
  

 

 بهدر  آنچه.بخش بزرگي از واقعيت بحران اقتصادي، همچنان از ديدگاه همگان بيرون و پنهان است:انقالب اسالمي
نه تنها مردم . اقتصاد ايران مربوط مي شود، بي اطالعي همگان از واقعيت بحران، فعاليت هاي اقتصادي را فلج كرده است

براي مثال، بنا بر اطالع از عسلويه، . از واقعيت آگاه نيستند، بلكه رژيم واقعيت را مقلوب و بدان، مردم را مي فريبد
اما رژيم با ساختن فيلمهاي خبري دروغين، اينطور مي باوراند كه سرمايه ها در بهره فعاليتهاي نفت و گازي خوابيده اند 

اقتصادي در امريكا و ايران اختصاص مي » سر وحشتناك«فصل اول را به ... برداري از منابع نفت و گاز، بكار افتاده اند و
  .دهيم

ها در باره نفت و گاز و سياست روسيه بر جلوگيري از     در فصل دوم،  گزارشي در باره عسلويه و نيز داده ها و اطالع 
  .انتقال نفت و گاز آسياي ميانه به غرب را مي آوريم

    در فصل سوم، خبرها و داده هاي همچنان در باره نفت و گاز و ركود اقتصادي ايران را به ترتيبي كه خود وضعيت 
  .واقعي اقتصاد ايران را گزارش كنند، نقل مي كنيم

يم با امريكا ژ خبرها و نظرها در باره رابطه اسرائيل با امريكا در باره ايران و مذاكرات محرمانه ميان ر،در فصل چهارم      
  .وريمآرا مي 

در فصل پنجم،  شرح وضعيتي را مي يابيد كه جامعه ايراني در دوره رياست جمهوري خامنه اي و نخست وزيري       
  .اين شرح را منتظري در نامه اي به خميني،  داده است. ميرحسين موسوي پيدا كرده بود

      در فصل ششم گزارشي از ايران را مي خوانيد در باره  مافياي حاكم بر ورزش كشور و فساد گسترده حاكم بر ورزش 
  .كشور

  .      در فصل هفتم، قسمت ديگري از مطالعه در باره مافياهاي سركوبهاي خياباتي را مي خوانيد
   در فصل هشتم،  خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان مي گذرانيم     

  
  4         در صفحه 

 
  پاكنژاد-ج

  انتخاب بهترين گزينه
  

 ادعا   از جمله مواردي كه در بحث انتخابات ايران به آن اشاره ميشود اين 
 مرحله در. است كه انتخابات در نظام حكومتي ايران دو مرحله اي است

اول افرادي از سوي حاكميت و در واقع واليت مطلقه به مردم معرفي 
 و در مرحله دوم از مردم ميخواهند كه در بين اين افراد، - انتصاب-ميشوند

را برگزينند تا او به نوبه خود كارگزارنظرات قدرت مطلقه » اصلح«فرد 
دم درانتخاب صاحبان اين نظريه معتقدند كه در مرحله دوم، مر. حاكم شود

كردن آزادي نسبي دارند و بايد ازاين آزادي استفاده بهينه را كرده و از 
ميان افراد معرفي شده آن را كه بدتر ميدانند حذف كنند و راي خود را به 
نفع بد به صندوق آرا بريزند تا بلكه با گذار از بدتربه بد به مرحله اي برسيم 

اما اين نظرفريبي بيش !.كه انتخاب بين بد و خوب ممكن گردد
نيست،دروغي كه ساخته ذهن هاي معتاد به قدرت است كه همواره در 

  . .ذهنيت آنها منافع و يا مصالح جايگزين حقوق ميشوند
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New   
انقالب     
 اسالمی 

  پرسشها از ايرانيان و پاسخ از ابوالحسن بني صدر 
  

رياست جمهوري در بحبوحه » انتخابات«
  بحران اقتصادي

  
 عواملي كه اقتصاد ايران را مصرف محور كرده اند و نقش 

  :دولت و بخصوص رئيس جمهوري در اقتصاد
  

توضيح .    شما از اقتصاد مصرف محور و اقتصاد توليد محور صحبت مي كنيد
 و چه نقشي دولت بدهيد چه عواملي سبب مي شوند اقتصاد مصرف محور بشود

آيا اگر احمدي نژاد جاي خود را به ديگري بدهد، ممكن است . در اين كار دارد؟
  :او بتواند اقتصاد را توليد محور كند؟

 
تا ساخت دولت تغيير نكند، اقتصاد مصرف : پاسخ به پرسش اول

  :محور به اقتصاد توليد محور بدل نمي شود
  

ف محور مي شود و عوامل آن كدامها     در اين باره كه چگونه اقتصاد مصر
بمناسبت اول ماه مه، به كارگران . هستند، بطور مرتب نوشته ام و گفته ام

در مقام پاسخ به . ايران، پيام داده ام و يكچند از اين عوامل را بر شمرده ام
اين پرسش، آن عامل ها را باز مي آورم و در باره نقش دولت توضيح مي 

  :دهم
و . ن افزوده شده استآو مداوم گشته و همواره بر ميزان  تورم مزمن – 1

 يكي از شيوه هاي استثمار زحمتكشان و رانت خواري اقليت حاكم و ،تورم
و صد البته عامل گشوده نگاه داشتن دروازه ها بر روي . سود جو است
  .واردات است

تي وق.  يك امر واقع مستمر است، فرار سرمايه ها و استعدادها از كشور– 2
ن آورده هاي نفتي را نيز بر آصدور نفت خام و وارد كردن بنزين و ديگر فر

 زمينه ، هر زمان بيشتر از زمان پيش، متوجه مي شويم در ايران،فرار بيفزائيم
  . كار  از بين مي رود و نيروهاي محركه يا تخريب مي شوند و يا صادر

بخواهيم بر مبناي هرگاه .  همواره بر ميزان بيكاران افزوده مي شود– 3
 از ميزان بسيار باالي بيكاري كه ، وضعيت را بسنجيم،ضوابط يك اقتصاد سالم

 وحشت مي ، درصد جمعيت در سن كار مي شود50بدون ترديد بيشتر از 
از حال و روز كارگران و جملگي مردم ايران و بيشتر از وضعيت . كنيم

  . وحشت مي كنيم،كارگران، از حال و روز نسل فردا
 كارخانه هائي كه حاصل كار مردم ،»خصوصي سازي« زير عنوان – 4

 مالي واگذار مي شوند و – به مافياهاي نظامي ،زحمت كش ايران هستند
بگذريم . نها كارخانه ها را اغلب تعطيل و يا وسيله رانت خواري مي كنندآ

از شركتهاي دولتي كه دولت از وجودشان خبر نيز ندارد و وسيله خورد و 
 .دها هستندبر
 سهم سرمايه ، در بودجه دولت و در اعتباراتي كه نظام بانكي مي دهد– ۵

ميزان نرخ بهره، .  كم و كمتر شده است، سال به سال،گذاري هاي توليدي
  . فعاليتهاي توليدي را بي سود و انواع سوداگريها را پر سود مي كند

 بر اقتصاد كشور ، در پوشش سپاه، مالي- دست اندازي مافياهاي نظامي – 6
 اقتصاد ايران را به بالئي گرفتار ،و هدف شدن براي رساندن سود به حداكثر

كرده است كه سرطان اقتصاد است و اينك دارد زندگي را از اين اقتصاد  
 . مي گيرد

، همراه با نياز دولت به  شدت تورم و نيز سودجوئي مهار نكردني مافياها– 7
نها را آ دولت دست نشانده ي تأمين بودجه خود، فروش ارز به قيمت باال برا

نياز اين دولت به . مجبور كرده است دروازه ها را بر روي واردات بگشايد
 ،قدرتهاي خارجي چون روسيه و چين و حتي شيخ نشين هاي خليج فارس

مزيد بر علت گشته، دروازه هاي وطن ما را بر روي واردات گشوده تر 
 شدن واحدهاي توليدي و بيكاري شما ن تعطيلآحاصل . كرده است

  .كارگران ايران است
  2  در صفحه 
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 1388 خرداد 3تا ارديبهشت21     ا ز723شماره
١٣٨٨

  4ص:  پولي جهان در ويراني است – سر وحشتناك اينست كه نظام مالي ◄
  4ص:  نفت و گاز موضوع رابطه مسلط زير سلطه، ميان ايران با روسيه و غرب ◄
  ردات بنزين، بحران  خورد و برد منابع نفت و گاز ايران، وا◄

   6ص: ... كمبود نفت و
   7ص :... گفتگوهاي محرمانه، تروريسم و، !اولتيماتوم نتان ياهو به اوباما◄
   ياد آوري روزگار سياه ايران در حكومت خامنه اي◄
   10ص موسوي تحت واليت خميني؟ –
   11ص :  تارعنكبوت روابط شخصي كه مافيا بر ورزش كشور حاكم كرده است◄
  12ص: قسمت دوم مافياهاي مأمور سركوبها در كوچه ها و خيابانها  ◄
   تجاوزها به حقوق انسان، ترجمان رابطه مافياهاي نظامي◄

  13ص:  مالي با جامعه ايراني شده اند – 
  

 
ر وحشتناك؟س  
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  دولت استبدادي وابسته بخاطر نياز - 8
 نمي تواند عامل گسترش ،شديدش

يم ميزان ژقاچاق كه ر. قاچاق نباشد
ورد مي آن را يك دهم واردات برآ

 نه تنها مزاحم ديگري براي توليد ،كند
 بلكه عامل فراواني ،داخلي است
 كه –تماعي سيبهاي اجآنابساماني ها و 
  .  مي شود–نها است آاعتياد يكي از 

 مبادالت مرزي و ،     وقتي بر قاچاق
بازارهاي «نيز واردكردنها از طريق 

 ،توسط قدرت بدستان را بيفزائيم» زادآ
از عاملي مهم از عوامل ويراني اقتصاد 

گاه مي آ نيك ،و انحطاط جامعه ايراني
  .شويم

است   بورس بازيها، سرطان ديگري - 9
. كه اقتصاد ايران را بي جان مي كند

مد نفت و آبودجه دولت حاصل از در
انواع قرضه ها و نقدينه كه دائم بر 

 عامل اصلي ،ن افزوده مي شودآحجم 
 از جمله بورس بازي ،رانت خواري

نتيجه اينست كه ميزان سود در . است
 در مقايسه با ميزان ،فعاليتهاي توليدي

 كمتر و مجال سود در سوداگري، بسيار
فعاليت توليدي زمان به زمان كمتر 

  .شده است
  نابرابريها دائم پر شمارتر و بزرگ - 10

تر و سبب گسترش فقر و تنگ شدن 
 عرصه توليد، حتي در بخش كشاورزي

اين نابرابريها، در همان حال . مي شوند
كه در ايران امروز، طاقت شكن شده 
اند، باز كردن دروازه ها را بر روي 

هم به اين . واردات ناگزير تر كرده اند
دليل كه قدرت خريد اقليت پر درآمد 
جذب فرآورده هاي مرغوب و گران 
قيمت مي شود و هم به اين دليل كه 
تورم بر شدت نابرابري و در همان 
حال فقر مي افزايد و دولت را ناگزير 
مي كند دروازه ها را بر روي كاالهاي 

تا فشار فقر باز كند ... ارزان چيني و
  .انفجار سياسي ببار نياورد

 عامل كه فهرست كردم و 10    اين 
عاملهاي ديگر كه در مناسبت هاي 

 به هر ، تشريحشان كرده ام،ديگر
ايراني هشدار مي دهند  عوامل مصرف 
محور گرداندن اقتصاد و از ميان بردن 

و چرا زمينه هاي توليد كدامها هستند 
تبدادي به هر روز كه تغيير دولت اس

دولت حقوقمدار به تأخير افتد، 
خطري كه حيات ملي را تهديد مي 

  .كند، بزرگ تر مي شود
و رئيس ) سه قوه (    اما نقش دولت 

» ولي مطلقه«قوه مجريه تداركاتچي 
  :در مصرف محور شدن اقتصاد چيست؟

  نخست يادآور شوم كه بودجه - 1
 ميليارد دالر است كه 298دولت 
اين . يارد دالر كسر دارد ميل۵٠حدود 

بودجه از نفت و وام و عوارض 
گمركي و فروش ارز حاصل از صدور 

در نتيجه، بودجه . نفت بدست مي آيد
دولت برداشت از توليد ملي نيست، 
برداشت از فروش و پيش فروش ثروت 

و بجاي آنكه . كشور و مصرف است
دولت وابسته به ملت باشد، ملت وابسته 

يير اين رابطه، بدون تغ. به دولت است
تغيير ساخت دولت از يك ساخت 
استبدادي به يك ساخت مردم ساالر 

زيرا دولت استبدادي . ميسر نيست
موجوديت خود را از جريان نفت و 
گاز و فرآورده هاي نفتي به خارج و 

  . ورود كاالها و خدمات به داخل دارد
  تغيير ساخت دولت هنوز كافي - 2

   زيرا مي بايد . نيست
 40 به رانت خواري كه حدود –الف 

درصد توليد ناخالص ملي و فساد ذاتي 

اقتصاد مصرف محوري از نوع اقتصاد 
  ايران است و

 30 به اسراف كه خود مي گويند – ب 
 درصد بودجه را تشكيل مي دهد، 40تا 

  . پايان داد
 ساخت بودجه و ساخت اعتبارات -ج 

بانكي و ساخت واردات را نيز مي بايد 
  .تغيير داد

 دستگاه تبليغاتي رژيم از قول - 3
صندوق بين المللي، دروغي را باز مي 

 2/3ايران با رشد اقتصادي : گويد
درصد، در ميان كشورهاي جهان، مقام 

 خواهد 2009چهل و دوم را در سال 
اين در : دروغ ساز، مي افزايد. داشت

حالي است كه اقتصادهاي امريكا و 
از دوران . كننداروپا، رشد منفي مي 

شاه، يك عامل بزرگ مصرف محور 
شدن اقتصاد ايران، رشد باالي مصرف 

بعد از . و رشد منفي توليد بوده است
انقالب با بودجه اي كه حكومت 
رجائي تصويب و اجرا كرد و از آن 
پس، بودجه هائي كه حكومت هاي 
دوران واليت مطلقه فقيه به تصويب 

، رشد رسانده و به اجرا گذاشته اند
اقتصاد مصرف محور، بزرگ تر و رشد 
اقتصاد توليد محور، منفي تر شده 

توضيح اين كه توليد ناخالص . است
ملي را بر اساس مصرف، برآورد مي 

صندوق بين المللي پول صورت . كنند
يعني ارقامي را مي بيند كه . را مي بيند

اين .  رژيم در اختيارش مي گذارد
  دستگاه 

 تا 30نت خواري و  درصد را40  -الف
 درصد اسراف را از ميزان كل 40

  و . مصرف كم نمي كند
نفت و گاز و ( فروش ثروت كشور –ب 

را هم به حساب كسر ) ديگر منابع كاني
 ۵٠كسر بودجه . توليد نمي گذارد

ميليارد دالري را مصرف حساب مي 
  . كند
 كاري به اين كار نيز ندارد كدام –ج 

د مثبت مي بخش از اقتصاد ايران رش
اما اگر . كند و كدام بخش رشد منفي

حتي فروش نفت و فرآورده هاي نفتي 
را نيز در نظر نگيريم، تنها رانت خواري 
و اسراف و كسر بودجه را از توليد 
ناخالص بخش دولتي كم كنيم، 
واقعيت را وحشتناك تر از آن مي 

 درصد 2/3: يابيم كه تصور مي كرديم
ي اقتصاد رشد بخش دولتي، رشد منف

وقتي كسر . توليد محور را مي پوشاند 
بودجه و رانت خواري و اسراف را 

، مي بينيم با واقعيت منظور مي كنيم
جديدي روبرو شده ايم و آن اينكه 
رشد اقتصاد مصرف محور نيز منفي 

براي اين كه نسبت هزينه . شده است
به درآمد، در بخش دولتي اقتصاد 

كسر : ايران، بسيار بزرگ شده است
 ميليارد دالر ۵٠بودجه بسيار بيشتر از 

رانت خواري به كنار، تنها . است
و )  درصد 40 درصد و نه 30(اسراف 

 ميليارد دالر مي 4/139كسر بودجه 
      .شود

 دانشجويان از آقاي كروبي – 4
آيا اگر حفظ نظام ايجاب : پرسيده اند

كند، شما تمامي دانشجويان حاضر در 
داني مي كنيد؟ پاسخ اين سالن را زن

بله زنداني مي كنم زيرا : داده است
بديهي است . حفظ نظام تقدم دارد

كسي كه در حوزه، منطق صوري را 
  آموخته است، نمي تواند بفهمد كه 

 نظام براي حقوقمند زيستن –الف 
  . مردم است و مردم براي نظام نيستند

 هرگاه نظام حقوقمند بود، حافظ –ب 
وق آنها مي گشت و دانشجويان در حق

تعارضي كه سبب زنداني كردن آنها 
  . شود، پديد نمي آمد

 او، آگاه يا ناخود آگاه، تصديق –ج 
مي كند، كه دولت قدرتمدار است و 
هرگاه ايرانيان بخواهند از حقوق خود 

از اين . برخوردارشوند، سقوط مي كند
رو، ميان قدرت و حقوق انسان و 

 حاكميت حقوق ملي ايرانيان، تقدم و
  . را به قدرت مي دهد

     حال اگر اين شخص رياست 
جمهوري بيابد، با اين طرز فكر، به 
اقتصاد و بودجه دولت، از ديد تقدم 
. مطلق با حفظ نظام است، مي نگرد

يعني بودجه ساخت كنوني و تكيه اش 
را بر اقتصاد مصرف محور نگاه مي 

بر فرض كه حكومت او تكرار .  دارد
مي بگردد، نه رانت حكومت خات

خواري از ميان مي رود و نه پويائي 
اقتصاد مصرف محور مي گذارد كه 
هزينه ها بزرگ تر و درآمدها كوچك 

  . تر نشوند
      در حقيقت، اقتصاد بعدي از ابعاد 
چهارگانه ايست كه سه بعد ديگر آن، 
. سياسي و اجتماعي و فرهنگي هستند

اين چهار بعد از يكديگر جدائي 
پس هرگاه بخواهيم . پذيرندنا

اقتصادي توليد محور پيدا كنيم، مي 
بايد بعدهاي سياسي و اجتماعي و 
فرهنگي با چنين اقتصادي سازگار 

آنها كه از تحول تدريجي، آنهم . شوند
در درون رژيم  واليت مطلقه فقيه، 
صحبت مي كنند، واقعيت را نمي 
شناسند و بطريق اولي، مردم را از 

خود نمي شناسند، آگاه واقعيتي كه 
هرگاه ايرانيان در اقتصاد . نمي كنند

امريكا تأمل كنند، مي توانند به شدت 
زلزله مرگبار و ويراني آوري پي ببرند 
كه در بي خيالي زندگي كردن و آن 
را نديدن و يا ديدن و به روي خود 

امريكائيان آن را . نياوردند پي مي برند
چون نه از وقوع آن . نديدند

وگيري كرده اند و نه حتي خود را جل
آماده ساخته اند، مرگباري و 

نه . ويرانگريش صد چندان شده است
تنها حكومت بوش واقعيت را به مردم 
امريكا نگفت و وسائل ارتباط جمعي، 
مردم امريكا را از واقعيت آگاه نكردند، 
بلكه مبلغ صورتي شدند كه، به ادعاي 

ود حكومت، گزارشگر رونق اقتصادي ب
كم شدن بي كاري و افزايش مصرف (

هشدارهاي ...) . خانوارها و
اقتصاددانهاي آگاه سانسور شدند و 
امريكا و جهان گرفتار بالئي بزرگ 

  .گشتند
 بدين قرار، بر فرض كه كار از كار – ۵

اقتصاد ايران نگذشته باشد، بدون تغيير 
رابطه ملت با دولت، درمان ممكن 

به رها كردن اما تغيير رابطه . نيست
دولت از واليت مطلقه فقيه و از ميان 
برداشتن ستون پايه هائي تحقق مي 
يابد كه ساختمان استبداد بر آنها، برپا و 

از اين ديد كه بنگريم، . استوار است
. تحريم انتخابات را نيز كافي نمي يابيم

توضيح اين كه گرچه وسعت تحريم 
گوياي مخالفت جمهور مردم با رژيم 

اما عزم مردم بر تغيير سرنوشت است، 
خود و بنا بر اين، تغيير رابطه خود با 

ورود در جنبش . دولت نيز ضرور است
براي به عمل درآوردن عزم خويش نيز 

اين دو كار، نياز به انديشه . بايسته است
راهنماي آزادي و فرهنگ و اخالق 
. آزادي و زورزدائي دائمي دارد

ر كردن نيازمند عزم به يك رشته تغيي
در جنبش : ها و تغيير دادنها است

همگاني تحريم، بمثابه بخشي از جنبش 
تغيير انديشه راهنما و فرهنگ و اخالق 
و تغيير رابطه ملت با دولت، مي بايد 

  . شركت كرد
  

 پرسش در باره اقتصاد كشور 5* 
در اين ايام كه بحران اقتصادي 

  :جهان را فراگرفته است
 
اميدوارم كه . سالم آقاي بني صدر   

با . حالتان خوب و ايامتان خوش باشد
توجه به مقاالت اخير نشريه انقالب 
اسالمي در هجرت، اجازه مي خواهم به 

 به ،عنوان يك عالقه مند به حوزه اقتصاد
طرح چند پرسش از شما كه به حق در 
ايران از جمله خوش نامان و بزرگان علم 

بپردازم و  اقتصاد محسوب مي گرديد
اهشمندم هرگونه كه صالح مي دانيد خو

 :به آنها پاسخ دهيد
لطفا طرح تبديل پول بين المللي به . 1

سبدي از پول را كه در اوايل انقالب نيز 
قصد اجراي آن را داشتيد، مورد 
موشكافي بيشتري قرار دهيد و صادقانه 

 شما عملي مي يبگوييد اگر طرح ها
شدند، آيا ايران مي توانست به يكي از 
قطب هاي بزرگ اقتصادي جهان تبديل 

  گردد؟
اگر به جاي دالر، پول ديگري . 2

جايگزين آن گردد، آيا ارزش آن حتما 
ني مي ي آيا پيش ب ثابت خواهد ماند؟

كنيدكه وضعيت مشابهي نيز براي يورو 
  به وجود آيد؟

به نظر شما بحران به وجود آمده، از . 3
چه هنگام اثرات واقعي خويش را در 

ران بروز خواهد داد و شما چه آينده اي اي
ايران . را براي ايران پيش بيني مي كنيد؟

 چه راهكارهايي را اتخاذ كند تا  بايد
كمترين پيامدهاي اين مسئله را متحمل 

  گردد؟
نظر شما پيرامون ثابت ماندن نرخ . 4

 در ايران چيست ؟ چرا 88بهره در سال 
دولت با وجود مخالفت هاي گسترده 

   اين طرح را اجرايي نمود؟،تصادداناناق
واكنش شما و ساير اقتصاددانان به آن . 5

جمله بي ادبانه و دور از نزاكت خميني 
همواره تندرست . چه بود؟ درود برشما

 .باشيد
  

 پرسش هموطن ۵پاسخها به 
  :عالقمند به اقتصاد كشور

  
  طرح سبد ارزها بجاي دالر، كه - 1

رزهاي قوي عبارت مي شد از انتخاب ا
به ترتيبي كه مجموعه آنها، ثبات نسبي 
قدرت خريد درآمد ايران از فروش 
نفت را تضمين كند، بخشي از مجموعه 

  :اي از تدابير را تشكيل مي داد
 تثبيت قدرت خريد نفت و نيز – 1/1

  .مواد اوليه 

 منظور كردن رشد اقتصاد صادر – 1/2
كننده نفت در فروش نفت به اقتصاد 

ين تدبير، ايجاب مي كرد كه با ا. مسلط
خريداران نفت ايران، توافق جامعي 
در باره انتقال دانش و فن و تجهيزات، 

اين . به اقتصاد ايران بعمل مي آمد
تدبير به اوپك نيز پيشنهاد شده بود اما 
چون با رانت خواري رژيم هاي 
استبدادي نفت فروش، نمي خواند، 

  .مسكوت گذاشته شد
دن تورم زدائي در  همراه كر– 1/3

داخل با  ناچيز كردن تورمي كه از 
طريق كاهش قدرت خريد درآمد 

  .نفت به اقتصاد تحميل مي شد
 آزاد كردن اقتصادهاي خريدار – 1/4

توضيح اين . نفت ايران از سلطه دالر
كه اقتصادهاي خريدار نفت، ديگر 
ناگزير نبودند دالر براي خريد نفت و 

 .  كنندگاز و مواد اوليه ذخيره
  اما آيا اين تدابير سبب مي شدند    

اقتصاد ايران يكي از قطب هاي 
  :اقتصادي جهان بگردد؟ پاسخ اينست

 غير از  اتخاذ يك سلسله تدابير – 1/۵
براي تبديل كردن اقتصاد مصرف 
محور به اقتصاد توليد محور، كه چند 
نوبت تشريح كرده ام، اقتصاد توليد 

است پولي بود محور نيازمند پول و سي
  و هست كه 

 ثبات ارزش پول را تضمين –الف
  كندو 

  پول ملي را از وابستگي به ارز –ب 
  خارجي آزاد كند و 

  پول را، هم به لحاظ ارزش و هم –ج 
بلحاظ حجم، تابع توليد داخلي و رشد 

بدين قرار، سياست پولي . آن بگرداند
بخشي از مجموعه تدابيرباال نيز بود و 

  . هست
 بلحاظ نيروهاي محركه، ايران – 1/6

توانائي الزم را براي داشتن يك 
اقتصاد توليد محور و مستقل و بطور 

  :خودجوش در رشد، داشت
 جامعه ايران جوان شده بود و ●

هرگاه تدبيرها در قلمرو آموزش و 
بانك «پرورش به اجرا در مي آمدند و 

تشكيل مي شدند، ايران » استعدادها
محركه اي كه بزرگ ترين نيروي 

انسان صاحب دانش و فن باشد را مي 
بديهي است اين نيروي . داشت

محركه نيروهاي محركه ديگر را در 
رشد بكار مي گرفت و بر كم و كيف 

  .آنها مي افزود
 از تدبيرها يكي نيز كاستن از شمار ●

كارمندان و افزودن بر استعدادهاي 
آماده شركت در فعاليتهاي توليدي 

بير عالوه بر پيدا كردن اين تد. بود
بانك استعدادها، بودجه دولت را آزاد 

) نيروي محركه دوم(و سرمايه بزرگي 
را در اختيار اقتصاد توليد محور قرار 

حتي پيش از آن، با تغيير . مي داد
تركيب بودجه، بودجه توليدي افزايش 

اال اين كه هنوز فعاليتهاي . يافت
توليدي قادر به جذب تمامي بودجه 

  .بودن
 دانش و فن، نيروي محركه سومي ●

است كه اقتصاد ايران مي توانست به 
الزمه آن، همراه كردن . كار گيرد

صدور نفت با ورود اين نيروي محركه 
بديهي است برخورداري از اين . بود

توانائي نياز به استقالل سياسي بمعناي 
بيرون رفتن از روابط قوا با قدرتهاي 

يران اين انقالب ا. خارجي داشت
امكان را به ايران مي داد هرگاه 
گروگانگيري و محاصره اقتصادي و 
جنگ، ايران را در موقعيتي قرار نمي 

