغاز شده است     ماجرا اي

، يك شهروند لبناني، بنام 2008نوامبر 
 ساله،  كه نام واقعي او 27سميع شهاب، 

محمد يوسف منصور بود،  پس ورود به 
مصر، با يك گذرنامه قالبي، دستگير 

از قرار، او با استفاده از يكي از راه . شد
روهاي زير زميني وارد مصر شد كه 

.  ل مي كندغزه را به صحراي سينا وص
مصريها كه بمدت دو سال، در باره 
فعاليتهاي افراد حزب اهللا در مصر 
. تحقيق مي كردند، منتظر او بودند

همكاران او اعتراف كرده بودند كه 
  .منصور مسئول آنها است

 ماه، منصور تحت بازجوئي 5     بمدت 
هاي سخت قرار گرفت  بي آنكه نامي 

به از كس يا كساني ببرد كه او را 
مأموريت مصر فرستاده است يا فرستاده 

با اينهمه، نام محمد كبالن، مسئول .  اند
عمليات اطالعاتي حزب اهللا، در جريان 

كبالن از . بازجوئي ها، بميان آمد
، در مصر فعاليت 2008 تا پايان 2007

مي كرده است و پاره اي از گزارش 
. هاي منصور به او داده مي شده است

ي مصر، منصور عضو بنا بر گزارشها
دايره اي بوده است كه در كشورهاي 
مجاور اسرائيل، يعني لبنان و سوريه و 
مصر و فلسطين و اردن  فعاليت هاي 

  . اطالعاتي مي كند
      منصور دستورهاي خود را از 
. طريق انترنت دريافت مي كرده است

پول زيادي نيز كساني كه بطور قانوني 
ه او مي وارد مصر مي شده اند،  ب

با اين پول، او افراد را به . رسيده است
استخدام در مي آورده و در مرز مصر 

شبكه .  با غزه زمين مي خريده است
همچنين مأمور بوده است رفت و آمد 
كشتي ها در كانال سوئز را تحت نظر 
بگيرد و كشتي هائي را كه از كانال 
.  عبور و مرور مي كنند، شناسائي كنند

 كار ترتيب دادن وسيع حزب اهللا در
ترين عمليات تروريستي در مصر بوده 

حزب اهللا مظنون است به حمله . است
به يك كشتي در حال عبور از كانال 

با غرق اين كشتي در كانال، از . سوئز
عبور و مرور كشتي ها از طريق كانال 
كاسته مي شود و به اقتصاد مصر ضربه 

شبكه همچنين .  وارد مي شود
اشته است توريستهاي مأموريت د

اسرائيلي را شناسائي كنند تا بموقع به 
  . آنها حمله شود

     شيخ حسن نصر اهللا از توقيف 
 تن ديگر آگاه، همگي 49منصور و 

منابع . اعضاي شبكه او، آگاه است
مصري مي گويند منصور را مجبور 

كرده اند با رؤساي خود در ارتباط 
ر از  بماند تا كه دستگاه اطالعاتي مص

سازمان اطالعاتي حزب اهللا و 
هدفهايش بطور كامل اطالع حاصل 

  . كند
     دستگاه اطالعات مصر هيچ اشاره 
اي به رابطه اين شبكه با حماس نمي 

حماس نيز مي گويد اطالعي از . كند
علت اينست . وجود آن نداشته است

كه مصر مي خواهد رابطه خود را با 
س حماس حفظ كند و گفتگوهاي حما

  . با الفتح را به نتيجه برساند
     در عوض، حزب اهللا و ايران هدف 
. حمله هاي تبليغاتي مصر شده اند

انتقاد شديد حسن نصراهللا از حسني 
مبارك، در جريان حمله اسرائيل به 

 و نقش مصر در آشتي 2006لبنان در 
حزب اهللا با حكومت (دادن لبناني ها 

و اين امر كه حزب اهللا ) لبنان
پادرمياني قطر را بر واسطه شدن مصر 
ترجيح داد، در بروز نخستين بحران 
.  ميان مصر و حزب اهللا اثر داشته است

در جريان حمله اسرائيل به غزه نيز، 
شيخ حسن نصراهللا مصر را متهم كرد به 
همدستي با اسرائيل و از مردم مصر 
خواست  دولت مبارك را سرنگون 

  . كنند
لبنان عامل ايجاد     گرچه حزب اهللا 

معرفي مي شود، ولي ... شبكه در مصر و
اينك . هدف اصلي مصر ايران است

مصر دشمن آشكار ايران و حزب اهللا 
مصر نيز، مثل اسرائيل، . لبنان شده است

.  نگران عمليات انتقامي حزب اهللا است
شرق االوسط، روزنامه عربستاني، مي 

شيخ حسن نصراهللا همانند اسامه : نويسد
شبكه هاي حزب اهللا .  ن الدن استب

نيز مانند شبكه هاي خوابيده القاعده 
هر زمان الزم شود، بيدار و فعال . اند

پرسش اينست كه بر مالء .  مي شوند
شدن فعاليت شبكه حزب اهللا در مصر و 
حمله هاي تبليغاتي مصر به حزب اهللا و 
ايران، بر رابطه اي كه دارد ميان ايران 

ار مي شود، چه اندازه و امريكا بر قر
  . اثر دارد

  
  : مرحله بعد از اتم●

 روي آوردن بهبراي  ايران شتابي    
دربي كه اوباما بر روي گفتگو مي 

وزير خارجه . گشايد، بخرج نمي دهد
ما : ايران، منوچهر متكي، مي گويد

اظهارات اوباما را موضوع بررسي دقيق 
احمدي نژاد مي .  قرار مي دهيم

و بر اساس احترام متقابل  گفتگ: گويد
اما چه وقت اين انتخابات .ممكن است

انجام مي گيرد؟ رهبر رژيم، آيت اهللا 
وقتي كه امريكا : خامنه اي مي گويد

ثابت كند سياست خود را تغيير داده 
  .است و تغيير در حد تغيير لحن نيست

     احمدي نژاد به مردم ايران اطالع 
 هزار 50 سال آينده، ايران 5داد ظرف 

در حال حاضر، شمار . سانتريفوژ دارد
 رسيده و 7000سانتريفوژهاي ايران به 

. پرونده اتمي ايران بسته شده است
ما در مرحله بعد از : متكي مي گويد

ايران به توسعه تكنولوژي .  اتم هستيم
مذاكره  . اتمي خود ادامه مي دهد

امريكا با ايران مي ماند به بعد از 
  . ت جمهوري ايرانانتخابات رياس

     اگر احمدي نژاد ناراحت است از 
اين كه گفتگو با امريكا موضوع 
محوري انتخابات رياست جمهوري 
بگردد، در حكومت اوباما بحث بر سر 
اينست كه آيا در اعالم سياست جديد 
خود، مي بايد تا بدست آمدن نتيجه 
انتخابات رياست جمهوري در ايران 

  . صبر كنند يا خير

   دنيس رايس،  مسئول امور ايران در  
وزارت خارجه امريكا، برنامه عملي را 
تهيه كرده است بر اين پايه كه 
احمدي نژاد براي يك دوره چهار 
ساله ديگر، به رياست جمهوري، 

از اين رو، دليلي .  انتخاب مي شود
براي منتظر نتيجه انتخابات ماندن 

رايس كه با گفتگو با ايران .  نيست
الف است، خود را ناگزير مي بيند با مخ

از اين رو، . سياست اوباما تطبيق دهد
در طرح او، گفتگو با ايران مي بايد از 
لحاظ زماني، مدت داشته باشد و با 

  .نشان دادن مشت آهني، همراه باشد
    اختالف سياست اوباما با سياست 
بوش در اين نيست كه اوباما مي 

وي مستقيم خواهد با ايران وارد گفتگ
زيرا در حكومت بوش نيز، ويليام . شود

برنس، در گفتگوي نمانيدگان 
.  با ايران، شركت كرد1 +5كشورهاي 

اختالف در اينست كه اوباما پيش شرط 
متوقف كردن غني سازي اورانيوم را 
رها مي كند و حق ايران را بر توسعه 
. تكنولوژي اتمي صلح آميز مي پذيرد

باما موانع گفتگو با با اين دو تغيير، او
اما .  ايران را از سر راه برداشته است

در همان حال، اوباما چندين دولت 
  . عرب را شوكه كرده است

    اگر حكومت بوش ضد عرب و ضد 
مسلمان جلوه مي كرد و حكومتي بود 

به دو بخش، يكي را كه خاورميانه 
عربهاي خوب و ديگري عربهاي بد 

فغانستان را تقسيم مي كرد و عراق و ا
» محور شر«اشغال كرد و ايران را 

خواند،  حكومت اوباما اينطور خود را 
جلوه مي دهد كه ايران را بر محور 

  . عرب ترجيح مي دهد
زماني اين تصوير را       حكومت اوباما

از  خود ارائه مي دهد كه بيشتر 
كشورهاي عرب، بخصوص كشورهاي 
واقع در ساحل خليج فارس، ايران را 
از دو نظر، خطري براي خود مي 

برنامه اتمي . يكي از نظر اتمي: دانند
ايران بهمان اندازه كه براي اسرائيل، 
. براي اين كشورها خطرناك مي نمايد

و ديگري از اين نظر كه ايران در امور 
از . كشورهاي عرب مداخله مي كند

عراق تا لبنان و فلسطين و سوريه و 
  ...سودان و الجزاير و مصر

  
به روسيه د باراك وها

فشار وارد مي كند كه از 
  S-300تحويل موشكهاي 

  :به ايران، منصرف شود
  

معامله ايران و روسيه بر سر * 
همچنان   S-300موشكهاي 

  : استبقوت خود باقي
  

، مهدي صفري، 2009 آوريل 15 در ◄
 RIAمعاون وزارت خارجه ايران به 

Novostiقرارداد خريد :  گفته است
 همچنان بقوت S- 300 روسي موشك

خود باقي است و مشكلي بوجود نيامده 
دفاعي است و  اين اسلحه كامال .  است

. هر كشوري حق دارد آن را بخرد
بنظر من تنها كشورهائي از فروش اين 
موشكها به ايران ناراحتند كه قصد 

  . حمله به ديگران را دارند
    بعد از آن،  با صفري مصاحبه شد كه 

ره صدور اسلحه در دولت روسيه داي
 به ايران S- 300اعالم كرد موشكهاي 

آلسكاندر .  تحويل داده نشده اند
  فومين، معاون مدير كل شركت دولتي 

  
  9در صفحه 

  

  درماندگي همه جانبه
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روسيه : نظامي و فني روسيه گفت
 را به ايران تحويل S- 300موشكهاي 
  .نداده است

   كيلومتر 2     اين موشكها كه با سرعت 
ه بسوي هدف مي روند، مي در ثاني

توانند موشكهاي كرويز  و نيز 
 150هواپيماهاي دشمن را  در فاصله 

اين .  كيلومتري هدف قرار دهند
سامانه موشكي مي تواند هواپيماهاي 
جنگي و موشكهاي دوربرد رد  در 

 كيلومتر، رد يابي و 27 متر تا 10ارتفاع 
  .هدف قرار دهد

  

اهود باراك، وزير دفاع * 
ائيل، به روسيه فشار مي آورد اسر

 را به ايران S- 300موشكهاي 
  :تحويل ندهد

  

، ها آرتص 2009 آوريل 16 در ◄
در ديدار با معاون : گزارش كرده است

وزارت خارجه روسيه، آلكساندر سالطنو 
Saltanov آوريل،  از او مؤكدا 15، در 

  خواسته است  روسيه از تحويل
صرف  به ايران منS- 300موشكهاي 

  . شود
     ديدار در دفتر كار باراك در تل 

 و معاون وزارت اويب انجام شد
خارجه در باره اين موشكها سخني 

اسرائيل : اوباما به او گفت.  نگفت
اميدوار است روسيه سالحي را كه 
موجب برهم خوردن تعادل قوا در 
منطقه خاورميانه شود، به اين منطقه 

  . وارد نكند
 مرتب و مكرر شدن      با توجه به

ديدارهاي مقامات دو كشور، اظهارات 
باراك براي معاون وزارت خارجه 

او مي دانست . روشن بود روس كامال 
 -Sكه باراك در باره فروش موشكهاي 

  .  به ايران صحبت مي كند300
 Tor     پيش از اين، روسيه موشكهاي 

–M1  كه دفاعي هستند و اسلحه ديگر 
 است و اين فروشها به ايران فروخته

مورد اعتراض امريكا و اسرائيل قرار 
 S- 300اما موشكهاي .  گرفته اند

بديهي .  پيشرفته تر و دور برد هستند
است در صورتي كه در اختيار ايران 
قرار داده شوند، حمله هوائي اسرائيل 
به تأسيسات اتمي ايران را بسيار مشكل 

  . خواهند كرد
ه گزارش     خبرگزاري جديد روسي

مي كند كه سال پيش، يك فرستاده 
اسرائيل به مسكو، به مقامات اين كشور 

موشكها را به ايران نفروشيد : گفته بود
زيرا به جمهوري اسالمي ايران كمك 

  . مي كنند اسرائيل را نابود كند

  
آيا امريكا، براي گفتگو با 
ايران، از شرط اصلي 

 تعليق غني سازي(خود 
 چشم مي) اورانيوم

  :پوشد؟
  
امريكا ممكن : نيويورك تايمز* 

است از شرط اصلي خود براي 
  :گفتگو با ايران چشم بپوشد

  
، نيويورك 2009 آوريل 14 در ◄

تايمز گزارش مفصلي را انتشار داده 
اين نكات آن گزارش در خور . است

  :توجه هستند
 حكومت اوباما و متحدان اروپائي ●

ستند امريكا مشغول تهيه پيشنهادهائي ه

كه متضمن تغيير استراتژي در قبال 
بنا بر اين پيشنهادها، امريكا . ايران است

از اصرار خود بر اين كه شرط شركتش 
در گفتگو با ايران، تعليق غني سازي 
اورانيوم توسط دولت ايران، در 
مراحل اوليه گفتگوها است، دست بر 

  . مي دارد
 پيشنهاد ها از ايران مي خواهند كه ●

برنامه اتمي خود را، به تدريج،  تهران 
تحت بازرسي كامل مفتشان آژانس بين 

  . المللي انرژي اتمي قرار دهد
     اما پيشنهادها به ايران اجازه مي 
دهند كه در بخشي از دوره گفتگوها به 

در . غني سازي اورانيوم ادامه دهد
عوض، بهنگام شروع گفتگوها، براي 

  .وردمدت كمي آن را بحال تعليق درآ
      پيشنهادها بر اساس قول اوباما در 
جريان انتخابات رياست جمهوري، 

او قول داده بود در . تهيه مي شوند
صورت انتخاب به رياست جمهوري، 
بدون پيش شرط با ايران به گفتگو 

  . خواهد نشست
 تجديد نظر در سياست امريكا در ●

قبال ايران كه اوباما دستورش را داده 
.  تحت بررسي استاست، همچنان

: دستياران وزير خارجه مي گويند
هنوز معلوم نيست تا چه هنگام مي بايد 
به ايران اجازه داد به غني سازي 
.  اورانيوم ادامه دهد و تا چه اندازه اي

توافق : اما مقامات اروپائي مي گويند
عمومي وجود دارد در اين باره كه 
ايران حاضر نيست تعليق بالفاصله اي 

پذيرد كه حكومت بوش مي را ب
يك مقام ارشد اروپائي كه . خواست

در اين باره، با حكومت اوباما رأي زني 
ما بنا داريم قدم : مي كند، مي گويد

به قدم، با پديد آوردن اعتماد، بطرف 
  .مقصود پيش برويم

 مقامات حكومت اوباما حاضر نشدند ●
به پرسشها در باره رأي زني هاي خود 

: اما گفتند. ان، پاسخ گويندرا با اروپائي
هدف ديپلماسي امريكا رسيدن به 
همان هدف، تعليق غني سازي 
اورانيوم، است كه شوراي امنيت با 
صدور قطعنامه ها از ايران خواسته 

هدف ما همان است كه قطعنامه .  است
  . هاي شوراي امنيت تعيين كرده است

    هرگاه امريكا و متحدان اروپائيش 
جازه دهند، براي چند ماه و به ايران ا

يا بيشتر، به غني سازي اورانيوم ادامه 
دهد، با مخالفت محافظه كاران امريكا 

  . و حكومت نتان ياهو روبرو مي شوند
 نخستين تأسيساتي كه مي بايد ●

دربهاي خود را بر روي مفتشان اتمي 
باز كند، كارخانه اي است كه در حومه 

ارخانه همان ك. تهران ايجاد شده است
ساعت سازي كه سانتريفوژهاي نژاد 
جديد را مي سازد و اين سانتريفوژها 
در ساختمان زير زميني كه در نطنز 

  .ساخته شده است، نصب مي شوند
    مفتشان آژانس بين المللي انرژي 
اتمي مي گويند كارخانه بسيار بزرگ 
است و از تابستان گذشته بدين سو، ما 

  .  ايمبه درون آن قدم نگذاشته
 البرادعي، رئيس آژانس، در هفته ●

حكومت : پيش، در مصاحبه خود گفت
اوباما در باره استراتژي جديد،  با من 

  .گفتگو نكرده است
  

ممكن است امريكا تحريم ها * 
بر ضد ايران را به حال تعليق 

  :درآورد
  

شبكه  فروردين، ايسنا از قول 28 در ◄
خبرى بلومبرگ به نقل از 

كرده ى اروپايى گزارش ها ديپلمات
 اوباما در صورتى كه حكومت: است

اش را تعليق  يي هاى هسته ايران فعاليت
وگوها درباره آينده  كرده و به گفت

هاى  اين برنامه بپيوندد، تحريم
ترى را عليه ايران اعمال نخواهد  بيش
 .كرد

 شبكه خبرى به نقل از اين   
هاى ياد شده كه خواستند  ديپلمات

 فاش نشود افزود كه ويليام برنز، شان نام
معاون وزير امور خارجه آمريكا به 
انگليس، چين، فرانسه، آلمان و روسيه 
درباره رويكرد جديد آمريكا در قبال 
پيشنهاد تعليق در ازاى تعليق در نشست 

 آوريل برگزار 18لندن كه در تاريخ 
 .شد، اطالع داده است

  

پيشنهاد : هيالري كلينتون* 
ه ايران بمعناي چشم گفتگو ب

پوشيدن از خواست امريكا از 
  :ايران نيست

  

 آوريل، هيالري كلينتون، 15 در ◄
وزير خارجه امريكا، در باره گزارش 
نيويورك تايمز، واكنش نشان داده 

گرچه امريكا از گفتگو با ايران، : است
برسر برنامه اتمي اين كشور، استقبال 

ن مي كند، اما اين استقبال بمعناي آ
نيست كه از تقاضاي مكرر خود از 
ايران، كه متوقف كردن غني سازي 

  . اورانيوم است، چشم مي پوشد
     همزمان، روبرت وود، سخنگوي 

ما : وزارت خارجه امريكا، گفته است
مي خواهيم با ايران گفتگوي مستقيم 

و نيز مي خواهيم از . داشته باشيم
مجموعه پيشنهادهايي كه حكومت 

گويد در دست تهيه دارد، ايران مي 
  . آگاه شويم

  