  .دادند كه قرار دادند
 اقتصاد ايران، برغم وابستگي كه به ●

  اقتصاد مسلط پيدا كرده بود، در 
  
  

 3در صفحه                                     
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ورزي از بخشهاي صنعت و كشا
  امكانهاي بسيار هنوز مورد استفاده قرار 

هرگاه مي . نگرفته برخوردار بود
خواست به استقالل اقتصادي دست 
يابد و اقتصاد در خدمت انسان قرار 
گيرد، توان ايجاد نظام اقتصادي 
جديدي را مي يافت كه مي توان آن 

  . خواند» اقتصاد توحيدي«را 
ان  موقعيت ايران در منطقه و امك●

 از جمله از راه –گسترش بازار داخلي 
 بازار گسترده –توزيع عادالنه درآمدها 

اي را در اختيار اقتصاد ايران قرار مي 
  .داد
نيروي محركه ( فراواني مواد اوليه ●

و گوناگوني هاي طبيعي ) ارزشمند
ايران، اقتصاد ايران را از امكان رشد 

  .كم نظيري برخوردار مي كرد
  اعتبارهاي توليدي و  حذف بهره از●

حفظ آن در اعتبارات بازرگاني، با 
توجه به فرهنگ ديرين ايران و امكان 

، به اقتصاد ايران »صنايع هنري«رشد 
امكان مي داد فرآورده هاي خود را، 
از جاذبه هايش براي جلب گردشگران 

و گردشگري را نيروي محركه . بگرداند
  .اقتصاد خود كند

ي انديشه  و چنانچه بيان آزاد●
راهنماي ايرانيان مي گشت و بار زور 
در رابطه ها كم و خشونت بي محل 
مي شد و بنا مي شد بجاي اين كه 
هركس به فكر اين باشد كه چگونه از 
ديگري بخورد، استعدادهاي خود را 
بكار مي انداخت، نيروي محركه اي 
كه بيان آزادي است، بازترين فضا را 

ديد مي براي فعاليتهاي اقتصادي پ
  و. آورد

 و اگر  ستون پايه هاي استبداد ●
برداشته مي شدند و نظام اجتماعي 
ايران باز و تحول پذير، بنا بر اين، توانا 
به فعال كردن نيروهاي محركه در 
خود مي گشت و دولت حقوق مدار، 
امنيت هاي قضائي و غير آن را برقرار 
مي كرد، صد البته كه ايران صاحب 

 پذير و در خدمت يك اقتصاد رشد
انسان مي شد و از ننگ فروش ثروت 
ملي خود و زندگي با درآمد آن، آنهم 

  .در فقر، مي رهيد
     پرسش كننده و همه مردم ايران 
مي بايد توجه داشته باشند كه نه تنها 
برنامه بناي چنين اقتصادي وجود  مي 

  داشت، بلكه 
 برغم فقدان اسباب و وجود –الف 

تدابير، سبب شد كه در موانع، اجراي 
شهرها و روستاها، درآمد متوسط 
خانوارها از هزينه متوسطشان، فزوني 

  . گيرد
 در قلمروهاي كشاورزي و صنعت –ب 

. فعاليتهاي توليدي گسترش پيدا كنند
 كه همه روز در –بدانحد كه بيكاران 

  كار -خيابانها راه پيمائي مي كردند 
  . بجويند

ي تجديد  نظام ورشكسته بانك–ج 
سازمان بجويد و از رابطه خود با 
اقتصاد مصرف محور بكاهد و به رابطه 

  . اش با اقتصاد توليد محور بيفزايد
 نياز ايران به توليد و صدور نفت –د 

به ترتيبي كه با رساندن . كاهش بيابد
بهاي نفت در بازار رسمي به بشكه اي 
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 ميليون بشكه 2/1با صدور روزانه ايران 
هر . نفت، درآمد الزم را بدست آورد

 ۵ايراني مي تواند بفهمد فروش روزانه 
را به ) در دوره شاه(ميليون بشكه 

 ميليون بشكه 2/1فروش روزانه 
فروكاستن و درآمد بيشتر يافتن، چه 

مي ... اهميتي از نظر حفظ منابع نفت و
  .  داشت

وسيله رانت  صنعت وابسته كه –ه 
خواري از درآمد نفت و بودجه دولت 
بود،  تجديد سازمان يابد و روي به 

 بخش خدمات كه در –و .  استقالل نهد
اقتصاد مصرف محور زير سلطه، رشد 
سرطاني مي كند، از رشد بيفتد و هزينه 

  ...سنگينش كاهش پذيرد و
     بديهي است اين دست آوردها،  در 

ر بيرون از درون، استبداديان و، د
مرزها، قدرتهاي سلطه گر را سخت 

» اقتصاد مال خر است«: نگران كردند
بني صدر مي خواهد ايران را «و 

سوئيس و فرانسه كند و مردم براي 
از زبان آقاي » اسالم انقالب كرده اند

خميني، گوياي نگراني شديد 
استبداديان از توليد محور و مستقل 

كا تحمل امري«و نيز، . شدن اقتصاد بود
كه به » دو ژاپن را در آسيا نمي آورد

كيسنجر، وزير خارجه اسبق امريكا 
نسبت داده مي شود، گوياي نگراني 

تحميل جنگ به . شديد امريكا بود
ايران كه به قول آلن كالرك، وزير 
دفاع انگلستان، در سود انگلستان و 
غرب بود و اسباب ايجاد و ادامه آن را 

، از 60 خرداد فراهم كردند و كودتاي
توافق استبداديان داخلي و طرفهاي 
خارجي را در محروم كردن ايران از 

  .آن اقتصاد، حكايت مي كنند
  گروه اقتصادداناني كه اينك پول - 2

بين المللي متكي به سبد ارزها را 
پيشنهاد مي كند، تنها به ثبات نسبي 
ارزش پول بين المللي نيست كه توجه 

مهم نيز توجه دارد بلكه به اين . دارد
كه در حال حاضر، دالر بمثابه پول 
جهاني، وسيله اي شده است كه 
امريكا، با بكار بردن آن، از اقتصاد دنيا، 

نفت و . بسود خود، برداشت مي كند
گاز و مواد اوليه عاملهاي اصلي اين 

  . برداشت هستند
توضيح اين كه چون خريد و فروش 

ر انجام نفت و گاز و مواد اوليه با دال
مي گيرد، هر كشور نيازمند داشتن 
ذخاير دالر  براي خريد اين مواد 

بنا بر اين، امريكا مي تواند هر . است
اندازه معامالت بين المللي بطلبد، 
اسكناس چاپ كند و در بيرون از 

به اين . اقتصاد خود به جريان اندازد
ترتيب كه با آن پولها از اقتصادهاي 

هاي فروشنده كشور. ديگر خريد كند
دالرها را در معامالت خود بكار مي 

در (برند و دالرها ذخاير ارزي بزرگ 
 –چين و ژاپن و كشورهاي نفت خيز 

را )  و اروپا–به استثناي ايران ولخرج 
هرگاه اين ذخاير . بوجود مي آورند

بخواهند بصورت قوه خريد وارد 
اقتصاد امريكا شوند، از آن اقتصاد 

آنها براي اين . اندچيزي بر جا نمي م
كه ذخايرشان كاغذهاي بي ارزش 
نشوند، ناگزير مي شوند شمعك اقتصاد 

چنانكه اگر اوراق قرضه . امريكا شوند
خزانه داري امريكا را نخرند، دولت 
امريكا ورشكستي مي شود كه قادر به 
  .پرداخت اقساط بدهي خود نمي شود

     و نيز مي دانيم كه بخصوص از 
بطه دالر با طال، بهمان زمان قطع را

ترتيب كه ارزش دالر كاهش مي 
پذيرد، از دارائي هاي كشورهاي 
. داراي ذخيره دالر كاسته مي شود

پس براي تضمين ارزش دارائي هاي 
ارزي در حال و آينده و نيز ثبات نسبي 
بهاي كاالها و خدماتي كه خريد و 
فروش مي شوند و نيز قطع برداشت 

سلط از اقتصاد داراي موقع م
اقتصادهاي داراي موقع زير سلطه، نياز 
به پولي جهاني است كه اين دو 

يورو نمي تواند . مقصود مهم را برآورد
زيرا بر فرض . اين دو مقصود را برآورد

كه جانشين دالر شود، ميان اقتصاد 
اروپا و اقتصادهاي ديگر، همان رابطه 
را بر قرار مي كند كه دالر ميان اقتصاد 

 اقتصادهاي ديگر برقرار كرده امريكا و
  .است

     هرگاه قرار باشد پول وسيله معامله 
باشد و بعنوان قدرت منتظر فرصت، 
نقشي نداشته باشد، رابطه فعاليت 
اقتصادي با سرمايه مي بايد با رابطه 
. فعاليت اقتصادي با انسان، جانشين شود

به سخن ديگر، در اقتصاد سرمايه ساالر، 
سرمايه است و در انسان در خدمت 

اقتصاد توحيدي، سرمايه و ديگر 
نيروهاي محركه و فعاليتهاشان به 
خدمت انسان، در جريان رشد در مي 

اين تغيير تعيين كننده، امكان .  آيند
مي دهد  ميزان عرضه فرآورده ها با 
ميزان تقاضاي آنها برابري جويد و 

در نتيجه . سوداگريها از ميان برخيزند
را بمثابه قدرت منتظر پول نقش خود 

فرصت بدست آوردن سود بزرگ، از 
بديهي است بعدهاي . دست بدهد

سياسي و اجتماعي و فرهنگي نيز مي 
بايد دمساز با بعد اقتصادي تحول كنند 
تا كه  روابط قدرتي برجا نمانند و 
پول، بعنوان كارآ ترين سالح، نقش 

در حال حاضر،  واقعيت . نجويد
اما .  به دور استموجود از اين الگو،

الگو بكار آن مي آيد كه در سطح ملي 
و در سطح بين المللي، سياست پولي 
اي تعقيب شود كه در عين حال كه 
ارزش آن از ثبات نسبي برخوردار مي 

  .شود، وسيله استثمار نگردد
  اقتصاد ايران پيش از اين بحران - 3

از دوران قاجار : در بحران بوده است
اد ايران، موقعيت يك تا امروز، اقتص

اقتصاد زير سلطه را جسته است كه 
بطور روز افزون، مصرف محور گشته 

دو كوشش بزرگ براي توليد . است
محور كردن آن، يكي در دوران 
مصدق و ديگري در دوران مرجع 
. انقالب ايران، با دو كودتا،  عقيم شدند

براي آنكه پرسش كننده درك روشني 

ندكه ايرانيان از فاجعه بزرگي پيدا ك
بدان گرفتارند، كافي است تصور كند 

 ميليارد دالر 80كه ايران در مجموع 
حال . كاال و خدمات وارد كرده است

فرض كنيم درآمد نفتي صفر شده باشد 
 ميليارد دالر كاال و 80و ايران نتواند 

خدمات وارد كند، ايران در فقر مقام 
اول را در جهان نمي يابد؟ از اين 

.  ميليون تن گندم است7 تا ۵، واردات
نبود پول براي پرداخت بهاي گندم و 
ديگر كاالهاي ضرور، به ما امكان مي 
دهد  جامعه ايراني گرسنه و عريان را 

  . تصور كنيم
    در پاسخ به پرسش اول، ده عامل از 
عوامل تنگ كننده مجال توليد و فراخ 
. گرداننده عرصه مصرف را برشمرده ام

زگرداندن اقتصاد مصرف امروز، با
محور به اقتصاد توليد محور بسيار 

.   سال پيش شده است30مشكل تر از 
با وجود اين، راه حل دست زدن به 
. اين درمان سخت و طوالني است

 و عاملهاي ديگر كه –عاملهاي ده گانه 
 نوع درمان را –در فهرست نيامده اند 

تجربه موفق دوران . در اختيار مي نهند
در پاسخ به . انقالب نيز هستمرجع 

 پرسش كننده نيز در 2 و 1پرسشهاي 
مورد پول و ارز،  بخشي از مجموعه 

اما از آنجا . تدابير را توضيح داده ام
كه بعد اقتصادي يكي از چهار بعدي 
است كه واقعيت اجتماعي را مي 
سازند و بلحاظ نقشي كه دولت در 
اقتصاد ايران يافته است، تغيير رابطه 

معه ملي با دولت و استقرار واليت جا
جمهور مردم يعني مالك دولت شدن 
. ملت، درمان اصلي را تشكيل مي دهد

درماني كه خود مجموعه اي از 
درمانهاي سياسي و اقتصادي و 
: اجتماعي و فرهنگي و اخالقي است

جامعه اي مستقل و آزاد، با بيان آزادي 
بمثابه انديشه راهنما و فرهنگ و اخالق 

ادي و اقتصادي در خدمت انسان آز
  .در جريان رشد او

، از نقش پول 2  در پاسخ به پرسش - 4
. بمثابه قدرت منتظر فرصت، ياد كردم

يعني » رجحان نقدينه«در اقتصاد، 
امكاني كه پول به دارنده خود مي 
دهد تا از هر فرصتي براي تحصيل 

رجحان نقدينه يك . سود، بهره جويد
. پول و نرخ آنستدليل بر وجود بهره 

زيرا كسي كه پول قرض مي دهد، 
امكان استفاده از فرصت يا رجحان 

اما .  نقدينه را به ديگري مي سپارد
وجود و ميزان بهره، دليل ديگري نيز 
. دارد و آن ثبات ارزش پول است

هرگاه، از راه اغماض، كاربردهاي 
پول در قلمروهاي سياسي و اقتصادي 

 رجحان نقدينه و اجتماعي را مستقل از
بدانيم، اين كاربردها نيز از عوامل 

  . وجود و ميزان نرخ بهره هستند
     در ايران امروز،  تورم مزمن و دائم 
در افزايش و فرصتهائي كه بورس بازيها 
و سوداگري ها در اختيار پول بمثابه 
قدرت منتظر فرصت مي گذارند و نيز 
كاربردهاي پول در قلمروهاي سياسي 

رشوه خواري و هزينه هاي (ري و ادا
و ...) مقام و موقع سياسي جستن و

منزلت اجتماعي جستن از (اجتماعي 
و فرهنگي ...) راه وصلت با پولدار و

ارتقاء يافتن از راه تحصيل وهزينه (
،  از كشور ما ...)هاي تفاخر جوئي و 

. يك نمونه بسيار كم مانند ساخته است
بود از اين نظر است كه در فساد و ن

امنيت براي فعاليت اقتصادي، همواره 
در شمار چند كشوري هستيم كه، در 
فهرست، در شمار فاسد ترين ها  قرار 

  .دارند
    با وجود اين سه عامل، نرخ بهره 

براي . نمي تواند دستوري پائين بيايد
  آنكه نرخ بهره پائين بيايد، مي بايد

 تورم به صفر ميل كند و ارزش  - ١/۴
  و.  بگرددپول ثابت

 فرصتهاي سودجوئي يعني بورس – 4/2
  بازيها و سوداگريها از ميان بروند و 

 پول نقشهاي غير اقتصادي خود -4/3
  .را از دست بدهد 

 دستگاه بانكي كه اينك در – 4/4
اقتصاد مصرف محور نقش دارد و عامل 
جريان سرمايه ها به اقتصاد مسلط است، 

كند در اقتصاد توليد محور نقش پيدا 
به ترتيبي كه هادي درآمدها به توليد 
بگردد و نقش خود را بعنوان بزرگ 

رجحان «ترين عامل ايجاد كننده 
در خور ياد . از دست بدهد» نقدينه

نظام بانكي در پديد  آوري است كه 
بحران كنوني از عامالن درجه  آوردن

 . اول است
   اين سه كار، خود در گرو اينست كه 

ينك برداشت از بودجه دولت كه ا
اقتصاد مصرف محور و فروش و پيش 

فروش نفت و گاز و ديگر ثروتهاي ملي  
و كسر بودجه است، برداشت از اقتصاد 

ميزان نقدينه را نه . توليد محور بگردد
هزينه هاي دولت و رانت خواريها كه 

پول ملي ارزش خود . توليد معين كند
را از توليد بگيرد و نزديك به صفر 

تهاي اقتصادي و غير شدن فرص
اقتصادي، رجحان نقدينه را مايل به 

يعني . نيازها واقعي گردند. صفر كند
مجازي و ساخته قدرت سرمايه نباشند 
به ترتيبي كه در بازار، ميزان عرضه با 

اين امر . ميزان تقاضا برابري بجويد
تحقق نمي يابد مگر اين كه رشد 
كننده انسان باشد و نيازها در جريان 

د انسان، راهبر توليد و خدمت ها رش
  . بگردد

     چون واقعيت از اين الگو فاصله اي 
بزرگ دارد و در ايران اين فاصله بسا 
بزرگ ترين است، گزينش نرخهاي 
بهره متفاوت، براي جهت دادن به 
فعاليتهاي اقتصادي به توليد، ضرور مي 

در دوران مرجع انقالب ايران، . شود
بديهي است كه . اين تدبير بكار رفت

اين تدبير مي بايد با مجموعه تدابيري 
همراه باشد كه بكار توليد محور كردن 

وگرنه، وسيله . اقتصاد ايران مي آيند
. رانت خواري هاي بزرگ مي شود

وام گرفتن با بهره ناچيز و يا بدون بهره 
و وام دادن با بهره حداكثر، از رايج 
ترين شيوه هاي رانت خواري صاحبان 

  . درت در ايران امروز استق
    

  16در صفحه 

  رياست جمهوري در بحبوحه بحران اقتصادي» انتخابات«
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سر وحشتناك اينست 
 پولي –كه نظام مالي 

جهان در ويراني 
  است

  
،  مقاله ويليام 2009 آوريل ۵   در 

، در سايت Engdahlانگدال ٍ
Mondialisationاو .  انتشار يافته است

  در 30اقتصاد داني است كه بمدت 
 و باره نفت و مسائل ژئوپليتيك مقاله

از آن جمله اند . كتاب مي نويسد
  كتابهاي زير

A Century of War: Anglo-
American Oil Politics and 
the New World Order 
(1993). Seeds of 
Destruction : The Hidden 
Agenda of GMO 
destruction  (2007).   

      نكات اصلي نوشته او عبارتند از
  

 –وقتي راه حل بحران مالي * 
  :ولي علت آن مي شودپ
  
 گيتنر، وزير خزانه داري امريكا، ●

برنامه سالم سازي نظام بانكي امريكا را 
» سر وحشتناك«اما از ابراز . اعالن كرد

 پولي كنوني خودداري –بحران مالي 
اگر چنين كرد، براي آنست كه . كرد

مي خواهد نظام بانكي امريكا را  نجات 
گيش دهدكه ورشكسته است اما ورشكست

بانكهاي . بطور رسمي اعالن نشده است
امريكائي تهديد مي كنند كه نظام 
بانكي جهاني را در جهنم  سخت ثروت 

  . سوز تري اندازند
     ما برنامه گيتنر كه سرمايه گذاري 

 خصوصي را كه مقصود از –دولتي 
آن، سالم سازي اعتباراتي است كه به 
كارفرمائي ها و مصرف كنندگان داده 

شوند، نقد و روشن كرده ايم كه مي 
. برنامه او اين مقصود را بر نمي آورد

اين برنامه ترفند پيچيده ديگري است 
ريختن صدها ميليارد دالر بكام بانكهاي 

همان . مسلط و شركتهاي وال استريت
ها كه مسئول  بحران كنوني اند و آن 

حتي از آنها . را پديد آورده اند
 عمليات خواسته نمي شود كه الگوي

با وجود اين، مي . خود را تغيير دهند
آيا اين برنامه، با : بايد از خود پرسيد

سالم كردن بانكها، دير يا زود، اقتصادها 
  را از بحران خارج مي كند يا خير؟

    هرگاه حكومت اوباما به روش 
كنوني ادامه دهد، پاسخ پرسش منفي 

 –بتازگي، در تلويزيون، گيتنر . است
ده هانري كيسينجر، دست نشان

مديرعامل اسبق نيويورك فدرال 
 ، در مقام دفاع از برنامه -رزرو بانك 

خود، مدعي شد كه قصد او اين نيست 
كه از بانكهاي ضعيف در قبال بانكهاي 

حال آنكه كاري .  قوي حمايت كند
 بانكي 5كه مي كند جز حمايت از 

نيست كه بزرگ ترين بانكهاي نظام 
  .بانكي هستند

كه گيتنر سخت مي » سر وحشتناك« ●
كوشد آن را از همگان پنهان كند، 

منشاء دارائيهاي . بسي ساده است
مسمومي كه نظام بانكي جهاني را زير و 

 بانك  امريكا 5رو كرده است، بسا 
اينست آن واقعيت كه آقاي .  هستند

.  گيتنر مأيوسانه مي كوشد پنهان كند
له بخالف بحرانهاي بانكي پيشين، مسئ

. سوخت شدن وامهاي معمولي نيست

بلكه مسئله عبارت از مجموعه اي متنوع 
.  از مشتق هاي مالي خارجي است

بطور خاص، اعتبارات  به اصطالح 
credit defaultswaps)  قراردادهاي

: حمايت ميان خريدار و فروشنده
خريدار در ازاي حمايت فروشنده، به 

  ). او مي پردازد
 خزانه داري ، وزير2000در سال  ●

كلينتون، رئيس جمهوري وقت امريكا، 
سامرس كمي پيش . الري سامرس بود

از آن كه وزير شود، از سوي مافوق 
خود، روبرت روبين، بانكدار وال 
استريت، مقام اول را در گلدمن 

  پيدا كرده Goldman Sachsساچس 
همانطور كه من در كتاب جديد .  بود

قرن صعود و سقوط : قدرت پول«خود 
 كه در تابستان انتشار پيدا مي -» امريكا
 توضيح داده ام، سامرس –كند 

پرزيدنت كندي را متقاعد كرد كه 
چند طرح قانوني جمهوريخواه ها را 

اين طرح ها  ميدان . تصويب كند
خودكامگي بانكها را تا بخواهي  مي 

اين امر كه بانكهاي بزرگ .  گستردند
ج  ميليارد دالر خر5وال استريت 

كردند تا اين طرحها به تصويب رسند، 
اندازه فشار البي ها را براي آنكه 
كلينتون آنها را تصويب كند، ما را از 
امكان بي حدي آگاه مي كند كه 
بانكها براي سوءاستفاده از قدرت پيدا 

  . كردند
 – Glass     يك قانون مهم  قانون 

Steagall Act را لغو مي كرد كه در 
.   تصويب رسيده بود به1933بحران 

آن قانون ادغام بانكهاي بازرگاني و 
شركتهاي بيمه و شركتهاي واسطه نظير 
مريل لينچ و يا گلدمن ساچس را در 

قانون ديگري . يكديگر، ممنوع مي كرد
كه سامرس از آن حمايت مي كرد، 

اين قانون . مبهم اما بسيار مهم بود
ارگان دولتي مأمور نظم و نسق را از 

بر داد و ستد ابراز مالي مشتق، نظارت 
قانون جديد مقرر مي . ممنوع مي كرد

كرد  آنچه را كه مشتق هائي خوانده 
مي شوند كه در خارج از بورس معامله 
مي شوند، دولت تحت مقررات قرار 

  . ندهد
     بدين سان، در دوره سامرس، 
. بانكهاي وال استريت خودكامه شدند

تيم معاون او كسي نبود جز همين 
گيتنر كه اينك وزير خزانه داري 

در حال حاضر، رئيس . امريكا است
سابق گيتنر، يعني آقاي سامرس مشاور 
. اقتصادي ارشد پرزيدنت اوباما است

زيرا او رئيس شوراي اقتصادي كاخ 
سامرس را رئيس شوراي . سفيد است

اقتصادي و گيتنر را وزير خزانه داري 
 به كردن بدان مي ماند كه روباه را

  !نگهباني مرغداني بگماري
  

  :»سر وحشتناك«* 
  
 آقاي گيتنر نمي خواهد كه همگان ●

يعني نمي . از سركوچك او آگاه شوند
خواهد مردم بدانند كه دو قانون باال  
امكان دادند كه چند بانك بزرگ 
پديد آيند كه صدور مشتق ها در 
بيرون از بورس را به انحصار خود در 

  . آورند
بر گزارش سه ماهه در باره      بنا 

بازرگاني بانكي و فرآورده هاي مشتق 
كه اداره فدرال كنترل نقدينه انتشار 

 بانك امريكائي صاحب ۵داده است، 
 درصد مشتق هاي در اختيار تمامي 96

 درصد 81. بانكهاي امريكا، هستند

اعتبارهاي داده شده و در خطر 
  . بانك داده اند ۵سوخت را نيز اين 

 بانك عبارتند از ۵اين      
JPMorgan Chase كه با داشتن 

 ميليارد دالر، مقام 88مشتق ها به ارزش 
بعد از مرگان چيس، . اول را دارد

بانك آو امريكا و سيتي بانك هستند 
 و 38كه به ترتيب مشتق هائي به ارزش 

مقام چهارم از .   ميليارد دالر دارند 32
آن گلدمن ساچس است  كه مشتق 

.  ميليارد دالر دارد30 به ارزش هائي
 – Wells Fargoپنجمين بانك 

Wachovia است كه مشتق هائي به 
ششمين .   ميليارد دالر دارد۵ارزش 

 HSBC Bankبانك، بانك انگليسي 
USA ميليارد دالر از 7/3 است كه  

  .اين مشتق ها را صاحب است
 دادن مبالغ هنگفت از پول ماليات    

ه اين بانكها بدون دهندگان امريكا ب
تغيير الگوي عملياتي آنها بدان مي ماند 
كه يك معتاد به الكل را بخواهي با 
دادن الكل مجاني به او، ترك اعتياد 

  !دهي 
نجات اين بانكها تا اين زمان، براي  ●

 ميليارد دالر خرج 180دولت امريكا، 
اين پول نخست بابت . برداشته است

 به  credit default swpsپرداخت 
زيرا .   بانك پرداخت شده است۵اين 

فرض بر اين است كه بانكها بيش از آن 
بزرگ هستند كه حكومت بگذارد 

 ۵درحقيقت، اين . ورشكست شوند
بانك خود را آنقدر بزرگ مي دانند 
كه مي توانند سياست دولت فدرال را 

برخي سياست تحميل . ديكته كنند
شده به دولت را كودتاي بانكها مي 

اين سياست بهچيرو سالمت . انندخو
  . بخش نيست

اينست آن سر وحشتناك كه گيتنر،      
زيرا . مأيوسانه، مي كوشد پنهان كند

اگر سر فاش شود، توجه رأي 
دهندگان امريكائي به راه حلهاي 

دولت فدرال از . واقعي جلب ميشود
زمانها پيش، قانون براي مقابله با 

هدات خود بانكهائي كه قادر به انجام تع
فدرال ديپوزيت . نيستند، دارد

اينسورنس كورپريشن  مي تواند بانك 
دارائيها و . ورشكسته را در اختيار بگيرد

بديهي ها توسط حسابرس مستقل، 
محاسبه و مديران مسئوليت نشناسش 
بركنار و زيان صاحبان سهام معين و 

به اين . سازمان بانك تجديد مي شود
اي كوچك ترتيب كه بانك به واحده

وقتي سالمت به بانك . تقسيم مي شود
باز مي گردد، سهامش به مردم فروخته 

 بانك بزرگ  آن ۵قدرت . مي شود
قدر نيست كه تمامي ملت را شانتاژ 

از اين رو، نبايد مردم از واقعيت . كند
  .آگاه شوند

 راه حل واقعي كه مردم مي بايد از ●
 -سرطاني مالي : آن آگاه شود، اينست

 بانك بوجود آورده ۵ كه اين پولي
اند، مي بايد منزوي و توسط جراحي 
كه دولت است جراحي شود تا مگر 
قرباني كه اقتصاد واقعي است بتواند 

  . طرز كار سالمي بجويد
     بانكهاي ورشكسته مي بايد به ترتيب 
باال، تحت اداره ارگان حكومتي قرار 

با تأخير انداخت . گيرند و يا ملي شوند
ن كار، از راه خودداري از تقاضاي اي

كنترل حسابهاي اين بانكها براي اين 
 بانك توانا به ۵كه معلوم شود آيا اين 

انجام تعهدات خود هستند، حكومت 
اوباما اقتصاد امريكا و جهان را گرفتار 

بديهي است . زيانهاي بسيار مي كند
: زيانها انفجارهايي ببار مي آورند

يش برنامه وخامت بارتر شدن از پ
گذاري شده ركود، بمعناي افزايش 
ورشكست كارفرمائي ها و  برهم 
افزوده شدن ناتواني بدهكاران از 
پرداخت بدهي هاي خود و افزايش 
شديد بيكاري، اينها هستند انفجارهايي 

  .كه روي خواهند داد
     اين وضعيت ديگر تن به مهار يك 

زيرا . حكومت مسئول نخواهد داد
 خزانه داري و سامرس، گيتنر وزير

رئيس شوراي اقتصادي كاخ سفيد و در 
 خواه وقت پي –نهايت پرزيدنت اوباما 

بردن به واقعيت را يافته و يا نيافته باشد 
 گذاشته اند فرصت اقدام از دستشان –

  . بدر رود
 ۵ پس از به مهار درآوردن اين ●

بانك، حكومت مي بايد بالدرنگ، 
كها را الغاء قانون خودكامه كننده بان

يعني همان دو قانوني را ملغي .  كند
سازد كه سامرس به تصويب رسانده و 

  . به اجرا گذاشت
     پس از اين دو اقدام است كه مي 
توان بطور جدي به اصالح نظام پولي 

در آغاز، بيرون بردن . و مالي پرداخت
اختيار پول از دست بانكهاي خصوصي 

 يا چون مرگان چيس و سيتي بانك و
گلدمن ساچس و سپردن به فدرال 

  .رزرو
خواننده ايراني امروز،  : انقالب اسالمي

اگر از نسل انقالب باشد مي داند و اگر 
نه، نمي داند كه بهنگام سقوط رژيم 
پهلوي، بانكهاي ايران، حتي بانك ملي 

علت آن، بكار بردن . ورشكسته بودند
بانكها براي خارج كردن ثروتها از ايران 

 هرگاه تدابيري را كه اتخاذ شدند و .بود
به اجرا درآمدند و سبب تجديد حيات 
نظام بانكي و قرار گرفتنش در خدمت 
اقتصاد توليد محور گشتند، با تدابيري 
كه دولتهاي غرب بكار مي برند و راه 
حلهائي از نوع راه حل پيشنهادي ويليام 
انگدال مقايسه  شوند،  در مي يابد چرا 

 روي داد، چرا 60 كودتاي خرداد
خدمتگزاران مردم ايران تار و مار شدند، 

چرا ايرانيان همواره از وضعيت ... چرا
واقعي اقتصاد خود بي اطالع نگاه داشته 

  .مي شوند
  

نفت و گاز موضوع 
رابطه مسلط زير سلطه 
ميان ايران با روسيه و 

  :غرب
  

  
جهنمي كه عسلويه شده 

  :است
  

 مي گزارشي را كه: انقالب اسالمي
. خوانيد، دويچه وله انتشار داده است

همزمان، انقالب اسالمي اطالعي را 
دريافت كرده است كه نه تنها عسلويه را 
جهنمي توصيف مي كند كه در اين 
گزارش مي خوانيد، بلكه وارونه سازي 
دستگاه تبليغاتي رژيم مافياهاي نظامي 

دستگاه :  مالي را يادآور مي شود–
پوشاندن اثر تحريم تبليغاتي هم براي 

هاي اقتصادي از ديد مردم و هم براي 
پوشاندن جهنمي كه در عسلويه براي 

كارگران ايران ساخته است و هم براي 
پنهان كردن وضعيت اسفبار صنعت نفت، 
نه تنها اجازه انتشار هيچ خبر صحيحي را 
در باره عسلويه بطور خاص و صنعت نفت 
بطور عام نمي دهد، بلكه دستگاه 

بليغاتي خود را مأمور كرده است جهنم ت
  : را بهشت جلوه دهد

ك سوم ذخاير گازي ايران در   ي
. ميدان پارس جنوبي انباشته شده است

هاي سرزميني ايران  اين حوزه در آب
 9700و قطر واقع شده و مساحت آن 

 كيلومتر 3700. كيلومتر مربع است
هاي سرزميني  مربع اين حوزه در آب

 هزار كارگر 60زماني . اردايران قرار د
كردند، اما اينك  در عسلويه كار مي

ها  تعداد آنها به دليل خوابيدن پروژه
پس از تحريم ايران، به يك سوم 

جوانمير مرادي، . كاهش يافته است
كارگر پيشين عسلويه و فعال كارگري 

وله، از شرايط   در گفتگو با دويچه
استخدامي و زيستي كارگران پارس 

 . گفتجنوبي 
 

 ها  شروع شكوفايي پروژه* 
  
هاي   بود كه پروژه1378در سال    

به  پارس جنوبي بهره برداري از منابع
نخست فاز يك با . اجرا گذاشته شدند

.  كارگر شروع به كار كرد1200نيروي 
گيري فعاليت    سال، با شدت4پس از 

هاي  اندازي پروژه در منطقه و راه 
استخراج پتروشيمي، ساخت و ساز و 

در اين منطقه به اوج خود رسيد و 
 هزار نفر 60 تا ۵٠شمار كارگران به 

 به بعد، 84از سال . افزايش يافت
مشكالت ناشي از خروج پيمانكاران 
خارجي و مسائل اقتصادي خود را 

تعداد كارگران اين . نشان دادند
حوزه، همواره نوسان داشت، اما 

 به بعد ايجاد 84ركودي كه از سال 
در حال . د، اكثر آنها را بيكار كردش

ها كيلومتر مربع از منطقه، كه  حاضر، ده
ها زيرسازي  براي احداث پتروشيمي

 و پيشرفتي  شده، به حال خود رها شده
 . همه چيز خوابيده است. اند نكرده

 
 ريزش نيرو با تحريم جهاني* 
  
هاي  اينك با پايان گرفتن پروژه   

رگر در  هزار كا١۵فعال، حداكثر 
هستند  ها كساني  اين.  عسلويه هستند
برداري  هاي در حال بهره كه در پروژه

، شركت 11پيمانكار فاز . كنند كار مي
چنان در حال  اين فاز هم. توتال است

برداري  ساخت است و به مرحله بهره
در صورت اتمام اين . نرسيده است

پروژه، كارگران اين فاز نيز بيكار 
 به شركتي 10 و 9 فاز.  خواهند شد

 "اويك"ايراني تعلق دارد كه نام آن 
اين دو فاز نيز هنوز در حال . است

 .اند فعاليت
 

 درجه، امكانات زير 50دما * 
 صفر 

  
از ديد مسافران و رهگذراني كه از     

كنند، ديدن  ها عبور مي حوالي پروژه
ه در شب با آن همه  منطقه به ويژ

اشاگر با تم. چراغ، بسيار دلفريب است
كند به به، چه جاي  خود فكر مي

اما اين ! چه صنعت عظيمي. قشنگي
عسلويه از دور و در . ظاهر قضيه است

كافي است كسي وارد . شب زيباست
اينجا تازه خواهد ديد . ها شود محوطه

كه كارگران ساده در جايي زندگي 
كنند كه تفاوتي با محل نگاهداري  مي

  گي، خيلي امكانات زند. حيوانات ندارد
  

 5                             در صفحه 
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هزاران انسان . كيفيت است بد و بي
پس از كار طافت فرساي ده دوازده 
ساعته در شرجي و گرماي باال، شبها در 

خوابند  هاي شلوغ و آلوده مي خوابگاه
. ترين تفريحي ندارند و كوچك

 . درجه است۴۵متوسط حرارت هوا 
 

 :يتسهيالت طبقات* 
  
تر كه داراي  هاي مناسب  خوابگاه  

هاي بهتري هستند، براي  سرويس
هاي رده باال در نظر  مهندسان و تكنسين

هاي دو نفره  ها اتاق آن. اند شده گرفته
با تخت و تلويزيون و يخچال و حمام، 

اما . سرويس بهداشتي بهتري دارند
كارگران رده پايين، ده دوازده نفري 

 خوابند، با  چهار ميدر يك اتاق سه در 
كولرهايي كه هميشه خوب كار 

  بسياري اوقات كولرها ايمني. كنند نمي
  

 ندارند و بخاطر اتصالي، جان 
براي كارگر . اند كارگران را گرفته

. خارجي نيز دو نوع تسهيالت هست
كارگران تايلندي و فيلپييني و هندي 

ها ندارند،  وضع بهتري نسبت به ايراني
ها در  هاي آن  و تكنسينها اما مهندس

شرايط بهتري كار و استراحت 
ها و  گاه رفاه مهندس. كنند مي

هاي هندي و تايلندي از  تكنسين
تمام . شان بيشتر است همكاران ايراني

اين امكانات، بر اساس موقعيت طبقاتي 
براي كارگران رده پايين هيچ . است
 و دلخوشي نيست، اما مثال حتفري

ها  ها آخر هفته مهندسان و تكنيسين
روند، باشگاه دارند و دور    كنار دريا مي
 . شوند هم جمع مي

 
 خاستگاه كارگران ساده * 
  
ها، كارگران از  در زمان رونق پروژه  

.  آمدند ي نقاط ايران به عسلويه مي همه
بيشتر كارگران ساده و روزمزد، از 
كردستان، خراسان، سيستان و 

ز امكان آمدند و حتي ا بلوچستان مي
در ميان آنها . خوابگاه نيز محروم بودند

شد   ساله ديده مي16از سن خيلي كم 
نگاه .  سال60تا سن نزديك به 

. شد اي به اين كارگران مي فرودستانه
ها افغاني  كردند اين بسياري فكر مي

هاي محلي  هستند، چون همان لباس
خود را به تن داشتند و حتي لباس و 

 .شد داده نميها  كفش كار به آن
 

 محيط سراسر مردانه و زمخت* 
  
تعداد بسيار كمي كارمند زن در    

اند كه استخدام رسمي  عسلويه مشغول
هستند و در محلي كامال جداگانه و 
دور از كارگران ساده زندگي 

كارگر از روزي كه وارد .  كنند مي
خواهد  شود تا زماني كه مي عسلويه مي

گر كسي ا. برود، هيچ مرخصي ندارد
بخواهد دو روز برود زن و فرزند خود 

گويند، برو، اما ديگر  را ببيند، به او مي
ها بدون  كارگر مجبور است ماه! برنگرد

هيچ . تماس با خانواده خود، كار كند
اي براي  هيچ زمينه. تفريحي نيست

اينكه كارگر خود را از نظر روحي و 
به . جسمي بازسازي كند، وجود ندارد

رهاي روحي كه كارگران دليل فشا
كنند، گرايش به مواد مخدر  تحمل مي

طور علني، مواد  در عسلويه به.  باالست
مخدر رد و بدل مي شود و كسي به 

درصد بااليي از .  كاري ندارد آن
بيشتر حشيش و . اند ه كارگران معتاد شد
 . هرويين مي كشند

  

 
     خالف و پرخاشگري و انحراف* 

    
سال در  ي كه يكتعداد كارگران  

مانند و هيچ تماسي با  عسلويه مي
. خانواده و اجتماع ندارند، زياد است

همين موجب شده تا مناسبات ناهنجار 
. جنسي در عسلويه وجود داشته باشد

افراد پانزده شانزده ساله يا كساني كه 
اند، در عسلويه  تازه از سربازي آمده

ها در كنار كارگران  اين. كم نيستند
خوابند و  تر، در يك خوابگاه مي مسن

گونه  همه. گيرد روابطي  شكل مي
خالف در عسلويه رخ داده، حتي قتل 

به دليل جو .  هم اتفاق افتاده است
سنگين و فشار كار، بسياري از كارگران 

 .  طلب هستند پرخاشگر و خشونت
 

 سطح نازل آگاهي * 
    
آگاهي صنفي و طبقاتي كارگران  

يكي از عواملي . ستساده بسيار كم ا
در دام اعتياد سبب مي شود آنها كه 

است كه از شرايط خود  مي افتند، اين 
كار . برند آگاهي ندارند و فقط رنج مي

ها آنقدر زياد است كه فرصت رشد  آن
كساني . يابند، تشكل ندارند ذهني نمي

كردند كارگران را  بودند كه تالش مي
روشن كنند، اما حراست و نيروي 

مواردي . ها را احضار كرد ظامي آنانت
ها  بوده كه نيروهاي حراست، خوابگاه

را براي يافتن اعالميه يا مجله كارگري 
 مواردي هم بوده  .اند بازرسي كرده

كه فعاالن كارگري را شناسايي كرده و 
آنها اكثرا . اند ها را اخراج كرده آن

روزمزد هستند و كسي دنبال قرارداد 
. كند ها را بيمه نمي كارفرما آن. نيست
 هم بكند، به دليل دستكاري در  بيمه

روزهاي كار، براي كارگر در اداره 
. بيمه، سنوات واقعي وجود ندارد

كارگر پذيرفته كه مرخصي برابر است 
كند كه چند  پافشاري نمي. با اخراج

روز به من مرخصي بدهيد، بروم نزد 
هفت روز هفته را كار . ام خانواده

 . كند مي
 

 حساسيت به فعاليت صنفي* 
  
گر  حراست و نيروي انتظامي، نظاره   

هاي ديگر  خالف و اعتياد و انحراف
هستند، اما كافي است بشنوند كارگري  
. صحبت از حقوق صنفي مي كند

. روند جا حتما سراغ اين كارگر مي اين
مجله و كتاب صنفي و حقوقي در 

روزنامه و كتاب . عسلويه وجود ندارد
جنب و جوش .  خيلي كم استخيلي

چنداني ميان كارگران براي دانستن 
 .بيشتر وجود ندارد

 
  :كافي نت در عسلويه* 
  

هرچند امكان استفاده از اينترنت در     
دليل فشار و  عسلويه وجود دارد، اما به

طوالني بودن ساعت كار، كارگران 
رغبتي به چرخ زدن در فضاي اينترنت 

ته را كار ها همه هف آن. ندارند
وقتي  به خوابگاه . كنند مي

ها در صف غذا  گردند، بايد ساعت برمي
. و حمام بمانند و ديگر رمقي ندارند

نت مي رود، بايد  كسي كه دنبال كافي
آن شب، قيد حمام و دوش گرفتن را 

 . بزند

 
 سطح نازل بهداشت* 
  
هاي پوستي و  در عسلويه، بيماري   

 ناشي از هاي بيماري. تنفسي شايع است
ها  در خوابگاه. زدايي هم هست عفونت

كه مانند جاي نگهداري حيوانات 
كه امكانات را بهتر  است، به جاي اين

ها  ها را تعمير كنند يا پنجره كنند، اتاق
گير باشد، به  را درست كنند تا آفتاب
براي . كنند سمپاشي روزانه اكتفا مي

گندزدايي و جلوگيري از شيوع شپش 
ها هر روز ضدعفوني  اقو ساس، ات

هايي  كارگران در خوابگاه. شوند مي
خوابند كه هر روز سمپاشي شده و  مي

اين مشكالت تنفسي را ايجاد كرده 
 60 تا ۵٠هوا در تابستان بين . است

 درجه، 90درجه است، با شرجي باالي 
كارگر حتي . و اين مثل سونا است

وقتي در سايه هم  باشد، تمام مدت 
خيلي از . س عرق استاش خي لباس

 .اند سوز مواجه كارگران با عارضه عرق
 

 :در جستجوي نان* 
  

فرساست،  شرايط كار در عسلويه طاقت
كند كه آيا اين  كس فكر نمي اما هيچ
ها ارزش آمدن به اينجا را دارد  سختي
كارگري آنجا مي رود كه حق .  يا نه

كارگر درشهر . هيچ انتخابي ندارد
 ناچار است اينجا خود كار نداشته و

 2۵0كارگر ساده، معموال ماهي . بيايد
. گيرد  هزار تومان دستمزد مي300تا 

مسلما اگر چنين دستمزدي را در منطقه 
توانست بگيرد، خانواده و  خودش مي

برخي . كرد شهر خود را ترك نمي
عسلويه «:گويند كارگران بين خود مي
 ».اردوگاه بردگي ماست

 خت مصباحمهيندوضعيت شناسي از 
  

روسيه در كار تصرف لوله 
هاي نفت و گاز  كشورهاي 
آسياي ميانه، از جمله دو 
خط لوله گاز از تركمنستان 
به ايران و از ايران به 

  :ارمنستان است
  

) 2009 آوريل 29(     استراتفور 
گزارشي را در باره تهاجم روسيه براي 
به تصرف درآوردن لوله هاي نفت و 

از .  انتشار داده استگاز آسياي ميانه 
جمله،  در خط لوله گاز تركمنستان به 
. روسيه، انفجار ايجاد مي كند

تركمنستان بر مي آشوبد و با  شركت 
در .  قرار داد مي بنددRWEآلماني 

برابر، روسيه تهديد مي كند كه 
قرارداد تضمين امنيت تركمنستان را 

تركمنستان، كشوري ناتوان و . لغو كند
 اي جز اين نمي بيند كه به تنها، چاره

پاي روسيه بيفتد و در مقام پوزش 
طلبي، مالكيت خط لوله گاز از 
تركمنستان به ايران را، به روسيه 

  . واگذارد
      نگران شدن ايران از اين بابت، 

لوله هاي نفت و گازي . بسيار جا دارد
كه نفت و گاز آسياي ميانه را به اروپا 

ر اختيار جريان مي دهند، اغلب د
اروپائيان نيز از رويه . روسيه هستند

روسيه كه نفت و گاز را چون سالح 
بكار مي برد، به تنگ آمده اند و در 
جستجوي راه ديگري هستند كه نفت و 

گاز را بدون درد سر به اروپا جريان 
 سيهان – تفليس –خط لوله باكو . دهد

  . يكي از اين راه ها است
د را بمثابه     روسيه ادامه حيات خو

قدرت، در اين مي بيند كه مانع از 
ايجاد راههائي بشود كه از قلمروش 

  . عبور نمي كنند
      ايران كه صاحب دومين منابع گاز 
جهان است، راه حلي به اروپائيان 

اما براي اين كه . پيشنهاد مي كند
اروپائيان ايران را بعنوان معبر نفت و 

 مابين گاز بپذيرند، مي بايد مشكل في
تنها در . ايران و غرب، حل شود

صورت حل مشكل است كه تحريمها 
لغو مي شوند و شركتهاي غربي مي 
توانند در نفت و گاز ايران و خطوط 
لوله نفت و گازي كه نفت و گاز 
آسياي ميانه را به خليج فارس جريان 

  . دهند، سرمايه گذاري كنند
      اما روسيه تنها لوله گاز تركمنستان 

لوله . به ايران را تصرف نكرده است
گاز از ايران ارمنستان را نيز مالك شده 

خط لوله گاز از ايران به . است
ارمنستان، به ايران امكان مي داد نفوذ 

اما . خود را در منطقه قفقاز مستقر سازد
اين خط لوله را روسيه مالك گشته 

اين خط لوله ظرفيت انتقال . است
 مكعب گاز به  ميليون متر10روزانه 

اما ، بنا بر قراردادي . ارمنستان را دارد
 به تصويب رسيده است، 2008كه در 

 ميليون متر مكعب 1ايران تنها روزانه 
اما . نفت به ارمنستان جريان مي دهد

لوله نفت، حتي پيش از آنكه ايران 
گازي را وارد آن كند، به مالكيت 

، شركت 2006در .  روسيه درآمد
وم روسيه كنترل آرم دولتي گازپر

روس گازپروم را كه گاز ايران را به 
ارمنستان مي رساند، به كنترل خود در 

  . آورد
     خط لوله گاز تركمنستان به ايران، 
به ايران امكان مي دهد به مناطق 
. كوهستاني شمال ايران گاز برساند

 ميليارد متر مكعب گاز 8ايران، ساالنه، 
اما بر سر .  از ارمنستان وارد مي كند

قيمت گاز، با ارمنستان مشكل پيدا كرد 
و سبب شد كه تركمنستان جريان گاز 

  . به ايران را قطع كند
     هرگونه قطع جريان گاز از 
تركمنستان به ايران،  اين كشور را با 

با آنكه ايران .  مشكل روبرو مي كند
يك كشور نفت خيز است، بخاطر كمي 

دومين وارد ظرفيت تصفيه خانه هايش، 
و نيز، بعلت . كننده بنزين دنيا است

فقدان زير بناها، نمي تواند گاز خود را 
به تمام كشور برساند و بخشي از آن را 

از .  صادر كند و سودي بدست آورد
اين رو، اگر تركمنستان فرستادن گاز به 
ايران را قطع كند، ايران ناگزير مي 
شود از گازي كه به تركيه صادر مي 

 ميليارد متر مكعب 3/7، ساالنه كند
ايران بر سر قيمت گاز با .  بكاهد

تركمنستان مشكل دارد و اينك بر آن 
مشكل، مشكل به مالكيت روسيه 
درآمدن خط لوله گاز از تركمنستان به 

  . ايران افزوده مي شود
     هدف روسيه اينست كه غرب بهيچ 
رو نتواند از طريق ايران، به نفت و گاز 

اين كار را با .  ميانه دست يابدآسياي 
مالك شدن خطوط گازي انجام داده 
است كه ايران را به آسياي ميانه متصل 

روسيه وسائل ديگري را نيز .  مي كنند
بكار مي برد براي اين كه ايران معبر 

فروش : نفت و گاز آسياي ميانه نگردد
سوخت به نيروگاه اتمي بوشهر و 

 اي كه فروش اسلحه به ايران و رويه

در قبال بحران اتمي درپيش گرفته 
  .است

    در حقيقت، تا زماني كه غرب 
دلمشغول بحران اتمي ايران و 
تهديدها است كه در دنياي اسالم با 
آنها روبرو است، نمي تواند با سياست 
روسيه در آسياي ميانه و نيز اروپاي 

  .شرقي مقابله كند
سياست روسيه در قلمرو : انقالب اسالمي

فت و گاز بخشي از سياست عمومي ن
روسيه براي تبديل كردن آسياي ميانه 

رژيم ايران، . به حيات خلوت خود است
بلحاظ نداشتن استقالل، نه تنها نتوانسته 
است از بهترين فرصتها سود جويد، بلكه 
خود عامل سلطه مجدد روسيه بر آسياي 

در همان . ميانه شده است و مي شود
اداشي را دريافت مي حال، كه از روسيه پ

كند كه گزارش استراتفورد ايرانيان را از 
آن گاه مي كند، از سوي غرب نيز تهديد 

  :به قطع جريان بنزين مي شود
  

طرح مجازات شركتهاي 
نفتي فروشنده بنزين به 

  :ايران و تشديد مجازاتها
  

دو طرح تشديد مجازات * 
ايران  در مجلس نمايندگان و 

  :مجلس سناي امريكا
  
، خبرگزاري 2009 آوريل 27 در ◄

 23فرانسه  گزارش كرده است كه 
سناتور از دو حزب دموكرات و 
جمهوريخواه طرحي را تهيه كرده اند 

بنا بر اين . براي ارائه به مجلس سنا
طرح،  كنگره به رئيس جمهوري امريكا 
اجازه مي دهد شركتهاي نفتي را 
مجازات كند كه به ايران بنزين صادر 

  . دمي كنن
 و Bayh     سناتور دموكرات اوان باي 

سناتور جمهوريخواه جون كيل و 
سناتور مستقل ژوزف ليبرمن تهيه 

هفته . كنندگان اصلي اين طرح هستند
اي بعد از آن كه نمايندگان مجلس 
نمايندگان چنين طرحي را به آن 
مجلس دادند، اين سناتورها نيز اين 
طرح را آماده تسليم به مجلس سنا 

  .رده اندك
   اين سه سناتور در كنفرانس 

محدود : مطبوعاتي خود گفته اند
كردن توان ايران بر وارد كردن 
بنزين، به نتيجه بخش شدن كوششهاي 

زيرا . ديپلماتيك كمك مي رساند
ايران را به دادن امتيازها در مورد اتم 

  . ناگزير مي كند
     اقدام مشابه در مجلس نمايندگان 

اس حرمان كنگره حاكي از احس
  . امريكا از كوششهاي ديپلماتيك است

     ايران، با وجود اين كه كشوري 
 درصد از بنزين 40نفت خيز است، 

بيشتر . مصرفي خود را وارد مي كند
 شركت اروپائي و يك ۵اين بنزين را 

  . شركت هندي به ايران وارد مي كنند
     شركتهاي اروپائي عبارتند از 

يتول و شركت شركت سوئيسي و
 آلماني ترافيگورا و شركت –سوئيسي 

فرانسوي توتال و شركت سوئيسي 
و . گلنكور و بريتيش پتروليوم هستند

و شركت . شركت هندي رولينس است
بيمه لويدز لندن كشتي هاي نفت 
كشي را كه به ايران بنزين حمل مي 

  . كنند، بيمه مي كند
:      سناتور جون كيل توضيح مي دهد

 شركتهاي نفتي و شعبه هايش ما به
  شما مي توانيد ميان : اخطار مي كنيم

  
 6در صفحه 

 سر وحشتناك؟
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 ميليارد 2۵0معامله با ايران با اقتصادي 
 13دالريش و يا امريكا با اقتصاد 

تريليونيش انتخاب كنيد اما نمي توانيد 
  . با هر دو معامله داشته باشيد

من :      سناتور ليبرمن مي گويد
يس رايس، مشاور موضوع را با دون

حكومت اوباما خاص امور ايران در 
و رايس مخالفتي با طرح . ميان گذاشتم

رايس مرتب به كشورهاي خليج . نكرد
فارس سفر مي كند و براي دولتهاي 
همسايه ايران، گشايش باب گفتگو با 

  .ايران را توضيح مي دهد
، خبرگزاري 2009 آوريل 28 در ◄

ه آسوشيتدپرس گزارش كرده است ك
با : مقامات حكومت اوباما  مي گويند

وجود پيشنهاد گفتگوي بدون شرط به 
ايران، اين حكومت قصد ندارد مانع از 

اوباما .  تصويب طرح توسط كنگره شود
به ايران پيشنهاد گفتگو در باره برنامه 
اتمي ايران را كرده است اما ايران در 

  . حال رد يا قبول مانده است
: مريكا مي گويد     وزارت خارجه ا

وارد بحث در محتوي طرح نمي شود 
اما با هر اقدامي كه سبب فشار به ايران 
و دست شستن اين كشور از توليد بمب 

روبرت وود، . اتمي بگردد، موافق است
 سخنگوي وزارت خارجه امريكا، 

ما مي خواهيم هركار كه : مي گويد
سبب فشار بيشتر به دولت ايران شود،  

  .انجام بگيرد 
قصد :      و سناتور باي توضيح مي دهد

ما اينست كه با بيشتر كردن مجازاتها، 
حربه جديدي در اختيار اوباما بگذاريم 
تا سياست او در مورد ايران، امكان 