دوران گفتگو : احمدي نژاد* 
در باره برنامه اتمي ايران بسر 

  :آمده است
  

، احمدي نژاد 88 فروردين 26 در ◄
ملت ايران اهل منطق و «: گفته است

گفتگو است، اما دوران بحث موضوع 
 به پايان رسيده است و ديگر يهسته ا

مروز بايد  ا. گردديزمان به عقب برنم
 مسائل ديگر جهان از جمله يبر رو

 ي بين المللي، شوراياصالح ساختارها
 ي عدالت و صلح واقعيامنيت، اجرا

 و گفتگو كنيم و يبا يكديگر همفكر
 . ايران در اين زمينه كامالً آماده است

 ي برايسال گذشته يك بسته پيشنهاد
گفتگو ارائه كرديم و امروز با توجه به 

 در دنيا اتفاق يت بزرگاينكه تحوال
افتاده است، در حال تدوين بسته 

 آماده ي هستيم كه به زوديجديد
خواهد شد و بر پايه آن آماده گفتگو 

  ». در خصوص مسائل مختلف هستيم
 

 تحليل استراتفور در –گزارش * 
ضعف اقتصادي ايران و نياز باره 

  : رژيم به سازش با غرب
  

 ، استراتفور2009 آوريل 13 در ◄
 تحليلي، بمناسبت افتتاح –گزارش 

انتشار  كارخانه سوخت اتمي اصفهان
 20 آوريل، برابر 9اين كارخانه در . داد

نكات در خور . ، افتتاح شد88فروردين 
  : تحليل عبارتند از–توجه اين گزارش 

 با توجه به سقوط قيمت نفت كه ●
 دالر است، ايران 45اينك بشكه اي 

اي پر هزينه خود ناگزير است از فعاليته
برابر اطالعاتي كه از . دست بردارد

ايران دريافت كرده ايم، اين كشور 
قادر به تأمين بودجه الزم براي 
كارهائي كه انجامشان را ضرور مي 

  .داند، نيز نيست
، ايران را نمونه اي از 2009 سالنامه ●

كشورهائي مي داند كه در داخل و 
خارج از خود،  تا بخواهي ولخرجي 
كرده و اينك گرفتار كسر بودجه اي 

شاخص هاي . هنگفت شده است
با وجود . اقتصادي ايران معتبر نيستند

اين، گوياي اين واقعيت هستند كه 
بدون كمترين شك، ايران با بحران 

 80درآمد نفت . مالي روبرو است
درصد درآمدهاي ارزي ايران را 
تشكيل مي دهد و مجموع اين 

داخت هزينه درآمدها كافي براي پر
  . ها نيستند

 بخاطر سوء اداره اقتصاد كشور و ●
فقدان سرمايه گذاري خارجي، ايران 
قادر به متنوع كردن اقتصاد خود 

حتي در بخش نفت نيز جز . نيست
صدور نفت خام از اين اقتصاد بر نمي 

ناتواني بدانحد است كه ايران .  آيد
ناگزير است بخشي از درآمد نفتي 

  . رد كردن بنزين كندخود را صرف وا
     اسراف در خرج كردن درآمد نفت 
در حكومت احمدي نژاد از اندازه 

او ذخيره هاي ارزي را . گذشته است
بمصرف رسانده است تا مگر عوام 

  .پسندي خود را اقناع كند
     او به رقيبان خود برگ هاي برنده 

از جمله، او را انتقاد . بسيار داده است
حالي ارز حاصل از مي كنند كه در 

درآمد نفت را بباد داده است كه 
كشورهاي عرب ميلياردها دالر از 

  . درآمد نفتي خود ذخيره كرده اند
 با كاهش بهاي نفت، ايران مي بايد ●

نفت بيشتر بفروشد تا بتواند از پس 
كشور گرفتار . هزينه هاي خود برآيد
ميزان تورم . تورم شديد نيز هست

با توجه به . ت درصد اس4/25حدود 
 ميليارد دالري، انتظار 44كسر بودجه 

  . مي رود بيشتر نيز بگردد
 بدين سان، دير يا زود، دولت ايران ●

مجبور مي شود از هزينه هاي خود 
هزينه هائي كه مورد توجه ما . بكاهد

هستند، هزينه هاي برنامه ) استراتفور(
در ماه ژوئن، .  هاي مخفي هستند

 رياست جمهوري در عالوه بر انتخابات
ايران، در لبنان نيز انتخابات مجلس 

ايران عالقه و . انجام خواهند گرفت
اصرار دارد كه حزب اهللا در اين 
انتخابات، پيروزي بدست آورد و 

در پائيز .  بخشدموقعيت خود را تحكيم 
در . هم انتخابات مجلس در عراق است

انتخابات ايالتي نزديك ترين گروه به 
ايران، مجلس اعالي انقالب اسالمي 

هرگاه در . عراق، سخت شكست خورد
انتخابات پائيز نيز شكست بخورد، به 

  . اعتبار ايران ضربه جدي وارد مي شود
      در افغانستان نيز، در ماه اوت، 

ايران . ابات رياست جمهوري استانتخ
اميدوار است با حمايت از ضد طالبان 

  .ها، بر نفوذ خود بيفزايد
      در نوار غزه نيز، حماس تحت فشار 

بعد از حمله اسرائيل، نياز به . است
تجديد تسليحات و بازسازي ويراني ها 
. است و اين همه نياز به پول دارد

اي ايران در امريكاي التين نيز طرحه
اقتصادي در دست اجرا دارد كه نيمه 

ايران اميدوار است با . تمام هستند
دادن پول به كشورهائي مثل 

نيكاراگوا، براي خود موقعيت و براي 
  .امريكا مزاحمت بوجود آورد

 از جمله برنامه هاي مخفي، پول و ●
. اسلحه دادن به متحدان ايران است

انتخابات در اين كشورها، براي ايران 
زيرا حزبهاي . يار گران تمام مي شودبس

متحد ايران نه تنها توقع دارند ايران 
هزينه تبليغات انتخاباتي آنها را تأمين 
كند، بلكه بودجه عمراني را نيز تأمين 
كند كه آنها به رأي دهندگان وعده 

براي مثال، حزب اهللا نياز .  مي دهند
 ميليون دالري دارد 600به يك بودجه 

ر انتخابات ماه  ژوئن تا بتواند د
حزب اهللا نه .  موفقيت بدست آورد

تنها در مناطق شيعه نشين، بلكه در 
مناطق سني و مسيحي نشين نيز مي بايد 

بنا بر اطالعي كه به . پول توزيع كند
استراتفور رسيده است، حزب اهللا در 
منطقه اي چون بيروت بايد بيشتر از 

زيرا در . جنوب لبنان پول خرج كند
وت با رقيب سني قوي ، چون سعد بير

او كسي است  كه . حريري روبرو است
 دالر 500، هر رأي را 2005در انتخابات 
هرگاه حزب اهللا نتواند . خريده است

در خريدن رأي با او رقابت كند، بسا 
در مناطق شيعه نشين نيز، شيعه ها از 

  . دادن رأي به حزب اهللا منصرف شوند
داخت وجه الزم      اما ايران توان پر
بنا بر منابعي كه . را به حزب اهللا ندارد

استراتفور را مطلع كرده اند، ايران 
 100، بر روي هم، 2009براي سال 

ميليون دالر به حزب اهللا داده و گفته 
است نبايد منتظر دريافت پول بيشتري 

مگر اين كه بهاي نفت از بشكه . باشد
 البته حزب اهللا.  دالر بيشتر شود70اي 

 500از تجارت مواد مخدر ماهانه 
 ميليون 300ميليون دالر و از قطر نيز 

  .دالر دريافت مي كند
 ناتواني ايران از تأمين مالي حزب ●

: اهللا، اين پرسش را بميان آورده است
پولي كه به حماس مي دهد و يا 
طرحهاي اقتصادي در امريكاي التين 
از اهميت كمتري  برهوردار است تااز 

دارد كه مي بايد در عراق خرج پولي 
كند؟ زيرا در اين كشور، گروه تحت 
حمايت ايران مي بايد با گروههائي 
رقابت كند كه از حمايت امريكا و 

ايران .عربستان و تركيه برخوردارند
نياز شديد دارد به تحكيم موقعيت خود 

در . در منطقه شيعه نشين عراق بپردازد
ته است برابر ايران، عربستان قرار گرف

اگر . كه ذخيره اي عظيم از دالر دارد
ايران كسر بودجه اي عظيم دارد، 
عربستان بودجه اي عظيم براي سال 

  تعيين كرده است و باكي از 2009
عربستان از . پول خرج كردن ندارد

پول خود چون سالحي براي 
جلوگيري از نفوذ ايران در منطقه 

بخصوص در عراق، . استفاده مي كند
يت از سني ها  و در لبنان و در در حما

افغانستان است كه پول خرج مي كند 
عربستان . تا ايران را بي نفوذ بگرداند

در پي آنست كه متحد ايران، سوريه را 
  .نيز از ايران جدا كند

تنها راهي كه براي ايران مي ماند،  ●
براي اينكه فرصت بهبود موقعيت شيعه 
در سطح منطقه را از دست ندهد، 

نست كه در سياست خارجي خود اي
تغيير بدهد و با غرب كنار آيد تا كه 
مجازاتهاي اقتصادي لغو شوند و سرمايه 

هرگاه . خارجي روي به ايران آورند
جز اين كند، اقتصاد ايران ضعيف تر 
خواهد شد و ايران موقعيت خويش را 

  . در منطقه، از دست خواهد داد
ه، در خور توجه اين ك: انقالب اسالمي 

 خود را از باد  درصد از انرژي 40اسپانيا 
امكان ايران براي . به دست مي آورد

با . تحصيل انرژي از باد بسيار بيشتر است
  وجود اين، ثروت كشور برباد مي رود، از 

  
  10در صفحه 

   جانبهدرماندگي همه
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جمله از رهگذر بحران اتمي و وضعيت 
اقتصاد كشور روز به روز وخامت بار تر 

  : مي شود
  

: ويندمعيارها مي گ
وضعيت اقتصاد ايران 
بيش از آنچه مي 

  :نمايد، وخيم است
  

 4در شماره پيش، بمدد : انقالب اسالمي
معيار، وضعيت وخيم اقتصاد ايران را به 

 معيارهاي ديگر پرده از. سنجش آورديم
 بيشتر روي وضعيت واقعي اقتصاد ايران 

بر مي دارند و وضعيت بس وخامت بار 
  : مي كننداين اقتصاد را روشن تر

  

بودجه مجازي : معيار پنجم * 
: اثر ويرانگرش بر اقتصادو

حكومت كسر واقعي بودجه را 
ي شود در مي پوشاند و ناگزير م

 درصد 54اجراي قانون بودجه، 
تخلف كند و اين تخلفها به زيان 
بودجه توليدي تمام مي شود و 
با تشديد تورم و بي اعتمادي، 
سرمايه گذاريهاي توليدي را 

اممكن و فعاليتهاي سود آور ن
واردات، قاچاق، انواع بورس (

  :را ممكن مي كند) بازيها
  
،  ديوان 88  فروردين 23 در ◄

محاسبات گزارش خود را در باره 
تخلفات حكومت از قانون، در اجراي 

، انتشار داده 86قانون بودجه سال 
 54بنا بر اين گزارش، حكومت . است

سمتي از ق. تخلف از قانون كرده است
اين تخلفها مربوط به بخش نفت و گاز 
مي شود كه از نظر خوانندگان مي 

  :گذرانيم
محمد مهدى مفتح در ارايه گزارش     

 كل كشور، با 86 سال  تفريغ بودجه
كه اين گزارش در هفت  اشاره به اين

جلد تهيه شده و ساختار آن شامل سه 
اين : بخش كلى است، تصريح كرد

هاى  است كه تبصرهنكته شايان ذكر 
 كل كشور، 86قانون بودجه سال 

 170 بند و جزء بوده كه در 312داراى 
 درصد از 54مورد آن، يعنى بيش از 

ها تخلف  بندها يا اجزاى تبصره
  .,گزارش شده است

گزارش ديوان محاسبات در بيان     
تخلفات صورت گرفته با ذكر اينكه 

هاى دولتى و مؤسسات  مصارف شركت
ها  ى وابسته به دولت و بانكانتفاع

بدون احتساب ارقام مربوط به 
هاى حساب نداده، بالغ بر پنج  دستگاه

 356 هزار و 18 ميليون و 841ميليارد و 
: كند ميليون ريال بوده، تصريح مي

 درصدى منابع و 348تحقق عملكرد 
هاى دولتي،  مصارف بودجه شركت

ها و مؤسسات انتفاعى وابسته به  بانك
 بيانگر آن است كه سقف ماده دولت،

واحده بر اثر اين تغيير از موضوعيت 
 هر گونه افزايشى كه  زيرا .افتاده است

متضمن گذر از سقف ماده واحده 
  .باشد، نياز به متمم بودجه دارد

اين گزارش در ادامه به بخش نفت و    
گاز اشاره كرده و با يادآورى اين كه 

معادل يك كل نفت توليد شده، 

 69 هزار و 944 ميليون و 498ليارد و مي
 825 ميليارد و 112بشكه به ارزش 

 دالر به ارزش 73 هزار و 520ميليون و 
 539 ميليون و 24ريالى يك ميليارد و 

 ميليون ريال بوده است كه 350هزار و 
 347 ميليون و 900از اين ميزان معادل 

 ميليارد و 69 بشكه به ارزش 388هزار و 
 دالر 704 هزار و 284و  ميليون 300

هاى داخلى  صادر و مابقى به پااليشگاه
از : دهد ، ادامه ميتحويل شده است

 43محل توليد و فروش آن، معادل 
 هزار 235 ميليون و 525ميليارد و 

 دالر درآمد به دست آمده 369هزار و 
 ميليارد و 37همچنين معادل . است
 دالر از 652 هزار و 775 ميليون و 918
دات به دست آمده از صادرات عاي

نفت به حساب ذخيره ارزى واريز شده 
 155 ميليارد و 21و مابقى به مبلغ 

 دالر به 422 هزار و 350ميليون و 
عنوان درآمدهاى بودجه به كار 

 .  گرفته شده است
در بخش گاز نيز كل گاز توليد     

 ميليون 534 ميليارد و 134شده، معادل 
ر مكعب به ارزش  مت229 هزار و 772و 
 هزار و 992 ميليون و 828 ميليارد و 92

 هزار ريال بوده كه از اين ميزان، 838
 ميليون متر 397معادل پنج ميليارد و 
  .مكعب صادر شده است

هاى توسعه  مجوز اجراى طرح    
گلشن و ميادين گازى پارس شمالي، 

گذارى خارجى  فردوس از راه سرمايه
تصويب به صورت بيع متقابل به 

شوراى اقتصاد رسيده، لكن بنا بر اعالم 
شركت ملى پااليش و پخش 

هاى نفتى ايران به دليل نبود  فرآورده
گذار خارجى تحقق نيافته و اين  سرمايه

 .حكم اجرا نشده است
توليد نفت خام حاصل از ميدان      

 منظور 86مبارك در ميزان توليد سال 
 .رود نشده كه تخلف به شمار مي

مخبر كميسيون پس از آوردن      
موارد ديگرى از تخلفات صورت گرفته 

بر پايه اين گزارش، تسويه : افزود
حساب نهايى توسط شركت ملى نفت 

دارى كل كشور انجام  ايران با خزانه
گذار  نشده، در نتيجه، اهداف قانون
  .رود محقق نشده كه تخلف به شمار مي

ه گزارش عملكرد توليد نفت و گاز ب     
تفكيك هر ميدان و در مقاطع سه ماهه 
توسط شركت ملى نفت ايران به 

ريزى كشور  سازمان مديريت و برنامه
 شود ارايه نشده كه تخلف محسوب مي

.  
 بنا بر نظر سازمان حسابرسي، مبالغ      

به دست آمده از بيست ريال افزايش 
 660فروش هر متر مكعب گاز به ميزان 

ريال، مشمول  ميليون 855ميليارد و 
. ماليات و سهم سود دولت بوده است

كه همه اين مبلغ بايد عينا  نظر به اين 
صرف گازرسانى به روستاها شود، 
بنابراين، نگهدارى مبلغ ياد شده بر پايه 
نظر سازمان حسابرسى و عدم مصرف 

 .آن تخلف از قانون است
دولت مجاز : كند گزارش تصريح مي   

نفت خام و بوده در برابر صادرات 
 هزار و 33معاوضه آن حداكثر تا سقف 

 ميليارد ريال نسبت به واردات 820
بنزين و نفت گاز اقدام كند كه در 

 شركت ملى نفت، معادل 1386سال 
بينى شده به   درصد ميزان پيش163

 ميليارد ريال 429 هزار و 21مبلغ 
بيشتر از سقف مجاز بنزين وارد كرده 

  .رود است كه تخلف به شمار مي
محمدرضا  ،88  فروردين31در  ◄

  دراقتصادي  مخبر كميسيون،  خباز
بر اساس «: ، گفته استمجلس هشتم

 تخلف 1463گزارش ديوان محاسبات 

 اتفاق افتاده كه به شرح 86بودجه  در
 228 پرداخت غيرقانوني -1: زير است

عدم رعايت قانون محاسبات  -2 مورد،
 عدم رعايت شرايط -3 مورد، 154

 عدم -4مورد،  151عمومي پيمان 
 مورد، 147هاي بودجه  رعايت تبصره

چهارم كه   عدم رعايت قانون برنامه-5
اجراي آن از دستورات رهبري است 

  عدم رعايت قانون-6 مورد، 135
 ساير تخلفات -7 مورد،115تجارت 

 1463 مورد كه جمع آن 530مالي 
   .»شود مي مورد
ات، بر اساس گزارش ديوان محاسب ●

ها  ترين وزارتخانه وزارت نفت پرتخلف
   . مورد تخلف است335ها با  و دستگاه

وزارت صنايع رتبه دوم تخلف از  ●
 مورد 300 با 86سال  قانون را در

تخلف دارد و وزارت نيرو در جايگاه 
 مورد 224قانون با  سوم متخلفين از

  تخلف است
، به گزارش 88 فروردين 24 در ◄

بر اقتصادى بيزينس موسسه معتايسنا، 
 2009مانيتور در گزارش سه ماهه دوم 

خود ميزان كسرى بودجه ايران در 
 ميليارد 483 هزار و 160را سال گذشته 

بينى كرد كه اين  ريال برآورد و پيش
 427شاخص در سال جارى به بيش از 

 ميليارد ريال برسد كه 268هزار و 
برابرى نشان 6/2افزايش بيش از 

  .دهد مي
  

اسراف در خرج : عيار ششمم* 
 درصد 40 تا 15منابع مالي  

 30است و در برابر، كارگاهها با 
 درصد ظرفيت كار مي 40تا 

  :كنند
  

 گزارش سرمايه، 88 ارديبهشت 1 در ◄
 رئيس اتاق نهاونديان، :  كرده است

ايران در  بازرگاني و صنايع و معادن
بيست و يكمين جلسه هيات نمايندگان 

براي  88اولين ماه از سالاين اتاق در 
چندمين بار نسبت به وضعيت توليد در 
 كشور هشدار داد و از نبود بسته

حمايت از بنگاه هاي اقتصادي در 
شرايط بحران مالي جهان انتقاد 

نهاونديان با اعالم اينكه  محمد.كرد
هم اكنون توليدكنندگان در شرايط «

، »قرار گرفته اند هشدار و بحراني
حال حاضر توليدكنندگان در «: افزود

كار مي   درصد ظرفيت40فقط با 
  ».كنند

رعايت الگوي  او در اين نشست به   
مصرف اشاره كرد اما تاكيدش بر 
 اصالح الگوي مصرف از منظر توليد

همه واحدها با مشكل تقاضا «: بود
مواجه هستند و بايد مسيري را انتخاب 

كه اصالح الگوي مصرف به معناي  كرد
  . وليد ملي نباشدكاهش ت

الگوي  اگر كسي گمان كند اصالح    
مصرف اين است كه مصرف را كم 
كنيم معنايي جز اين ندارد كه مي 

. از توليد ناخالص ملي بكاهيم خواهيم
اكنون زماني است كه بايد توليد كشور 

دهيم در حالي كه متوسط  را نجات
واحدهاي توليدي كشور با ظرفيت 

در حال فعاليت   درصد40 تا 30اسمي 
   .هستند

در  براي اولين اقدام بايد اسراف     
منابع را كه طبق ارزيابي انجام شده 

  درصد توليد ناخالص40 تا 15معادل 
پس از .  است، متوقف كنيمداخلي

به  كنترل اسراف در منابع با توجه
اهميت موضوع بايد در اين زمينه 

 برنامه ريزي انجام گيرد چرا كه بهينه
زي مصرف موضوعي نيست كه با سا

يك نشست و برخاست در مورد آن 
  .تصميم گيري شود

با تاكيد بر مقابله با اسراف  نهاونديان   
از طريق اصالح سياست هاي اقتصادي 

مخاطبان «: خاطرنشان كرد كشور
اصالح الگوي مصرف سه گروه دولت، 

جامعه مصرف كننده  فعاالن اقتصادي و
ت در گذشته دولت مي توانس. هستند

باشد كه از  تصميم گيري هايي داشته
انحراف در تخصيص منابع جلوگيري 

سياست ها  كند و اكنون بايد در اصالح
» .در تخصيص بهينه منابع پيشگام شود

حمايتي  دولت بسته«: وي ادامه داد 
خود را براي خروج بنگاه هاي 
اقتصادي از شرايط نامطلوب ناشي از 