  . توفيق بيشتري را پيدا كند
 4 تا 3هنوز :  كارشناسان مي گويند●

سال وقت الزم است كه ايران توانائي 
 براي توليد سالح فني و تجهيزات الزم

  .اتمي را پيدا كند
  

البي بزرگ حامي اسرائيل * 
براي تشديد مجازات ايران مي 

  :كوشد
  
خبر ) 2009 مه 1(  ژروزالم پست ◄

كميته امور « فعال 6۵00داده است كه 
) AIPAC( » عمومي امريكا و اسرائيل

در انتظار تشكيل كنفرانس ساالنه 
ر اين كنفرانس براي تأكيد ب.  هستند

اهميت روابط امريكا با اسرائيل و وارد 
كردن فشار براي تحميل مجازات ها 

  . به ايران تشكيل مي شود
    كنفرانس كه روز يك شنبه بر پا مي 
شود، هدفي را تعقيب مي كند كه با 
سياست پرزيدنت اوباما در باره ايران 

روند صلح  با هدف .  نمي خواند
م  مي خواهد انجاAIPACفعاليتي كه 

در حقيقت، اين البي . دهد نمي خواند
بزرگ طرفدار اسرائيل مي خواهد 
حكومت امريكا و كنگره را ناگزير كند 

  . تغيير سياست بدهند
 آوريل، حكومت اوباما 29     در 

تقاضاي اسرائيل، در اين باره كه امريكا 
مي بايد براي آغاز و پايان گفتگو با 
 . ايران زمان معين كند، را رد كرد

مايك هامر، سخنگوي شوراي ملي 
در وضعيت كنوني : امنيت امريكا گفت

صحيح نيست كه گفتگو با ايران زمان 
بلكه مي بايد ديد گفتگوها . بندي شود

در روندي . چگونه پيش مي روند
  .هستيم كه زمان مي برد

      و وقتي سخن از روند صلح اسرائيل 
و فلسطين بميان آمد، مشاور امنيتي 

: ، ژنرال جيمس جونس گفتاوباما
امريكا مي بايد نظرهاي خود را پيشنهاد 

پيشنهادي كه بسياري از اسرائيلي . كند
اگر ما مي . ها با آن موافق نيستند

خواهيم به حل مسئله بپردازيم، مي 
  .بايد بطور مستقيم  به آن بپردازيم

استريت .       هم زمان، لوبي مترقي ج
و در ايران و از اوباما و سياست ا قويا 

در مقام . اسرائيل حمايت مي كند
 از فعاالن خود مي AIPACمقابله با 

خواهد با اعضاي كنگره تماس بگيرند 
و به آنها فشار بياورند به طرح قانوني 

 اصرار به تصويبش دارد، AIPACكه 
طرحي كه به كنگره .  رأي ندهند

پيشنهاد شده است همانست كه به 
دهد رئيس جمهوري اجازه مي 

شركتهاي وارد كننده بنزين به ايران را 
  .مجازات كند

 ، AIPAC  جوش بلوك، سخنگوي
بايد ميزان فشار اقتصادي به : مي گويد

ايران را به اندازه اي افزايش داد كه 
ايران تن به رها كردن توليد بمب 
. اتمي و غني سازي اورانيوم بدهد

تن به رها كردن  هرگاه ايران سريعا 
نداد، » غير قانوني« اتمي فعاليتهاي

امريكا و متحدانش مي بايد ، با استفاده 
از نارسائي هاي زيربناهاي اقتصادي 
. ايران، بازهم بر فشار خود بيفزايند

تصويب قانون توسط كنگره، وسيله 
الزم را در اختيار اوباما براي وارد 

  .كردن فشار به ايران، مي دهد
       اما تبديل شدن طرح به قانون
. نيازمند حاميان الزم از دو حزب است

از طراحان آن، يكي برمن است كه 
مي گويد قصد اين نيست در آينده 
نزديك طرح در دستور كار كنگره 

  . قرار داده شود
من با نظر پرزيدنت :      او مي گويد

اوباما موافقم كه پذيرفتني نيست كه 
هم ايران بخواهد صاحب سالح اتمي 

 به جستجوي راه بگردد و هم مصمم
.  حل ديپلماتيك براي اين مشكل باشد

با اين حال،  هرگاه در مدت مناسب 
گفتگو با ايران به نتيجه نيانجاميد، مي 

به قول .  بايد مجازاتها را تشديد كرد
يك مقام پارلماني، اين طرح يك 
شمشير داموكلس است باالي سر ايران 
تا كه بداند هرگاه گفتگو به نتيجه 

مند، بايد منتظر چه مجازاتهايي نيانجا
در همان حال، هشداري به .  باشد

اين حكومت . حكومت اوباما نيز هست
نيز بايد بداند هرگاه متوقف كردن 
برنامه اتمي را بجد پي نگيرد، تحت 
فشار مقاومت ناپذير كنگره قرار خواهد 

  .گرفت
     با اين وجود، همان نماينده مي 

 به مجلس مي بايد طرح زودتر: گويد
داده شود ولو بنابر تصويب زودهنگام 

 نفرو بيشتر افراد 6000زيرا . آن نباشد
به واشنگتن مي آيند و مي بايد 
موضوعي كه به ايران ربط داشته باشد، 

 .براي گفتگو داشته باشند
  

افشاي يك سند طبقه * 
بندي شده فرانسه را نگران 

زيرا سند مي . كرده است
يك معاون وزير : گويد

خزانه داري امريكا، در 
گفتگو با مدير كل وزارت 
خارجه فرانسه، خواستار آن 
بوده است كه ساركوزي به 
اوباما فشار بياورد براي 
تصويب و اجراي 
مجازاتهاي سخت بر ضد 

  !:ايران
  

، ليبراسيون 2009 آوريل 30 در ◄
خبرداده است كه بعلت انتشار يك سند 
، طبقه بندي شده وزارت خارجه فرانسه

وزارت خارجه امريكا نسبت با اعتبار 
وزارت خارجه فرانسه به شك افتاده 

  :است
، هفته نامه 2009 آوريل ١۵     در 

كانارآنشنه، محتواي سند طبقه بندي 
سند يادداشت . شده اي را انتشار داد

مدير كل امور سياسي و امنيتي وزارت 
خارجه فرانسه، ژرارد آرود، از 

ن وزارت خزانه گفتگوهاي خود با معاو
بنا .  داري امريكا، استوارت لوي، است

بر سند، معاون خزانه داري امريكا از او 
خواسته است كه فرانسه از كاخ سفيد 
بخواهد، هرچه زودتر،  مجازاتهاي 
سخت بر ضد ايران وضع كند و به 

  .اجرا بگذارد
    لو رفتن اين سند كه به دنبال لو 

ديگر رفتن چند سند طبقه بندي شده 
روي داده است نيم زلزله اي در 
وزارت خارجه فرانسه ايجاد كرده 

انتشار سند «اين وزارت بخاطر . است
از شخص نامعلوم » طبقه بندي شده

مديريت مركز . شكايت كرده است
اطالعات داخلي مأمور تحقيق براي 
تشخيص هويت لو دهنده و يا لو 
دهندگان سند و چند و چون لو رفتن 

  . ه بندي شده استسندهاي طبق
    لو رفتن سند از سه جهت مسئوالن 
وزارت خارجه فرانسه را به زحمت 

  :افكنده است
 اينان متقاعدند كه هدف حمله – 1

و اين حمله از . همĤهنگي شده است
داخل وزارت خارجه بعمل آمده 

هدف از حمله اينست كه فرانسه . است
طرفدار افراطي اسرائيل وانمود كند و 

 مرام محافظه كاران جديد بسا هم
  .امريكائي

 سند كه يادداشتي در چندين – 2
صفحه است، ژرارد آرود استراتژي 
دولتهاي مختلف را در باره مجازات 

يك مقام .  ايران، تشريح كرده است
هرگاه اين : مسئول  فرانسه مي گويد

اطالعات بر ايرانيان معلوم شوند، به 
  . موضع غرب زيان خواهد رساند

 ديپلماتهاي امريكائي به پاريس – 3
فهمانده اند تا وقتي منبع و يا منابع لو 
دهنده سند شناسائي نشوند، ديگر 
اطالعات حساس در باره پرونده اتمي 
ايران را از بيم انتشار يافتنشان در كانار 

  . آنشنه، به فرانسه نخواهند داد
 

خورد و برد منابع 
نفت و گاز ايران،  
    واردات بنزين ،

بحران كمبود نفت 
  ...و
  

امريكا موافق صدور گاز ايران * 
  :به اروپا است

  
، ايسنا گزارش 88 ارديبهشت 10 در ◄

مديرعامل شركت ملي : كرده است
نفت ايران با اعالم اين خبر كه آمريكا 
براي حضور ايران در خط لوله ناباكو 
: اعالم آمادگي كرده است، گفت

سرپرستي هفته آينده هيئت ايراني به 
وزير نفت براي انجام مذاكرات گازي 

سيف . به كشور آلمان سفر خواهد كرد
جشن ساز در گفت وگو با ايسنا، با ... ا

اين نشست : بيان اين مطلب اظهار كرد
با محور مذاكرات مرتبط با انرژي و به 
ويژه گازطبيعي بين دو كشور انجام 

قطعا يكي از : وي افزود. خواهد شد
طرح در اين نشست، مباحث قابل 

موضوع انتقال گاز به  آلمان از طريق 
جشن ساز . خط لوله ناباكو است

همچنين به مذاكرات روز گذشته 
وزارت نفت ايران و شركت انگليسي 
در تهران درباره گازطبيعي اشاره و 

بخشي از اين : خاطرنشان كرد
مذاكرات مربوط به صادرات گاز ايران 

 ناباكو بوده به اروپا از طريق خط لوله
وي درباره اعالم رسمي آمريكا . است

مبني بر امكان حضور ايران در خط 
از ابتداي : لوله نابوكو تصريح كرد

طرح مسئله خط لوله ناباكو گفته بوديم 
كه كشورهاي حاضر در اين پروژه 
امكان تامين همه گاز موردنياز را 
ندارند و ناباكو بدون ايران يك كار 

زارش ايسنا، در اين به گ. سياسي است
زمينه با وجود تاكيد مكرر مسئوالن بر 
عملي نبودن خط لوله ناباكو بدون 
حضور ايران، به داليل مختلف سياسي، 
نشست ها و مذاكرات پيشين اين پروژه 
بدون حضور ايران انجام شده است 
كه طي روزهاي گذشته 

 نماينده آمريكا -ريچاردمورنينگ استار
 با بيان اين كه -سيادرامور انرژي اورا

آمريكا مايل است از گاز ايران براي 
تامين انرژي غرب استفاده شود، گفته 
است كه اين مسئله مي تواند از موارد 

 .تشويقي در مذاكرات با ايران باشد
  

كاهش روز افزون سهم ايران * 
 يا باج در ميدان گازي سلمان

 :دادن به امارات
  
، سرمايه ، 88 ارديبهشت 10 در ◄

ميدان سلمان : گزارش كرده است
يكي از ميادين مشترك ايران با كشور 
امارات است كه در ابوظبي با نام 

اين ميدان . البخوش معروف است
 هزار بشكه 130قابليت توليد تا سقف 

 ميليون متر مكعب 14در روز نفت خام، 
گاز و شش هزار بشكه ميعانات گازي در 

صد  در70در حالي كه . روز را دارد
مالكيت اين ميدان در اختيار ايران 

 درصد حق 30است و امارات تنها از 
برداشت برخوردار است اما اين كشور 
عربي نزديك به هفت سال است كه از 
اين ميدان برداشت مي كند و با ادامه 

 درصد فعلي 50اين روند سهم ايران از 
 .هم كمتر خواهد شد

اگر چه طرح توسعه ميدان مشترك    
 و گاز سلمان به منظور دستيابي به نفت

 هزار بشكه نفت خام 50افزايش توليد 
 ميليون فوت مكعب گاز 500در روز و 

طبيعي و شش هزار بشكه ميعانات گازي 
مازاد بر توليد كنوني در روز، سال 
گذشته به تصويب رسيد اما شواهد 
حاكي از آن است به دليل برداشت 

زن امارات و مهاجرت گاز به سمت مخ
شريك عربي، سهم ايران از اين ميدان 

 . درصد كاهش يافته است50به حدود 
در همين حال پروژه توسعه ميدان    

سلمان كه پيش از اين قرار بود تحت 
عنوان قراردادي به نام كرسنت گاز 
اماراتي ها را تامين كند، به دليل عدم 
تامين منافع ايران معلق مانده و قرار 

ي در راستاي است به عنوان طرح
 150جلوگيري از سوزانده شدن 

ميليون فوت مكعب گاز توسط يك 
 متري گاز اين ميدان به 285خط لوله 

 .عسلويه فرستاده شود
ادامه تاخير و تالش براي ابهام سازي 
هاي جديد، خسارتي مضاعف به كشور 

ميدان سلمان، ميداني . تحميل مي كند
مشترك ميان ايران و امارات است و با 
اين تاخيرها شاهد ازدست رفتن 
تدريجي منافع ملت به نفع امارات 
هستيم، درست همان گونه كه در 
ميدان پارس جنوبي و به سود قطر رقم 

اين قرارداد در هفته هاي اخير . خورد
باز هم به صفحات رسانه هاي كشور 
كشيده شد تا ثابت شود صادرات گاز 
براي دومين دارنده ذخاير بزرگ گاز 

 . به چالشي جدي بدل شده استجهان
  

 ميليون ليتر بنزين 38واردات * 
 و گازوئيل در روز

  
 ميليون ليتر 72امسال روزانه حدود «

بنزين در كشور مصرف شد كه بايد 
 26واردات اين فرآورده به روزانه 
» .ميليون ليتر افزايش پيدا كند

سيدنورالدين شهنازي زاده مديرعامل 
 فرآورده شركت ملي پااليش و پخش

هاي نفتي ايران با بيان اين مطلب 
 در :درباره واردات گازوئيل نيز گفت

صورت ادامه روند كنوني مصرف، پيش 
بيني مي شود مصرف گازوئيل امسال با 
احتساب گازوئيل مورد نياز نيروگاه ها 

 ميليون ليتر افزايش يابد 100روزانه به
 ميليون ليتر از 12كه الزم است روزانه 

 .وارد كشور كنيمخارج 
 5/66او با مقايسه مصرف روزانه    

ميليون ليتري بنزين در فروردين 
 ميليون ليتري 3/69امسال با مصرف 

مدت مشابه سال گذشته خاطرنشان 
كرد؛ مصرف بنزين در اين مدت 
حدود چهار درصد كاهش داشته است؛ 

 86همچنين در سال گذشته روزانه 
مصرف ميليون ليتر گازوئيل در كشور 

شد كه با اجراي طرح كارت هوشمند 
گازوئيل، اين رقم تا سه ميليون ليتر در 

او با بيان . روز كاهش پيدا كرده است
اينكه با ساخت پااليشگاه ها و اجراي 

 1391طرح هاي جديد كشور تا سال 
از واردات بنزين بي نياز خواهيم شد، 
گفت؛ با راه اندازي پااليشگاه هاي در 

ش بيني مي شود تا سال حال ساخت پي
 نه تنها جشن خودكفايي توليد 1391

بنزين، بلكه جشن صادرات آن را نيز 
 .در كشور برگزار كنيم

  
آغاز بحران كمبود نفت از * 

 2013سال 
  
 اطالع سرمايه، 88 ارديبهشت 7 در ◄

تازه ترين آمارها نشان : داده است
 يدهنده كاهش ميزان صادرات درياي

به گزارش . نفت اوپك هستند
 رويترز، ميزان صادرات يخبرگزار

 اوپك از طريق دريا ينفت خام اعضا
در چهار ) به جز آنگوال و اكوادور(

)  ارديبهشت19( مه 9 به يهفته منته
 هزار بشكه كاهش خواهد 130روزانه 
 اين افت صادرات، ياصلعلت . يافت

البته .  نفت استي جهانيكاهش تقاضا
 امر تاثير  آب و هوا نيز در اينيبد

 در جهان، يبروز بحران اقتصاد. دارد
 اوپك را بر آن داشت تا در ياعضا

پاسخ به كاهش تقاضا، ميزان عرضه 
براساس . نفت خود را كاهش دهند

   2008تصميمات اوپك، از سپتامبر 
  

 7در صفحه 

   وحشتناك؟سر
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 2/4 اين سازمان روزانه يتاكنون، اعضا
ميليون بشكه از توليد نفت خود كاسته 

 دالر 147 اين حال قيمت ها از با. اند
 دالر در هر بشكه سقوط ۵٠به سطح 

 موجود، يبراساس آمارها. كرده است
 اوپك به سهميه ي اعضايميزان پايبند

 درصد بوده 80 جديد حدود يها
 .است

 دهند ي نشان مي غيررسميآمارها    
 ژانويه و يتوليد اوپك در ماه ها

 62/٢۵و  26/27 فوريه به ترتيب
ن بشكه در روز بوده است در ميليو
 كه براساس تصميمات سازمان، يحال

ميليون  24/84  ميزان توليد اعضا بايد
در اين ميان، . بشكه در روز باشد

 گويد ميزان توليد نفت يعربستان م
اين كشور كمتر از سطح تعيين شده 

 .است
 ي النعيمي گزارش بلومبرگ، علبه     

وزير نفت بزرگ ترين صادركننده 
نفت خام جهان در نشست روز شنبه 

 يكشور آسياي 13 وزيران نفت اوپك و
: در توكيو با اعالم خبر فوق افزود

 عربستان كمتر از يتوليد كنون ميزان 
 يما م. هشت ميليون بشكه در روز است
 اوپك يكوشيم سطح توليد نفت اعضا

 .را به سهميه تعيين شده كاهش دهيم
 شديد  علت اين امر را كاهشاو     

تقاضا و افزايش چشمگير ميزان ذخاير 
 به ويژه ي صنعتينفت خام كشورها

به گفته وزير نفت . آمريكا دانست
 79/7 اين كشور يعربستان، توليد كنون

 كه يميليون بشكه در روز است در حال
 ي اوپك برايسهميه تعيين شده از سو

 در ميليون بشكه 1/8اين كشور معادل 
 .روز است

   :  اوپكي نتيجه نشست آت درابهام ●
 و پنجاه و سومين نشست يكصد  

 مه 28 اوپك روز پنجشنبه ياعضا
در وين پايتخت اتريش ) هفت خرداد(

درباره نتايج . برگزار خواهد شد
 ي اين نشست تاكنون گمانه زنياحتمال

.  صورت گرفته استي متعدديها
طبق معمول اعضا به دو دسته موافق و 

ازمان تقسيم مخالف كاهش توليد س
 ي خبرگزارارشبه گز. شده اند

 يآسوشيتدپرس، عبداهللا سالم البدر
اين امكان وجود : دبيركل اوپك گفت

 ي اوپك در نشست آتيدارد كه اعضا
با . سقف توليد خود را كاهش ندهند

اينكه آمارها از كاهش تقاضا و افزايش 
 يميزان ذخاير نفت خام كشورها

ش از  كنند اما پيي حكايت ميصنعت
 كاهش باره دريهرگونه تصميم گير

مجدد توليد، اعضا بايد به طور كامل 
 دسامبر ي ميليون بشكه ا2/4كاهش 

پيش از كاهش . گذشته را اعمال كنند
 خود يدوباره توليد، اعضا بايد پايبند

.  جديد را نشان دهنديبه سهميه ها
 وزير يپيش از اين، غالمحسين نوذر

ر بازار نفت با اگ,: نفت ايران گفته بود
 روبه رو باشد، ايران از همازاد عرض

 يكاهش توليد اوپك در نشست آت
رافائل راميرز وزير , . كنديحمايت م

 مشابه ي ونزوئال نيز در سخنانيانرژ
خواستار كاهش دوباره توليد اوپك 

در اين ميان، شيخ احمد . شده بود
: عبداهللا الصباح وزير نفت كويت گفت

 درباره تغيير يماوپك هنوز تصمي,
 مه 28 خود در نشست دسقف تولي

او قيمت , .نگرفته است) هفت خرداد(
 هر بشكه نفت را در ي دالر برا50

:  دانست و افزودي منطقيشرايط كنون
بايد به انتظار بروز آثار اقدامات ,

 ي توسعه يافته همچون اجرايكشورها
 ,. بمانيمي مشوق اقتصاديبسترها

 :ر ميان مدت كمبود نفت دبحران ●
 از بحران ي انرژي بين المللسازمان   

 به بعد خبر 2013كمبود نفت از سال 
به گزارش رويترز، نوبو تاناكا . داد

كاهش : رئيس اين سازمان گفت

 و ي توليدكنندگان اوپكيسرمايه گذار
 نفت جهت افزايش ظرفيت يغيراوپك

توليد موجب كمبود شديد نفت خام 
در . اهد شد به بعد خو2013از سال 

 در بخش يحال حاضر سرمايه گذار
كاهش ) اكتشاف و توليد (يباالدست

يافته و اين امر احتمال كمبود نفت در 
  . كنديميان مدت را تقويت م

 نفت خام، ي دليل كاهش شديد بهابه
به ويژه ( از توليدكنندگان يبسيار
 ي از پروژه هايبخش)  اوپكياعضا

  .مهم خود را تعطيل كرده اند
  
 ۵3 ساالنه ازمنديصنعت نفت ن*
 يگذار  هي دالر سرماارديليم

 ديجد
  
 اذعان ي اسالممي نفت رژريوز ◄

 به يابي دستيصنعت نفت برا: داشت
 شده در سند چشم ينيب شياهداف پ
 ارديلي م3۵ تا 30 ساالنه ازمنديانداز، ن

 است كه دي جديگذار هيدالر سرما
 يها هي جذب سرماقي از طرديبا

  .ين مي شودم تايخارج
  
 درصدی بدهی ٣5افزايش *

  خارجی ايران
  
سرمايه ، محمود  ارديبهشت، 16 در ◄

مقايسه نسبت تشكيل سرمايه : فراهاني
 با 76ثابت سال  ثابت ناخالص به قيمت

 86 با 83ميزان درآمد نفتي سال هاي 
 86در سال  ن است كهنشان دهنده آ

تنها يك چهارم درآمدهاي نفتي 
 تبديل به سرمايه ثابت شده در حالي

 نزديك به نيمي از 83كه در سال 
درآمدهاي نفتي تبديل به سرمايه ثابت 

محاسبات آماري . شده است ناخالص
براساس نماگرهاي بانك مركزي 

ميزان بدهي  همچنين نشان مي دهد
 87ال هاي قطعي خارجي كشور در س

 ٣۵با  83نسبت به پايان سال )  ماهه9(
 ميليارد ريال به 8/16درصد رشد از 

  .است  ميليارد ريال افزايش يافته7/22
 87تا  80همچنين طي سال هاي  ●

درآمد ارزي حاصل از نفت كشور به 
  ،8/۵3  ،3/36 ، 4/27، 23 ، 2/19ترتيب 

.  ميليارد دالر بوده است74و   81 ،  62
تشكيل   ميزان86 تا 80اي طي سال ه

سرمايه ثابت ناخالص نيز به قيمت ثابت 
76 ،5/13 ، 2/١۵ ، 4/16 ، 8/16  ،17 ، 
 ميليارد دالر بوده 4/18و   17  ،24

چنانچه نسبت ساالنه تشكيل . است
ناخالص را با درآمد نفتي  سرمايه ثابت

  و7/0 معادل 80محاسبه كنيم در سال 
 82ر سال د و  66/0معادل  81در سال 

  و46/0 معادل 83 در سال  و6/0معادل 
 8۵ در سال 31/0  معادل84در سال 

 23/0 حدود 86 و در سال 28معادل 
سرمايه  درصد درآمد نفتي تبديل به

 76ثابت ناخالص به قيمت ثابت سال 
 .شده است

خارجي كشور نيز طي سال  بدهي ●
 ميليارد دالر به 7/13 از 87 تا 80هاي 

. دالر رسيده است د ميليار7/22
محاسبات آماري نشان مي دهد ميزان 

پايان  بدهي خارجي دولت هشتم در
ميليارد دالر   8/16   حدود83سال 

گذشته   ماهه سال9بوده كه در پايان 
 ميليارد 74/22 درصد رشد به ٣۵با 

كل تعهدات خارجي .دالر رسيده است
از مجموع تعهدات بالقوه و بالفعل  كه

 ميليارد دالر 8/41از حاصل مي شود 

با هشت درصد رشد به  83 در سال
   . ميليارد دالر رسيده است3/۴۵
ارقام بدهي خارجي دولت  ●

 به 83 تا 80اصالحات طي سال هاي 
 8/16و  1/12  و٢۵/9 و  2/7ترتيب 

بدهي هاي . ميليارد دالر بوده است
نيز به  87 تا 84كشور طي سال هاي 

 7/22و  6/28 و ۵/23 و 3/24ترتيب 
  .ميليارد دالر بوده است

  
 سال 4 ميليارد دالر در 269* 

خرج شد و وضعيت اقتصاد 
 :كشور بدتر گشت

  
 سرمايه، 88 ارديبهشت 10 در ◄

در حالي كه : گزارش كرده است
وزارت اقتصاد، طي گزارشي ميزان 

 ميليارد 212درآمدهاي نفتي كشور را 
دالر اعالم كرده است اما نماگرهاي 

ركزي نشان مي دهند، مجموع بانك م
درآمد حاصل از صدور نفت و گاز طي 

تا (چهارساله اول برنامه چهارم توسعه 
 ميليارد 2/269بالغ بر ) 87آذرماه سال 
براساس گزارش هاي . دالر است

ارسالي ساالنه بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران به وزارت امور اقتصادي 
و دارايي و گزارش عملكرد ريالي 

دجه عمومي دولت، مجموع بو
 تا پايان 84از ابتداي سال (چهارساله 

درآمد حاصل از صادرات ) 87سال 
نفت خام واريزي به حساب هاي بانك 

 ميليون دالر 718 ميليارد و 211مركزي 
 .بوده است

 البته اين موضوع را هم بايد درنظر     
 فعاليت 84سط سال اداشت دولت از او

براساس .  خود را آغاز كرده است
 درصد از 6/71آمارهاي موجود، 

 ميليون 718 ميليارد و 211درآمد نفتي 
دالري كشور طبق ارقام مصوب در 
رديف هاي بودجه عمومي دولت 

 7/26همچنين .مصرف شده است
درصد از رقم فوق خارج از بودجه 
عمومي دولت بابت طرح سيف و 
هزينه بهره، اعطاي تسهيالت به بخش 

يارانه هاي انرژي، عمومي، تسويه 
بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران 
و شركت توانير بابت حساب في مابين 

 و 11آنها و دولت، موضوع تبصره هاي 
ماده واحده قانون بودجه سال ) 7(بند 

براساس اين » .هاي برنامه چهارم است
 211 درصد از درآمد نفتي 7/1آمارها، 
 ميليون دالري كشور نيز 718 ميليارد و

به حساب ذخيره ارزي اضافه شده 
مقايسه ارقام مربوط به مصارف  .است

ارزي دولت هاي مجري در چهار ساله 
آخر برنامه سوم توسعه و چهار ساله 
اول برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد 