 ارائه كند زيرا بحران مالي جهان بروز
كشور هاي مختلف مدت هاست اين 

حمايتي را عملياتي كرده  بسته هاي
رئيس اتاق ايران در ادامه » .اند

هاي ارزي را  بازنگري در سياست
در زمان حاضر «: خواستار شد و افزود

 24تورم  نرخ ارز متناسب با نرخ
وي همچنين » .درصدي نيست

خواستار آن شد كه از تحميل الگوي 
مصرف كنندگان اجتناب  صرف بهم

   .شود
نهاونديان در ادامه نشست هيات  اما

 نمايندگان اتاق ايران با اشاره به بحث
اتاق «: انتخابات رياست جمهوري گفت

 بازرگاني به سبب اثرگذاري انتخابات
رياست جمهوري بر سرنوشت اقتصادي 
كشور عزم دارد كه نقش خود را در 

س اين نقش ايفا كند و اسا اين مرحله
   .طرفداري از كانديداي خاصي نيست

تاكيد بر اهميت برنامه هاي  وي با   
اقتصادي در انتخابات نامزدهاي 

 80 تا 70: گفت رياست جمهوري
درصد تصميماتي كه يك رئيس 
 جمهوري مي گيرد اقتصادي است و به

همين سبب راي دهندگان بايد بيش از 
 پيش به اين امر توجه كنند و اتاق

ازرگاني نيز بر اهميت بعد اقتصادي ب
   .در انتخابات پافشاري مي كند

  

ميزان بيكاري : معيار هفتم*  
  :آشكار و پنهان و بهره وري

  

 فروردين 29 ( به گزارش آفتاب◄
سر انجام مركز آمار دست از ، )88

ارائه آمار كاهنده نرخ بيكاري برداشت 
 5/12، 87و آن را در زمستان سال 

اين در حالي است . كرددرصد اعالم 
كه اعالم كاهش نرخ بيكاري در پائيز 

 درصد از سوي اين 5/9سال گذشته به 
مركز حتي با پيشبيني وزير كار نيز 

 .مغاير بود
وزير كار و امور اجتماعي سال  ●

گذشته نسبت به اعالم كاهش نرخ 
رغم   درصد به5/9بيكاري در پاييز به 

صحت تاكيد رييس مركز آمار ايران بر 
اين آمار واكنش نشان داده و گفته 

به اعتقاد من اين نرخ بيش از : بود
 بنابر  .درصد در پائيز است5/10

گزارش مركز آمار، نرخ بيكاري در 
اعالم شد ) در پاييز( درصد 9,5 ايران 

ولي من به جهت نرخ مشاركت كمتر 
موجود نسبت به پاييز سال گذشته اين 

 .دانم  مي درصد10,5  ميزان را بيش از
اما آيا نرخ بيكاري واقعي در حالي      

كه در اكثر كشورها به دليل تاثير 
بحران بازارهاي مالي بر اقتصادشان در 

توان  حال افزايش است را مي
درصد دانست؟ مركز آمار كه 5/12

ها پيش در زمان مظاهري از  مدت

سوي بانك مركزي به سياسي كاري 
را متهم شده بود پاسخ اين سوال 

 .داند مي
وزير كار پيشتر در پاسخ به اينكه در     

كجاي دنيا افرادي كه يك روز در 
نامند،  كنند را شاغل مي هفته كار مي

مركز آمار بايد جوابگوي : گفته بود
هاي  اين مساله باشد ولي آمارگيري

انجام شده همگي بر اساس 
 .شود المللي انجام مي هاي بين شاخص

تماعي در عين حال وزير كار و امور اج
اين افراد را شاغل ناقص دانست و 

تعداد افرادي كه در كشور : افزود
درصد از جامعه  6/8 اند  شاغل ناقص

 46 است كه اين افراد در هفته كمتر از 
كنند و با اين وجود  ساعت كار مي

درصد از افراد در كشور بيش از  6/48 
 .كنند  ساعت در هفته كار مي46 
 نگاه متفاوتي از دولت به كارشناسان ●

نرخ بيكاري و تعداد بيكاران كشور 
هاي اقتصادي  آنان معتقدند آمار. دارند

بايد بازتاب حقيقي خود را در جامعه 
مثال در حالي كه آمريكا . داشته باشند

برد و  در بحران اقتصادي به سر مي
كاهش تقاضا بر عرضه و توليد تاثير 

خ گذاشته است حتي تصور كاهش نر
بيكاري نيز امكان پذير نيست و در 
صورتي كه دولت و يا هر نهاد ديگري 
آماري در اين ارتباط ارائه دهد از 
سوي كارشناسان و حتي مردم به 

 .شود سخره گرفته مي
به گفته كارشناسان نرخ بيكاري تنها    

هاي  گذاري در شرايطي كه سرمايه
هاي عمراني و حتي  مولد و فعاليت

بخش خدمات و رشد هاي  فعاليت
اقتصادي افزايش داشته باشند كاهش 

 .يابد مي
اين در حالي است كه در ايران     

هاي دولت توليد محور نبوده و  سياست
بخش واردات و كاالهاي وارداتي 

شدت اين مسئله تا . رونق بيشتري دارند
جايي است كه در سالهاي گذشته 
بخشي از كارخانجات كشور به حال 

 نيمه تعطيل درآمدند و از تعطيل و يا
اين رو روند ريزش نيروهاي كار شدت 

 .بيشتري به خود گرفت
از طرف ديگر كاهش قيمت نفت از 

به گفته . كاهد رونق اقتصادي مي
توان  كارشناسان در اين شرايط نمي

 درصد زمستان را 5/12نرخ بيكاري 
حتي با وجود اينكه از سوي مركز آمار 

اعالم شده را واقعي نسبت به پاييز باالتر 
 .دانست

بيني كه در  بانك جهاني در پيش ●
ابتداي فعاليت دولت نهم از وضعيت 
: بيكاري در ايران داشت اعالم كرد

ايران طي پنج سال آينده با 
شديدترين فشار اشتغالزايي مواجه 

شود و با توجه به تركيب جمعيتي  مي
ايران، نرخ بيكاري در آن به باالترين 

بانك جهاني در  .رسد يسطح خود م
بيني كرده بود كه  گزارش خود پيش

 به 2010نرخ بيكاري در ايران تا سال 
 .باالترين سطح خود برسد

بنابر اعالم بانك جهاني نرخ بيكاري     
 23 به حدود 2010در ايران تا سال 

درصد خواهد رسيد كه باالترين ميزان 
بيكاري طي چندين سال اخير محسوب 

  .شود مي
به گزارش ، 88 ارديبهشت 1ر  د◄

 عليرضا محجوب، ، آفتابسايت 
كارگر كه در يك نشست  دبيركل خانه

خبري با خبرنگاران در مورد 
 موضوعات مختلف كارگري سخن

 واحد 400 از تعطيلي ،گفت  مي
او همچنين به ركود  .اقتصادي خبر داد

ايران و بيماري هلندي  تورمي اقتصاد
وزي اينكه دلس«: اشاره كرد و افزود

  ببريم، اين موضوع را  نقدينگي را باال
  11در صفحه 

  

  درماندگي همه جانبه
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تشديد كرد و در سال گذشته هم 
گرفت كه به  ترين نشر صورت سابقه كم

امسال بعضي  . ركود اقتصادي دامن زد
 روز 17واحدها در تعطيالت،  از اين

ها را  تعطيل بودند و علت اين تعطيلي
نداشتن محصوالت اعالم  نيز خريدار

   .»ردندك
براي «، به گفته اين نماينده مجلس    

هاي مجلس روشن است  پژوهش مركز
كه چرا دچار ركود تورمي هستيم و 

است كه در حالي  اي شرايط به گونه
يابد اما  ها افزاش مي كه قيمت

ادامه كار  توانند توليدكنندگان نمي
شود كه  بيني مي متاسفانه پيش  .دهند

ها پيشي  مرگ واحدها بر تولد آن
خواهد گرفت كه اميدواريم اين 

بر اساس  . بيني درست نباشد پيش
كنون در مجلس  هايي كه تا بررسي

 واحد در 400انجام شده است تقريبا 
  طبق اين . دان سال گذشته تعطيل شده

آمار تعداد بيكاران اين واحدهاي 
 است  هزار نفر200تعطيل شده حدود 

«  
سخن با توجه به  :  انقالب اسالمي

شاغل «كه تعداد آنهايي كار » وزير«
 در صد است، جمع 6/8هستند، » ناقص

 درصد مي 1/21شاغل ناقص «بيكار و 
و هرگاه كار كاذب  كه بيش از حد . شود

داللي ارز، سيگار (تحمل شده است 
و نيز بيكاري ...) فروشي در خيابانها و

پنهان كه حاصل پائين بودن ميزان بهره 
ايران است را بر درصد وري در اقتصادي 

اعالن شده بيفزائيم و برآنها، جمعيت 
حقوق بگير دولت را اضافه كنيم كه 
دولت با پرداخت مامانه، نيروي جوان ضد 
وضع موجود را به عامل خود تبديل مي 

 50كند، ميزان واقعي بيكاري را بيشتر از 
اين فاجعه ملي . درصد خواهيم يافت

د كه وقتي خود را نيك نشان مي ده
  .درآمد نفت نباشد

  

اسراف در هزينه : تمشمعيار ه* 
 ميليارد دالر درآمد 270كردن 

نفت، ايران را بدون ذخيره 
ارزي و عربستان و كويت و نروژ 
و قطر را صاحب ذخاير ارزي 

 :عظيم كرده است
  

 فروردين، سرمايه گزارش 29در ◄
كرده است كه حكومت هاي خاتمي و 

 از د دالرميليار 8/97احمدي نژاد 
 برداشت كرده حساب ذخيره ارزي 

 حكومتآمار نشان مي دهد كه : ند
اصالحات طي پنج سال برنامه سوم بالغ 

 ميليارد دالر از حساب ذخيره 1/17بر 
 حكومت احمدي نژاد برداشت كرده و 

.  ميليارد دالر برداشت كرده است7/80
 ميليارد 2/14طي همين مدت مبلغ 
 ذخيره ارزي دالر تسهيالت از حساب

 آن، به بخش خصوصي اعطا شده كه از 
 ميليارد در برنامه سوم توسعه 9/6مبلغ 

 ميليارد دالر در چهار ساله برنامه 3/7و 
  .چهارم توسعه پرداخت شده است

حساب ) 1379( از زمان تاسيس ●
 130ذخيره ارزي تاكنون حدود 

ميليارد دالر به اين حساب واريز شده 
لي حساب ذخيره از موجودي فع. است

روايت هاي مختلفي ارائه شده كه 
 25 تا 5/13نشان دهنده موجودي بين 

 .ميليارد دالر است
  ميليارد دالري نروژ273صندوق  ●
كشورهاي مختلفي در خصوص تشكيل :

حساب يا صندوق براي ذخيره مازاد 
درآمدهاي نفتي خود داراي تجربه 
هستند كه در اين ميان نروژ موفق 

 .نامه را داردترين كار

آخرين آمار منتشر شده از موجودي    
صندوق ذخيره ارزي نروژ نشان مي 

 273موجودي اين صندوق به . دهد
موجودي . ميليارد دالر رسيده است

صندوق ذخيره ارزي نروژ در سال 
 ميليارد دالر بود 42 حدود 2000

افزايش قيمت نفت در سال هاي .
 درآمد زيادي را به 1973-1974

دولت نروژ با . صاد نروژ وارد كرداقت
پيش بيني ادامه روند افزايش قيمت ها 
اقدام به اجراي يكسري برنامه هاي 
اقتصادي پرهزينه كرد اما با محقق 
نشدن شرايط پيش بيني شده در سال 

 نروژ با باالترين ميزان بدهي در 1977
 درصد 50طول تاريخ اين كشور يعني 
 .شداز توليد ناخالص ملي مواجه 

اين صندوق به طور رسمي در سال     
كار خود را آغاز كرد و ) 1375(، 1996

از آن زمان تاكنون توانسته موجب 
از . تحول بزرگي در اقتصاد نروژ شود

لحاظ قانوني اين صندوق يك حساب 
كروني واحد پول نروژ در بانك 
مركزي نروژ است كه به نام صندوق 
. دولتي نفت نامگذاري شده است

يريت صندوق در ابتدا برعهده مد
وزارت دارايي قرار گرفت اما از اكتبر 

 وزارت دارايي مسووليت 1997سال 
مديريت عملياتي صندوق دولتي نفت 
. را به بانك مركزي نروژ واگذار كرد

براساس قانون، وجوه صندوق در اسناد 
مالي خارجي اوراق قرضه، سهام 
شركت ها، اسناد بازار مالي، اوراق 

دار سرمايه گذاري مي شود و اعمال بها
تغييرات اساسي در صندوق بايد در 
پارلمان كشور به بحث و بررسي 

شفافيت عملكرد هزينه . گذاشته شود
هاي صندوق و درجه ريسك پذيري، 
هر سه ماه يك بار توسط بانك مركزي 

 .نروژ به اطالع عموم رسانده مي شود
: صندوق مازاد درآمد نفتي عربستان ●

ين آمار نشان مي دهد كه عربستان آخر
 ميليارد 400داراي مازاد درآمد نفتي 

 2000 و سال 90در دهه . دالري است
ميالدي بخشي از مازاد درآمد نفتي 
عربستان براي توسعه جاده ها، آب، 
. فاضالب و نيروگاه ها به كار گرفته شد

عملكرد دولت عربستان نسبت به 
ه صندوق ذخيره ارزي آن به هيچ وج

قابل مقايسه با شفافيت عملكرد دولت 
نروژ نيست اما به طور كلي زمينه هاي 
هزينه اين درآمد در سال هاي گذشته 
نشان مي دهد كه ديدگاه دولت 
عربستان نيز به درآمد نفت يك ديدگاه 
بلندمدت و در جهت توسعه همه جانبه 

 .اقتصادي است
: صندوق مازاد درآمد نفتي كويت●

با افزايش قيمت نفت كشور كويت نيز 
در بازارهاي بين المللي شاهد بهترين 
وضعيت اقتصادي خود در دهه گذشته 
است و مازاد درآمد نفتي خود را براي 
بهبود بخش هاي مختلف اقتصادي در 
صندوق ذخيره ارزي نگهداري مي 

از جمله برنامه هاي دولت كويت . كند
براي هزينه وجوه اين صندوق، توسعه 

ها و خريد اوراق سهام بين پااليشگاه 
چنانچه در حال حاضر نيز . المللي است

اين كشور بزرگ ترين سهامدار 
شركت معروف خودروسازي دايملر 
كرايسلر محسوب مي شود و هفت 

 ميليارد دالر 73درصد سهام آن معادل 
براساس قانون . را در اختيار دارد
 درصد از كل 10كويت ساالنه بايد 

شور به صندوق درآمد نفتي اين ك
درآمد ارزي واريز شده و وجوه آن 
. براي نسل هاي آينده نگهداري شود

كويت با سرمايه گذاري اين مبلغ در 
سهام بازارهاي بين المللي از سود آنها 

شركت نفت . نيز بهره مند مي شود
كويت در نظر دارد ظرفيت توليد نفت 

 ميليون بشكه در 5/2 اين كشور را از
 2020يليون بشكه تا سال روز به چهار م

افزايش دهد و اين امر مطمئناً مازاد 
درآمد عظيمي براي كويت به همراه 

دولت كويت سعي مي . خواهد داشت
كند بخش بيشتر مازاد درآمد نفتي اش 
را در گسترش پروژه هاي سرمايه 
گذاري غيرنفتي و از جمله تكميل 
ساخت بندر كانتينري در جزيره بوبيان 

 .مصرف كند
عالوه بر عربستان، نروژ و كويت،  ●

كشورهاي امارات و قطر نيز برنامه هاي 
مدوني براي هزينه مازاد درآمدهاي 

به عنوان . نفتي خود در نظر گرفته اند
مثال قطر براي بازپرداخت بدهي هاي 
خارجي، افزايش ظرفيت توليد نفت و 
گاز، توسعه زيرساخت هاي غيرنفتي و 

اي مالي از افزايش سرمايه گذاري ه
از . اين درآمد استفاده خواهد كرد

طرف ديگر بخش عظيمي از اين مازاد 
صرف برنامه هاي دولت قطر در تبديل 
شدن به بازار بزرگ ال ان جي در 

ساخت هتل، جاده، . جهان خواهد شد
نيروگاه، توسعه بهداشت و آموزش از 
ديگر موارد هزينه مازاد درآمد قطر 

 امارات بيشتر در اين ميان دولت. است
سعي دارد درآمد نفتي خود را جهت 
گسترش بخش گردشگري، ساخت هتل 
ها، پارك ها و سرمايه گذاري خارجي 

  .هزينه كند
گفتن ندارد كه كشوري : انقالب اسالمي

خلي، با آن سياست خارجي و استبداد دا
مله مافياهاي نياز به انواع مافياها، از ج

  :مأمور سركوبهاي خياباني دارد
  

مافياهاي مأمور 
سركوبها در كوچه ها 
و خيابانها و محلهاي 

اجتماع و دستگاههاي 
 3 - حمايت كننده 

  
 

نيروي چماقداري كه به نام حزب اهللا 
از سوي نظام واليت معرفي شده است 
مانند ديگر نيروهاي باندهاي مافيايي 

 تو و نظام داراي تشكيالتي تو در
از پيچيده اي است كه شناسايي آنها ني

اين باند نيز . به تامل و دقت دارد
داراي ارتباطاتي تنگاتنگ با ديگر 

 –باندهاي مافيايي از جمله قوه قضاييه 
است كه در زير ...  سياسي و –نظامي 

اين نيروهاي چندكاره عموما . يد مي آ
در يكي از انها به صورت رسمي و ثابت 
مشغول به كار هستند و با ديگر 

 صورت غير رسمي گروههاي مافيايي به
همكاري مي كنند اما به طور كلي 

 سمت سركوب هاي جهت كار در
  .خياباني مردم است

  
باند مافيايي   نيروهاي وابسته به-1

  :نظامي
سركوب گر خياباني مأمور نيروهاي    

براي تامين بخش عمده اي از توان 
خود نيازمند در اختيار گرفتن نيروهاي 

خش عمده  باز اين رو،. هستندنظامي 
اي از نيروهاي سركوب از ميان 

 .نيروهاي نظامي زير تامين مي شوند
 : سپاه پاسداران ●

به ،  58در سال ، كه از ابتدا     سازماني 
شت،  صورت تقريبا مردمي ايجاد گ

ن با توجه به مديريت ولي بعد از آ
 تغيير جهت  فقيه، نظام مافيايي واليت

ويي ضد داده و از نيرويي مردمي به نير
مردم و عامل حفظ واليت تبديل 

شت،  افراد خاص سركوبهاي خياباني گ
 . را دارد

 افراد از ش تقريبا اكثر سران   سپاه كه 
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 

 در تمام مدت سالهاي بعد از بودند، 
انقالب در كليه اموري كه مربوط به 
سركوب مردم جهت حفظ نظام بوده 

م و غير مستقيم ت مستقياست شرك
 .داشته است

سپاه پاسداران طي سالهاي بعد از     
 در ، ميژر جنايات ، با شركت درانقالب

امور زير شركت رسمي و غير رسمي 
داشته است كه در بخش معرفي مافياي 

 :نظامي بيشتر توضيح داده خواهد شد
ي  شركت در كليه سركوب ها-

 .خياباني
 ا شركت در حمله به سفارت امريك -
شركت در فشار به دولت مهندس  -

 بازرگان  تا استعفا
شركت در كودتاي سال شصت  -

و  خامنه اي وتحت فرماندهي خميني 
 بهشتي و هاشمي 

م شده شركت در كليه اعدامهاي انجا-
 . تا كنون59مبارزان از سال 

شركت در بحران سازي هاي داخلي  -
  منطقه اي و جهانو
فر از نابود كردن صدها هزار ن -

 جوانان كشور در جنگ هشت ساله 
به درازا كشاندن  جنگ تا به دست  -
موقعيت نيروي نظامي صاحب وردن آ

  .يم واليت فقيهژرتثبيت مقام اول و 
باره مي محسن رضايي در اين     

 :گويد
داديم،  اگر جنگ را ادامه نمي...    «

. شد حكومت و انقالب تثبيت نمي
 8سال از گويند شش  هايي كه ميآن

هاي  سال جنگ بيهوده بود و سال
كنند، بايد   توصيف مي2 و6جنگ را 

داديم  بدانند كه اگر به جنگ پايان مي
حكومت اسالمي و انقالب از بين رفته 

 سخنراني در كنگره بزرگداشت (. بود
 10 هزار شهيد خوزستان،16سرداران و 

 )1379اسفند 
به يم استبداد فقيه ژرحمايت از  -

  دستاورد انقالب عنوان
گسترش قدرت تا در اختيار گرفتن -

 و كامل پست ها و مقامات سياسي
 ... اقتصادي ونظامي و 

 ...و
 :   بسيج سپاه پاسداران●

 نظامي كه سازمانهاييكي ديگر از     
بخش عمده اي از نيروهاي سركوب 

اعضاي اين . تأمين مي كندخياباني را 
 لباس ، بانيرو در غالب حمله به مردم

  . شخصي ، شركت مي كند
تحت فرماندهي ، بسيج به تازگي    

سپاه پاسداران قرار گرفته است و قرار 
بر اين است كه در درگيري هايي كه 
انها احتمال مي دهند بين مردم و 

يد بايد در كنار نيروي آ پيش يمژر
 با مردم زميني سپاه وارد درگيري

 .شود
فته سردار اسدي در مصاحبه اي گ     

است كه اين نيرو تالش دارد تا 
نيروهاي بسيجي را تحت نام نيروي 
امام حسين سازماندهي نمايد تا در 

نها استفاده كند و آدرگيري ها از 
فرماندهي نيروي زميني سپاه تحت 

 .باشند
 : نيروي انتظامي ●

نيروي انتظامي كه از ادغام شهرباني      
 ژاندارمري و كميته ها تشكيل شده و
ست در كنار ديگر گروههاي نظامي ا

اين . يم مافيائي هستندژر حفظ مأمور
نيرو نيز در كنار نيروهاي سركوب گر 
. خياباني همواره حضوري فعال دارد

حمله مشترك ها، از مهمترين نمونه 
نيروهاي انتظامي و حزب اهللا به 

 78 تير 18در خوابگاه دانشگاه تهران 
 .بود
مدن آبر سر كار اين نيرو تا قبل از      

اد همواره به طور نژت احمدي حكوم
ر نيروهاي چماقدار غير رسمي در كنا

 . ها را پوشش مي دادقرار داشت و آن
اد حكومت احمدي نژاما به دليل اينكه 

خود برخي از نيروهاي چماقدار را 
تشكيل مي داده اند به محض به قدرت 

 طريق رسيدن گروه چماقدار از
اد جذب  احمدي نژذوالقدر و افشار و

نيروهاي انتظامي و بسيجي شدند و با 
عنوان رسمي گروههاي ارشادي و 
عاشورا و الزهرا به صورت علني مردم 
و جوانان را مورد هجوم قانوني مبارزه 

 .فاسد و ارازل و اوباش قرار دادندبا م
 حزب اهللا به افرادبرخي ديگر از      

صورت ماموران لباس شخصي همواره 
ار نيروهاي گشت ارشادي نيروي در كن

انتظامي قرار دارند تا در صورت 
مردم وارد برخورد با مردم به عنوان 

 .درگيري با جوانان شوند
مردم عزيز كشور و به خصوص      

تهران و شهرهاي بزرگ به راحتي اين 
 خودرونيروها را مي توانند در اطراف 

هاي گشت ارشادي در حالي كه دو به 
ي سوار هستند مشاهده موتوردو بر 
 .نمايند
 :گشت هاي ويژه ●
شت ها كه جديدا در دوران اين گ   

مده اند از آاد به وجود احمدي نژ
 انصار ونيروهاي ستاد امر به معروف 

حزب اهللا و نيروي انتظامي و بسيج 
تشكيل شده اند و كارشان برخورد با 

 تحت – دختران و پسران –جوانان 
ي و د اجتماععنوان مبارزه با مفاس

 .مبارزه با ارازل و اوباش است
 :گردان هاي  عاشورا و الزهرا ●

نيروهاي مخصوص سركوب هاي     
خياباني كه متشكل است از نيروهاي 
بسيج و سپاه و نيروي انتظامي كه جهت 
سركوب رسمي اعتراضات مردمي 

اين نيرو توان بسيار . دتشكيل شده ان
 بااليي را با دالرهاي نفتي جهت
برخورد با مردم در اختيار دارد و به 
تازگي تحت فرماندهي نيروي زميني 
سپاه قرار گرفته است تا در صورت نياز 

وارد با همكاري نيروي زميني سپاه 
 .جنگ هاي داخلي با مردم شوند

افراد اين گروهها در زمان استراحت 
بايد به عنوان نيروهاي سركوب گر در 

گيري شهر به خبر گيري و اطالعات 
 .بپردازند

الزم به ذكر است كه از زماني كه     
ديگر نزديكان خانواده هاي شهدا براي 

 و ند شدشمار ورود به دانشگاه كم 
نها با استفاده از سهميه آفرزندان 

 ،خانواده شهيد به دانشگاهها راه يافتند
اين بار نظام واليت براي پر نمودن 
دانشگاهها سهميه خانواده شهدا و 

ازان را به يگانهاي الزهرا و عاشورا جانب
 . كردواگذار 

 
 نيروهاي وابسته به باند مافيايي -2

 :واواك
 حزب و انصار حزب اهللا  هايباند   

 چماقداران در تركيب خود واهللا 
برخي از نيروهاي امنيتي و اطالعاتي را 
جاي داده اند و يا در واقع برخي از 
 نيروهاي اين بخش كه خود در انديشه

ند همانند سركوب گران خياباني هست
  .از سوي اين باند تامين مي شود

  12در صفحه 

  درماندگي همه جانبه
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 :  نيروهاي رسمي واواك●
 برخي از واواكدر بخش مربوط به    

 كه در اين سازمانافراد رسمي 
سركوب هاي خياباني به صورت رسمي 
و غير رسمي شركت داشته اند را 

 در مأموران واواك،. معرفي كرده ايم 
 لباس « عنوان، بااري از سركوب هابسي

 در كنار نيروهاي چماقدار »شخصي
ايي مبارزان و قرار دارند و به شناس

 .جوانان مي پردازند
  : نيروهاي حراست●
 ، در بيشتر درگيري هاي خياباني   

 نيروهاي مستقر در حراست هاي
 نهادها و سازمانهاي مختلف وادارات 

ب  و به كار سركوحضوري فعال دارند
  .مردم مي پردازند

  
 : نيروهاي حفاظت ●

حفاظت بخش ديگري از    افراد 
وب هاي خياباني را نيروهاي سرك

، از ابتداي انقالب .تشكيل مي دهند
 وبراي كنترل كليه سازمانها يم ژر

سسات به جز ؤ مو ادارات ونهادها 
نيرويي به نام نيروي نيروهاي حراست 

 داده اند كه در كار حفاظت تشكيل
معلمان كنترل كارمندان و كارگران و 

و نيز شركت در سركوب هاي خياباني 
در كنار ديگر نيروهاي سركوب گر 

 .قرار گرفته اند كه حفاظت نام دارد
 
 نيروهاي وابسته به باند مافيايي -3

 :رسانه اي
   گروه سركوب هاي خياباني براي 
تامين تبليغات مورد نياز در انجام 

نه خود نيازمند عمليات ناجوانمردا
انجام تبليغاتي فريبكارانه جهت توجيه 

مجموعه . اعمال و رفتار خود هستند
هاي زير يار و ياور آنان هستند و كار 
آماده سازي و جهت دهي و آدرس 
دهي و صدور دستور انجام عمليات و 
توجيهات بعد از عمليات را بر عهده 

 . دارند
 :  تريبون هاي نماز جمعه●

ي انقالب،  تدارك كنندگان    با پيروز
استبداد فقيه، براي به انحصار 
درآوردن دستگاه تبليغاتي، نماز جمعه 
را به راه انداختند و در هر شهر امام 

با انجام كودتا در . جمعه نصب كردند
،  استبداد فقيه،  براي توجيه 60سال 

جنايت هاي خود ،  شيوه برگزاري 
ن از آ. نماز هاي جمعه را تغيير داد

پس، نماز جمعه فرصت زمينه سازي و 
به راه انداختن دسته هاي چماقدار 
براي حمله  به اين و آن محل و 

  .سركوبگري در كوچه و خيابان شد
يم زماني كه متوجه شد از نماز ژ  ر

جمعه چه بهره برداريها مي تواند بكند،  
به سرعت دست به كار برگزاري آن 

 .در كليه شهرها و روستاها شد
 بدين سو ديده 60  به ندرت از سال   

مي شود كه خطيبي بدون استفاده از 
كلمات ركيك و فحاشي دست به 
بحران سازي در جامعه نزده باشد و 
بارها ديده شده كه از اين تريبون 
است كه حمالت نيروهاي سركوب 
خياباني به مراكز مختلف شروع مي 
شود و نيز از همين مكان است كه 

مله به اجتماعات و نيروها براي ح
  .به راه مي افتند... مراكز فرهنگي و 

    در دوران رياست جمهوري خاتمي،  
نماز جمعه، فرصتي براي حمله به وزرا 
و نمايندگان و نشريات تبديل شده بود 
و در هر مراسمي بعد از اجراي نماز 
سياسي، افراد سركوبگر، در غالب 
گروههاي مهاجم به محل هاي مورد 

 .حركت مي كردندهجوم 
    سالهاست كه با استفاده از خطيب 

يم  در ژهاي فحاش و خشونت طلب، ر
كار كنترل جامعه و ايجاد بحران و 
. درگيري با استفاده از نماز جمعه است

ناگفته نماند كه مركز ائمه جمعه و 

جماعت سازماني است كه از سوي 
رهبري براي كنترل اين مراكز ايجاد 

ورت هفتگي دلبخواه شده است و به ص
هاي خامنه اي به كليه امام جمعه هاي  

.  شهرستانها و روستاها ابالغ مي شود
لذا در بيشتر جمعه ها خطباي امام 

 .جمعه ها يكسانند 
   همواره سركرده هاي نيروهاي 
خشونت طلب در كنار ائمه جمعه قرار 
دارند و اوامر وي را به اجرا  مي 

برگزاري اين كليه هزينه هاي . گذارند
مراسم و برنامه ريزي هاي انجام شده 
توسط ستاد ائمه جمعه و جماعت از 
سوي رهبري و سازمانهاي مالي وابسته 

 .به وي  پرداخت مي شود
    در زير، دو سنجش افكار  را كه از 
مراكز اطالعاتي نظام به دست آمده 
اند،  مي آوريم تا مردم ايران بدانند 

كار مي آيند و چرا نماز جمعه ها به چه 
ميزان نمازخوانان جمعه و جماعت تا  

  .اين حد كاهش يافته است 
 هر چند وقت يكبار در نماز -سوال 

  :جماعت شركت مي كنيد 
  سال  هيچگاه  گاهي   اكثر اوقات 

80      48,9       30,9     20,2  
82      59,2       22,9     13,9   
85      68,2       26,1    8,7  

  
 هر چند وقت يكبار در نماز -سئوال 

  جمعه شركت مي كنيد 
  سال   هيچگاه    گاهي     هميشه 

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

 ببعد، همچنان از شمار 85    از سال 
شركت كنندگان در نمازهاي جماعت 

  .  كاسته شده اندو جمعه
  
  :  صدا و سيما●

     سازمان صدا و سيما از بعد از 
انقالب، به انحصار مالتاريا و سپس 

اين . مافياهاي نظامي مالي درآمد
سازمان عالوه بر تبليغ بسود ارگانهاي 

 در كنار ،يم واليت فقيه و مافياهاژر
 مشغول ،نيروهاي سركوب گر خياباني

  .دآنها مي باشتوجيه حمالت 
امر اين سازمان كه كامال تحت     

 با استفاده از اموال ، قرار داردمافياها 
مردم با انتخاب نيروهاي مورد تاييد 
رهبري در كليه امور مربوط به ترور و 
سركوب كامال هماهنگ با ديگر 
باندهاي رسانه اي مافياها عمل مي 

صفتي كه ندارد صفت ملي نمايد و تنها 
  .است

ول هاشمي ن زماني در تياين سازما    
ن به باند هاي رفسنجاني بود و بعد از آ

 تحويل داده استبداد فقيهنظامي حامي 
شد و توسط علي الريجاني و سپس 

 . و مي شودضرغامي سرپرستي مي شد
نها بسياري از نيروهاي وابسته آدر كنار 

 اطالعاتي – امنيتي –به باندهاي نظامي 
ر  قضايي پست هاي معاونت را د–

اختيار گرفته بودندكه در معرفي بخش 
رسانه اي در مورد اين سازمان به 

  .شرح داده خواهد شدصورت كامل 
ناگفته نماند كه اين سازمان      
مدهاي غير مشروع بسياري را از آدر

اموال عمومي در اختيار دارد كه با 
استفاده غير قانوني از اين اموال دست 

داد پسند استببه تهيه برنامه هاي خاص 
جديد ترين برنامه هاي تهيه . مي زند

شده در اين رسانه كه با مخالفت شديد 
مردم روبرو شد فيلم حضرت يوسف  

تهيه شده كه توسط سلحشور است 
 سوار كه 40 فيلم ،ن نيزآ قبل از .است

به شدت مورد انتقاد مردم قرار گرفته 
 تهيه شده بود توسط محمد نوريزاد

   ميليارد و10سف فيلم يوهزينه . بود
 هزينه  ميليارد تومان3  سوار، 40فيلم 

  . برداشتند
 بنا بر برنامه ، از دو سال گذشته    

ريزي خاصي كه توسط سران نظام 
 دست تهيه شد،جهت كنترل اين رسانه 

افراد ن شدند و اكثر آ كاركنانبه تغيير 
سپاه و بسيج و رزمندگان را وابسته به 

 تا از بابت ازمان كردندن سوارد آ
برخي از . نگهداري آن مطمئن باشند

نيروهاي تروريست نظام بعد از عمليات 
براي رد گم كردن وارد اين سازمان 
شده تا به دست فراموشي سپرده شوند 
از جمله غفور درجزي كه در ترور 
شرفكندي حضور داشت و فدايي و 

عفري كه در باند ترور شيخ عطار و ج
  .قرار دارند

   : نشريات●
سركوب هاي خياباني براي هاي باند    

ماده سازي آتوجيه نيروهاي خود و نيز 
از نشريات خاصي ... و جهت دهي و 

ه در اين جا، ب. استفاده مي نمايند
بهنگام .  مي كنيمنها اشاره آبرخي از 

ن ي رسانه اي مافيا به امعرفي باند
 :نشريات بيشتر پرداخته مي شود

 و »رهبر«وليت روزنامه كيهان به مسئ -
  .مديريت حسين شريعتمداري 

روزنامه جمهوري اسالمي به  -
و مديريت حجت »  رهبر«مسئوليت 

  .االسالم مسيح مهاجري
»  رهبر«روزنامه رسالت به مسئوليت  -

  .و مديريت مرتضي نبوي
روزنامه جام جم به مسئوليت صدا و  -

و مديريت » رهبر«تحت امر سيماي 
  .حسين انتظامي

امه ايران به مسئوليت رييس روزن -
  .ي و مديريت كاوه اشتهارديجمهور

روزنامه قدس به مسئوليت نماينده  -
  .»رهبر«
ه جوان به مسئوليت سپاه روزنام -

  .پاسداران
روزنامه خورشيد به مسئوليت رييس  -

  .و مديريت باند بذرپاشجمهور 
 «روزنامه اطالعات به مسئوليت  -

  .و مديريت دعايي» رهبر
 «وزنامه حزب اهللا به مسئوليت ر -

   »رهبر
روزنامه تهران امروز به مسئوليت  -
  .»رهبر«
ئولي روزنامه سياست روز  به مدير مس -

  .يوسف نژاد  مشاور وزير نيرو
هفته نامه شما به مسئوليت هيات  -

   .موتلفه اسالمي
هفته نامه صبح صادق به مسئوليت  -

   .سپاه پاسداران
يت به مسئوليت هفته نامه نداي وال -
   . و مديريت كميل كاوه»رهبر«
هفته نامه پرتو واليت به مسئوليت  -

   .مصباح يزدي
هفته نامه يالثارات الحسين به  -

و مديريت عبداهللا »  رهبر«مسئوليت 
  .محتشم

مديريت حسين ده هفته نامه جبهه به  -
  .نمكي كه تعطيل شد

 هفته نامه نبرد ملت به مسئوليت -
  .ه و مديريت عبد خداييهيات موتلف

ه به مديريت ده هفته نامه شلمچ -
  .نمكي كه تعطيل شد

و  » رهبر«هفته نامه صبح به مسئوليت  -
  .مديريت مهدي نصيري كه تعطيل شد

هفته نامه ارزشها به مسئوليت  -
  .ي ريشهري كه تعطيل شدمحمد

ه به مديريت ده هفته نامه دو كوه -
  .نمكي كه تعطيل شد

واواك  ه عاشورا به مديريت هفته نام -
  .و تروريست هاي آن كه تعطيل شد

دو هفته نامه كيهان هوايي به  -
و مديريت سليمي » رهبر«مسئوليت 

  .نمين كه تعطيل شد
 دو – هفته نامه وو دهها روزنامه     

 ماهنامه و فصلنامه كه در –هفته نامه 
ين گروه خشن مسئوليت حمايت از ا

  .حمايت دارند
گفته نماند كه برخي از سران نا    

گروه سركوب هاي خياباني خود در 
اين نشريات مشغول به كار و داراي 

 .مسئوليت هستند 
 : خبرگزاري جمهوري اسالمي● 

اين خبرگزاري سالهاست با حضور       
نيروهاي سركوب هاي خياباني و 
امنيتي و اطالعاتي و نظامي به محل 

و با  اغلب ساختگي همسانتشار اخبار
شده  مالي –اهداف مافياهاي نظامي 

عمليات نيروهاي هر زمان . است
انجام مي گيرند، سركوب هاي خياباني 

خبرگزاري موظف است قربانيان را 
مقصر و سركوبگران را بي گناه و 

 .جلوه دهد... مدافع انقالب و
 فارس و قدس  و خبرگزاري ايسنا -
 ....و
 و اكز و نهادهاانجمن هاي اسالمي مر-

  .سازمانهاي وابسته
 وب سايت هاي حامي استبداد  -

بيش از دهها   : مالي-مافياهاي نظامي 
وب سايت و وب الگ در اختيار اين 

 گروه مي باشد  از جمله 
 
 نيروهاي وابسته به باند مافيايي -4

  : مالي-نظامي 
گروههاي      مراكز سياسي كه 

كوب گر خياباني را توجيه و سر
نها را در زمانهاي آد و  مي كننحمايت

ايت سياسي قرار داده خاص مورد حم
 و از اعمال آنها حمايت مي كنند كه 
عبارتند از گروهها و نهادهاي  زير البته 