 7/144مجموع مصارف ارزي دولت با 
 ميليارد 9/202 به 9/82درصد رشد از 

لي اين در حا. دالر بالغ شده است
است كه مجموع درآمد نفت در اين 

 ميليارد دالر بوده 269چهار سال 
در همين حال، ميزان مصارف .است

درآمدهاي نفتي در دوره چهار ساله 
) 84-87(اول برنامه چهارم توسعه، 

نسبت به چهار ساله آخر برنامه سوم 
 درصد رشد از 1۵7با ) 80-83(توسعه 

 1۵۵1به   هزار ميليارد ريال44/602
 .هزار ميليارد ريال افزايش يافته است

  
اعتراف بانك مركزي بر ورود * 

  :اقتصاد ايران به مرحله ركود

  
 راديو فرانسه، 88 ارديبهشت 3 در ◄

  :گزارش كرده است
 در ي اسالمي جمهوريبانك مركز ●

 ماه اول 9آخرين گزارش خود از 
 اعتراف كرد كه اقتصاد 1387سال 

مرحله ركود ايران از سال گذشته وارد 
 اين يبر اساس نماگرها. شده است

 جديد يگزارش تأسيس واحدها
 حدود 87 ماهه اول سال 6 در يصنعت

 ٪21 ها حدود ي و در بهره بردار40٪
 كاهش 86 به مدت مشابه سال سبتن

 .داشته است
 ي مهم بانك مركزي ديگر معيارهااز  ●

 كاهش يدر اعتراف به ركود اقتصاد
 ساخت ينه ها صدور پرواي درصد33

به دليل .  همين دوره استيو ساز ط
 صنعت ساخت و ساز و ياهميت مركز

 ي توليدي از واحدهاي بسياريوابستگ
 ي پيش بينيبه اين صنعت، بانك مركز

كرده است كه ركود در اين صنعت به 
 فعاليت و ركود در ديگر شاخه شكاه
 . منجر شودي توليديها
 سبب نيست كه عليرضا محجوب يب  ●

دبير خانه كارگر و رئيس فراكسيون 
 ايران گفته ي در مجلس اسالميكارگر

 واحد 400است كه در سال گذشته 
 200 تعطيل و ي كشور به كليتوليد

در اين . هزار كارگر آنها بيكار شده اند
 دبير انجمن يحال، جمشيد بصير

 تنها ي ايران از تعطيليصنايع نساج
 در كشور خبر داده ي نساجواحد 730

و افزوده است كه همزمان واردات 
قاچاق فرش از تركيه عمالً كارگران و 

 . را بيكار كرده استيمتخصصان داخل
 در گزارش خود ي مركزبانك  ●

تصريح كرده است كه در بخش 
ساختمان و ساخت و ساز در سه ماهه 

 ي كاهش صدور پروانه ها87دوم سال 
 ٪10 ي منهاي در مناطق شهريساختمان

 بوده ٪33 ياهه سوم منهاو در سه م
نتيجه اين كاهش عالوه بر اشاعه . است

 ي توليديركود در ديگر بخش ها
 مسكن به ويژه يافزايش مجدد بها

 اقشار و طبقات ي منازل براياجاره بها
 . بضاعت استيب
 مهم اين ي آمدهاي ديگر پاز   ●

 و ركود، عالوه بر افزايش يكساد
  دستمزدها بهيبيكاري، كاهش واقع

به . ويژه دستمزد كارگران ساده است
 كه هر چقدر بر نرخ تورم يطور

 ي شود، به همان نسبت و ايافزوده م
بسا بيشتر هم از قدرت خريد و هم از 
سطح دستمزدها، به ويژه دستمزد 

اگر چه .  شوديكارگران ساده كاسته م
 ٥27 حداقل دستمزد ي سال جاريبرا

 يك چهارم خط فقر يهزار تومان يعن
 تعيين شده است، اما، ير مناطق شهرد

 مطالعات مستقل بيش از يبر اساس برخ
 ي كارگران ساده ايران دستمزد60٪

 هزار تومان در ماه 190 تا 0٥1برابر با 
 ساعت كار روزانه 14 تا 12 يدر ازا

 . كنندي مريافتد
 در ي معيار گزارش بانك مركزديگر ●

 ركود بر اقتصاد يخصوص استيال
 تسهيالت ي درصد67ش ايران كاه

 بانك ها در سال گذشته يپرداخت
 ي بانك مركزيبر پايه نماگرها. است

 ي بانك هاي پرداختيكل وام ها
 9 هزار ميليارد ريال در ٢٦٥ايران از 
 هزار 87 به 86 به آذرماه يماهه منته
 به ي ماهه منته9 در ريالميليارد 
 كاهش يافته و به اين ترتيب 87آذرماه 

 هزار ميليارد ريال 178 نزديك به
نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش 

 در گزارش يبانك مركز. داشته است
 كند كه تسهيالت يخود قيد م

 87 ماهه سال 9 بانك ها در يپرداخت
 ميليارد تومان 687 هزار و 8 هم يرو

 كه ميزان تسهيالت يحالبوده، در 
 86 در مدت مشابه سال يپرداخت

يليارد تومان بوده  هزار م٢٥نزديك به 
 .است
 ي واقع اين كاهش نسبت مستقيمدر ●

 مطالبات معوقه يدرصد ٣٥با رشد 
بر اساس آمار .  كشور داردينظام بانك

 ايران، تنها مطالبات معوق يبانك مركز
 كشور از ي دولتيهفت بانك تجار

 به ٨٥ ميليارد تومان در سال 7274
 86 ميليارد تومان در سال 89127

 .رسيده است
اطالعات منتشره در باره : انقالب اسالمي

التيماتوم نتان ياهو به اوباما و گفتگوهاي 
را نيز در فصلي از نظر ... رژيم با امريكا و

خوانندگان مي گذرانيم و آن گاه به سراغ 
» انتخابات«خبرها و نظرها در باره 

  :مي رويم... رياست جمهوري و
  

اولتيماتوم نتان ياهو 
تگوهاي گف،!به اوباما

  ...: ومحرمانه، تروريسم
  
  

اتمام حجت نتان ياهو با 
اوباما در باره برنامه اتمي 

  !:ايران
  
، روزنامه 2009 آوريل 24 در ◄

كريستين ساينس مونيتور گزارشي را 
در باره التيماتوم نتان ياهو به اوباما، 

  : داراي نكات زير، انتشار داده است
 نخست وزير جديد اسرائيل، نتان ●
اهو به تازگي به اوباما التيماتوم داده ي

است كه مانع از دستيابي ايران به 
سالح هسته اي بشويد اگرنه ما خود 

  . اين كار را خواهيم كرد
    اتمام حجت او گوياي غير واقع بين 

بودن نتان ياهو و، بدتر از اين،  عمل  
در مجبور كردن اوباما با بمباران 

گوياي كردن تأسيسات اتمي ايران، 
  . ناپختگي او است

 پي آمدهاي حمله يك جانبه ●
اسرائيل به تأسيسات اتمي ايران، عظيم 

اوباما نمي تواند . و بسا فاجعه بار است
به خود اجازه دهد كه نتان ياهو به او 
اولتيماتوم بدهد و بكاري مجبور كند و 
باز او دست روي دست نمي گذارد 

سط بمباران تأسيسات اتمي ايران را تو
  .اسرائيل نظاره كند

، مناخيم بگين 1981 پيش از اين، در ●
جنگنده هاي اسرائيل را مأمور بمباران 
نيروگاه اتمي عراق، در اوزيراك، 

آن زمان، اسرائيل مدعي شد كه . كرد
عراق در كار ساختن بمب اتمي است 
و اسرائيل چاره اي جز اين نداشت كه 
مانع از آن دست يابي رژيم صدام به 

، 2007و باز، در . الح اتمي شودس
اسرائيل  به سوريه حمله هوائي كرد و 
مدعي شد به تأسيسات اتمي حمله 

  .كرده است
 اوگفت حمله به ايران امري ديگر ●

اوزيراك در بيابان داراي دفاع : است 
سالي پيش از . ضد هوائي ناچيز بود

آن، بر اثر حمله هوائي ايران صدمه 
يها احتياط هاي اما ايران.  ديده بود

  . قابل مالحظه اي را مرعي كرده اند
  

  8در صفحه 

  سر وحشتناك؟
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تأسيسات اتمي ايران در پناه 
استحكاماتي هستند كه بسا از بمباران 

اين تأسيسات .  هوائي صدمه نمي بينند
پراكنده هستند و براي اين كه 
بمبارانهاي هوائي مؤثر شوند، هم مي 
بايد مداوم باشند و هم از بمبهائي 

اده شود كه در استحكامات كارگر استف
  .هستند

     غير از اين تفاوتها، حمله به 
اوزيراك بدون پي آمد بود اما حمله 
به تأسيسات اتمي ايران فاجعه آميز مي 

  : شود
 ايران گفته است هرگاه مورد حمله ●

. قرار گيرد، تنگه هرمز را خواهد بست
 درصد نفت مورد مصرف دنيا 20حدود 

 به بازارهاي دنيا برده مي از اين تنگه
قطع جريان اين اندازه نفت . شود

،اقتصاد دنيا را با فاجعه اي سهمگين 
  .روبرو مي كند

 حزب اهللا لبنان كه تابع ايران است ●
 به قول اهود باراك، وزير دفاع 

 
.  موشك دارد 42000اسرائيل، حدود 

اين مقدار موشك كافي است براي 
 حيفا را  اين كه بندرهاي تل اويب و

به سرنوشت لندن در جنگ جهاني 
دوم، زير بمبارانهاي مداوم آلمان، 

حزب اهللا شبكه هاي ترور .  دچار كند
در گذشته، . در اروپا و امريكاي دارد

در امريكاي جنوبي، عمليات تروريستي 
انجام داده است و بسياري از 
كارشناسان بر اين نظر هستند كه بسا از 

هرگاه نتان . استالقاعده خطرناك تر 
ياهو به ايران حمله كند، ايران حزب 

  .اهللا را وارد عمل خواهد كرد
 اين حمله احساسات ضد يهودي را ●

بر مي انگيزد و در همه جاي جهان، 
  .يهوديان قرباني خشونت مي شوند

 اين حمله، در دنياي اسالم، جنگ ●
امريكا و اسرائيل با اين دنيا تلقي مي 

 جنگندگان اسالم گرا از اين رو، . شود
از مراكش و مارسي و لندن و قاهره و 
كراچي و تهران راهي عراق و 
افغانستان مي شوند تا بر ضد قواي 

  . امريكا جهاد كنند
او از اين پي .     نتان ياهو ديوانه نيست

او مي داند حمله . آمدها آگاه است
يك جانبه اسرائيل نه تنها سبب متوقف 

يران نمي شود بلكه كردن برنامه اتمي ا
.  به اجراي آن شتاب نيز مي بخشد

گرچه احمدي نژاد گفته است اسرائيل 
مي بايد از صفحه روزگار محو شود اما 
نتان ياهو مي داند فرماندهي قواي 
ايران نه با اين رئيس جمهوري عامه 
فريب كه با رهبر جمهوري اسالمي 

  . ايران، علي خامنه اي است
 تعيين كننده  بسا عوامل داخلي ●

سياست داخلي حكومت اسرائيل نتان 
ياهو را به دادن چنين التيماتومي 

و نيز نتان ياهو  بسا . برانگيخته است
. خواسته است به اوباما سيخك بزند

ممكن است نتان ياهو اينطور احساس 
 ۵كند كه اگر حكومت امريكا، به اتفاق 

حكومت ديگر، از ايران خواسته اند در 
مه اتميش، گفتگوها را از سر باره برنا

بگيرند، بخاطر فشار او به حكومت اوباما 
اما بسا واقعيت  نخست وزير . است

اسرائيل و برخي از رهبران غرب كه 
خيال مي كنند فشارهاي سياسي و 
اقتصادي روحانيان حاكم بر ايران را 
وادار به كوتاه آمدن مي كند، از 

  .خوش خيالي بدر آورد
ابي نتان ياهو بايد  در باره ارزي●

 تا 1996يادآور شد كه در سالهاي 
 كه او نخست وزير اسرائيل بود 1999

نيز  ارزيابي هاي او نادرست از آب 
، 1997از اين رو، در اكتبر .  درآمدند

مجله اكونوميست عكس نتان ياهو را 
روي جلد خود چاپ كرد و او مانع 

  .روند صلح توصيف كرد

ان اتمي اسرائيل  ايران نيازي به بمبار●
زيرا روحانيان ايران بر اين . ندارد

باورند كه همان بال كه در جنگهاي 
صليبي بر سر ارتشهاي اروپا آمد، در 
اين قرن بر سر اسرائيل مي آيد و 

  . اسرائيل از ميان مي رود
 هيچ كس ترديد ندارد كه ماليان ●

ايران خواهان ساختن و داشتن بمب 
در منطقه اي زيرا آنها . اتمي هستند

در شمال : اتمي زندگي مي كنند
روسيه سالح هسته اي دارد و در غرب، 
اسرائيل و در شمال و جنوب شرقي، 
چين و هند و پاكستان سالح هسته اي 

 بمب اتمي 200تنها اسرائيل .  دارند
آيت اهللا ها . آماده بكار بردن دارد

همچنين به ياد دارند كه ورود صدام 
ب، بدون داشتن حسين به جنگ با غر

  . بمب اتمي، جنون آميز بود
 اوباما  مي بايد به نتان ياهو حالي ●

نبايد در حمله هوائي به ايران :  كند
 و ١۵ –هواپيماهاي اف . تقدم جويد

 را از فضاي اسرائيل خارج 16 –اف 
حرفهاي احمدي نژاد محض .  نسازد 

پوشاندن بي عملي است و نه يك 
مل گراي رهبران ع.  تهديد واقعي

ايران اجازه عملي را كه خودكشي 
  . محسوب مي شود، نمي دهند

 ، آسوشيتدپرس 2009 در مه مه ◄
گزارش كرده است كه شيمون پرز، 
رئيس جمهوري اسرائيل،  بعد از يك 
ديدار طوالني با اوباما،  از روش او كه 
حل اختالفها با ايران از راه گفتگو 

  . است، حمايت مي كند
  

حرمانه رژيم با گفتگوهاي م
حكومت اوباما بسيار پيش 

  :رفت كرده اند؟
  
 ،  تيري ميسان 2009 آوريل 22 در ◄

Thierry Meyssan  روزنامه نگار و
نويسنده اي كه با تلويزيونهاي رژيم 

 مالي همكاري دارد،  –مافياهاي نظامي 
در پاسخ به پرسشهاي سيلويا كاتوري 

Silvia Cattori در باره گفتگوهاي  
  :رمانه امريكا با ايران گفته استمح

 طرح حمله به ايران با طرح 
سازگار بود و البي » خاورميانه بزرگ«

نفتي و جنبش صهيونيست طرفدار آن 
محافظه كاران جديد امريكا . بودند

داستان برنامه اتمي  را ساختند و 
مطبوعات آلت دست شو  آنها را تكرار 

همانطور كه داستان وجود . كردند
ه كشتار جمعي صدام حسين را اسلح

  .ساختند و باوراندند
     طرح حمله نظامي به ايران  را 

،  2007، در دسامبر » ژنرالهاي شورشي«
، 2008در .  از دستور خارج كردند

همانطور كه كلين پاول علني كرد،  
اوباما خود را در خدمت آنها قرار داد 

،  به او كمك 2008و آنها نيز، در 
.  ه رياست جمهوري رسيدكردند تا ب

بنا بر اين، هيچ دليلي بر در دستور قرار 
  .گرفتن حمله به ايران وجود ندارد

گفتگوها ميان واشنگتن و تهران از     
چندين مجرا در حال انجام هستند و 

پنتاگون به ايراني . بسيار پيش رفته اند
. ها در عراق و افغانستان نياز دارد

ن نياز دارد كه افزون براين، امريكا بدا
با دلبردن از ايران، از روسيه دورش 
كند و راه را بر نفوذ روسيه در 

  . خاورميانه ببندد
     بنا براين، مشاهده پارس كردن 
ساركوزي و كوشنر به ايران  مشمئز 

كننده است چرا كه ارباب آنها، امريكا، 
  .نيازي به اين پارس كردن ندارد
مشاهده      و باز مشمئز كننده است 

رهبران اسرائيل وقتي ايران را به حمله 
نظامي تهديد مي كنند حال آنكه 

تحت .  وسيله انجام آن را ندارند
حمايت حكومت بوش، اسرائيل 
بمباران ايران را در جريان مسابقات 

اسرائيل دو . المپيك را مد نظر قرار داد
پايگاه هوائي در گرجستان اجاره كرد 

فكن هاي براي مستقر كردن بمب ا
از لحاظ فني،  اسرائيل مي .  خود

توانست اين بمب افكن ها را از اين 
دوپايگاه به پروازد درآورد و آنها پس 
از بمباران هدفهاي خود در ايران، به 

حال آنكه .  فلسطين اشغالي بازگردند
دست زدن به اين حمله از فلسطين 

  . اشغالي ممكن نيست
فق دفاعي      اما روسيه كه با ايران توا

امضاء كرده است، بمحض اينكه امكان 
بدست آورد، به اين دو پايگاه حمله 
كرد و آنها را ويران كرد بدون اين كه 

و .  امريكا بتواند واكنش نشان دهد
مقامات روس، به تازه ترين اظهارات 
مقامات اسرائيل پاسخ و هشدار دادند 
كه نيروگاه اتمي بوشهر را تكنيسين 

به سخن . ره مي كنندهاي روسي ادا
ديگر، حمله به تأسيسات اتمي ايران، 
بمعناي كشتن شهروندان روسيه و وارد 

  .شدن به جنگ با روسيه است
 كه – آوريل، كنت تيرمن 30 در ◄

گفته مي شود  با محافظه كاران جديد 
 نيز خبر از چند –و سيا در ارتباط است 

رشته گفتگو ميان رژيم و حكومت 
  :اوباما مي دهد

 يك فرستاده رئيس جمهوري ايران  ●
. به واشنگتن آمده است براي گفتگو

تماس او با طرف امريكائي يكي از چند 
تماس علني و پنهاني ميان مأموران دو 

نام اين فرستاده احمد .  حكومت است
او براي گفتگو در باره . سماواتي است

اعضاي القاعده كه در ايران هستند، 
ارجه امريكا آمده است اما وزارت خ

گفته است چون هنوز تجديد نظر در 
باره سياست امريكا در ايران پايان 
  .نيافته است، زمان مناسب گفتگو نيست

 برغم اين رو نشان ندادن، وزارت ●
خارجه، در ماه مارس، سه مأمور خود 
را روانه ايران كرد تا گفتگوهاي ميان 

  .دو طرف را ادامه دهند
 كه امريكا      تهران خواهان آنست

مجازاتهاي اقتصادي را لغو كند و 
ايران را از فهرست دولتهاي تروريست 
پرور خارج سازد و با ادامه فعاليتهاي 
اتمي صلح آميزش، از جمله غني 

  . سازي اورانيوم، موافقت كند
 در همان زمان كه سماواتي در ●

واشنگتن بود، در جزيره كيش، 
رژيم فرستادگان امريكا با مقامات ارشد 

ايران بر سر گسيل قواي امريكا از 
طريق ايران به افغانستان، گفتگو مي 

در صورتي كه اين گفتگوها به . كردند
نتيجه بيانجامند، از ماجراي ايران گيت 
بدين سو، نخستين همكاري نظامي 

  . ايران و امريكا خواهد شد
اين خبر كه درجه وثوق :  انقالب اسالمي

ت آويز گروه آن نيز معلوم نيست، دس
رجوي براي دروغ سازي اي شده است 
بيانگرانحطاط اخالقي حد ناپيداي 

بنا بر اين دروغ، احمد . گردانندگانش
سالمتيان مأمور گفتگو با امريكائيان بر 
سر معاوضه افراد گروه در عراق با افراد 

دروغ ساز متوجه . القاعده در ايران است
تناقض گوئي خود نيست و البته نمي 

ند كه اعتراف مي كند افرادش در دا

براي ترساندن و . اختيار امريكا است
مطيع نگاه داشتن افراد خود كه حكم 
زنداني را در كمپ اشرف دارند،  دروغ 
مي سازد كه گويا  بر سر معاوضه آنها  با 

تأكيد هم . افراد القاعده گفتگو مي شود
كرده است كه احمد سالمتيان مشاور 

 بني ل از اين كه اوال غاف. بني صدر است
صدر در عمر خود كسي را متعهد به 
رفتار بر طبق خط و ربط خود نكرده 

 در باره افراد گروه رجوي و ثانيا. است
درعراق، چند نوبت به جالل طالباني پيام 
داده است حقوق انساني اين افراد حفظ 

هم تحويل رژيم ايران داده نشوند و . شود
ود برخوردار هم در عراق، از حقوق خ

باشند و بتوانند كشور مطلوب براي 
  . اقامت را انتخاب كنند

  
خبرهاي ديگر در باره 
روابط ايران و امريكا و نظر 
اروپا در باره گشايش باب 

  :گفتگوي امريكا با ايران
  

سياست اوباما فرصتي در : اروپا* 
اختيار ايران مي گذارد كه اين 

  :كشور مي بايد مغتنم بشمارد
  
،  خبرگزاري 2009 آوريل 27  در◄

فرانسه  نظر مقامات اروپا را گزارش 
  :كرده است

 اين امر كه سياست اوباما سبب مي ●
شود كه ايران بتواند با جامعه بين 
المللي، بارديگر ارتباط بجويد، فرصتي 
است كه ايران مي بايد آن را مغتنم 

  .شمارد
     وزيران امور خارجه كشورهاي 

روپا، در بيانيه اي، تأكيد عضو اتحاديه ا
اتحاديه اروپا قويا از سياست : كرده اند

جديد امريكا در ايران، حمايت مي 
اين سياست فرصت گفتگو در .  كند

باره تمامي جنبه هاي برنامه اتمي را 
  . بوجود آورده است
پاسخ تهران به :      آنها گفته اند

واشنگتن گوياي نظر ايران در باره 
چرا كه . وپا نيز هستروابطش با ار

اروپا نيز نگران غني سازي اورانيوم 
  . توسط ايران و هدف آنند

  بيانيه وزيران خارجه اصرار مي ●
ورزند كه ايران پاسخ مثبتي به اقبال 
امريكا به گفتگوي بدون شرط بدهد تا 
اين كه  از راه گفتگو، راه حلي براي 

  . مسئله اتمي ايران پيدا شود
  

ت ايران همچنان دول: امريكا* 
  :فعال ترين حامي تروريسم است

  
، به گزارش 2009 مه 1 در ◄

خبرگزاري فرانسه، وزارت خارجه 
امريكا گزارش خود را در باره 

بنا .  ، انتشار داد2008تروريسم در سال 
بر اين گزارش، ايران همچنان از  
حمله هاي تروريستي، حمايت مالي و 

لت اين دو. تسليحاتي بعمل مي آورد
همچنان فعال ترين حامي تروريسم در 

  .جهان است
     ايران و پس از آن، سوريه و سودان 
.  و كوبا دولتهاي حامي تروريسم هستند

، بعد از 2008كره شمالي، در اكتبر 
آنكه با بازرسي تأسيسات اتمي خود 
موافقت كرد، از فهرست كشورهاي 

هرچند .  حامي تروريست خارج شد

به امضاء نرسيده اما آن توافق هنوز 
دولت كره شمالي از فهرست دولتهاي 

  .تروريست پرور خارج شده است
     ايران از فعاليتهاي تروريست در 
خاورميانه و اروپا و آسياي ميانه 
حمايت مي كند و مانع مستقيم به نتيجه 

ثبات .  رسيدن كوششهاي صلح است
اقتصادي در كشورهاي خليج فارس را 

و مانع از پيشرفت تهديد مي كند 
  .دموكراسي است

    سپاه قدس بازوي سپاه پاسداران 
ايران در حمايت از تروريسم در بيرون 

سپاه قدس به . از مرزهاي ايران است
سازمانهاي تروريست، اسلحه و به افراد 

حماس و ديگر .  آنها  تعليم مي دهد
گروههاي ضد اسرائيل و حزب اهللا و 

بان در نيز گروههاي عراقي و طال
افغانستان از كمكهاي تعليماتي و 
تسليحاتي و مالي سپاه قدس برخوردار 

  . هستند
  

 - » جاسوسان«توقيف گروه 
موشك زدن به كشتي 

 7  محاكمه -حامل اسلحه 
تن به جرم كمك به گروه 

  :رجوي در امريكا
  

ما : واواك مي گويد» وزير«* 
جاسوسان اسرائيل را توقيف 

  :كرده ايم
  
، ژروزالم پست 2009ريل  آو26 در ◄

: در باره  قول اژه اي نوشته است
رويتر از قول وزير واواك، خبر داده 
است كه واواك  گروهي را توقيف 
كرده اند كه در خدمت اسرائيل بوده 
اند و بنا داشته اند پيشاپيش انتخابات 

 22( ژوئن 12رياست جمهوري در 
  . ، بمب گذاري ها كنند)خرداد

تي نه شمار توقيف      راديو دول
شدگان  را بدست داده است و نه از 
چند و چون كار گروه، اطالعي انتشار 

  . داده است
     همزمان، حكومت لبنان نيز يك 
ژنرال بازنشسته و همسر و نوه او را به 
اتهام جاسوسي براي اسرائيل توقيف 

: مقامات امنيتي لبنان مي گويند. كرد
ل و نوه  آوري11ژنرال و همسر او در 

. آنها چند روز دير تر توقيف شده اند
مأموران امنيتي لبنان در جستجوي نفر 
چهارم هستند كه او نيز عضو اين 

اين گروه در باره ارتش . خانواده است
لبنان و سوريه و تأسيسات غير نظامي، 
اطالعات در اختيار اسرائيل قرار مي 

  .داده اند
  

اسرائيل يك كشتي : ها آرتص* 
 را كه براي حماس اسلحه ايراني

مي برد هدف اژدرافكن قرار 
  :داده است

  
، ها آرتص  2009 آوريل 27 در ◄

يك كشتي ايراني كه : خبر داده است
براي حماس اسلحه حمل مي كرده، 
در هفته پيش از آن، در ساحل سودان، 
. با اژدر مورد حمله قرار گرفته است

شناسائي كشتي توسط امريكا يا اسرائيل 
  . ام شده استانج

      منابعي در سودان كه نامهاشان برده 
نمي شوند،  به روزنامه مصري كه 

  نخست اين خبر را انتشار داده است، 
  

 9در صفحه 

  سر وحشتناك؟
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يك كشتي ناشناس كشتي : گفته اند
. ايراني را با اژدر مورد حمله قرار داد

اين كشتي داشت در ساحل سودان 
  .پهلو مي گرفت

د ظن مي برند كه       منابع مي گوين
كشتي امريكائي و يا اسرائيلي اين حمله 
را انجام داده است اما هيچيك از اين 
دو كشور، در اين باره، اطالعيه نداده 

  . اند
      در ماه مارس نيز، نيروي هوائي 
اسرائيل متهم شد كه در ماه ژانويه، به 
كشتي حامل اسلحه، بهنگام عبور از 

  . ه كرده استسودان به قصد غزه،  حمل
       مقامات امريكا وقوع اين حمله 
توسط نيروي هوائي اسرائيل را تأييد 

بعد ها، نيويورك تايمز اطالع . كردند
داد كه دستگاه اطالعاتي اسرائيل 
گزارشهائي را دريافت كرد حاكي از 
اين كه مأموران سپاه پاسداران به 
سودان فرستاده شده اند كه تا به 