 مافيايي سياسي به در معرفي باند
 :صورت كامل به آنها خواهيم پرداخت

  : بيت رهبري -
مدهاي مالي آبيت رهبري كه در   

د در بسياري از فراواني در اختيار دار
امور نياز به هزينه و پرداخت هاي غير 
قانوني دارد از جمله هزينه هاي ترور 
مخالفين سياسي در خارج از كشور و 

 هزينه سركوب ودر داخل كشور 
نيروهاي مردمي و دانشگاهي و 

گرد آوري كارگري و نيز هزينه 
هنگام سفر هاي رهبري به جمعيت ب
  ... استانها و 

 از مهمترين كارهاي آنها اما يكي    
كه در باال ذكر شد پرداخت مستمري 
به نيروهاي سركوب گر حزب اهللا 
است كه در بسياري موارد مسئول دفتر 

 سايه نشين »حجت االسالم«خامنه اي، 
  را هانآمير  حجازي مسئوليت پرداخت 

  .بر عهده دارد
احمد تپل كه يكي از فرماندهان     

ي استاني ازدحام جمعيت در سفرها
مي باشد كارش اين است كه هر زمان 
كه رهبر قرار است به استاني سفر كند 
از روزها قبل با كمك ياران و گارد 

ن استان سفر كرده و آويژه اش به 
برنامه ريزي هاي خاص خود را انجام 
مي دهد و هزاران نفر را با پول باد 

ورده بيت رهبري كه جاي بيت آ
  به.وردآ مي جمعالمال را گرفته است 

  .كتاب سفرنامه سيستان مراجعه شود

اهللا كرم يكي ديگر از ياران با وفاي      
رهبري كه انگشتر مخصوص حاكم 
استبداد را بر انگشت دارد مسئول 
بسياري از عمليات سركوب و حركت 

ي است كه چماقداران به محل هاي
از آن محل  و ياران او خامنه اي

  .احساس خطر كرده اند
در جريان سركوب مردم اصفهان      

اهللا كرم و  ،ن اشاره شدآكه در باال به 
 دهها اتوبوس از چماقداران گروه او

تهران را براي كمك به چماقداران 
ن شهر برده آاصفهان از روزها قبل به 

نجا مستقر كردند تا در روز مورد آو در 
 »رهبر« و گروهنظر توان سركوب اين 

  ...را نشان دهند و
   :هاد رياست جمهوري ن●
در هر كشوري رياست جمهوري    

مردم است  براي مسئول ايجاد امنيت
اما در ايران رياست جمهوري يكي از 

ايجاد بحران و تشويش و مقامهاي 
 در تاريخ .سركوب مردم مي باشد

 كليه ،انقالب اسالمي به جز بني صدر
ساي جمهور حاميان گروه چماقدار ؤر

اين دليل كه بني ن هم به آ .بوده اند
منتخب آزاد صدر تنها رييس جمهور 

 و معتقد به استقالل و آزادي و مردم
نيازي به او نه تنها . بودحقوق انسان 

، بلكه افشا و حمايت چماقداران نداشت
از . مبارزه با چماقداري را او آغاز كرد

بسيج چماقداران براي برهم زدن 
اجتماع مردم اصفهان بهنگام سفر رئيس 

هوري به اين شهر و نيز بسيج جم
چماقداران براي برهم زدن اجتماع 
مردم تهران در سال روز درگذشت 

، و مقابله رئيس 59 اسفند 14مصدق، 
جمهوري با چماقداران و نيز افشاي 
روزمره چماقداران و آمران آنها در 
گزارشهاي روزانه خود به مردم، 

  .همگان اطالع دارند
ر دوران خاتمي ناگفته نماند كه د     
 ومورد حمايت ا، چماقداران نيز

دو وزير او را نيز مأموران . ندنبود
يكي به دليل رأي . سركوب كتك زدند

مخالفي بود كه مردم به خامنه اي و 
اين رأي، رأي . واليت فقيه دادند

امااو همواره . موافق به خاتمي بود
  .را گرفت» نظام«جانب 

د ساي جمهوري ديگر ماننؤاما ر   
رجايي و خامنه اي و هاشمي از 

 هاي حمايت هاي بي دريغ گروه
  .چماقدار استفاده مي كردند

مدن احمدي نژاد آبا بر سر كار      
اين حمايت ها  شكل هاي ديگري نيز 

 خود از اونجا كه آ از .به خود گرفت
 با بر سر كار ،چماقداران به نام بود

 عالوه بر حمايت هاي مالي ش،مدنآ
تهران كه از دوران شهرداري فراوان 
پست هاي مهمي را ، بودكرده شروع 

 . نيز در اختيار روساي آنان قرار داد
مثال اهللا كرم را وابسته نظامي كرد و 
صفار هرندي را وزير ارشاد و علي 

  ... دارابي  را معاون صدا و سيما و 
 احمدي نژاد بهترين       حكومت

به  آنها.  براي چماقداران بودحكومت
خوبي مي دانند كه اگر در اين 

بكنند ت نتوانند كلك مخالفان را حكوم
در . كلك خود آنها كنده شده است

است كه چماقداران حكومت اين 
 زيرا .لباس قانون را بر تن كرده اند

قدرت را در دست خود و ياران خود 
بقيه مافيا را در شماره بعد . دارند

  .خواهيد خواند
  

  13در صفحه 

  درماندگي همه جانبه
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ديد سركوبها برغم تش
جنبشهاي دانشجويان 
و زنان و معلمان و 
كارگران و روزنامه 

  :نگاران اوج ميگيرند
    

  

 برغم تشديد سركوب، جنبش *
 :اعتراضي دانشجويان ادامه دارد

   
  دومين جلسه ،  88 فروردين 19 در ◄

دادگاه رسيدگي به اتهامات هشت نفر 
از متهمان حادثه دانشگاه زنجان به 

عصوم خاني، رييس شعبه رياست علي م
دوم دادگاه انقالب اسالمي استان 

برخي از اتهامات  .زنجان برگزار شد
دانشجويان و متهمين، تحريك به 
تجمع غير قانوني، تشويش اذهان 
عمومي به قصد برهم زدن امنيت 

هاي معاند نظام و  كشور، ارتباط با رسانه
هاي معاند نظام  ارتباط با گروهك

مجموع متهمان چهار اعالم شده و از 
نفر دانشجو، يك نفر عضو هيئت علمي 
دانشگاه و يك نفر مسوول خوابگاه و 

   .دو نفر غير دانشجو هستند
 دانشجوي 3 ، 88  فروردين22 در ◄

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل دست 
به اعتصاب غذاي نامحدود در صحن 

به گزارش آزادنا  صدها  .دانشگاه زدند
ه صنعتي بابل نيز در دانشجويان دانشگا

اعتراض به فشارهاي وارده از سوي 
ت احمدي نژاد بر جنبش حكوم

دانشجويي همچون بازداشت طوالني 
مدت دانشجويان پلي تكنيك و 
برخورد با طيف عالمه دفتر تحكيم 
وحدت، پلمپ درب انجمن اسالمي 

 حكم صادره از 17دانشگاه صنعتي بابل، 
يان سوي كميته انضباطي براي دانشجو

 آذر و 16همين دانشگاه براي مراسم 
انحالل شوراي صنفي دانشگاه دست به 

  .تحصن زدند
علي رضا ، 88 فروردين 22در ◄

ي  فيروزي از متهمان پرونده
 17دانشجويان دانشگاه زنجان كه از  

فروردين ماه توسط دادستاني زنجان 
ي زندان زنجان شده  بازداشت و روانه

د در بود، بدون حضور وكيل خو
دادگاه دوم محاكمه و در انتظار صدور 

   .حكم است
دانشجويان ، 88 فروردين 23 در ◄

، دكتر شكري دانشگاه صنعتي بابل
رييس دانشگاه و حجت االسالم حسيني 
نماينده رهبري در دانشگاه را هنگام 
خروج از نمازخانه محاصره 

رييس دانشگاه كه با بي اعتنايي .كردند
شجويان عبور مي خواست از جمع دان

رييس مزدور نمي خواهيم  كند با شعار
   .حراست زور نمي خواهيم مواجه شد

نماينده نهاد دست به تهديد  ◄
دانشجويان زد و گفت ما با دانشجوياني 
كه كالس هاي درس را تعطيل كردند 
 .در كميته انضباطي برخورد مي كنيم

ولي دانشجويان معترض اجازه ندادند 
ارج شود وبا شعار كه او از جمعشان خ

و فتح قريب چيزي ... نصرو من ا(
حلقه محاصره را ) نمانده به طلوع سپيد

   .تنگ تر كردند
 بر اثر بي ،88 فروردين 23 در ◄

احتياطي و تصادف يك دستگاه ميني 
بوس كه حامل دانشجويان دختر 
دانشگاه آزاد تبريز بود چند تن از 
دانشجويان دختركشته و زخمي شدند 

حادثه سبب تحصن اعتراضي و اين 
    .دانشجويان اين دانشگاه شد

 روز سوم ، كه 88 فروروردين 24 در ◄
دانشجويان دانشگاه اجتماع اعتراضي 

 با خواندن  بود، دانشجويانصنعتي بابل
سرود يار دبستاني و همراه شو عزيز 

سپس تريبون آزادي در  .شتآغاز گ
داخل ساختمان برق دانشگاه برگزار 

 دانشجويان به اظهار نظراتشان گرديد و
دانشجويان به مسئولين .پرداختند

دانشگاه اعالم كردند كه اگر تا روز 
شنبه به خواسته هاي دانشجويان عمل 
نكنند پلمپ درب انجمن اسالمي را 
خواهند شكست و تحصن را گسترده تر 

   .خواهند كرد
دانشجويان ، 88 فروردين 24 در ◄

ند رييس ياسوجي كه خبردار شده بود
دانشگاه همراه جمعي از مديران قرار 
است از غذاخوري سركشي كند، براي 
اعالم اعتراض صنفي با قرار دادن 
بشقابهاي ناهار خود روي زمين، خيابان 

    .ورودي دانشگاه را بستند
دانشجويان ، 88 فروردين 24 در ◄

 را شب پيش كه  دانشگاه بابلمتحصن
 ه بودند، برددر خوابگاه دانشگاه به سر 

به هنگام ورود به دانشگاه توسط 
نيروهاي لباس شخصي و حراست مورد 

نيروهاي . ضرب و شتم قرار گرفتند
حراست به دانشجويان اعالم كردند 
كه طبق دستور رييس دانشگاه 
دانشجوياني كه اعتصاب غذا كرده اند 
ممنوع الورود شده اند و حق ورود به 

  . دانشگاه را ندارند
،  اعالن شد كه 88روردين  ف25  در◄

دو ماه نيم پس از خودكشي يك 
دانشجوي پسر دانشكده علوم اجتماعي 

 يك پيش از آن،دانشگاه تهران، شب 
دانشجوي دختر اين دانشكده خود را 
از طبقه چهارم خوابگاه محل سكونتش 
در اميرآباد به پايين پرتاب كرد و جان 

  .باخت
در پي شكست  فروردين، 26 در ◄

 دانشجويان دانشگاه  پيشرات روزمذاك
به تعداد ، صنعتي نوشيرواني بابل

اعتصاب غذا كنندگان دو نفر اضافه شد 
 نفر در اعتصاب غذا 6و هم اكنون 

وضعيت جسماني بعضي از . هستند
 دست  فروردين 21دانشجوياني كه از 

بدي به اعتصاب غذا زده اند رو به 
   .گذاشته است

پي ادامه در ، 88 فروردين 27 در ◄
بازداشت هاي خودسرانه دانشجويان 
دانشگاههاي پلي تكنيك ، تربيت معلم و 
زنجان ، جمعي از دانشجويان دانشگاه 
هاي ، تهران، تربيت معلم و خواجه 
نصير در حركتي نمادين بازوبندهايي 

 دانشجويان دربند را آزاد "را با عنوان 
   . به بازو بستند"كنيد
 گزارشات رنابب، 88 فروردين 30 در ◄

 اوين،  209رسيده از بند مخوف 
مقامات زندان، مدت بازداشت 

 ماه 2دانشجوي زنداني مهسا نادري  را 
   .ديگر تمديد  كردند
 ساله دانشجوي 29خانم مهسا نادري 

 رشته اقتصاد دانشگاه مفيد شهرستان قم،
 209 ماه است كه در بند 2نزديك به 

 زنداني اوين تحت شكنجه هاي جسمي
   . قرار داردواواكو روحي بازجويان 

 حوالي غروب، 88 فروردين 30 در ◄
 نيروي هاي انتظامي با آفتاب، 

خودروي الگانس يگان امداد به بهانه 
ي استفاده از دستشويي وارد دانشگاه 

پس از ورود به دانشگاه، . شدند
خودروي نيروي انتظامي به گشت زني 

ا نهايت. در محوطه ي دانشگاه پرداخت
خودروي مذكور در مقابل سلف 

پس از . سرويس دانشگاه توقف نمود
آن كه يكي از دانشجويان علت حضور 

 شد، نيروهاي پليس را در دانشگاه جويا 
افسر نيروي انتظامي با گاز فلفل به 

 و شدطرف فرد نامبرده حمله ور 
ماموران ديگر وي را به زور داخل 
صندوق عقب الگانس كرده و قصد 

ردن دانشجوي مضروب را به خارج ك
   .خارج از دانشگاه داشتند

به گزارش آزادنا؛ پي گيري ديگر    
دانشجويان براي ممانعت از خروج 
ماموران و دانشجوي مضروب، منجر به 
درگيري مامورين با دانشجويان و 

در اين . سرشيفت حراست دانشگاه شد

هنگام مامورين دو قبضه اسلحه ي 
كالشنيكف را كلت كمري و يك قبضه 

 و با شليك دو تير هوايي بيرون كشيده
و هدف قرار دادن دانشجويان معترض 

سپس  .آنان را تهديد به مرگ كردند
با ربودن تلفن همراه دانشجويي كه 
قصد فيلمبرداري از اين صحنه را 
داشت و ربودن سرشيفت حراست 
دانشگاه به پشت بلوك هاي خوابگاهي 

   .متواري شدند
 گزارشات ربناب، 88وردين  فر31 در ◄

رسيده از دانشگاه تربيت معلم واحد 
 31حصارك كرج ،صبح روز دوشنبه 

 نفر از 1000فروردين ماه بيش از 
دانشجويان در مقابل سلف سرويس 
دانشگاه در اعتراض به ضرب وشتم  و 
اهانت به يك دانشجو توسط نيروي 

   .انتظامي  دست به اعتراض زدند
احكام ، 88 فروردين 31 در ◄

سه دانشجوي دانشگاه محكوميت 
صنعتي اصفهان از سوي كميته انضباطي 

بر اساس اين . اين دانشگاه صادر شد
نيما «و » محمد كاظمي«احكام 
به يك ترم تعليق از تحصيل » فرازمند

نيز به اخطار » حميدرضا پورسليمي«و 
. كتبي و درج در پرونده محكوم شدند

ي سال گفتني است در روزهاي پايان
نفر از اعضاي ارشد 11گذشته نيز 

انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 
صنعتي اصفهان به كميته انضباطي 
احضار شدند كه حكم هشت نفر از 

    .آنان هنوز اعالم نشده است
 دومين روز 88 ارديبهشت 1 ◄

دانشجويان دانشگاه بو اعتصاب غذاي 
علي سينا همدان به منظور دستيابي به 

 31/1/88در   .بودصنفي خود  مطالبات 
صدها دانشجو با چيدن سيني هاي غذا 

 امضايي 2500و همچنين امضاي طومار 
به اعتراضات خود نسبت به مشكالت 

دانشجويان با دادن . صنفي ادامه دادند
دانشجو مي ميرد ، ذلت “شعارهاي     
رياست دانشگاه ، “و ” نمي پذيرد

خواستار حضور ” پاسخگو ، پاسخگو
  .يس دانشگاه و پاسخگويي وي شدندري
  

بيانيه اتحاديه دانشجويان اروپا * 
  :در اعتراض به سركوب دانشجويان

  

اتحاديه ،  88 فروردين 27 در ◄
 European) دانشجويان اروپا
Students Union)  با صدور بيانيه ،

اي به سركوب دانشجويان اعتراض 
در آغاز اين بيانيه آمده . كرده است

  :است
انشجويان در ايران در معرض د   

موجي سركوبي و تجاوز به حقوق 
عفو بين از سوي . خود قرار دارند

، اين اتحاديه هشدارهائي در يالملل
وضعيت دانشجوياني كه در برابر  مورد

موج سركوب در ايران ايستادگي مي 
   .دريافت كرده است كنند،

آخرين موارد بازداشت خودسرانه و     
ژه در  كننده بوياقدامات سركوب 

دانشجويان، اعضاي اقليت هاي  مورد
مذهبي و قومي، فعاالن اتحاديه هاي 

در ايران و نيز فعاالن  صنفي كارگري
 . اندبودهحقوق زنان 

سازمان عفو بين الملل نيز در بيانيه   
 هاي خود در مورد هر گونه اقدام

نسبت خشونت آميز و سركوب كننده 
و خواهان  دانشجويان هشدار داده به

دانشجوياني شده كه در  آزادي همه
بازداشت خودسرانه بسر مي برند و تنها 

 بر آزادي  حق خود عمل بهجرم آنها 
بيان و آزادي برگزاري تجمع بوده 

   .است

  

ايران از لحاظ شمار زندانيان، * 
  :  كشور اول جهان شد10جزء 
  

، اعالم شد كه 88 فروردين 22 در ◄
 درصد از 5/1ن كشور ايران با داشت

 كشور 10زندانيان دنيا، جزء  جمعيت
. اول جهان از نظر تعداد زنداني است

 نفر از هر 140ميانگين جهاني زنداني، 
صد هزار نفر جمعيت است و با توجه 
به اين معيار تعداد زندانيان ايران در 

 نفر 200ازاي هر صدهزار نفر جمعيت 
  . است

  
براي زنان برغم سركوب، * 

حقوق خود مبارزه مي تحصيل 
 :كنند
  

مامورين ، 88 فروردين 21 در ◄
 با يورش وحشيانه به محل كار واواك، 

خانم خديجه نبوي و با برخوردي به 
 او را مورد مورد ،غايت غير انساني

ضرب وشتم و اهانت قرار دادند و 
آنها كامپيوتري . سپس دستگير كردند 

كه مربوط به  محل كار خانم نبوي بود 
سپس خانم نبوي را . با خود بردند را 

به منزل شخصي اش بردند و اقدام به 
آنها در حين .بازرسي منزل كردند

بازرسي اقدام به پرت كردن و تخريب 
پس از . وسائل موجود در منزل نمودند

بازرسي منزل كامپيوتر شخصي ،آلبوم 
هاي عكس و فيلم هاي  خانوادگي را 

 ديگر همراه با مقدار زيادي از وسائل
  .را با خود بردند

 حكم دادگاه ، 88 فروردين 24 در ◄
روناك صفازاده فعال بر محكوميت 

زنان در كردستان به دكتر محمد 
بر اساس . شريف وكيل او ابالغ شد

 سال حبس 6حكم دادگاه روناك به 
تعزيري محكوم و از اتهام محاربه تبرئه 

  .شده است
 21حكم شعبه ، 88 فروردين 24 در ◄
گاه تجديد نظر استان تهران به داد

شيرين عبادي وكيل پروين اردالن 
طبق اين حكم پروين . ابالغ شد

 اسفند 13اردالن در خصوص پرونده 
 به يك سال حبس تعليقي 1385

پروين اردالن   .محكوم شده است
طبق راي دادگاه بدوي به اتهام 
اجتماع و تباني به قصد برهم زدن 

ظم عمومي امنيت كشور و اخالل در ن
و تمرد در مقابل پليس به دو سال 
حبس و تعليق آن به مدت سه سال 

  . محكوم شده بود
  

سركوب روزنامه نگاران * 
  :تشديد شده است

  

، ركسانا 88 ارديبهشت 29 در ◄
صابري، روزنامه نگار داراي تابعيتهاي 
ايران و امريكا،  به جرم جاسوسي براي 