  .  به غزه كمك رسانندفرستادن اسلحه
        در ماه فوريه، مأموران قبرس، به 

تقاضاي امريكا، يك كشتي ايراني را 
توقيف كردند كه بطرف سوريه مي 

 –در كشتي قطعات تانكهاي ت .  رفت
.   بوده اند كه ارتش سوريه دارد72

كشتي اسلحه براي : امريكا مي گفت
حزب اهللا لبنان و يا حماس حمل مي 

  .كرد
  

 تن كه براي گروه رجوي 7* 
كار مي كرده اند، در دادگاه 
كاليفرنيا، خود را مجرم 

  :خواندند
  
،  2009 آوريل 29 در ◄

آسوشيتدپرس گزارش كرده است كه 
 تن كه بخاطر 7در دادگاه كاليفرنيا، 

كمك تجهيزاتي به گروه تروريستي 
مجاهدين خلق، محاكمه مي شوند، به 

ر يك از ه.  جرم خود اعتراف كردند
 سال زندان 20آنها ممكن است به 

  .محكوم شوند
 تن پذيرفته اند كه 7     و نيز،  اين 

براي مجاهدين خلق كمك مالي جمع 
وزارت خارجه . آوري مي كرده اند

اين گروه تحت : امريكا مي گويد
حمايت صدام بوده اند و برضد دولت 

وزارت . ايران فعاليت مي كرده اند
 گروه را يك گروه خارجه امريكا اين

تروريستي مي داند و نام آن رادر 
فهرست سازمانهاي تروريست قرار داده 

  .است
  

بوش در پي معامله با : چلبي
 –ايران به عراق حمله كرد 

نامه كلينتون به خاتمي و 
يكي موارد ابراز جبن و بي 

  :شخصيتي
  

بوش بر سر حمله به : چلبي* 
  :عراق با ايران معامله كرده بود

  
، تلويزيون 2009 آوريل ١۵ در ◄

CBS News قول احمد چلبي را 
احمد چلبي كه : انتشار داده است

زماني سوگلي مقامات واشنگتن و 
طرفدار پر و پا قرص حمله امريكا به 
عراق بود، كسي نيست كه كم و زياد 

البته اين بدان معني نيست كه .  نگويد
او در .  هيچ گاه راست نمي گويد

 خود با الحيات گفته مصاحبه اخير
رئيس جمهوري پيشين امريكا، : است

ژرژ بوش،  بر سر حمله به عراق با 
  . ايران مواضعه و معامله كرده است

اگر شما :      الحيات از او پرسيده است
بخواهيد ژرژ بوش را توصيف كنيد، 
چگونه توصيف مي كنيد؟ چلبي پاسخ 

مردي با كارداني و : داده است
  . معلومات اندك

او با ساقط :      الحيات به او مي گويد
كردن رژيم صدام خدمت بزرگي به 
: ايران كرد و چلبي پاسخ مي دهد
. ايران از سقوط رژيم صدام سود برد

بوش نمي خواست سود اين حمله به 
ايران برسد اما روشن بود كه ايران از 
. سقوط صدام و رژيم او سود مي برد

ام سقوط من متقاعد هستم كه رژيم صد
نمي كرد اگر توافق ضمني ميان امريكا 

  . و ايران بعمل نمي آمد
آيا اين توافق :      الحيات مي پرسد

البته : بعمل آمد؟ چلبي پاسخ مي دهد
  . اين معامله بعمل آمد

بنا بر اطالع واصل، : انقالب اسالمي
چلبي اسناد مربوط به گروه رجوي و نيز 

ار رژيم حمله عراق به ايران را در اختي
انتشار بخشهائي از . ايران گذاشته است

سندهاي فيلم شده در باره گروه رجوي 
دليل بر اين كه اين اسناد در اختيار رژيم 

  .قرار داده شده اند
     باوجود اين، از سندهاي مربوط به 
شروع حمله و نقش امريكا و انگلستان و 
كشورهاي منطقه در برانگيختن رژيم 

 ايران و نقش همين صدام به حمله به
 8دولتها در طوالني شدن جنگ بمدت 

سال،  حتي يك سطر نيز از اين اسناد و 
يك صحنه از فيلمهاي مربوط به آن 

چرا؟ زيرا ايران گيتي . انتشار نيافته است
 مالي مي دانند –ها و مافياهاي نظامي 

كه انتشار اسناد خيانت آنها را به ايران، 
ل خود را از بر مردم ايران، كه يك نس

  .دست داده اند، آشكار مي كند
  
انفجار الخبر و نامه كلينتون به *

خاتمي و بور شدن آلبرايت 
  :بخاطر مالحظه كاري خاتمي

  
، سرمايه، فيلم 2009 مه 2 در ◄

مستندي را مكتوب و انتشار داده است 
تهيه و شبكه تلويزيوني الجزيره كه 

   : انتشار داده است
دست خط خود نامه با  بيل كلينتون« ●

اي به رئيس جمهور ايران خاتمي، 
كريستوفر  وارن ».ارسال كرده بود

وزير امور خارجه آمريكا در سال هاي 
ه گفت  در اين برنامه1997 تا 1993
زماني كه خبر را شنيدم «: است

بالفاصله با هواپيما رهسپار عربستان 
شدم و از محل حادثه ديدن  سعودي
امالً فروريخته نماي ساختمان ك. كردم

مشاهده داخل همه اتاق  بود و امكان
شرايط در الخبر شبيه . ها وجود داشت

بود كه داستان  به فيلمي وحشتناك
ويراني وحشتناكي را روايت مي 

: وارن كريستوفر ادامه داد «.كرد
داليلي مبني بر دست داشتن ايران در «

 از اين رو .وجود داشت اين حادثه
بر خاذ تدابيري خيلي ها خواستار ات

چهل نفر از . ن شدندرا ايضد
كارشناسان پليس فدرال آمريكا اف بي 

. تحقيق راهي عربستان شدند اي براي
پس از سه سال تحقيق كارشناسان اف 

كردند كه مدركي پيدا  بي اي گمان
مارتين ايندايك معاون وزير . كرده اند

محققان «: آمريكا گفت امور خارجه
هاي عربستان آمريكايي از زندان 
مداركي پيدا  ديدن كردند و در آنجا

كرديم كه نشان مي داد ايران عامل 
ما در آن  .انفجار برج هاي الخبر است

زمان درباره واكنشي كه بايد نشان 
  ».دهيم، فكر كرديم

آلبرايت وزير امور خارجه  مادلين ●
در آن زمان الزم «: سابق آمريكا گفت
لي تمايز و اقدامات قب بود بين خاتمي

قائل شويم و مسووليت اقدامات گذشته 
  » .نيندازيم را بر دوش خاتمي

مارتين ايندايك در ادامه اين برنامه  ●
رسيديم كه بهتر  به اين نتيجه«: گفت

است به فكر پاسخ دادن به كساني 
   ».بودند باشيم كه عامل آن انفجار

 از اين رو بيل :الجزيره افزود●
يارانش را مامور كلينتون دو نفر از دست

 كرد كه با سلطان عمان در فرانسه
  كنند مالقات
رايدل عضو سابق شوراي امنيت  بروس

تقريباً  محل قرار ما«: ملي آمريكا گفت
يك ساعت رانندگي تا پاريس فاصله 

 اين مكان كه منزل بزرگي بود. داشت
ميان كشتزارها در حاشيه رودخانه سن 

 . »قرارداشت
 من به :گفتمارتين ايندايك  ●

سلطان عمان گفتم كلينتون ما را 
 فرستاده است و حامل اين پيام هستيم

كه مي خواهيم شما راهي براي خروج 
 يوسف بن» .ما از اين تنگنا پيدا كنيد

علوي وزير مشاور در امور خارجه 
فرستادگان كلينتون «: عمان گفت
پرسيدند كه آيا مي توانيم  سپس از ما

رزيدنت خاتمي نامه اي را به شخص پ
مايل بوديم اين مساله تضمين ؟ برسانيم

 شود كه فقط شخص خاتمي از اين
نامه آگاه شود زيرا به نظر ما تندروها 
 در تهران با همه توان تالش مي كردند

مانع تحقق يافتن خواسته هاي خاتمي 
براي عادي سازي روابط با آمريكا 

   .شوند
ولي ما مي «: يوسف بن علوي افزود  ●

استيم بدانيم حامل چه پيامي خو
اين پيام حاوي تهديداتي  هستيم، اگر

بود ما متاسفانه نمي توانستيم حامل 
  »باشيم چنين پيامي

به يوسف «: مارتين ايندايك گفت ●
است كه   در نامه آمده:بن علوي گفتم

آمريكا خواستار داشتن روابط مثبت با 
مشكلي  ايران است ولي در اين ميان

   .وجود دارد
ما مي دانيم كه : بروس رايدل گفت ●

مستقيم با عملياتي  ايران رابطه اي
تروريستي دارد كه در آن نوزده 

مايليم از  آمريكايي كشته شدند و
مسووالن ايراني تعهد بگيريم كه طراح 

مي  اين عمليات دستگير و محاكمه
   .شود
سلطان «: يوسف بن علوي گفت ●

م عمان گفت ما هر كار بتوانيم انجا
  ».خواهيم داد

بعد يوسف بن علوي وزير  مدتي    
مشاور در امور خارجي عمان كه حامل 

كلينتون بود، به تهران  نامه پرزيدنت
  . سفر كرد

نامه عادي «: يوسف بن علوي گفت ●
. كلينتون شخصاً نوشته بود نبود، آن را

لحن پيام مودبانه بود ولي در بردارنده 
  ».ضمني بود تهديد

: ن علوي ادامه داديوسف ب    
پرزيدنت خاتمي با جديت گفت «

ايران هيچ نقشي در انفجار الخبر 
  ».ندارد

اتهامي كه در «: خاتمي گفت محمد ●
اين نامه ذكر شده بود نادرست و 

  » .بود غيرقابل قبول

ايران تاكيد ميكند، «: الجزيره افزود    
پرده  صرفنظر از اينكه چه كسي پشت

ست، سازمان انفجار الخبر بوده ا
 القاعده مسوول اين انفجار است و

درخواست آمريكايي ها از ايران براي 
 تحقيق درباره عامالن اين انفجار به

معناي به چالش طلبيدن بانفوذترين 
  ».قدرتها در ايران است

آمريكايي ها «: گفت محمد خاتمي ●
 از .شرايط ايران را درك نمي كردند

ب آشكاري مرتك اين رو اشتباهات
براي ما فرصتي براي بهبود . شدند

اين  روابط پيدا شده بود ولي آنها
  ».فرصت را از بين بردند

پاسخ نامه را از «: بروس رايدل گفت ●
عماني ها دريافت كرديم كه پاسخي 

  ».نااميد كننده بود
در ادامه در حالي كه  الجزيره    

تصاويري از افغانستان پخش مي شد، 
د داشت كه در وجو اما جايي: افزود

آن منافع آمريكا و ايران به يكديگر 
 . افغانستان بود گره مي خورد و آنجا

قدرت حاكم بر افغانستان يعني گروه 
شدت با  طالبان جنبشي بود كه به

شيعيان كه حاكمان ايران نيز جزء آنان 
  . هستند، دشمن بود

 طالبان ايران را :گفت محمد خاتمي ●
ب ما را آنها مذه. دشمن مي دانست

طالبان در  قبول نداشتند و حضور
مرزهاي ما خطر بزرگي براي ايران 

  . بود
فرماندهان  الجزيره افزود بسياري از    

نظامي در ايران در اين خصوص 
اين  توافق داشتند كه بايد با قدرت به

   .اقدام طالبان پاسخ داده شود
الجزيره در حالي كه تصاويري از     

 دروهاي ايراني هاي تانك نير ستون
 را نشان مي 1998تاريخ هشتم سپتامبر 

ايران براي گرفتن انتقام : داد، افزود
  .خون ديپلمات هايش آماده شد

اظهارات جيمز روبين  الجزيره سپس ●
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا 

كه مي  را در آن زمان پخش كرد
 اطالع يافتيم كه ايران شمار : گفت

را  زيادي از سربازان و تجهيزات نظامي
در مرزهاي خود با افغانستان مستقر 

 اين اقدام طبعاً نگراني. كرده است
زيادي ايجاد مي كرد و ما از نزديك 

الجزيره . اوضاع را دنبال مي كرديم
خاتمي و وزير امور خارجه اش  افزود

هي براي جلوگيري از شروع جنگ را
مجمع عمومي سازمان  محل برگزاري

ملل متحد شدند تا جامعه بين المللي را 
دبيركل . متقاعد كنند براي مداخله

سازمان ملل متحد كوفي عنان كميته 
افغانستان تشكيل  اي را براي حل مشكل

اين كميته تنها جايي بود كه . داده بود
توانستند رسماً با  آمريكا و ايران مي

  قرار كننديكديگر تماس بر
كوفي عنان  :مادلين آلبرايت گفت ●

من را فراخواند و به من گفت بد 
 نيست كه در زمان برگزاري مجمع

 كميته افغانستان ،عمومي سازمان ملل
در سطح وزيران امور خارجه تشكيل 

 به اين ترتيب من و وزير .دهد جلسه
امور خارجه ايران در يك اتاق مي 

  . نشستيم
اين پيشنهاد به «: محمد خاتمي گفت ●

عنوان پيشنهادي خوب مورد توجه ما 
گرفت و ما تالش كرديم تشكيل  قرار

اين نشست گامي به سوي بهبود روابط 
من «: آلبرايت گفت» .باشد با آمريكا

خود را براي دستيابي به پيشرفت 
بودم زيرا اين  ملموس آماده كرده

نخستين باري بود كه نشستي در سطح 
من . برگزار مي شد ني هاوزيران با ايرا

به محلي كه برايم در نظر گرفته شده 
  .زدم بود رفتم و لبخند

آلبرايت براي «:  جيمز روبين گفت●
كاستن از تنش ها و آغاز مذاكرات 

وزير امور خارجه آن . مي كرد تالش
زمان ايران قبالً نماينده كشورش در 

آلبرايت در . متحد بود سازمان ملل
گفت چه خوب است ابتداي اين جلسه 

در سازمان ملل  كه ديپلمات هايي كه
خدمت كرده اند به وزارت امور 

  » .خارجه برسند
پاسخي به اين   :آلبرايت گفت ●

اظهارات من داده نشد و من گمان 
آنچه را  كردم كه مترجم نتوانسته است

. من گفته ام به خوبي ترجمه كند
كه در نشست  فهميدم قيافه كسي

نماينده سابق ايران در حضور دارد با 
اين حال با  با. سازمان ملل تفاوت دارد

خودم گفتم خوب مردم تغيير مي 
 باالخره از كارشناساني كه. كنند

همراهم بودند پرسيدم آيا اين شخص 
   ؟خرازي است

 در پاسخ به«: جيمز روبين گفت ●
آلبرايت همه ما كه همراه او در نشست 

اطالع  بيبوديم بازوهايمان را به نشانه 
ما هيچ . بودن حركت داديم

كارشناسي را با خودمان به سالن 
بوديم زيرا همه مسووالن  نياورده

وزارت خارجه مي خواستند در اين 
باشند و فقط براي  نشست حضور داشته

ما . پنج نفر صندلي وجود داشت
ما است  نفهميديم كسي كه در مقابل

واقعاً وزير امور خارجه ايران است يا 
  ».خير
 من«:  محمدجواد ظريف گفت●

قرائت متني را آغاز كردم كه حاوي 
ديدگاه هاي ايران بود و مواردي را 

منافع ما به يكديگر نزديك بود،  كه
  »نشان مي داد

 :عنان گفت كوفي«: آلبرايت گفت ●
آيا اين خوب نيست كه وقتي وزير 
 امور خارجه ايران نتوانسته است در

ش شركت اين نشست شركت كند معاون
  ؟.كرده است

 بروس رايدل عضو سابق شوراي ●
زماني كه از «: امنيت ملي آمريكا گفت

 نشست ويژه افغانستان خارج مي شديم
آلبرايت بر سر ما داد زد و گفت بايد 

 ما نمي دانستيم كه. اين گونه مي شد
  » .ايراني ها ما را فريب خواهند داد

 به دنبال  كهكساني«: خاتمي گفت ●
دردسر براي من بودند مي  ايجاد

توانستند از اين نشست عليه من بهره 
از اين رو من كارمندي  .برداري كنند

را كه در رتبه اي پايين تر از وزير قرار 
  ».نشست اعزام كردم داشت به اين

و چنين آدم ضعيفي : انقالب اسالمي
حتي . رئيس جمهوري ايران بوده است

 به اين جرأت را به خود نداده است كه
مصلحت : دبير كل سازمان ملل بگويد

نمي بينم ديدار در سطح وزيران خارجه 
توجيه او گوياي ترس او از . انجام بگيرد

در نتيجه، . سخت سران رژيم بوده است
حقوق ملي ايران قرباني شده اند زيرا 

از سخت سران رژيم » رئيس جمهوري«
چون او فرصتها را !  مي ترسيده است

اتمي و تشديد تنش با سوزاند، بحران 
امريكا و اروپا، در بيرون و پوشش سخت 
سران شدن در داخل، سبب قبضه دولت 

 . مالي شد–توسط مافياهاي نظامي 
    

 10در صفحه 

  سر وحشتناك؟
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ياد آوري روزگار 
سياه ايران در 

 –حكومت خامنه اي 
موسوي  تحت واليت 

  خميني؟
  
  

   معرفي دگرباره مير حسين موسوي از 
. يت رژيم واليت فقيهاعضاي باند جنا

به نوشته وب سايت عصر ايران، 
دانشجويي از موسوي اينچنين سوال 

  :نمود
در ادامه اين برنامه يكي ديگر از ...

: دانشجويان از ميرحسين سئوال كرد
را ) ره(چرا از تفكري كه امام خميني 

امروز متعلق به ويتريني در تاريخ 
  كنيد؟ دانند، حمايت مي مي

ح طلبان اينگونه خود كانديداي اصال
  :را معرفي مي كند

وي در پاسخ به اين سئوال، ابتدا ...
طلبي خواند كه به  خود را اصالح
 : كند و تاكيد كرد اصول مراجعه مي

شرافت من از وجود امام خميني كبير 
كشور براساس اعتقاد به دين و . است

توان گفت،  اسالم تشكيل شده و مي
موارد اين ادعاهايي كه در برخي 

هاي  شود، ناشي از برداشت مطرح مي
  .اشتباه و اغلب سوء تفاهم است

 موسوي شرافت خود را از خميني     
مي داند، ادعاي نادرستي مي كند زيرا 
نمي داند شرافت را از ديگري نمي 

از عمل خود مي توان . توان داشت
درست اينست كه آدم بي . يافت

كفايتي چون او دروغ و ناسزا نامه 
مهوري اسالمي را نيز نمي توانست ج

اداره كند، نخست وزيري خود را از 
او . خميني و بي كفايتي خود دارد

موقعيت آن روز خود را از اين ضعف 
خميني دارد كه از متصدي با كفايت و 

باز . دانش امور كشور، وحشت داشت
درست است كه او نخست وزيري خود 
را از جعل واليت فقيه در دين دارد 

رنه نوبت نخست وزيري به بي وگ
 براي  .كفايتي چون او نمي رسيد

روشن شدن بهتر دوران شرافت گيري 
ايشان نگاهي به نامه آيت اهللا منتظري 

 ۶۵ مهرماه سال 19قائم مقام ،در تاريخ 
مي اندازيم كه درآن زمان آقاي 
موسوي نخست وزير بودند و آقاي 
خامنه اي رييس جمهور دوران شرافت 

  .ز خمينيگيري ا
   اما قبل از آوردن نامه آقاي منتظري 
الزم است كه به خوانندگان عزيز 

 ۵٩خاطر نشان كنيم  كه سال 
ابوالحسن بني صدر رييس جمهور 
منتخب مردم در سخنراني خود در 
رابطه با زندان هاي ايران فرياد بر 
آورد كه در زندانها شكنجه صورت مي 

صوص گيرد اما همه اصولگرايان و به خ
اصالح طلبان جديد با وي مخالفت 
كرده و وي را ضد انقالب خواندند در 
حاليكه وي رييس جمهور بود و راي 
مردم و باورهاي وي به دين اسالم او 
را آنگونه بر آشفته بود كه در ميدان 

حال . آزادي فرياد بزند و اعتراض كند
ايشان را مقايسه كنيد با عملكرد آقايان 

ي و خاتمي و خامنه اي و هاشم
  .احمدي نژاد روساي جمهور بعد از او 

    و اين در حالي است كه تا به حال 
تنها منتظري بوده است كه آنهم شش 
سال بعد به نوشتن نامه اكتفا كرد و در 
نهايت موجبات حذف خود را فراهم 

  .اورد

در كتاب ايستاده بر آرمان اينچنين مي 
  :خوانيم 

از وجود صدر  زماني كه بني...   «
آسا آگاه شد  هاي برق شكنجه و اعدام

با تمام وجود به دستگاه قضايي حمله 
 در ميدان ۵٩در عاشوراي . كرد

  :زنان گفت آزادي فرياد
در قانون اساسي مگر شكنجه حرام "

نشده؟ ممنوع نشده؟ در كجاي دنيا، در 
كدام دين و در كدام كشور و 

 نوع زندان وجود 6حكومت اسالمي 
تكبير [ا اينها تعطيل نمي شود؟دارد؟ چر

 ما االن شش ]مردم در ميدان آزادي
هاي آقاي  زندان. نوع زندان داريم

خلخالي، زندان دادگاه انقالب، زندان 
شهرباني، زندان دادگستري، زندان 

ها  ده. ها ، زندان سپاه پاسداران كميته
. اند  جهت گرفتار شده و صدها نفر بي

زي بدتر از  نوع زندان ما چي6با اين 
چرا بايد هر كس و هر . ايم گذشته

نهادي يك زندان داشته باشد؟ اينها 
جو اسالم جو اعتماد . بايد تعطيل شوند

است اين همه دستگاههاي ترسناك 
چرا هيئتي . مخوف درست نكنيد

هاي  تشكيل نمي شود كه به كار زندان
گوناگون برسد؟چرا در رژيم اسالمي، 

منزلت   بيانسان و جان او اين همه
شده است كه بتوان مثل آب خوردن 
محكوم كرد و بدون اينكه كسي بفهمد 

شود كه  كار او را تمام كرد؟ چطور مي
گيرند و به زندان مي  اشخاص را مي

شدگان  برند و ماهها جزو فراموش
. گردند؟ بس كنيد اين كارها را مي

. دستگاه قضايي نبايد ابزار قدرت شود
همان است كه اگر اين طور شد اين 

حسين به خاطرش قيام كرد و شهيد 
   ".شد

جمهور با  پس از اتمام حجت رئيس
 آنها نه تنها ، انگران و زندانبان شكنجه

پوزش نخواستند كه ضمن تغيير نام 
شكنجه به تعزير، آن را دستور اسالم 

   :خواندند
اگر ": شهري االسالم ري حجت ●

مهور از شكنجه، همان جمقصود رئيس 
هاتي است كه اسالم به عنوان تنبي

كند، ما  حدود و تعزيرات مطرح مي
منكر آن نيستيم، زيرا دستور اسالم 

  !".است
تعزير مي كنيم و تعزير  ":الجوردي ●

  !!".با اجازه حكام شرع است
 محارب ":اهللا محمدي گيالني  آيت●

اش پذيرفته  بعد از دستگير شدن، توبه
شود و كيفرش همان است كه  نمي
. ترين وجه كشتن به شديد. ن گفتهقرآ

بارترين  حلق آويز كردن به فضاحت
تعزير بايد پوست را . حالت ممكن

بدرد، از گوشت عبور كند و استخوان 
  !!!".را درهم شكند

ها  در زندان":اهللا قدوسي آيت ●
گيرد، اما  شكنجه صورت نمي

هاش شرعي اسالمي اعمال  مجازات
   !".گردند مي
 يكي از ": تبريزياهللا موسوي  آيت●

احكام جمهوري اسالمي اين است كه 
هركس در برابر اين نظام امام عادل 
. بايستد، كشتن او واجب است

تر كرد تا  اش را بايد زخمي زخمي
. اين حكم اسالم است.كشته شود

  !".چيزي نيست كه تازه آورده باشم
صدر   بني":ها گفت خلخالي نيز بعد ●

ي كوبيدن مرتبا مسئله شكنجه را برا
دادگاههاي انقالب عنوان مي كرد و تا 

بني صدر . اين اواخر دست بردار نبود
تعزيرات شرعي را جزو شكنجه به 

خواست با روش  حساب مي آورد و مي
  !".اروپايي عمل نمايد

االسالم محمد منتظري اعالم   حجت●
صدر به   اتهام وارده از سوي بني":كرد

وجه  روش بازجويي و بازپرسي به هيچ
   !".باشد صحيح نمي

 محاكمهصدر را به  بهشتي اما بني ●
شك در موقع   بي":فتگتهديد كرد و

خود، كساني كه شايعه شكنجه در 
اند، تحت  كرده ها را درست زندان

  !".گيرند  ميتعقيب قضايي قرار
صدر،  در پي بني    پس از اعتراضات پي

هيئت بررسي شايعه شكنجه در "
طور كه   اما همان تشكيل شد"ها زندان

رفت و در گفته محمد  انتظار مي
منتظري هم آورده شد، اين هيئت 

صدر در  بني. وجود شكنجه را منكر شد
  :كند باره نقل مي اين

رسيدگى به   يك عضو همين هيأت"
 ، آقاى بشارتى به»شايعه وجود شكنجه«

ها رواجى دارند كه  شكنجه: گفتمن 
ند، ا آنچه به شما گزارش كرده. مپرس

در مقايسه با آنچه هست، مشت در برابر 
 پس گزارش كنيد گفتم. خروار است

 بتوان آن ،شودبلكه پيش از آنكه دير 
ما . توانم نمى: فتگ.  ريشه كن كردرا

  !".مأموريم بگوئيم شكنجه نيست
نامه منتظري در هفدهم مهر ماه 

   در پاسخ نامه خميني ١٣۶۵
  :به گوشه اي از نامه اشاره مي شود

دانيد در زندانهاي جمهوري  آيا مي...
اسالمي به نام اسالم جناياتي شده كه 
هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه 

  ! نشده است ؟
دانيد عده زيادي زير شكنجه  آيا مي

  بازجوها مرده ا ند؟ 
دانيد در زندان مشهد در اثر  آيا مي

نبودن پزشك و نرسيدن به زندانيهاي 
شدند حدود  ناچار دختر جوان بعدا

بيست و پنج نفر دختر را با اخراج 
  ! تخمدان و يا رحم ناقص كنند؟

دانيد در زندان شيراز دختري  آيا مي
روزه دار را با جرمي مختصر بالفاصله 

  پس از افطار اعدام كردند؟ 
دانيد در بعضي زندانهاي  آيا مي

جمهوري اسالمي دختران جوان را به 
  زور تصرف كردند؟

 هنگام بازجوئي دختران دانيد آيا مي
استعمال الفاظ ركيك ناموسي رائج 

  است ؟ 
دانيد چه بسيارند زندانياني كه  آيا مي

در اثر شكنجه هاي بي رويه كور يا كر 
يا فلج يا مبتال به دردهاي مزمن شده 

  اند و كسي به داد آنان نمي رسد؟ 
دانيد در بعضي از زندانها حتي  آيا مي

جلوگيري از غسل و نماز زنداني 
  كردند؟ 
دانيد دربعضي از زندانها حتي از  آيا مي

نور روز هم براي زنداني دريغ داشتند 
اين هم نه يك روز و دو روز بلكه 

  ماهها؟ 
دانيد برخورد با زنداني حتي  آيا مي

پس از محكوميت فقط با فحش و كتك 
بوده ؟ قطعا به حضرتعالي خواهند 
گفت اينها دروغ است و فالني ساده 

  . انديش
    اين دوران شكوفايي رژيم واليت 
فقيه است كه مير حسين موسوي 
اصالح طلب نخست وزير خامنه اي 
اصولگرا بود و سيد محمد موسوي 
خوئيني ها در قوه قضاييه بود و 
موسوي اردبيلي اصالح طلب نيز در 
آن قوه مقامي داشت و حسن حبيبي 
نيز وزير دادگستري آن حكومت بود و 

صالح طلبان در همان حكومت ديگر ا

مشغول به بازسازي اسالم واليت فقيه  
  .بودند

    در نامه منتظري، از زندان گوانتانامو 
و زندان ابوغريب  سخن نمي گويد او 
از زندانهاي اوين و قصر و ديگر 
زندانهاي ايران بعد از انقالب و بعد از 
. كودتاي رژيم واليت فقيه مي گويد

خش از نامه خود با منتظري در اين ب
توجه به موقعيتي كه در اين رژيم دارد 
اطالعات صحيح را دريافت و به 

بازگفته استكه . صداقت بازگفته است
دختران جوان را در برخي زندانها به 
زور تصرف كرده اند و به آنها تجاوز 

  ...نموده اند، كه
    موسوي شرافت را اينگونه آموخت 

ست به جاي آيا به راستي او قرار ا!
قاتلي به نام احمدي نژاد زمام حكومت 
را در رژيم واليت فقيه را به دست 
گيرد و احتماال مي خواهد همان 
دوران را بار ديگر باز بسازد تا شرافت 

زهي بي . در دوران خميني، باز يابد
شرمي كه او خود را كانديدا كرده 
است تا خطر را از رژيم واليت مطلقه 

البته بيهوده نيست كه . فقيه دور سازد
گروههاي شريك در همان جنايات 
زندانها از جمله سازمان مجاهدين 
انقالب اسالمي يعني شريك زندانها با 
هيات موتلفه به حمايت از وي برخاسته 
است تا از او حمايت كند و چه 
زيباست حاميان دو كانديداي رياست 

  .جمهوري دور آينده
بعد از     زندانهاي كشور در سالهاي 

كودتا در اختيار چند گروه بود از 
جمله سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 
وجامعه روحانيت مبارز و جامعه 
روحانيون مبارز و هيات موتلفه اسالمي 
كه همه اين گروهها در اين دوره از 
دو كانديداي رياست جمهوري 
حمايت مي كنند البته افشاي آقاي 

  .كروبي بماند به مقاله اي ديگر
      در نامه منتظري بر بي شرافتي 
زندانبانان اشاره شد كه در دوران 
واليت خميني و رياست جمهوري 
خامنه اي و نخست وزيري موسوي و 
وزارت افرادي چون حسن حبيبي و 
محمد سالمتي و بهزاد نبوي و عسگر 

اتفاق افتاده بود و همه اين ... اوالدي و
د و جنايات از سوي آنها مورد تاييد بو

اگر غير از اين بود آنها هم اكنون در 
  .اپوزيسيون رژيم قرار گرفته بودند

  :    به ادامه نامه منتظري توجه بفرماييد
با اجازه حضرتعالي قدري هم از    ... 