با .  سال زندان محكوم شد8امريكا، به 
 مالي –محكوميت او،مافياهاي نظامي 

خواسته اند به اوباما رئيس جمهوري 
طرف او در ايران، آنها : امريكا بگويند

اين محكوميت بقدري افتضاح . هستند
آميز بود كه احمدي نژاد نيز خواستار 

  ! رعايت عدالت در محاكمه او شد
پاسپورت ، 88 فروردين 30 در ◄

گار ايراني كه ن نژاد روزنامه مسيح علي
در لندن مشغول به تحصيل است، از 

المللي  سوي ماموران فرودگاه بين
   .توقيف شد» امام خميني«
دادگاه ، 88 فروردين 22 در ◄

به اتهامات كيوان رسيدگي كننده 
صميمي مدير مسئول نشريه توقيف 
شده نامه،  در غياب وي و وكيلش 

  .شناختتشكيل شد و وي را مجرم 
يز حكم صادر شده براي پس از آن ن

صميمي بدون ابالغ به وي به بخش 
  .ارسال شداجراي احكام 

پايگاه اطالع ، 88 فروردين 23 در ◄
نگاران  رساني انجمن صنفي روزنامه

ايران خبرـ گزارش فصل زمستان اين 
وضعيت روزنامه  انجمن در مورد 

 حق -1نگاري ايران را درسه سرفصل 
مطبوعات برخورداري از انتشار آزاد 

برخورداري از امنيت شغلي و   حق -2
 امنيت قضايي براي -3اي و حرفه

نگاران در محاكم دادگستري  روزنامه
بر اساس اين  .ه استكرد منتشر 

گزارش فشارها بر مطبوعات به حدي 
 كشيده به آستانه انفجار  است كه كا ر

   .است
حسن مفيدي، ، 88 فروردين 25 در ◄

ل فرهنگ و معاون فرهنگي اداره ك
 :ه استارشاد اسالمي استان يزد  گفت

هيات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار «
 نشريه را به دليل انتشار نامنظم در 6

 ».استان يزد لغو كرد
ماهنامه هاي ارمغان اشكذر، ارمغان    

يزد، رهاورد بافق، راه سبز ابركوه و 
هفته نامه هاي قرار و خط نو و سبز 

مجوز نشر آن ها نشرياتي هستند كه 
 .باطل شده است

مهدي ، 88 فروردين 27 در ◄
خاني، نويسنده، منتقد ادبي و  جليل
نگار مستقل زنجاني صبح روز  رسانه

ي   فروردين به اداره23يكشنبه 
  .اطالعات زنجان احضار شد

  
معلمان جنبش اعتراضي خود * 

  :را از سر مي گيرند
 
هيات بدوي  ، 88 فروردين 22 در ◄

 به تخلفات اداري آموزش رسيدگي
وپرورش كردستان، جمال خوال  از 

 3معلمان مقطع ابتدايي سنندج را به 
اتهام او  .سال تبعيد محكوم كرد

شركت در تجمع و تحصن فرهنگيان 
 و سخنراني در 87در ارديبهشت ماه 

جمع فرهنگيان معترض در حياط 
سازمان آموزش وپرورش كردستان 

  .بود
، اطالع حاصل 88 فروردين 26 در ◄

گودرز شفيعيان دبير زبان شد كه 
انگيسي بخش رستم شهرستان ممسني 

 به مدت 87اسفندماه 15استان فارس از
 16دو ماه از خدمت منفصل شده و تا 

 از دريافت حقوق و 1388ارديبهشت 
  . مزايا محروم است

، كانون صنفي 88 ارديبهشت 1 در ◄
معلمان بيانيه اي صادر و در آن، خاطر 

با تبليغات گسترده و : نشان كرده است
جنگ رواني رسانه ها ،متاسفانه احكام 
در روز مقرر صادر نشد واجراي قانون 
مذكور بازهم به تاخير افتاد چنانچه 
براساس شنيده ها زمان اجراي آن به 

  ماههاي آينده وشايد پس از انتخابات 
از آنجا ....رياست جمهور موكول شود

مان ايران تاخير كه كانون صنفي معل
بيش از اين دراجراي قانون مذكور را 
غير قانوني، غيرقابل توجيه وخطرناك 

به اين وسيله اعالم ميدارد  مي داند،
برنامه هاي  كه براساس تعهد ملي،

 را كه به حالت 87اعتراضي اسفند ماه 
تعليق در آورده بود،از ششم ارديبهشت 

 به شرح زير دوباره به اجرا 88ماه 
 :هد گذاشتخوا

روز يكشنبه  ششم  ارديبهشت  - 1
معلمان محترم ضمن حضور در 1388

مدرسه وكالس درس از تدريس 
خودداري نموده ، دانش آموزان را 
نسبت به داليل انجام اين حركت آگاه 

 .خواهند كرد
 1388روز دوشنبه  هفتم ارديبهشت  - 2

معلمان محترم ضمن حضور در مدرسه 
  ري كرده ودر ازرفتن به كالس خودا

  
  16در صفحه 

   جانبهدرماندگي همه
  



                                                                                                                                                                                       

 

 

14 

 

 
 

 2009 مه   10   آوريل  تا 27  ا ز

 
    1388  ارديبهشت20  تا 7       ا ز 722شماره 

  

 

   

درظاهرامر، تنها . انتخابات را دارند
سوختي كه براي گرم كردن 
دراختياردارند، درابتدا بااهميت جلوه 
دادن پست رياست جمهوري و به تبع 
آن، تعريف يا تكذيب كانديداها مي 

    .باشد
 درابتدا اما الزم به نظر مي رسد تا 
عواملي كه انتخابات را دركشور 

عملي مي سازند شناسائي  اجباري و
بنياداين عوامل يكي قانون . نمائيم

اساسي و ديگري نظام جمهوري 
. اسالمي به عنوان مجري آن مي باشند

از بدو انقالب، ابهامات و تناقضاتي كه 
درقانون اساسي مصوب مردم موجود 
بودند مورد سوء استفادة حاكمان 
تماميت خواه واقع شدند وبااعمال زور 
ازوجود آنها به سود خويش بهره 

تا اينكه درپي بازنگري آن . بردند
توسط آيت اهللا خميني كه هرگونه 

مراجعه به آراء (تغييري درآن را 
درانحصار موافقت ) عمومي يا رفراندم

رهبري قرارداد ، قانون اساسي 
درتماميتش درنظام حل و از هرگونه 

  . بهبود و تحولي مصون شد
مي كه متشكل از نظام جمهوري اسال

چند مركز قدرت است، درابتداي 
انقالب ودرغياب قانون اساسي، 
بامديريت جمعي از بازاريان طرفدار 

روحانيت . آقاي خميني شكل گرفت
كه همواره با ضعف مديريت همراه 
بوده و هست مجبور به همكاري با اين 
هستة جديد قدرت شد كه دومين عضو 
. تشكيل دهنده نظام مي باشد

تداباتشكيل كميته هاي انقالب و بعد اب
سپاه پاسداران، بازوي نظامي نظام هم 
كم كم شكل گرفت و بامركزيت 
واليت فقيه، نظام شكل نهائي خود را 

از بدو تشكيل اين هستة اوليه . پيداكرد
نظام، به دستورآقاي خميني سياسيون 
درطرف ديگرمشغول تدوين پيش 
نويس قانون اساسي شدند و بعد با 
دخالت همان روحانيون در مجلس 
خبرگان، قانون اساسي با تغييرات 
عمده درپيش نويس، به سود نظام 
درحال شكل گيري به تصويب رسيد 

  .وبه رفراندم گذاشته شد
بااين حال نظام نتوانست همين قانون 

زيرا دراولين . اساسي را هم تحمل كند
فرصت بدست آمده بعداز رفراندم 

انتخابات رياست قانون اساسي، يعني 
جمهوري، مردم كه هشيارانه تحوالت 
سياسي را زير نظر داشتند يك پارجه 
نظر خود را بر آزادي و دمكراسي ابراز 
كردند و بدين وسيله مخالفت خودرا 
باهرگونه انحصار طلبي و دسيسه سازي 
و بي عدالتي كه نظام جديدبرپاية آنها 

درپي . شكل مي گرفت ابراز داشتند
 رئيس جمهور به رهبردرمورد پيشنهاد

انجام يك رفراندم، نظام واليت فقيه 
راهي جز مقابله با مردم را دربرابر خود 

 را با 1360نديد و طرح كودتاي خرداد
همكاري كليه جناح هاي موجود 
درنظام به عالوه حزب توده و اقمارش 
برضد منتخب مردم به اجرادرآورد 

 با 68ودراولين فرصت، در سال 
اتي درقانون اساسي آن را كامال تغيير

بانظام موجود مطابق كردند وبا وارد 
كردن واليت مطلقه، كل قوانين 
موجود درقانون اساسي را از اعتبار 
ساقط نمودند وكمترين نقش مردم 

به اين . درسرنوشتشان را ازآنان گرفتند
ترتيب شكل واقعي وپنهان نظام تشكيل 

  . يافته هويدا شد

 موجود تشكيل يافته از بنابراين، نظام
 روحانيت، -2 سرمايه داران بازاري، -1
 ولي مطلق فقيه -4 سرداران سپاه و-3

كه سه دستة اول را نمايندگي مي كند 
و درعين حاال فصل الخطاب آنها 
درمواردبرخورد منافع ودرگيري هاي 
اجرائي و دركل حافظ منافع آنها 

ازقواي سه . دربرابرمنافع ملي است
وةقضائيه كه بايد ملجأ و پناهگاه گانه، ق

. مردم باشد كامال دراختيار نظام است
قواي مقننه و مجريه هم با نظارت 

  .استصوابي دراختيار نظام قراردارند
واما بايد ديد رئيس قوة مجريه كه 
درآيندة نزديكي شاهد انتخابش 
خواهيم بود چه نقشي مي تواند دراين 

ميت اين نظام بازي كند تا بتوانيم به اه
آنچه كه تجربه . انتخابات واقف شويم

در نظر و عمل نشان مي دهد اين است 
كه دردرجة اول رئيس جمهور نه تنها 
نبايد مزاحمتي براي اعضاء تشكيل 
دهندة نظام ايجادكند، بلكه بايد زمينة 
كاررا براي سرمايه داران بازاري 

بي توجهي به توليد ملي (فراهم سازد 
ينه براي واردات و و فراهم كردن زم

، زمينه حيات و كاسبي و )صادرات
رانت و امتياز وغيره را براي روحانيت 
تضمين كند، و زمينة درآمد هاي 
سرشار بدون دردسر را براي سرداران 

نظام و مقام معظم . سپاه فراهم آورد
واليت امر را مقدس بداند و عظمت 

آنگاه . اورا درجامعه پاسداري كند
 به كار امور مردم درچهارجوب باال

براي اين امر بودجه اي . بپردازد
تنها . دراختيارش قرارداده مي شود

اختالف ميان رؤساي جمهوري 
چگونگي تقسيم اين بودجه و برد و 
خورد و تقسيم رانت وغيره درشرائط 

عدول ازآن شرائط هم . باال است
ممكن نيست، به همين دليل آن ليست 

مدي مشهورمفسدين هنوزته جيب اح
نژاد چسبيده و ازترس، ناي بيرون 

ياهمان طور كه . آمدن را ندارد
 رئيس "خاتمي هم بعداز تجربه گفت 

 نشان "جمهور يك كارگزاربيش نيست
مي دهد كه رئيس جمهور حتي در 
تقسيم همين بودجه هم مستقل نمي 

باوجود اين، بدنة كودتاگر نظام، . باشد
اين خوش خدمتي ها راهم قبول 

 بنابر خبرگزاري فارس اخيرا ندارد و
در بندرعباس با حمله به حسين مرعشي 

احمدي نژاد گفته است رفتارهاي 
دولت احمدي نژاد از بني صدر 

تر است و مردم بايد با حضور  خطرناك
در انتخابات به كساني كه به اصالت 

 بنابراين .زنند سيلي بزنند نظام تنه مي
امر است كه قبل از كانديد شدن، 

تي كه شانسي براي انتخاب شدن حضرا
دارند ابتدا به خدمت رهبري شرفياب 
مي شوند تا قول هاي الزم را به ايشان 
بدهند و ايشان باكانديداتوري آنان 

بااين شرائط، رئيس . موافقت نمايد
جمهور موفق رئيس جمهوري است 
كه بتواند مراكز قدرت يا تشكيل 
دهندگان نظام را راضي كند و بودجه 

وري تقسيم كند كه هم را ط
-كشوراداره شود و هم فعاالن سياسي

. نظامي ازاو راضي باشند-اقتصادي
قدرمسلم رضايت آنان با حقوق و منافع 
مردم همسو نيست وسازگار نمي باشد 
ومردم بايد همواره با وعده هاي 

دروغين كانديداها هر چهارسال يك 
  .بار دل خودرا خوش نگه دارند

م واليت مطلقه درچنين شرائطي نظا
كه برقانون اساسي اشراف دارد عامل 
اصلي و تنها تصميم گيرنده ومجري 

باوجود . برگزاري انتخابات مي باشد
همه اينها، مي دانيم درجائي كه 
ضرورت ايجاب مي كند، بعداز رد 

... صالحيت ها و تقلبات حالل شده و
باپادرمياني سپاه پاسداران نتيجة 

 به سود يا به انتخابات انجام شده را
يك . ضرر كانديداها تغيير مي دهند

چنين فضاي انتخاباتي اي مي باشد كه 
درآيندة نزديك بار ديگر شاهد برپائي 

دراين مورد بيانيه اي . آن خواهيم بود
از سوي اپوزيسيون ملي و مذهبي 
صادر گرديده كه قابل تأمل و بررسي 

  .است
محتواي بيانيه بيانگر ابهام و ندانم 

ي ها و سردرگمي جامعه سياسي كار
بيانيه باقلمي لرزان ودوراز . كشور است

استحكام الزم براي يك مبارز سياسي 
نوشته شده تااز چهارچوبي كه ازسوي 
نظام براي فعاليت سياسي درنظرگرفته 

كليه .  شده تخطي نكرده باشد
نابساماني ها و كمبودها را به گردن 

هاي  و با بكارگيري انتقاد-قوه مجريه
به حق ومستمر سي سال گذشته، از 

 به گردن -رئيس جمهوركنوني
. محموداحمدي نژاد انداخته است

گويي دركشوري زندگي مي كنيم كه 
رئيس جمهورآن باالترين مقام تصميم 

. مي باشد گيرنده و مجري كشور
درواقع امر، رئيس جمهور نقش فيوز را 

ايراد  براي نظام بازي مي كند و
ر جاري كشور به نام او نه گرفتن از امو

تنها ازنظر نظام عملي مذموم نيست 
بلكه به آن احتياج مبرم دارد تا 
بازيگران اصلي خود را درپناه آن 

  .پنهان نگه دارند
 بيانيه با بكارگيري واژه هائي بي محتوا 

انتخابات نيمه "و غير واقعي نظير 
، سعي برصحه "شبه عادالنه" و "آزاد

ات غير قانوني گذاشتن بر انتخاب
جادارد از سياسيون . گذشته را دارد

امضاء كننده سئوال شود كه انتخابات 
نيمه آزاد يعني چه؟ مگر آزادي رامي 
توان نصف كرد وملت رابا آن نصف 
ديگرروانة صنوقهاي رأي نمود؟ اگر 
نصف كردن آزادي امكان دارد و قابل 
قبول مي شود، چرا آن را ربع نكنند و 

به صد تقسيمش نكنند؟ معلوم يا به ده و 
نيست اين نيمة آزادي دركجاي قضيه 
قرارمي گيرد؟ اگر نظام نيمي ازآزادي 
را دراختيار مردم مي گذارد، قدرمسلم 
آن نيمي نيست كه به كار آنها مي آيد، 
بلكه آن نيمي است كه به نفع خودش 

دراين صورت، شركت . مي باشد
درانتخابات يعني همكاري و همياري 

دن بااستبدادي كه نيمة آزادي را كر
بنابراين . برملت حرام كرده است

 براي توجيه "انتخابات نيمه آزاد"
كردن فساد انتخاباتي بكارمي آيد تا 

راست قضيه . بتوان درآن شركت نمود
اين است كه بر طبق قانون وحقوق 
بشرهرايراني حق انتخاب شدن و 

اگر اين حق . انتخاب كردن رادارد
د انتخابات آزاداست، رعايت شو

درغيراين صورت نمي توان آن را 
  . آزاد و نيمه آزاد خواند

به هرحال، يادآوري مي كنم كه 
، زماني كه قوة مجريه از 76ازخرداد 

دست مهره هاي اصلي كودتا بيرون 

آمد وبه دست دستياران استبداد افتاد، 
رئيس جمهور درچهارديواري نظام 

گه داشته محبوس گرديد واز عمل بازن
جرم اين رؤساي جمهور، نه آن . شد

كمبودهائي است كه دربيانيه شمارش 
شده اند، بلكه جرم اصلي آنان عالوه بر 
دستياري استبداد، دروغ گفتن به مردم 

البته . براي دستيابي به حكومت است
. آنان دراين دروغ گفتن تنها نبوده اند

كافي است نگاهي گذرا به رسانه هاي 
ارجي بيندازيد تا ببينيد چه داخلي و خ

اندازه از عملكرد رئيس جمهور بي 
ابزار و بي اختيار انتقاد مي شود و تا 
چه حدي به ريشة نابساماني ها، يعني 
نظام وتنها صاحب اختيار كشور 

ضعف اين بيانيه . پرداخته مي شود
ازآنجا ريشه دارد كه نويسنده و 
امضاءكنندگان آن كه انسان هائي 

اسي، مذهبي، ملي وفعال و زنده، سي
مبارز هستند، قبول كرده اند كه 
درقفس نظام واليت مطلقه فقيه زندگي 

از بيانيه اي كه . زنداني داشته باشند
ازدرون اين زندان صادر شود بيش از 
. اين نمي توان انتظاري داشت

وهرازگاهي، آنجا كه نظام مقدس 
محتاج به عوام فريبي مي شود،  با 

 هائي رئيس جمهور را سپر صدور بيانيه
بالي نظام واليت مطلقه قرارداده اورا 
به باد ناسزا بگيرند و يك كانديدا را 
برديگري ارجح بدانند و ملت را براي 

  . رأي دادن بسيج نمايند
امضاء كنندگان محترم بيانيه، شما 
اطالع نداريد كه قوة قضائيه و نيرهاي 
 انتظامي دراختيار رئيس جمهور نيستند؟
نقض حقوق شهروندي و حمله به 
مراكز مذهبي و سانسور مطبوعات و 
كتاب و حمله به دانشجويان و 
كارگران وزندان و شكنجه و تجاوز 
وغيره تازگي دارند؟ درزمان اصالحات 
كه مدت هشت سال دو قوه را 
دراختيار داشتند اين كارها انجام نمي 
شدند؟ اگر مي شدند، بايد قبول كرد 

اي جمهور مستبد و يا تمام رؤس
خونخوار هستند ونظام و ولي فقيه 
پاك ومنزه اما بي عرضه، يا آن نظامي 
كه قبولش كرده ايد و مقدسش مي 
خوانند ام الفساد است و بنابراين باتغيير 
رئيس جمهور و به قولي كارگزار، 

  . چيزي عوض نمي شود
بيانيه سعي براين دارد تا به مردم تفهيم 

جريه است نه جائي كند فساد درقوه م
دراين صورت فرق بين اصالح ! ديگر

 سال با دردست داشتن 8طلباني كه 
مجلس  حكومت كردند با اصولگرايان 
در چيست؟ اگر همه فاسدند چرا 
ازجناحي پشتيباني مي كنيد؟ اگر همه 
فاسد نيستند، علت فساد واستبداد و 
قانون شكني و بي عدالتي دركجاست؟ 

موظف مي دانيد به چه دليلي خودرا 
مردم را گمراه كنيد؟ اگر ترس شما از 
آگاهي مردم است، واهللا مردم ازهمه 
چيز آگاهند وشما بااين عمل فقط 
اعتماد مردم را ازخود سلب مي كنيد 