گذرد  آنچه در خارج زندانها مي
  : گزارش دهم

دانيد كه مردم در اتوبوسها و  آيا مي"
 تاكسيها و صفوف مرغ و تخم مرغ و
بنزين و روغن نباتي و گوشت و امثال 
اينها علنا به مسئولين جمهوري اسالمي 
و حتي متاسفانه به شخص حضرتعالي 

  دهند؟  فحش مي
دانيد روحاني و روحانيت در  آيا مي

  نظر مردم مورد تنفر واقع شده است ؟ 
دانيد مردم در عين حالي كه به  آيا مي

دهند  آيند و شعار هم مي نماز جمعه مي
اكثر آنان ناراضيند و به مسئولين فحش 

  دهند؟  مي
دانيد در ادارات و وزارتخانه ها  آيا مي

و متاسفانه بعضي دادستانيها و دادگاهها 
  كند؟  رشوه بيداد مي

دانيد دزديهاي كالن با رشوه و  آيا مي
شود ولي  سفارش و تلفن حل مي
  شود؟  دزديهاي كوچك تعقيب مي

 و اختالس و دانيد از بس دزدي آيا مي
مخصوصا با لباس پاسدار و كميته زياد 

شده مردم احساس امنيت جاني و مالي 
  نمي كنند؟ 

دانيد در خارج كشور بيش از دو  آيا مي
ميليون ايراني آواره اند و بسياري از 
دختران به فحشا و خودفروشي افتاده 
اند و ايران و ايراني را در خارج بي 

  اعتبار كرده اند؟ 
كند،  دانيد فقرو گراني بيداد مي آيا مي

حقوق و درآمد همان حقوق سابق 
ولي قيمت اجناس ده برابر يا بيست 
برابر شده است و در اين صورت بر 

  گذرد؟  فقرا چه مي
دانيد در جمهوري اسالمي بر  آيا مي

خالف آنچه در فقه خوانديم نه جان 
مسلمان محترم است و نه مال او، قاضي 

و را بدهيد،خانه او كند مال ا حكم مي
. را بدهيد،كسي گوش نمي كند

مخصوصا اگر در تصرف بنيادهاي 
و افراد شوراي عالي ! انقالب باشد؟

قضائي هم از ترس يكديگر و يا ترس از 
تلفنهاي مقامات و يا جوسازيهاي غلط 
بر اين همه خالف شرعها به وسيله 

  گذارند؟  سكوت صحه مي
 قضائي دانيد اعضاء شوراي عالي آيا مي

به يكديگر اعتماد ندارند و كمتر تفاهم 
كنند و بالنتيجه اكثر كارها معوق  مي
ماند، و آقايان مصاحبه و شعار خورد  مي

  دهند؟  مردم مي
دانيد اكثر قضات خوب دلسرد و  آيا مي

مستعفي شده اند و افراد فاسد يا ضعيف 
  مانند؟  باقي مي
دانيد دارو از طرف دولت به  آيا مي
شود ولي نوعا  انه ها داده ميداروخ

جواب آنان در مقابل نسخه ها جواب 
رد است و همان دارو در دست 
دستفروشهاي دوره گرد به چند برابر 

شود و همچنين بسياري  قيمت پيدا مي
از لوازم ديگر، ولي كسي نيست از 
دستفروشها بپرسد دارو دست دولت 

هر ! است تو اين را از كجا آورده اي ؟
د يك ميليون جمعيت ايران روز حدو

سراغ دكتر و دارو و درمانگاه و 
روند و اكثرا ناراضي  بيمارستان مي

نيست، اين برمي گردند و دادرسي 
مسائل ديگر مربوط به جنگ نيست بلكه 
مربوط به ضعف مديريتها و برنامه ريزي 
است، و فرداست كه سرماي زمستان 

دهد كه از نفت  است و قرائن نشان مي
  . ت خبري نيست و سوخ
دانيد مواد مخدر در كشور  آيا مي

كند و اعدامها و زندانها و  بيداد مي
جريمه بي اثر شده است و غالبا معلول 

  فقر و بدبختي است ؟ 
كنم الزم است  تذكرا عرض مي

حضرتعالي در امور جاريه كشور و 
جبهه ها فقط به گزارشهاي مسئولين و 

مسئولين . بيت معظم قناعت نكنيد
هميشه هم به لحاظ خودشان و هم به 
لحاظ رعايت حال حضرتعالي خوبيها 

. گويند و بديها را نمي گويند را مي
الزم است افرادي عادي مورد وثوق 
كه در ميان ملت هستند گاهگاهي 
بيايند و محرمانه بدون حضور احدي و 
بدون ترس و واهمه اوضاع كشور را 

و من خوشبختانه . صريحا گزارش كنند
  . "كنم ز اين شيوه استفاده ميا

 بدين ترتيب، شيوه اداره و بي    
كفايتي موسوي در دوران شرافت 
گرفتن از خميني و رياست جمهوري 
خامنه اي از نامه منتظري به خميني، 
بازگو شد تا  آنها كه آن دوره را ديده 
اند بياد بياورند و آنها كه آن دوره را 

ي هم نديده اند بدانند كه اگر موسو
.  بيايد فرقي با احمدي نژاد نمي كند

زيرا هر دو در نظام واليت مافياها بار 
هر دو مأمور مافياها و در . آمده اند

  .خدمت واليت مطلقه فقيه هستند
  

 11در صفحه 
  

  سر وحشتناك؟
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مافياها مثل سرطان : انقالب اسالمي
 تمامي قلمرو هاي سياسي و اقتصادي و 
. اجتماعي و فرهنگي را فرا مي گيرند

چنانكه ورزش كشور نيز گرفتار اين 
سرطان است و اين سرطان رمق از آن 

  : گرفته است
  
  

تارعنكبوت روابط 
شخصي كه مافيا بر 
ورزش كشور حاكم 

      :كرده است
      وقتي مي گويند كه همه چيز مثل 
همه چيز است برخي ها شايد باور 
نكنند كه در ساختار حاكميت واليت 
فقيه،  همه چيز بايد مثل همه چيز باشد 

وقتي شان حاكم مطلقه اينچنين نازل . 
و خود او اين اندازه خشن و بي اخالق 
باشد،  رييس جمهور اين كشور نيز نمي 

 كسي به جز احمدي نژاد يا قبل تواند
از او، خاتمي و قبل از خاتمي،  هاشمي 
رفسنجاني و شايد بعد هم مير حسين 

  . موسوي باشد
      وقتي رهبر رژيم واليت فقيه، 
اينگونه جنايت مي كند و همه مسئوالن 
در كنار وي مهر سكوت بر لب مي زنند 
قطعا در اين رژيم ريشهري وزير 

عد از او،  فالحيان و ب. واواك مي شود
بعد از او دري نجف آبادي وزير مي 

وقتي علي يونسي به وزارت مي .  شوند
رسد واواكهاي اطالعات هاي موازي 

بعد از او فرد . مختلفي ايجاد  شدند
فريبكار و  بي عرضه اي جون محسني 
اژه اي وزير مي شود كه تنها كارش 
اطاعت از رهبررژيم واليت مطلقه 

  .   است
 در چنين رژيمي نه رييس جمهور   

جايگاه و شان رياست جمهوري را 
دارد  و نه وزرا و نه ديگر مسئوالن 
.  شايستگي مقام خود را مي يابند

بنابراين اگر كسي بگويد در چنين 
رژيمي فردي سالم است و قصدكار 
دارد كار و خدمت به خلق كند،  بايد 

  . در او به ديده شك نگريست
خصوصيات اين رژيم      از ديگر 

.  تخريب همه چهره هاي معتبر است
در عرصه سياسي، رژيم تمام تالش 
خود را بكار برده است تا كه هيچ 
شخصيت سياسي داراي شان در اين 

از همان ابتداي . كشور  بر كار نماند

، براي باز سازي » ولي امر«انقالب، 
سلسله «استبداد و حكم كردن 

 چهره اي ، تصميم گرفت هر»روحانيت
اگر از راه فاسد كردن . را تخريب كند

بديهي . نشد، از راه حذف از ميان ببرد
است اين تخريب تنها شامل حال 
چهره هاي سياسي نشد بلكه شامل 

 اجتماعي و –شخصيت هاي فرهنگي 
  . حتي ورزشي نيز شد 

      بعد از انقالب،  براي بد نام كردن 
 زد و نيروهاي ملي، مالتاريا كه خود در

بند با قدرتهاي خارجي بود تصميم 
.  گرفت اين چهره ها را بد نام كنند

بازي ها شروع شد و از امير انتظام  هم 
نفرهاي بعدي، دكتر . شروع شد

... ميناچي و سحابي و بازرگان و 
به همه آنها، برچسب امريكايي .  شدند

و جاسوس و خود فروخته و ضد واليت 
س جمهوري زماني كه ريي. فقيه زدند

منتخب مردم دست به مبارزه با اين 
خط سيد ضياء و اين روش تخريب زد، 
همه توجه ها به سوي وي جلب شد و 
با تمام توان سعي كردند  هم چهره 
وي و هم چهره دكتر مصدق و هم  
چهره هاي همه مردان شرافتمند و 
وطن دوست را آماج حمالت خود 

تي در اين كار، از هيچ رذال. قرار دهند
ترجمه اسناد سفارت .  فرو گذار نكردند

به ضد آنها و سندهاي افتخار را 
سندهاي خود فروختن كردن، يك 
نمونه از روشهاي تخريبي دين ساالران 

متاسفانه افرادي كه هم اينك .  بود
ادعاي اصالح طلبي مي كنند در كنار 
نيروهاي اصولگراي آن روز دست در 
دست هم در هر جنايت و خيانتي 

در كنار هم بودند و بالخره ! برادرانه
در سال شصت با انجام كودتايي ضد 
مردمي  زمينه بركناري رييس 
جمهوري بني صدر و نيروهاي وطن 
دوست را به وجود آوردند تا معلوم 
شود در رژيم استبداد فقيه، جايي براي 

  . وطن دوستان و خادمان وجود ندارد
      هنوز برخي ها حضور افرادي چون
هاشمي رفسنجاني و بهشتي و خامنه اي 
و مير حسين موسوي و بهزاد نبوي و 
محمد خاتمي و مهدي كروبي و سعيد 

را كه ... حجاريان و محسن رضايي  و
آن روزها دركنار هم دست به اين 

  . خيانت زده اند را فراموش نكرده اند
      به هر حال،  رژيم واليت مافياها 

ه هاي در طول سي سال تمام چهر
مردمي را تخريب و يا حذف كرده 

غافل از اين كه ماه هميشه زير . است
  . ابر باقي نخواهد ماند

     سالهاست كه بدنام وطن فروشي 
مانند حسين شريعتمداري و جناح 
وابسته به وي در واواك، هر چهره 
فرهنگي و هر نويسنده  و هر ورزشكار 
در خور اين عنوان را آماج شديد 

زماني كار را . امات ساخته اندترين اته
به جايي رساندند كه در برنامه اي 
مانند هويت،  در كنار سعيد امامي، زير 
لواي رهبر فرزانه چهره هايي مانند 
عبدالحسين زرين كوب و عزت اهللا 
سحابي را به پاي تلويزيون آوردند تا 
آنها خود زني كرده و اعتراف  كنند 

 اين رويه كه وابسته و خائن بوده اند و
.  را تا  سعيدي سيرجاني نيز ادامه دادند

در سالهاي اخير نيز بعد از به پاي 
تلويزيون آوردن علي افشاري و 
بالخره هاله اسفندياري را به بهانه 
جاسوسي و تاجبخش و به تازگي 
ركسانا صابري را نيز به همين بهانه 

،  يعني »رهبر«آوردند تا خواست 
ه سمع همگان  اعتراف به جاسوسي را ب

اما اين همگان مي دانستند .  برسانند
اين اعترافات  زير شكنجه و تهديد به 
محكوميت هاي سنگين  بدست آمده 

  .  اند
   چند هفته است كه بحث بركناري 
علي دايي جزء اخبار مورد توجه مردم 

برخي ها نگران . قرار گرفته است
تخريب اسطوره فوتبال كشور شده 

گز فكر نمي كردند كه اينها هر. اند
مسئوالن ورزش رژيم واليت مافياها، 

البته . اينچنين وي را تخريب نمايند
اين نگراني به دليل عدم اطالعشان از  
روش كار  مسئوالن اين رژيم است و 
يا فكر مي كرده اند در قلمرو ورزش، 

  . روشهاي تخريبي را بكار نخواهند برد
تبداد       همه  مي دانند كه الزمه اس

فقيه اينست كه هيچ كس در ميان 
اگر قرار . مردم داراي محبوبيت نباشد

بر محبوب شدن باشد، تنها يك كس  
» رهبر«حق محبوب شدن دارد و آن 

غافل از اين كه او مغضوب اول .  است
لذا افرادي چون علي دايي و .  است

حسين رضا زاده نيز حق محبوب شدن 
  . را ندارند

يم ملي فوتبال ايران      هنگامي كه ت
به مشكالتي مبتال گشت و قرار بر اين 
شد كه دست به انتخاب يك سرمربي 
براي اين تيم بزنند، همه فكر مي 
كردند كه رييس فدراسيون و معاونان 
وي در اين تصميم گيري دخيل 

اما انتخاب علي دايي به عنوان .  هستند
سرمربي تيم ملي ايران در حالي كه نام 

ان افرادي كه قرار بود براي وي در مي
اين كار انتخاب شوند نبود،  همه را  

افراد وارد از خود مي . شوكه كرد
چگونه علي دايي به اين مقام : پرسيدند
  رسيد ؟ 

      شايد هموطنان ندانند كه سايپا به 
دليل اينكه حامي مالي فوتبال كشور و 
تيم ملي مي باشد، داراي قدرتي باال 

مربي تيم ملي است و از در انتخاب سر
انجايي كه مديريت اين شركت بر 

عهده جوان بي لياقتي مانند بذرپاش  
داماد علي احمدي  وزير آموزش و 
پرورش و رييس قبلي مشاوران رييس 
جمهور بود، دخالت وي در انتخاب 
سرمربي بنا به درخواست او و تاييد 

همانگونه كه . احمدي نژاد مسلم بود
ي نيز سرمربي تيم ملي بعد از علي داي

باز هم بنا به درخواست وي و تاييد 
باالسري هاي فدراسيون به فرد بي 
. لياقت ديگري به نام مايلي كهن رسيد

» ارزشي«او فردي  است كه خود را 
مي داند در حالي كه شايد هنوز 
پرونده مشكل اخالقي وي در كالنتري 
ميدان نيلوفردر  ابتداي انقالب وجود 

  . شدداشته با
    رييس سايپا در جريان انتخاب 
سرمربي تيم ملي در حالي كه قرار بر 
آمدن افشين قطبي بود با تماسي با 
رييس جمهور و رييس سازمان تربيت 
بدني، نظر خود در انتخاب سر مربي 
تيم ملي را بر فدراسيون فوتبال و 
معاونان وي ديكته كرد تا همه بدانند 

ران، كه همه كاره در فوتبال اي
  . بذرپاش است نه كسي ديگر

   شايد هموطنان جوان ايراني مايلي 
كهن و سابقه او را در كتك زدن 
خبرنگار در هنگام بازي به ياد نداشته 
باشند اما او بر خالف چهره موجه اي 
كه هم اينك به خود گرفته است 
فردي بدون اخالق ورزشي شناخته 

مايلي كهن در دوره قبل . شده است
بيگري  خود بر تيم ملي، چنان سرمر

برخوردي با بازيكنان داشت كه در 

اذهان برخي از فوتبال دوستان هنوز 
او فوتباليست ها را . به جاي مانده است

.  مجبور كرده بود ته ريش بگذارند
بازيكنان بر خالف نظر وي به يكباره 
سبيل هاي خود را نگاه داشتند و ريش 

ري هاي خود را به شكل ريش پرفسو
مرتب كردند كه در تصاوير اعضاي تيم 

  . ملي آن زمان به خوبي مشهود است
    به جرات مي توان گفت كه دوره 
مايلي كهن دوره اي بود كه در تيم 
ملي چند مداح و قاري تربيت يافتند 
كه بعدها به سوي آواز خواني رفتند و 
هنگامي كه تن به آن شكست سنگين 

 شد كه درآن كشور عربي  داد، مدعي
بچه ها را چيز خور كرده اند و هنوز 
هم بر همان نظر است و معتقد است 
كه بايد به همراه تيم ملي هم آشپز برد 

  . و هم مسئوالن امنيتي و حراستي
     به دليل فشار سازمان بازرسي، طي 

 درصد ۵٠چند هفته گذشته بيش از 
مسئوالن ورزش به علت دو شغله بودن 

 داده اند و هنوز از كار خود استعفا
 درصد بر سر كار باقي مانده ۵٠حدود 

اند تا شايد راهي براي ادامه كار پيدا 
اين امر شامل حال بسياري از . نمايند

روساي فدراسيون ها و مسئوالن تيم 
هاي ورزشي و معاونت هاي سازمان 

  . تربيت بدني مي شود
     با بر سر كار آمدن احمدي نژاد،  

به دست بساز سكان ورزش كشور 
بفروشي به نام علي آبادي افتاد كه تنها 
ساختمان را مي شناخت و مصالح 
ساختماني و حتي در يك دوره كوتاه 

با  ! نشده بود» آلوده«نيز به ورزش 
آمدن وي، ورزش كشور نيز شبيه 
حكومت احمدي نژاد شد و مطلوب  

  . گشت» رهبر«
  

اسامي برخي از مسئوالن * 
  ورزش كشور 

  
ار محمد علي آبادي، يار و  سرد-

همراه احمدي نژاد در كردستان و 
آذربايجان غربي و همرزم وي در 
قرارگاه غرب كشور و معاون عمراني 
شهرداري تهران در دوره قبل و رييس 
سازمان تربيت بدني و معاون رييس 
جمهور و رييس مجمع باشگاه فوتبال 

از بساز و بفروش هاي . پرسپوليس
اي چند ميليارد توماني  معروف با خانه 

  . در ميرداماد
 محسن علي آبادي  عضو هيات رييسه -

فدراسيون شنا، فرزند محمد علي 
چند كه  آبادي معاون رييس جمهور

سال پيش با كمك برادرزاده 
و با ) كانون فرهنگي آموزش(قلمچي

كمك پدر به تاسيس يك شركت راه و 
ساختمان دست زد و هنوز هم در اين 

هاي خود ادامه  فعاليتشركت به 
 و از دوستان قلعه نوعي مربي .دهد مي

  . استقالل و از هواداران استقالل است
 باجناق علي آبادي  وجدان  پاك -

مدير كل امور اداري سازمان تربيت 
بدني از جمله افرادي كه در بساز و 
بفروشي با باجناق مربوطه فعال بوده 

  . است
  پاك وجدان فرزند باجناق عضو-

او نيز . هيات مديره فدراسيون هندبال
مانند فرزند علي آبادي همكار پدر در 

  . ساخت و ساز بوده است
 حسيني مدير روابط عمومي -

فدراسيون فوتبال بدون هيچ سابقه 
ورزشي كه گفته مي شود داماد خواهر 

  . علي آبادي است

 همسر علي آبادي عضو هيات رييسه -
.  رفدراسيون آمادگي جسماني كشو
  . البته او هم اصال ورزشي نبوده است

    بعد از معرفي برخي از اعضاي 
خانواده ورزش دوست علي آبادي به 
چهره هاي ديگر ورزش كشور نگاهي 

پيشاپيش به اطالع مي رسانيم . بيندازيم
كه اطالعات ما از نيروهاي نفوذي در 
ورزش كشور محدود است و به جرات 

 ايران مي توانيم بگوييم كه ورزش
يكي از محل هاي امن جنايتكاران 
زندانهاي كشور است همانگونه كه 
گمرك كشور و ديوان عدالت اداري 

از ... و شهرداري ها و فرمانداري ها و 
جمله محل هايي هستند كه جنايتكاران 
سالهاي دهه شصت براي گم كردن رد 
. پاي خود در آنجا ها پناه گرفته اند

فوتبال در اسامي برخي از مسئوالن 
  : زير مي آيد

مجيد قدوسي از اهالي جنوب شرقي  -
از . تهران، حوالي آب منگول است

هاي  جايي كه گردانندگان زندان آن
هاي او بودند، پس از   محلي  رژيم هم

پيروزي انقالب پايش به زندان قصر باز 
كرد  يكي از دوستان تعريف مي. شد

يك شب پس از اتمام مسابقه فوتبال 
مان، از ما خواسته شد كه به  لهدر مح

صورت داوطلب براي شركت در 
. جوخه اعدام به زندان قصر برويم

مجيد قدوسي يكي از كساني بود كه 
آن شب به زندان قصر رفت و ماندگار 

او سپس به اوين انتقال يافت و . شد
 ٣٢۵پس از مدتي به رياست بخش 

 اداره 60در پاييز . اوين رسيد
به عهده او گذاشته اوين » آموزشگاه«

وي بعدها سمت دادياري پيدا . شد
كرد و از زندانياني كه موعد 

شان رسيده بود، مصاحبه  آزادي
 وي 67در جريان كشتار . گرفت مي

مسئوليت دار زدن زندانيان در اوين را 
قدوسي پس از كشتار . به عهده داشت

 ضمن آن كه به عضويت هيئت 67
فوتبال تهران و رياست كميته 

رگزاري مسابقات فوتبال رسيد، ب
مسئوليت استاديوم آزادي تهران را نيز 

وي هم اكنون در . به عهده گرفت
كه دارد از » قضايي«كنار مشاغل 

مسئوالن تيم فوتبال كوثر تهران نيز 
   .هست

 مهدي اربابي رئيس كميته سعدآباد -
شميران كه مدتي رئيس هيأت فوتبال 

عدادي  تقدوسي پاي او و . تهران بود
ديگر از عوامل سركوب را به هيأت 

مهدي اربابي . فوتبال تهران باز كرد
يكي از گردانندگان تيم فوتبال كوثر 

 او يكي از افرادي است  .تهران است
كه در كنار قدوسي در زندانها حضور 

نگاه كنيد به كتاب ايرج .( فعال داشت 
  ). مصداقي

 علي كفاشيان رييس فدراسيون فعلي -
 از جمله نيروهاي وابسته به باند فوتبال

قدرت مي باشد وي از دوندگي كار 
با .  خود را در ورزش كشور آغاز كرد

توجه به روحيه نوكري كه دارد، مقام 
ها را يكي پس از ديگري اشغال كرد و 
به كميته المپيك رفت و هم اكنون در 
رياست فدراسيون فوتبال مشغول كار 

 از واردات لوازم ورزشي از خارج
  . كشور مي باشد

 سردار عزيز اهللا محمدي  از -
سرداران وابسته به سپاه پاسداران كه 
هم اكنون مسئوليت مديريت و برنامه 

وي . ريزي ليگ فوتبال كشور را دارد
نايب رييس فدراسيون فوتبال كشور 

  . است
عضو  شتيانيآاعظي امير رضا و-

شوراي شهر دوم تهران و نامزد فهرست 
 )حاميان دولت( خدمت رايحه خوش

   فدراسيون دوچرخه  سابقرييس
  

 12در صفحه 

  سر وحشتناك؟
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سواري و رييس هيات مديره تيم 
  وي هم اكنون در .فوتبال استقالل

اين پست مشغول به كار تخريب 
فوتبال كشور مي باشد در كنار وي 
چهره هايي مانند هاشمي ثمره و 

  اميدوار رضايي ديده مي شوند 
مايندگان  اميد وار رضايي  از ن-

 –مجلس و برادر سبز علي رضايي 
 كه رياست بيمارستان –محسن رضايي 

لقمان را نيز عهده دار مي باشد به 
خصوص در زمان فوت سعيد امامي در 
آن بيمارستان خدمت هاي بزرگي به 

وي استاد دانشگاه . رژيم كرده است
وابسته به سپاه پاسداران بقيه اهللا است 

ت مديره تيم و در حال حاضر عضو هيا
  . فوتبال استقالل تهران مي باشد

 مجتبي هاشمي ثمره معاون رييس -
جمهور از اعضاي شوراي انقالب 
فرهنگي و شوراي عالي جوانان و از 
باند احمدي نژاد در انقالب فرهنگي و 
از نوچه هاي اسرافيليان معروف كه 
مقام مذاكرات مخفي احمدي نژاد با 

 عهده دار مسئوالن امريكايي را نيز 
عالوه بر اين، در هيات مديره . است

او از . تيم استقالل تهران حضور دارد
دوستان نزديك علي آبادي و همسايه 

هاشمي ثمره اخيرا . سابق وي مي باشد
از مقام دولتي خود استعفا داده تا 
رياست ستاد انتخاباتي احمدي نژاد را 