اگر . وتحول را به عقب مي اندازيد
شهامت مبارزه را درخود نمي بينيد 
سكوت كنيد زيرا اگر مردم از تمامي 

ااميد شدند به جاي فعاالن سياسي ن
تحول نظام درآرامش، با خشم 
وخشونت به خيابانها خواهند ريخت 

  ... وآنگاه
 از موضع منافع و "دربيانيه نوشته ايد 

مصالح ملي و دلبستگي به اين آب و 
هاي انقالب اسالمي  خاك و آرمان

در داوري " عمل مي كنيد، و "1357
، اگر "هايتان بي طرف و مستقل هستيد

گفتار صادق مي باشيد بايد دراين 
باشهامت اعالم كنيد كه نظام واليت 

مطلقة فقيه درراستاي همين منافع و 
مصالح ملي مي باشد وايران فقط 
محتاج يك رئيس جمهور خوب است 
ورسما درانتخابات شركت كنيد تامردم 

اگرنظري . تكليف خودشان رابدانند
غير از اين داريد، علت اين ابهام گوئي 

كدركردن فضاي سياسي ها و م
كشوردر چيست؟ دراين سي ساله از 
تعريف و تكذيب رؤساي جمهوري يا 
رهبر يا كانديداها چه نتيجة مثبتي 
عايدمان شده است؟ چه چيز را 
توانستيم تغيير دهيم؟ جدا ومستقل از 
اين اشخاص، نظام موجود مشغول به 

باتغيير رؤساي . قهقرا بردن كشوراست
ور درتمامي جمهور سير سقوط كش

سير . ابعادش همچنان روبه رشداست
باالرفتن بيكاري، سيرباالرفتن فساد، سير 
باالرفتن خشونت هاي اجتماعي، 
سيرصعودي گراني، سير صعودي بي 

درزمان كدام رئيس ... عدالتي ها و
جمهور نبود؟ رؤساي جمهور و حتي 
رهبر، خود از بندگان و عملگان بيچارة 

اك و فاسد اين نظام مخوف و خطرن
مسلم است كه مقابله كردن . هستند

باچنين نظامي هزينه دربردارد اما آيا 
ترسيدن و سكوت كردن چارة 
كاراست؟ مگر مردم دروضعي كه 
قراردارند شب وروز مشغول پرداختن 
هزينة زندگي كردن دراين نظام نمي 

منافع "باشند؟ شمااگر دردلبستگي به 
 و  ومردم، به حقوق ملي"ومصالح ملي

مردم هم دلبستگي پيداكنيد، خواهيد 
ديد كه دركوشش براي تغيير اين نظام 

زيرا . لحظه اي را ازدست نخواهيد داد
دفاع از حقوق مردم روشن و شفاف 
است، دفاع از منافع ملي ومردم اما 
تفاسير زيادي دربر دارد كه همين نظام 

اگر درآن . هم مدعي آن مي باشد
همت كنيد تا گفتار صادق هستيد، بايد 

با همياري مردم، كشور، منجمله همين 
رهبر را از دست اين نظام مخوف 
نجات دهيد و برايش فرصتي ايجاد 
نمائيد تا بتواند از حقوق انسانيش 

  .برخوردار گردد
داوري  بي طرفي و استقالل در

هنگامي صادقانه است و امكان عمل 
پيدامي كند كه انسان خودرا از 

 و ذهني رهاكرده چهارچوبهاي واقعي
انتخابات نيمه "وقتي مي نويسيد . باشد
، و به مسبب و مسئول آن ارجاع "آزاد

نمي دهيد، نمي توانيد ادعاي رهائي 
از چهارچوبي راكه نظام ترسيم كرده 

درآن صورت نمي . است داشته باشيد
توانيد ادعاي استقالل و بي طرفي 

لزوم تحول درنظام . درداوري را بكنيد
ساني بايد دراذهان عمومي را چه ك

زنده كنند؟ شماكه مردم را باسراب 
انتخابات رياست جمهوري سرگرم مي 
كنيد، از چه كساني بايد انتظار اين مهم 
راداشت؟ از رهبران نظام يااز بدنة آن؟ 
آنان هريك به سهم خود يااز معماران 
. يا از عملگان سازندة اين نظام هستند

لتي، هر هرجائي هرفسادي، هربي عدا
تجاوزي به حقوق مردم، هر چپاولي 

كه هست، ....ازبيت المال، هر
معلوم . خودرادرآن سهيم مي بينند

نيست به چه دليلي شما پرخويش را 
  درآن مي بينيد و ازتحول مي ترسيد؟ 

بدنة نظام هم نبايد همواره خود را 
گناهكار و درنتيجه شريك و موظف به 

انسان . ادامة راه ناصواب گذشته بداند
زنده انساني است كه همواره درحال 
تحول درمسير ارتقاء كماالت و كرامت 

شجاعت يكي ازاين . انساني است
كماالت است كه انسان به وسيلة آن 
مي تواند ازگذشتة نادرست خود 
بريده و طعم شيرين آزادي را بچشد و 
درآرامش وجدان بياسايد و كردار 

  . گذشتة خود راجبران نمايد
 

Mizan.57@gmail.com 

  چون نيك نظر كرد پرخويش درآن ديد
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كه ... اصحاب فرقه مصباحيه و موتلفه و
طيف غافل از بگذريم، اين مجموعه، 

ملي مذهبي تا برخي از عده اي از 
مخالفين نظام داخل و خارج كشور را 

               . در بر دارد
اشخاصي كه تا به امروز خود را     اما

براي اين مقام نامزد كرده اند، طي 
صحبت ها و بيانيه ها يي وعده هايي 

در اين نوشته . نيز به مردم داده اند
قصد اين است كه به اختصار ياد آور 
شوم  چرا صحبت از انتخاب و 

آن را انتخابات در نظامي كه اساس 
، تشكيل مي دهدفقيه واليت مطلقه 

بدور از واقعيت و فريب است وكساني 
كه به اين فريب دعوت ميكنند فريب 

  . كارانند
طبق قانون انتخابات در نظام     

جمهوري اسالمي، يكي از شرايط نامزد 
شدن براي انتخاب شدن در اين نظام، 
حال هر پست و مقامي كه باشد از 
رياست جمهوري تا نمايندگي مجلس 

التزام به ... شهر و روستا والي شوراي
قانون اساسي و واليت مطلقه فقيه 

حال ببينيم همين قانون اساسي . است
چه اختياراتي را براي مقام  ولي فقيه 

خارج » منتخبين« مطلقه قائل است و 
از منويات ملوكانه مطلقه، چه اختياري 
دارند كه به وعده هاي خود عمل 

شوراي كنند؟ ياد آور ميشوم كه 
مدعي شد كه اين اختيارات، هبان نگ

  .كف اختيارات ولي فقيه است
اصل نود و هشتم، تفسير قانون     

اساسي را برعهده شوراي نگهبان 
ميداند و بنا براصل نود ويكم، تركيب 
شوراي نگهبان بدين ترتيب است كه 

شش نفرازفقهاي عادل و آگاه به « -1
انتخاب . مقتضيات زمان و مسائل روز

 شش -2.  با مقام رهبري استاين عده
نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف 
حقوقي از ميان حقوقدانان مسلماني 
كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس 
شوراي اسالمي معرفي ميشوند و با راي 

اما با نگاه به . مجلس انتخاب ميگردند
اصل يكصد و دهم يعني اختيارات 
رهبري مي بينيم عزل و نصب رئيس 

يعني . قضائيه با مقام رهبري استقوه 
 تمامي اعضاي شوراي نگهبان در واقع

منتخب رهبرند و شوراي نگهبان 
صورتي بيش نيست و عده اي بنام 

حال يك به . شورا، كار گزار رهبرند
يك به اختيارات رهبر در قانون اساسي 
مينگريم تا ببينيم رئيس جمهور در اين 

اي نظام چه كاره است و اختيار او بر
  .اصالح و يا تغيير چيست؟

  اصل يكصد و دهم قانون اساسي
  :وظايف و اختيارات رهبر« 
 تعيين سياست هاي كلي نظام -1

خود همين يك . ( جمهوري اسالمي
اختيار كافي است تا رئيس جمهور را 

  )هيچ و پوچ كند
 نظارت بر حسن اجراي سياست -2

  .هاي كلي نظام
پس رئيس (  فرمان همه پرسي -3

هور يا هر نهاد ديگر حق برگزاري جم
  همه پرسي را به هر 

  ) منظوري كه باشد ندارد

پس .(فرماندهي كل نيروهاي مسلح-4
اختيار نيروهاي انتظامي و الجرم گشت 

  هاي گوناگون با 
  )اوست نه ديگري

  . اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها-5
   نصب و عزل و قبول استعفاي-6

   فقهاي شوراي نگهبان-الف
   عالي ترين مقام قوه قضائيه-ب
رئيس سازمان صدا و سيماي  -ج

  .جمهوري اسالمي
  .رئيس ستاد مشترك -د
 فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب -ه

  .اسالمي
 فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و -و

  انتظامي
 حل معضالت نظام كه از طريق -8

عادي قابل حل نيست،از طريق مجمع 
عضاي اين ا.( تشخيص مصلحت نظام

مجمع نيز از سوي رهبري تعيين 
يعني صورتي بيش نيست بر . ميشوند

  )چهره رهبر
 امضاي حكم رياست جمهوري پس -9

صالحيت داوطلبان . از انتخاب مردم
رياست جمهوري از جهت دارا بودن 
شرايطي كه در اين قانون مي آيد، 
بايد قبل از انتخابات به تائيد شوراي 

ل به تائيد رهبري نگهبان و در دوره او
  .برسد

 عزل رئيس جمهور با در نظر -10
گرفتن مصالح كشور پس از حكم 
ديوان عالي كشور به تخلف وي از 
وظايف قانوني، يا راي مجلس شوراي 
اسالمي به عدم كفايت وي بر اساس 

  .اصل هشتاد و نهم
 عفو يا تخفيف مجازات محكومين -11

در حدود موازين اسالمي پس از 
  . رئيس قوه قضائيهپيشنهاد

رهبر ميتواند بعضي از وظايف و     
 شخص ديگري  اختيارات خود را به

  ».تفويض كند
حال با توجه به اختيارات رهبري،  

نقش شوراي نگهبان در انتخابات و 
رابطه او با رهبري وبا تجربه حكم 
حكومتي كه از سوي آقاي خامنه اي 
در دوران اصالحات صادر و توسط 

بي در مجلس ابالغ و اعمال آقاي كرو
شد، جا دارد چند سئوال را مطرح 

 و از مشوقين و مروجين مشاركت نيمك
انتخابات رياست  « -در نمايش پيش رو 

با توجه به :  بپرسيم-»جمهوري
اختيارات گسترده رهبر در نظام واليت 
مطلقه فقيه، جا و نقش مردم در اعمال 
حق حاكميت خويش كجاست؟ جامعه 

 بعضي از آقايان و خانمهاي مدني كه
محترم، دائم دم از آن ميزنند و شركت 
در انتخابات را از حقوق افراد چنين 
جامعه اي ميخوانند، بدون حق 
حاكميت فرد بر سرنوشت خويش، چه 

 و ندي رفتهائموضوعيتي دارد؟ اگر انسان
با دست خويش به صغير بودن خويش 

صالحيت ما : ند و گفتندراي داد
 ندارم، ميشود مجموعه تشخيص را

چنين انسانها را جامعه اي مدني 
خواند؟ تشويق كردن مردم به رفتن و 
دادن راي به صغارت خويش از 

جامعه كوشش براي تحقق مصاديق 
  مدني است؟

آقاي موسوي الري كه به هنگام     
 آقاي خاتمي، گري» تداركاتچي«

سمت وزارت كشورو بنا برآن مسئوليت 
 در ،ه عهده داشترا ب» انتخابات«

مصاحبه اي كه در سايت مجمع 
روحانيون مبارزانتشار يافته است، 

دارد  در اين نظام، ،انتخابات: ميگويد
. موضوعيت خود را از دست ميدهد

وي در اين مصاحبه به طور ضمني 
اعتراف ميكند كه در سيستم واليت 
مطلقه و حلقه هاي قدرتي كه حول 

 يك محور واليت مطلقه پديد آمده،
. نفر حق انتخاب دارد و بقيه آلتند

امروز واليت مطلقه در سطوح مختلف 
اعمال ميشود تا جايي كه در دور 

مجلس، هيئت هاي » انتخابات«پيشين 
اجرايي از اين اختيارات بر خوردار 

ه شخص كشدند و به حذف هر 
اما اين دايره . خواستند پرداختند

قدرت و اختيار فقط به حذف نامزدها 
گوناگون محدود »  انتخابات «در

نظامي كه النصر بالرعب را . نميشود
دستورالعمل خود كرده است، نميتواند 

از اين روست كه . به اين بسنده كند
هرعضو بسيج و سازمانهاي مختلف 
حراستي به خود اجازه ميدهند از اين 
اختيارات استفاده كنند و به جان و مال 

گو و ناموس مردم تعدي كنند و پاسخ 
قتل خانمها زهرا كاظمي و . هم نباشند

زهرا بني يعقوب و بسيار جنايات 
ديگروعدم دادرسي به دادخواهي 
خانواده هاي داغديده، به حبس و در 
بند كشيدن فعاالن جنبش هاي مدني 
از دانشجو گرفته تا كارگر و زنان، 
نمونه بارز اين فساد كه واليت مطلقه 

ده حال چگونه است كه ع. باشد است
اي كه خود را صاحب نظر و 
تحليلگرسياسي ميخوانند با دعوت از 
مردم به شركت كردن در نمايشي كه 
صحنه گردان آن فرد رهبر است، قصد 
آن دارند تا اين استبداد فاسد و 
خونريزو منافي حقوق مردم وجامعه 
مدني را با رنگ و لعاب انتخابات، در 
بسته بندي مردمساالري به مردم ايران 

 جهان عرضه كنند؟ چرا با استناد به و
قانون اساسي واقعيت را به مردم 

 تا دوجود نداري اتنميگويند كه انتخاب
؟ ناحق را حق آنها در آن شركت كنند

وانمود كردن و دعوت مردم به راي 
دادن و كشيدن آنها به پاي صندوق 

ي به عنوان حقي كه دارند كه أر
ز واقعيت ندارد را اگر كالهبرداري ا

، پس چه بناميم؟ در يك نناميممردم 
جامعه مدني،جامعه رشيد و بالغ، 

يانت از حق حاكميت بر سرنوشت ص
خويش و ديگري از وظايف فرد فرد 
آن جامعه است دعوت به شركت و 

« شركت كردن در راي گيري و 
كه فردي را با اختيارات » انتخاباتي

مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم 
د عملي منفعالنه و عين حاكميت ميبخش

» انتخاباتي« فساد است و تحريم چنين 
عمل به حق و نشان از بلوغ و رشد 

يانت از حق صپس براي .جامعه دارد
 با تحريم گسترده انتخاب ،خويش

 در خرداد ، ولي مطلقه»تداركاتچي«
ماه، به كالهبرداري بزرگ در سطح 

 تا با نفي واليت مطلقه ملي، نه بگوييم
ت خويش بر سرنوشت به حاكمي

  .وييمخويش آري بگ
  

fr.yahoo@jmpaknejad  
  

  نصرت اهللا اميني
    در گذشت

  
 زبان و اتيادب دارالفنون در او

 به سپس و آموخت، را يفرانسو
 سال در. رفت تهران ادينوبن دانشگاه

 نيا حقوق ةدانشكد از) 1317 (1938
 از يو. شد ليالتحص فارغ گاهدانش

 عنوان به را خود كار ييدانشجو زمان
 وزارت ةكتابخان كتابدار نينخست

 عنوان به بعدها و كرد، آغار يدادگستر
 خود كار به وزارتخانه نيا بازرس

 .داد ادامه
 يشهرها به ديجد تيمسئول در

 نيا. كرد يسركش يبزرگ و كوچك
 كوچك شهر در كه شد سبب امر
 به اغلب كه اراك يكينزد در نيخم

 سيرئ ييعطا دكتر با زد، يم سر آنجا
 .شود آشنا شهر آن يبهدار

 دكتر دختران از يكي با همانجا در او
 يليخ و شد، آشنا ديناه نام به ييعطا
 و ديناه. كرد يخواستگار او از زود

 در) 1324 (1945 سال در اهللا نصرت
 عاقد. آمدند در هم عقد به نيخم شهر
. بود ينيخم اهللا روح اهللا تيآ آنها

 پدر ةخان در نيخم در ييعطا دكتر[
 به. كرد يم يزندگ ينيخم) اهللا تيآ(
 برادرش و او با اهللا نصرت ب،يترت نيا
 .شد آشنا دهيپسند) اهللا تيآ(

 يليوك عنوان به زود يليخ ينيام
. شد شناخته اعتماد قابل و درستكار
 رقرا كه يمقام هر در او كه بود معروف

 نفع به را گرانيد منافع رد،يگ يم
 از پس يو. دهد يم حيترج يشخص
 در يا مناقشه يا حرفه فصل و حل

 محمد دكتر توجه مورد ،1البرز كالج
. گرفت قرار رانيا ريوز نخست مصدق

 تهران يشهردار به تنها نه كه يطور به
 زين قضاوت مقام به بلكه شد، منصوب

 محرم و ليوك بعدها يو. افتي دست
 سال اسفند 14و شتگ مصدق دكتر راز

 در رفت، ايدن از مصدق كه 1345
  .ماند يباق مقام نيهم

  خانم فريبا اميني دختر شادروان 
در اينجا خاطره اي « :اميني مي گويد 

را كه تا حدي روشنگر چگونگي رابطه 
دكتر مصدق با پدرم و همچنين بيانگر  

.  شخصيت پدرم است بازگو مي كنم
پرسيدم كه در تمام مدتي كه از پدرم 

وكيل شخصي دكتر مصدق بود آيا 
حق الوكاله هم از او دريافت مي كرد 
؟ در پاسخ توضيح داد كه از آنجا كه 
دكتر مصدق مردي دقيق ، فوق العاده 
مبادي آداب، و در حساب و كتاب 
ميزان بود هميشه در قبال زحماتش 
برايش چك مي نوشت، ولي پدرم 

س از پشت نويسي به همه چك ها را پ
) بيمارستان وقفي خانواده مصدق ( 

واريز مي كرد كه سوابق آن همه در 
اين . دفاتر  بيمارستان منعكس است

واقعيت را بدان جهت خاطر نشان 
كردم كه بگويم وكبل و موكل نه تنها 
از نظر فكري اشتراك نظر داشتند بلكه 
هردو به مال دنيا  بي توجه بودند و 

ي به كار مردم و خير براي رسيدگ

خواهي ارزشي باالتر از همه چيز قائل 
من از اين كه پدرم ما را با . مي شدند

خاطره و شخصيت دكتر مصدق بزرگ 
كرده و بار آورده است بي نهايت 

  ».خرسندم و از وي سپاسگزارم
مصدق « : مي گويد  نصرت اهللا اميني 

براي هميشه و تا روزي كه بميرم، 
از نظر من او . د بودقهرمان من خواه

 صداقت، شرافت، خدمت به نمادبيانگر 
مردم و كشور، و باالتر از همه تأسي به 
حقيقت و دفاع از آن، يعني تمامي 
چيزهاييست كه در زندگي به آنها 

 » . اعتقاد داشته ام
 بار شش شاه، زمان در ينيام   زنده ياد 

 ياريبس با قصر زندان در و شد يزندان
 ار،يبخت جمله از يمل ةبهج رهبران از

 يطالقان اهللا تيآ و بازرگان ،يقيصد
 .بود سلول هم

 صورت به بار نيچند شاه گرچه
 به را يدادگستر وزارت ميرمستقيغ
 از پس او اما كرد، شنهاديپ ينيام

 يدولت شغل و مقام چيه 1332 يكودتا
 ياسيس جو از كه يو. رفتينپذ را
 سال در نداشت، يخوش دل رانيا

 دختر و پسر 4 همسر، همراه به 1349
 ساكن و كرد ترك را رانيا خود،
 .شد يس يد واشنگتن ةحوم

 انقالب، از شيپ يزمان اندك تا ينيام   
 از ياريبس مانند سپس. ماند كايآمر در

 داريد به شاتو لو نوفل در گريد افراد
 از تازه كه رفت، ينيخم) اهللا تيآ(

  .بود رفته آنجا به نجف
قالب به اصرار مهندس  پس از ان«

بازرگان استانداري فارس را پذيرفت و 
در همان روز نخست ورودش به شيراز، 
كميته هاي امام را منحل كرد و خشم 
روحانيون شيراز و پشتيبانان ايشان را 

آيت اهللا . در تهران و قم بر انگيخت
خلخالي پس از ويران كردن آرامگاه 
رضاشاه به انديشه ويران كردن تخت 

گفته مي شد «. مشيد افتاده بودج
خلخالي قاضي بدنام صادر كنندة حكم 
اعدامها و آدم هايش، اعالم كرده اند 
براي ويران كردن تخت جمشيد مي 

من در عكس العمل به اين گفته، . آيند
در يك نطق راديويي اعالم كردم 
براي چنين اقدام خائنانه اي، بايد از 

ميان به نظا. روي جنازة من عبور كنند
هم دستور دادم، كه براي ورود آنها به 

اما پيش از اجراي . شيراز آماده باشند
مأموريت، به آنها دستور داده شد كه 

  .»به تهران باز گردند
در استعفايش بـه آيـت         مرحوم اميني   

، وي را 1358اهللا خميني در فـروردين   
به دليل اعدام ها و بازگـذاردن دسـت      

هش كـرد و    روحانيون و كميته ها نكـو     
گفت شرط بازگشتش به شيراز، تبعيـت       
كميتــه هــا و دادگــاه هــاي انقــالب از 

ـ ن بعـد  يانـدك .  دستور دولت اسـت     زي
 در   تبعيد     همواره  .كرد ترك را رانيا

نگران سرنوشت حـال و آينـده كـشور         
   .  روانش شاد باد.بود
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انتخاب ميان خوب و بد 
 اصالح -دراستبدادفقيه؟

  با تعريف انقالب؟
  
تسلط كامل بر اقتصاد و .  ارد مي شودو

 شد كه 1919ارتش، موضوع قرارداد 
چون . وثوق الدوله با انگلستان بست

جنبش استقالل طلبانه به رهبري 
مدرس مانع از تصويب و اجراي آن 

يم، ژشد، كودتاي رضا خاني و تغيير ر
دولت را عامل سلطه اقتصاد مسلط 

مدرس اين . براقتصاد ايران كرد
از اين رو، . ت را نيك دريافته بودواقعي

در پيام خود به احمد شاه، هشدار داده 
هنوز ايران مواد غذائي صادر مي : بود
يم اينست كه ژمقصود از تغيير ر. كند

ايران نان و پنير و گوشت را هم وارد 
  .و مي دانيم كه چنين شد. كند
، »شاه« بعد از به تبعيد بردن رضا ●

امه پديد حكومت قوام سازمان برن
.  ساله تهيه شد7آورد و برنامه اقتصادي 

تسلط بر سازمان برنامه و سمت و سو 
بخشيدن به اقتصاد ايران موضوع 
. كشماكش ميان انگلستان و امريكا شد

 مرداد 28در سالهاي بعد از كودتاي 
، سرانجام، امريكا بر سازمان برنامه 32

  . مسلط شد
 در دوران نهضت ملي ايران به ●

ي مصدق، كوشش ديگري بعمل رهبر
آمد تا كه اقتصاد كشور توليد محور 

، اين 32 مرداد 28كودتاي . بگردد
دولت كودتا . كوشش را عقيم گذارد

كار را به جائي رساند كه آبگوشت نيز 
  .شد»  يژمونتا«
 انقالب ايران، فرصت ديگري پديد ●

آورد و كوشش شد اين فرصت صرف 
. ددايجاد اقتصاد توليد محور بگر

تحميل حكومت رجائي كافي نشد، 
و كودتاي » اقتصاد مال خر است«

  الزم شد  تا اين كوشش نيز 60خرداد 
  . به جائي نرسد

 در حال حاضر، اقتصاد ايران، مصرف ●
محور و متكي به فروش نفت و گاز و 
فرآورده هاي پتروشيمي و واردات 

بودجه دولت از راه فروش و . است
ه اقتصاد مسلط پيش فروش ثروت ملي ب

حاصل مي شود و اقتصاد داخلي متكي 
شعار رقيبان، در . به بودجه است

انتخابات رياست جمهوري اين شد كه 
پول نفت را سرانه توزيع و يا به سفره 

حاصل آن، . هاي خانواده ها ببرند
 سال 4 ميليارد دالر در 270خرج شدن 

و فالكت بارتر شدن وضعيت اقتصاد 
  . گشتكشور و گسترش فقر

    حال آنكه اگر نظريه ريكاردو بيانگر 
واقعيت بود و تقسيم بين المللي كار، 

 زير –در بيرون از روابط سلطه گر 
سلطه، بنا بر نظر او،  انجام شدني بود، 
امپراطوري انگلستان پديد نمي آمد و 
سرانجامي را نمي يافت كه امروز يافته 
است و اقتصاد ايران سمت و سوئي را 

  .جست كه جستنمي 
  از جمله واقعيتهايي كه ريكاردو از - 3

اقتصاد هر جامعه،  : آن غافل شد اينست
  نيازهائي را كه اعضاي آن جامعه، در 

  
. جريان رشد مي يابند بر مي آورد

توليد كاالها و خدمت ها، در رابطه با 
تقسيم بين .  نيازها، تنظيم مي شوند

 المللي كار به ترتيبي كه ريكاردو
پنداشته است، نياز به نبودن رابطه 

 زير سلطه و نيز يكساني –سلطه گر 
نيازهائي كه انسان در . نيازها دارد

حوزه فرهنگي خود دارد و نيازها كه 
در جريان رشد، پيدا مي كند، با نيازها 
در حوزه فرهنگي ديگر و نيازهائي كه 
جريان رشد در آن حوزه پديد مي 

ن است ممك. آيند، يكسان نيستند
مصرف كاالئي در يك جامعه ستوده و 
در جامعه اي ديگر نا ستوده باشد و يا 
طبيعت هاي نا يكسان، نيازها را نايكسان 
كرده باشند، چگونه ممكن است به 
صرف دو شرط ريكاردو، مبادله انجام 
شود؟  و مي دانيم كه سرمايه داري 
نيازها جعل مي كند و اين نيازها عامل 

  .  شوندمصرف انبوه مي
     واقعيتي كه ريكاردو نديد و ملتهائي 
چون ملت ما به خود ديده اند، اين 
واقعيت است كه اقتصاد مسلط، 
نيازهاي واقعي در جامعه هاي زير 
سلطه را با نيازهاي مجازي جانشين 

نخست، مدعي . كرده است و مي كند
شد فرهنگش جهان شمول است و 
سپس برآن شد نيازها را در جهان 

كسان سازد و اينك، يكسان سازي ي
بسياري از نيازها و نا يكساني نيازهاي 
يكساني ناپذير را وسيله تحميل مصرف 

  . انبوه به انسان كند
  به نيروهاي محركه كه باز - 4

پردازيم، ريكاردو رااز واقعيت ديگري 
بحران اقتصادي : غافل مي يابيم

كنوني، حاصل سلطه ماوراء ملي ها بر 
محركه، نه تنها در مقياس نيروهاي 

. جهان بلكه در مقياس زمان است
توضيح اين كه ماوراء ملي ها مهار 
.  نيروهاي محركه را در اختيار دارند

هر زمان، بخش بزرگ تري از آنها را 
تخريب محيط زيست (در ويرانگري ها 

و تخريب منابع و انسان از راه تحميل 
مصرف انبوه و بيرون بردن نيروهاي 

ه از مدار توليد و بكار محرك
بكار ...)  انداختنشان در سوداگريها و

از اين رو است كه حال و . مي اندازند
آينده را متعين كرده اند و انسانها را 
ناگزير ساخته اند از راه پيشخور، 

بحران حاصل نظام .     زندگي كنند
است و به ما )  پيشخور كردن(قسطي 

 امكان مي دهد اندازه متعين شدن
حال و آينده را  روشن و بسا دقيق در 

با وجود شدت بحران، : نظر آوريم
دولتها نمي توانند به عامل هاي ايجاد 

سرمايه هاي . كننده بحران بپردازند
نجومي را در اختيار سامانه سرمايه 
داري مي گذارند و جرأت اين پرسش 
را نيز به خود نمي دهند كه وقتي يك 

 بكار مي هفتم سرمايه ها در توليد
افتند، شش هفتم بقيه كجا پنهان است 
و چرا به قلمرو توليد باز نمي گردد؟ 
چرا مي بايد ماليات دهندگان امروز و 
بسا نسلهاي آينده هزينه كمرشكن 
بحران را بپردازند؟ هرگاه جامعه ها 
گرفتار جبرها نبودند و يا جرأت انقالب 
را به خود مي دادند و نظام هاي 

و نظام جهاني را مي اجتماعي باز 
ساختند كه در آنها، نيروهاي محركه، 
عادالنه در قلمرو جهان، در رشد بكار 
مي رفتند، ممكن بود از آلودگي 
محيط زيست، جلو گرفت و تقسيم 
عادالنه كاري در مقياس هر جامعه و 

در اين . جامعه جهاني را ممكن ساخت
تقسيم كار، مي بايد همه واقعيتهائي كه 

اشكالهاي . نديد، ديده شوندريكاردو 
ديگري بر نظريه ريكاردو وارد هستند و 
پرسش كننده كه دانشجوي اقتصاد 
است، در درسهاي اقتصاد خود، اين 
اشكالها را خواهد شنيد و خواهد 

    .خواند

  درماندگي همه جانبه
 

حفظ نظم كالس ومدرسه با مديران 
ومعاونان محترم مدارس همكاري 

 .خواهند كرد
وز سه شنبه هشتم ارديبهشت ماه ر - 3

 به عنوان روز اعتراض ملي 1388
 نامگذاري شده وتمامي معلمان ،معلمان

ازحضوردرمدرسه خود داري خواهند 
بديهي است چنانچه حداكثر تا .  نمود

 احكام 1388پايان روز دهم ارديبهشت 
مطابق قانون مديريت خدمات  جديد،

 1/1/1386كشوري بطوركامل  واز 
نشود،حق برگزاري اعتراضات صادر 

گسترده تر را خصوصا در هفته ي معلم 
براي همكاران فرهنگي محفوظ 

  .ميدانيم
  كانون صنفي معلمان ايران

  
كارگران براي بدست آوردن * 

  :حقوق خود مبارزه مي كنند
  
، اطالع حاصل 88 فروردين 20 در ◄

كارگران اخراجي شركت لوله شد كه 
مره در سازي اهواز به صورت روز

مقابل درب اصلي اين شركت تجمع 
 24در  .اعتراضي برگزار مي نمايند

 تن از كارگران 300تعداد فروردين ، 
لوله سازي اهواز اقدام به راهپيمايي 
در سطح شهر، حد فاصل درب كارخانه 

 آنها، از .تا استانداري اهواز نموده اند
معيشت و " : جمله،  شعار مي دادند

  .  "ستزندگي حق مسلم ما
جمعي از ، 88 فروردين 23 در ◄

كارگران كارخانه صدرا بوشهر در 
اعتراض به عدم  بازگشت به كار مجدد 

  .آنها در مقابل مجلس تجمع كردند
 نفر بودند كه به 28كنندگان  تجمع

 6 كارگري كه طي 205 نمايندگي از
ماه گذشته از سوي اين كارخانه كه به 

هاي دريايي و  ساخت سازه
سازي مشغول است بيكار  كشتي
   .اند شده
 160حدود ، 88 فروردين 26 در ◄

كارگر كارخانه نخ البرز، در پي 
اين   از " تعديل نيروي كار"سياست 

قرار است در . كارخانه اخراج شدند
آينده، شمار كارگران اخراجي 

   .افزايش يابد
كميته ، 88 فروردين 28در ◄

هماهنگي براي كمك به ايجاد 
:  اطالع داده است كارگريهاي تشكل

 1388 فروردين ماه 28امروز جمعه 
ماموران امنيتي طي يورشي وحشيانه  

 نفر از اعضاي كميته هماهنگي 100
هاي  براي كمك به ايجاد تشكل

كارگري را كه براي عيادت و احوال 
پرسي خانواده غالب حسيني فعال 
كارگري زنداني، رفته بودند، بدون 

ن و هتاكي دستگير هيچ دليلي با توهي
  كردند
كارگران ، 88 فروردين 28 در ◄

كارخانه كشت و صنعت شمال روز 
گذشته در اعتراض به اخراج همكاران 

  .خود از سوي مديريت، تجمع كردند
 كارگر اين 40 ،در سال گذشته

كارخانه پس از اتمام قراداد كار از 
    .بودند سوي مديريت اخراج شده

در پي نشست  ،88 فروردين 29 در ◄
كميته هماهنگي براي كمك "اعضاي

با "به ايجاد تشكل هاي كارگري
خانواده ي كارگر زنداني غالب 
حسيني كه به اتهام  شركت در مراسم  

 87سال )  ارديبهشت11(اول ماه مه 
دستگير و زنداني شده بود، در ساعت 

 خانه حسيني به محاصره پليس و 11
اعضاي نيروهاي امنيتي در آمد و كليه 

كميته هماهنگي حاضر در آن محل 
  .دستگير شدند

  
تجاوز به حقوق انسان به بهانه * 

  :مذهبي
 
علي رغم ، 88 فروردين 27 در ◄

انحالل تشكيالت غير رسمي بهائيان در 
ايران، در برخي مناطق كشور، احضار 

، همچنان واواكگسترده بهائيان به 
 23 تا 16از تاريخ   .ادامه دارد
اه سال جاري در مشهد، فروردين م

ناهيد قديري ، نسرين قديري ، رزيتا 
واثقي ، هومن بخت آور ، نورا نبيل 
زاده ، داور نبيل زاده ، كاويز نوزدهي 
، مهسا اقدسي زاده، رويا رجبيان 

عضو سابق هيئت (وسيروس ذبيحي 
به تناوب ) خادمين جامعه بهايي مشهد

 .ندشده ا احضار واواكبه ستاد خبري 
 افراد احضار شده را ران واواكمأمو

براي اخذ تعهد مبني بر عدم هرگونه 
فعاليتي كه مربوط به عقايد و باورهاي 
ديني آنان حتي شركت در ضيافت 

  .باشد تحت فشار گذاشته اند
، مأموران 88 فروردين 23 در ◄

پس از مراجعه به منزل واواك، 
خانواده سروريان، اقدام به تفتيش 

ي همچون كتب منزل و ضبط لوازم
در پايان . مذهبي آنان نمودند

نيروهاي لباس شخصي خانم سرور 
 ساله و دانشجوي 25سروريان، 

كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني را 
 واواكبه همراه خود به ستاد خبري 

 او رادر شهر همدان منتقل نموده و 
 نامبرده هم اكنون . كردندبازداشت 

  .در محل نامعلومي به سر مي برد
، به گزارش 87 ارديبهشت 1 در ◄

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 
منزل مسكوني يكي از شهروندان بهايي 
طي هفت روز در سه نوبت مورد حمله 

هر سمنان  ش.افراد ناشناس قرار گرفت
در طي ماههاي اخير شاهد 
برخوردهاي گسترده اي همچون، 
حمله با نارنجك دستي به منازل، 

 احضار و بازداشتهاي تخريب قبرستان،
 ضدگسترده توام با تفتيش منازل بر 

طي هفته اخير  .بهاييان اين شهر بود
 فروردين ماه منزل 27 تا 20مورخه 

مسكوني آقاي يحيي هدايتي در سه 
نوبت در نيمه هاي شب مورد حمله و 
سنگ اندازي افراد ناشناس موتور 

  .سوار قرار گرفت
سركوب هموطنان كرد ادامه * 
  :ددار
يك زنداني ، 88 فروردين 28 در ◄

سياسي كرد به نام يوسف  رحماني پور 
در زندان مركزي شهر مهاباد دست به 

نامبرده در اعتراض   .زداعتصاب غذا 
 عدم "وبه حكم صادره و آنچه كه ا
ناعادالنه "رسيدگي به پرونده  خود و

  . ذكر كرده است"بودن حكم

 پرونده زنداني، 88 فروردين 31 در ◄
 15سياسي فرهاد حاج ميرزائي از شعبه 

 دادگاه 2دادگاه انقالب تهران  به شعبه 
 2رئيس شعبه .   شداحالهانقالب سنندج 

دادگاه انقالب فردي بنام طياري است 
   ميليون توماني 430طياري وثيقه . 

براي زنداني سياسي فرهاد حاج 
  .ميرزائي تعيين كرده است

ليليان عباس ج، 88 فروردين 23 در ◄
مراجعه به دادگاه انقالب شهر كرمانشاه 

 رأي دادگاه مبني بردر آن جا، . كرد
 ماه حبس 15 محكوم شدنش به 

 به اين نويسنده و پژوهشگر ،تعزيري
 .شدكُرد ابالغ 

ي سوم  رأي مزبور از طرف شعبه
صادر دادگاه انقالب اسالمي كرمانشاه 

 شناسايي و جذب  اواتهام. شده است
عرفي آن به كشور بيگانه، جاسوس و م

  .است
   

تشديد فشار به زندانيان * 
 اعدامها و تهديد به –سياسي 

  :اعدام
 
بنابه گزارشات ، 88 فروردين 30 در ◄

 زندان اوين آزار 350رسيده از بند 
 همچنان 350زندانيان سياسي بند 

در سال جديد زندانيان : ادامه دارد
سياسي از داشتن مالقات حضوري با 

. شدند اده هاي خود محروم خانو
بعضي از خانواده از شهرستانهاي دور 
با طي مسافتهاي طوالني  به زندان 
اوين مراجعه كرده بودند تا بتوانند با 
عزيزان خود  مالقت كنند ولي آنها را 

  .ت حضوري محروم كردندقااز مال
جابر بانشي ، 88 فروردين 21 در ◄

 دادستان  عمومي و انقالب شهر شيراز
گذاري  بعد از اعدام عامالن بمب

حسينيه سيدالشهداي شيراز در جمع 
از اقدامات  پس : گفته استخبرنگاران 

گسترده اطالعاتي و دستگيري متهمان 
، متهمان پرونده به "مكفي"و تحقيقات 

 "اعتراف"اعمال جنايتكارانه خود 
از طي تشريفات  كردند و پس 

 از جمله رسيدگي در دادسرا "قانوني"
نهايت  و صدور حكم دادگاه بدوي، در 

دادگاه تجديدنظر، حكم اعدام سه نفر 
گذاري را تاييد  از عوامل اصلي بمب

  .كرد
عليرضا همتي، ، 88 فروردين 25 در ◄

 در 84زنداني متهم به قتل كه از سال 
زندان مركزي اهر به سر مي برد، 

 17صبحگاه روز سه شنبه مورخه 
 اهر 11فروردين در حياط كالنتري 

واقع در جنب اين زندان به دار 
  .آويخته شد

» رضا جعفري، 88 فروردين 30 در ◄
معاون دادستان تهران با تشريح ابعاد 

ها  اي از بازداشت عوامل ده ناگفته
سايت پورنو و مستهجن ايراني توسط 
سپاه پاسداران تاكيد كرد كه مجازات 

ها كه  عوامل اصلي اين سايت
برند  ت به سر مياكنون در بازداش هم

 .اعدام است» االرض افساد في«به اتهام 
 زنداني حبيب ، 88 فروردين 29 در ◄

 زندان 4 ساله  از بند 29باقريان 
دستگرد اصفهان جهت اجراي حكم 
اعدام به سلول انفرادي منتقل 

 فروردين ماه 30او صبح امروز .گرديد
  .در زندان مركزي اصفهان اعدام شد
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