او خواهر زاده محمد . عهده دار گردد
است و دو برادر ديگر وي و رضا باهنر 

همسر يكي از برادرانش در مقام هاي 
. معاونت برخي از وزراء قرار دارند

پدر همسر او، خير انديش، از بساز و 
بفروش هاي معروف است كه با بر سر 
كار آمدن احمدي نژاد، به شغل 
پربركت نفت وارد شده است و قرار 
دادهاي سنگين نفتي با كشورهاي 

 علي -. عقد مي سازدخارجي را من
سعيد لو  معاون احمدي نژاددر امور 
اجرايي و از اعضاي بلند پايه دولت 
احمدي نژاد كه عضويت هيات مديره 
فوتبال تيم استقالل را نيز عهده دار 

  . مي باشد
   1346 متولد  سيد حميد پورمحمدي -

ليسانس حقوق قضايي، فوق ليسانس 
. مديريت و دكتراي علوم اقتصادي

ئيس هيئت مديره و مديرعامل ر
شركت سرمايه گذاري شاهد، عضو 
هيئت امناء و رئيس هيئت مديره 
موسسه توسعه فرهنگ قرآن، رئيس 
هيئت مديره ومدير عامل موسسه 
اندوخته شاهد، مشاور اقتصادي معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت 
بدني، عضو هيئت رئيسه فدراسيون 

 باشگاه فوتبال، عضوهيئت مديره
فرهنگي و ورزشي پرسپوليس، معاون 
برنامه ريزي اداري مالي استانداري 
چهارمحال و بختياري، طراح طرح 
ورزش روستائي كشور و مدير مطالعه و 

 و انشگاه شاهد دتدوين استراتژي 
اي و شركتهاي  معاون امور بانكي، بيمه

  . دولتي
 با نام مستعار   محمد داوود آبادي-

نايب رئيس كميته : نمحمد مهر آئي
  رئيس فدراسيون وملي المپيك

ورزشهاي رزمي، رئيس فدراسيون 
جودو و رئيس فدراسيون جانبازان و 

. لجستيك وزارت سپاه معلولين، مسئول
 اوين و از شكنجه 7او مسئول شعبه 

 الجوردي. گران اصلي آن جا بود
چندين بار گفته بود كه وي ستون 

 ايرج كتاب(  . دادستاني مي باشد
  ) مصداقي

 حميد كريمي از بازجويان زندان -
اوين و مسئول آموزشگاه و مسئول 
ورزش اوين و بعدها مسئول ورزشگاه 

وي از دوستان و .  امجديه شد
همكاران مجيد قدوسي در زندان 

  . اوين بود

 سردار مالحي،  سردار سپاه و رييس -
باشگاه ورزشي پاس تهران و اكنون صبا 

  باطري قم 
ومرث هاشمي  از اعضاي وابسته به كي-

باند قضايي سال هاي ابتداي انقالب و 
هم اكنون معاون رييس فدراسيون 

از جمله بدنام ترين . فوتبال كشور
چهره هاي ورزشي كشور و فردي 

  . بسيار دروغگو و فريبكار است
 ساور معاون فرهنگي و پارلماني -

سازمان تربيت بدني از اعضاي باند 
در . طالعاتي رژيم مافياهاامنيتي و ا

سوابق وي شركت در سركوب و امور 
  . امنيتي ديده مي شود

عاونت  سردار مصطفي آجرلو م-
ئيس و ربدني سپاه پاسداران  تربيت

ضو  و عهيأت فوتبال نيروهاي مسلح
 و )ع(هيأت علمي دانشگاه امام حسين

ديرعامل و مديرعامل باشگاه مقاومت م
و  باشگاه فرهنگي ورزشي فتح

ديرعامل ومرئيس اتحاديه فوتبال  ايبن
 و باشگاه فرهنگي ورزشي پاس

و بدني نيروي انتظامي  ديركل تربيتم
ئيس  وربيركل اتحاديه فوتبالد

مديره خبرگزاري ورزش ايران  هيأت
دير مسئول روزنامه پاس  و م) ايپنا(

ئيس سازمان ورزش  و رجوان 
ديرعامل شركت و مشهرداري تهران 

  ). كتاب ايرج مصداقي (شهر ورزش
 مجيد فرخزادي از دوستان علي -

و عضو هيات مديره باشگاه  آبادي
  پرسپوليس 

 محمد حسين نژاد فالح نماينده -
مجلس از كرج و عضو هيات مديره 

  باشگاه پرسپوليس 
 محمد آخوندي سخنگوي سازمان -

تربيت بدني و عضو هيات مديره باشگاه 
  پرسپوليس 

است سازمان  فراهاني معاون حر-
تربيت بدني كه سابقه حضور در 
واواك سيستان و بلوچستان را در 

وي عضو باند .  پرونده خود دارد
  . امنيتي مي باشد

 نژاد مديرعامل باشگاه مقداد نجف  -
  فوتبال استقالل 

  نظري جويباري سرپرست تيم -
  فوتبال استقالل 

الملل  بين  عباس ترابيان مسوول امور-
  الل  استقباشگاه

 عباس انصاري فر رييس باشگاه -
پرسپوليس وي قبال از اعضاي مافياي 
امنيت و اطالعات بود و سپس مسئول 
حراست سازمان تربيت بدني شد و در 
جريان دستگيري مخفيانه علي پروين و 
تهيه فيلم اعترافات وي دخالت مستقيم 
داشت و بعد از سالها دوري از فوتبال 

  . ازگشتبار ديگر به اين پست ب
خسرو دانشجو عضو شوراي شهر  -

از اعضاي گروه انتخاباتي تهران 
احمدي نژاد و يكي از سه برادر مسئول 
دانشجو عضو هيات مديره باشگاه 

  . استقالل
محمد سعيد نفريه يك مدير فني  -

از وابستگان به علي آبادي عمراني 
  . عضو هيات مديره باشگاه استقالل

وزير صنايع و حميدرضا عليان مشاور  -
قائم مقام شركت خودروسازي پارس 

قائم مقام گروه  كه قبال خودرو
از  مشاوران جوان رئيس جمهور
 بود اعضاي باند سركوب هاي خياباني

و هم اينك عضو هيات مديره باشگاه 
 سردار كريمي  -. استقالل تهران است

نماينده مجلس از كرمان و از اعضاي 
  . كرمانهيات رييسه فوتبال تيم مس 

 معرفي برخي ديگر از چهره هاي ●
  : مسئول در ورزش كشور

 از فرماندهان  سردار مهدي هاشمي-
 معاون شهرداري تهران و معاون وسپاه 

. وزير كشور و مسئول ستاد سوخت
 معاون ورييس فدراسيون تيراندازي 

   .سردار سپاه...پدافند غير عامل و
  محمد رضا يزداني خرم از اعضاي -

 فاسد مالي و از نزديكان به هيات باند
موتلفه كه قبال رييس فدراسيون واليبال 
بود و هم اينك رييس فدراسيون 

  . كشتي است
 نماينده شركت  محسن مهر عليزاده-

باجناق پرويز ، سرمايه گذاري شاهد
 احمدي حكومتكاظمي وزير سابق 

  كانديداي رياست جمهوري ونژاد
ي ها رئيس فدراسيون جهاني ورزش

  أي  زورخانه
احمد دني امالي از بازجويان -

زندانهاي كشور كه بعدها به مسئوليت 
در وزارت راه رسيد و سپس مسئول 
سازمان بنادر و كشتيراني شد و هم 
اكنون رييس فدراسيون قايقراني 

  . كشور مي باشد
  ....و

قسمت ديگر از مطالعه : انقالب اسالمي
در باره مافياهاي مأمور سركوبهاي 

  :يابانيخ
  

قسمت دوم مافياهاي 
مأمور سركوبها در 

  :كوچه ها و خيابانها
  
  
  : »شوراي اسالمي« مجلس ●

   در تاريخ انقالب اسالمي ديده مي 
شود كه رؤساي مجلس شوراي 

نيز در كنار  رؤساي دو قوه » اسالمي
ديگر و نيز در كنار ماليان دولتي حامي 

 .گروههاي سركوب گر بوده اند
ز اموري كه روشنگر  چرائي      يكي ا

حمايت گروههاي مافيايي از اين 
چماقداران است، هماهنگي رؤساي 
سه قوه در حمايت از ضرب و شتم و 

اين امر هم  نشان . سركوب مردم است
يم ژميدهد مردم چه اندازه از اين ر

بيزار هستند و هم نشان مي دهد كه 
مجلس و رئيس جمهور منتخب مردم 

ت قوه قضائي سركوب نيستند و مأموري
مردم است و هم مي گويد چرا اين 

يم نياز به بيشتر كردن ميزان ژر
  .سركوب مردم دارد

     از شروع رياست هاشمي رفسنجاني 
بر مجلس تا دوران رياست  ناطق 
نوري و آقاي كروبي و اخيرا نيز حداد 
عادل و همچنين علي الريجاني يكي از 

ايي منابع اصلي مالي چماق كشان دار
هاي مجلس است كه به صورت 

 .مستمري به  آنها پرداخت مي شود
  :  شوراي نگهبان●

  در ابتداي انقالب هر زمان كه بحث 
شوراي نگهبان پيش مي آمد گفته مي 
شد براي اينكه مبادا قوانين ضد 
اسالمي در مجلس به تصويب برسد و 
گناهي انجام شود بايد شورايي تشكيل 

هبان ولي وقتي شود به نام شوراي نگ
اين شورا تشكيل شد معلوم شد كه  اين  

است و » فقيه«شوراي نگهبان استبداد 
 .نه نگهبان اسالم

    اين شورا از بدو تاسيس در خود 
افرادي را گرد آورد كه همه يا 
. چماقدار بودند يا حاميان بزرگ آنها

شيخ احمد جنتي كه بر اساس خاطرات 

 و بعد خود روزنامه باطله مي فروخت
 قبل از انقالب انقالبي -ها بندكفش 

شد و به دستور او برخي ها كتك مي 
خوردند و قرار بود كه سينماها را به 

  . دستور او به آتش بكشند
    بعد از انقالب دستور اولين حمله به 
دانشگاهها را در اهواز او صادر كرد و 
بعد ها به دليل همين درايت و قدرت 

ان رسيد و در به رياست چماق كش
شوراي نگهبان بخش اعظمي از دارايي 
ها و بودجه اين شورا را جهت حمايت 
از سركوب مردم توسط حزب اهللا 

به تازگي با ساختن .هزينه مي كند 
محفلي به نام محل شناسايي 
كانديداهاي مجلس اين گروه را وارد 
بازي اطالعاتي و بازي جاسوسي كرده 

اين است و با استفاده از شهادت 
چماقداران، صالحيت كانديداها را 

  .تصويب يا رد مي كنند
   زماني كه در اين شورا افرادي مانند 
محمد يزدي و مؤمن و ديگران در 
كنار شيخ احمد قرار مي گيرند وضع 
حزب اهللا چماق كش بسيار بهتر مي 
شود زيرا همه اين افراد از حاميان 

  .بزرگ چماقداران هستند
  : هبري شوراي خبرگان ر●

   گاهي اوقات مردم فكر مي كنند كه 
نمايندگان شوراي خبرگان رهبري 
افرادي هستند صالح كه كارشان 
بررسي وضعيت رهبري و اطالع رساني 
به مردم است تا مبادا رهبر دچار خطا 
شود و اگر شد به فوريت او را از كار 

 .بر كنار سازند
اما اين شورا كارش حمايت از رهبري 

 كدام از اعضاي آن كارشان است و هر
در هر شهر و استان حمايت بي چون و 
چرا از رهبري است و در ضمن كار 
مهم ديگرشان سازماندهي نيروهاي 
چماق دار هر شهر و استان در حمايت 

آنها با صرف هزينه . از رهبري است
هاي گزاف نيروهاي چماقدار رهبري 
را هميشه در حالت آماده باش قرار مي 

 اگر نياز به سركوب مردم در دهند تا
هر ساعت از شبانه روز باشد آنها اين 

 .آمادگي را داشته باشند
    در واقع اعضاي اين شورا 
نمايندگان رهبري و فرماندهان حزب 
اهللا هر استان و شهرستان را عهده دار 
هستند و هزينه هاي آنان را پرداخت 

 .مي كنند
  : شوراي تشخيص مصلحت●

ص مصلحت اصال براي     مجمع تشخي
اين به وجود آمد كه اگر روزي ميان 
مجلس و شوراي نگهبان اختالف به 
وجود آمد اين مجمع داوري  و مشكل 

اما بعدها معلوم شد كه . را رفع كند
كار اين مجمع تشخيص مصلحت نظام 
است و هر زمان كه احساس كرد كه 
فالن كار بايد براي حفظ نظام انجام 

  .نجام دهدشود آن كار را ا
    از زمان تشكيل اين مجمع، هاشمي 
رفسنجاني نياز به وجود حزب اهللا 
چماقدار را همچون دوران رياست 

به همين دليل او . مجلس خود داشت
با حمايت هاي مالي فراوان همواره از 
اين نيروها در اين مجمع به عنوان 

او نيز گروه . مطلع استفاده مي كند
  . چماقدار خود را دارد

     البته مدتي است كه بلحاظ كوتاه 
تر شدن دستش از قدرت، نيازش به 

با وجود . چماقدار كمتر شده است
اين،  پرداخت هاي او به برخي از 
. افراد اين گروه هنوز هم ادامه دارد

يكي از نزديكترين افراد به وي در 
سالهاي قبل مسعود سلطانپور بود كه از 

داران سران انصار حزب اهللا و چماق

معروف بود كه با پسر وي، در مافياي 
  .نفتي،  همكار بوده است

  : وزارت كشور ●
   وزارت كشور از جمله دستگاه هائي 
است كه همواره حامي گروه چماقدار 
بوده است و بسياري از سركوب هاي 

خياباني را با استفاده از اين نيروها  
  .انجام مي دهد

 60از سال       در ايران بعد از انقالب، 
يم از ژبه بعد، همواره وزراي كشور ر

اين چماقداران در امور مختلف 
استفاده مي كرده اند و اخيرا نيز پور 
محمدي با وارد كردن اين نيروها به 
جمع نيروهاي انتظامي و سياسي 
وزارت كشور جايگاه خاصي را به آنها 
بخشيد و حال كه بعد از كردان صادق 

وزارت رسيده محصولي به جاي وي به 
است،  پاي افراد اين گروه بيشتر به 

  .اين وزارتخانه باز خواهد شد
  : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي●

    از جمله وزارتخانه هايي كه نياز 
شديد به اين گروه دارد و هزينه هاي 
آن را بر عهده دارد وزارت ارشاد مي 

اين وزارتخانه در بسياري  مواقع . باشد
رد شديد و غير قانوني با نياز به برخو

برخي از نويسندگان وكتابفروشي ها و 
مطبوعات دارد كه توان مقابله قانوني 

به همين دليل با . با آنها را ندارد
هماهنگي با سران اين گروه كارهاي 
مورد نياز را بر عهده آنها مي گذارد و 
در قبال آن كار هزينه هاي آن را 

ن در واقع مي توا. پرداخت مي كند
گفت افراد اين گروه كار زورگيري از 

  .نهادها را نيز عهده دار هستند
  :  سازمان اوقاف و حج وزيارت●

     از سازمانهايي كه بخشي از هزينه 
هاي اين گروه را بر عهده دارد 
سازمان اوقاف و حج و زيارت است 
كه اين نيرو را تحت پوشش خود قرار 

» رهبر«ريشهري نماينده . داده است
ر اين سازمان يكي از حاميان اصلي د

اين گروه است كه همواره در كنار 
  .آنان قرار دارد

  :  سازمان تبليغات اسالمي●
    سازمان تبليغات اسالمي به سرپرستي 
شيخ احمد جنتي از جمله سازمانهايي 

اقتدار «است كه براي نشان دادن 
همواره از اين گروه استفاده مي » نظام
راد اين گروه با برخي از اف. كند

استفاده از منابع مالي اين سازمان 
نشريات و اطالعيه هاي مورد نظر 
واليت استبداد را انتشار و توزيع مي 

  .نمايند
  :  سازمان ارتباطات اسالمي●

    از ديگر سازمانهايي كه مسئوليت 
پرداخت برخي از هزينه هاي اين 
گروه را عهده دار است اين سازمان 

مان برخي از افراد نخبه اين ساز. است
اين گروه را به جهت نياز به كارهاي 
جاسوسي و تروريستي به كشورهاي 
خارج مي فرستد و در ازاي آن، از 

  .گروه حمايت مالي مي كند
 
 نيروهاي وابسته به باند مافيايي -۵

 : قضايي
   اين نيرو براي در امان بودن از 
دستگيري و برخوردهاي قانوني كليه 

ود را با بخش مافيايي قضايي اعمال خ
هماهنگ كرده و سپس وارد عمل 

 .   سركوب مي شود
   از ابتداي انقالب، حمله هاي اين 
گروه تحت پوشش قضايي صورت 

از مهمترين موارد آنها،  مي . گرفته  اند
توان حمله به اجتماع مردم اصفهان، 
بهنگام سخنراني بني صدر و به اجتماع 

ام سخنراني بني مردم تهران باز بهنگ
 اسفند در مراسم برگزاري 14صدر در 

سال روز درگذشت دكتر مصدق و نيز 
  حمله به بيت آيت اهللا شريعتمداري و 

  
 13در صفحه 

  سر وحشتناك؟
 



                                                                                                                                                                                       

 

 
13 
 

 
 

  1388 خرداد 3تا   ارديبهشت21     ا ز 723 شماره 2009  مه   24  تا  11  ا ز

 

حمله به بيت آيت اهللا منتظري و حمله 
به خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران و 
حمله به خوابگاه دانشجويان دانشگاه 

ن در دانشگاه تبريز و حمله به دانشجويا
صنعتي شريف و حمله به سخنراني 
هاشمي رفسنجاني در قم و حمله به 
نمايندگان مجلس و حمله به مراكز 

اشاره كرد كه در كليه اين .... قانوني و
حمالت اين نيرو بدون ترس و واهمه 
از پيگيري هاي قضايي با شديد ترين 

 وجه 
به كار خود ادامه دادند و هيچ پيگيري 

ز در مورد آنان صورت قضايي ني
اين نيروها همواره تحت .نگرفت 

 .حمايت مراكز زير قرار دارند 
  : رياست قوه قضاييه●
  

   در كليه كشورها ديده مي شود كه 
قوه قضاييه را براي گرفتن حق مظلوم 
از ظالم ايجاد مي كنند اما در ايران 
بعد از استقرار واليت مطلقه فقيه، قوه 

از ظالم در برابر قضاييه براي حمايت 
رؤسا و . مظلوم به وجود آمده است

مسئولين اين قوه بزرگترين حاميان 
يا خود از . اين گروه چماقدارنند

چماقداران بوده اند كه در قوه قضاييه 
بر مسند قضاوت نشسته اند ويا از حاميان 

 .بزرگ آنها بوده اند
يم واليت فقيه،  مي ژ   در تاريخ ر

برخورد كرد كه از توان به نام بهشتي 
بزرگترين حاميان اين  گروه بوده 
است و افراد ديگري مانند رباني املشي 
و موسوي تبريزي وموسوي اردبيلي و 

و شيخ محمد  موسوي خوئيني ها
يزدي و دري نجف آبادي و رازيني و 

كه همه از ... حسينيان و رهبر پور و 
صاحب مقامات اين قوه بوده اند كه 

ن گروه چماقدار، از در حمايت از اي
كليه داشته هاي اين قوه  استفاده 

 .كرده اند
   حمايتهاي فوق العاده قضايي از اين 

جنايتكاران تنها از دست اين حاميان  
بر مي آمد وگرنه در هر دادگاهي اين 
ضاربان و قاتالن محاكمه و به گناه 
انجام شده مي بايست به زندانهاي 

 .طوالني محكوم مي شدند
  : اد امر به معروف و نهي از منكر ست●

    در ابتداي انقالب براي اينكه مردم 
به سوي اسالم هل ! بي دين ايران را

،  ستادي تشكيل شد به نام امر به !دهند
كار اين ستاد در . معروف و نهي از منكر

ابتدا اين بود كه مردم را با اصول دين 
و برخي از اعمال آشنا سازد و در 

هده برخي از منكرات صورتي كه مشا
  .را كرد به آنان گوشزد نمايد

   با رياست جنتي بر اين ستاد، كار 
كليه » آيت اهللا«اين . ستاد تغيير كرد

بودجه اين ستاد را صرف سازماندهي 
نيروهاي چماقداركرد و اين نيروهاي 
سازماندهي شده را تحت رهبري 
برخي از سران چماق كش به سوي 

ل كرد تا با شدت خيابانهاي تهران گسي
مردمي را كه بد حجاب و يا بد پوشش 

  . بودند،  مورد ضرب وشتم قرار دهد
    افرادي چون اهللا كرم و ده نمكي و  
احمدي نژاد و حاج رضا و حاج بخشي 

از اين كار، معروف ... و  محتشم و 
  شدند

 آنان در خيابانها جوانان آستين  -
كوتاه را مي گرفتند و روي دست آنان 

  .را  با رنگ  سيا مي پوشاندند
 موهاي دختران را كه از زير رو -

سري بيرون آمده بود با قيچي در 
  .خيابانها كوتاه مي كردند

 لب هاي دختراني را كه ماتيك زده -
بودند با استن پاك مي كردند و يا تيغ 

  .ميكشيدند
 موهاي پسران را كه بلند شده بود با -

  .قيچي در خيابانها مي بريدند
 دختران و پسران همراه را در خيابان -

  .مورد ضرب و شتم قرار مي دادند

 بازرسي هاي بدني براي فيلم هاي -
  .ويديويي را انجام مي دادند

 تفتيش ماشين ها را براي به دست -
  .آوردن نوار موسيقي انجام مي دادند

  ...و
     كار ستاد امر به معروف و نهي از 

كتك زدن منكر شده بود جاسوسي و 
مردم به دليل رفتار  زنان و مردان كه 
به باور خود و نه باور سران چماقداران 

. هنوز نيز چنين است. عمل مي كردند
يم عيان ژبا اين تفاوت كه شكست ر

  .گشته است
      بعدها، جنتي كليه كارهاي اين 
ارازل و اوباش كه لباس اين ستاد را 

و پوشيده بودند را قانوني اعالم كرد 
ديده مي شد كه در ساعات پر ترافيك 
تهران در خيابانهاي اصلي شهر ناگهان 
عده اي به نام امر به معروف  ماشين ها 
را متوقف مي كردند ودر سر چهارراه 
خيابان ولي عصر نماز ظهر بر پا مي 

  .كردند
 مسئوالن و مراكز وابسته به دادگاه ●

 .انقالب
ه  مسئوالن و مراكز وابسته به دادگا●

 .ويژه روحانيت
 مسئوالن و مراكز وابسته به ●

 .دادگاههاي ويژه مطبوعات
 مسئوالن و مراكز وابسته به دادستاني ●

 .ها و دادگستري ها
 مسئوالن و مراكز وابسته به بازرسي ●

 ها 
 مسئوالن و مراكز وابسته به ديوان ●

عدالت اداري نيز در شمار 
 .چماقدارانند

 
باندهاي   نيروهاي وابسته به -6

 :مافيايي اقتصادي
   نيروهاي سركوبگر براي سركوب 
گري و نيز شركت در اجتماعات مورد 

و مافياها، در تهران و » رهبر«نياز 
شهرستانها، همواره نيازمند حمايت 

اين حمايت مي بايد از . مالي هستند
نيز به » رهبر«. بعمل آيد» رهبر«سوي 

سازمانهاي پولدار دستور مي دهد 
برخي . هاي مالي را بعمل بياورندحمايت

 :از آنها عبارتند از 
  :  بنياد مستضعفان●

     از سازمان هائي كه بسياري از 
هزينه هاي اين گروه را پرداخت مي 

اين . كند، يكي  بنياد مستضعفان است
بنياد كه براي رفع و رجوع نيازهاي 
مستضعفان به وجود آمده است، در 

ام از عمل، كار حمايت تام و تم
استبداد فقيه و مأموران اين استبداد را 

 .بر عهده دارد
» رهبر«     زماني رفيق دوست در كنار 

در اجتماعات شركت مي كرد و 
بسيارخوشحال  بود كه هزينه بسياري 
از اين افراد را كه در راهپيمايي ها و 
مانورها شركت كرده اند را او پرداخته 

 بي بهمين دليل بود كه با وجود. است
كفايتي ها و فسادهاي بزرگ، همواره 

حامي او و بنياد تحت مديريت » رهبر«
 .او بود

    بنياد مستضعفان مانند ديگر بنيادها از 
ابتداي انقالب پرداخت هزينه هاي 
مخصوص اين گروه را عهده دار بوده 

 .است
  :  ستاد اموال امام و رهبري●

   يكي از مراكزي است كه با اموال 
 كاري كه دلش مي خواهد، مردم هر
و نمايندگان وي انجام » رهبر«زير نظر 
 –از جمله واگذاري زمين . مي دهد

 – آپارتمان – انبار – مغازه –خانه 
كارخانه و كليه اموالي كه مصادره 

» اموال امام و رهبري«شده اند و جزء 
اين اموال به ياران ونزديكان . شده اند

ات و گاردهاي حفاظت رهبري و مقام
به بهايي اندك و به صورت اقساطي 
واگذار مي شوند براي اين كه 
وابستگي كامل به استبداد فقيه  پيدا 

  .كنند
  :  سازمان اقتصادي كوثر●

   از جمله محل هايي كه منابع مالي 
اين گروه را بر عهده دارد سازمان 
اقتصادي كوثر است اين سازمان وابسته 

 و به دولت و بازار است كارش فروش
حراج اموالي است كه به غير حق به 

مصادره شده اند و » رهبر«نام دولت يا 
عموما نيز در ميان نزديكان خود و 
حاميان حكومت به صورت اقساط به 
فروش مي رسد و از درآمد آن هزينه 
هاي سركوب و باج دهي ها پرداخت 

 .  مي شوند
    بسياري از وابستگان به نظام و نيز 

ين گروه از خانه هاي وابستگان به ا
واگذار شده توسط اين ستاد يا ستاد 
اموال رهبري  و امام استفاده مي 

 .كنند
ديگر سازمانها كه حامي مالي گروه 

  :هاي سركوب گر هستند عبارتند از
 . كميته امداد امام خميني●
 كليه شهرداري ها و فرمانداري ها و ●

 .بخشداري ها
 . ستادهاي ائمه جمعه و جماعات●
 . سپاه پاسداران●
 . جامعه مدرسين حوزه هاي علميه●
 بيوت برخي از آيات عظام از جمله ●

مصباح يزدي و نوري همداني و مكارم 
  ..شيرازي و 

  ادامه دارد 
مافيا فرآورده تجاوز به : انقالب اسالمي

حقوق بشر پديد مي آيد و از اين تجاوز 
  : ارتزاق مي كند

  
  

تجاوزها به حقوق انسان، 
مان رابطه مافياهاي ترج

 مالي با جامعه –نظامي
  :ايراني شده اند

  
  

رژيم جنايت پيشه گور * 
دستجمعي قربانيان خويش، در 
خاوران، را  با سر به نيست 
كردن پيكرهاي شهيدان، از بين 

  :  مي برد
  
 ارديبهشت، به گزارش 12 در ◄

: مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
خ شنبه نيروهاي لباس شخصي در تاري

 ارديبهشت ماه اقدام به خاك ۵
برداري قسمتي از گورستان و انتقال 

بنابر  .پيكرها از خاوران كردند
هاي موثق دريافتي مجموعه  گزارش

فعاالن حقوق بشر در ايران، صبح روز 
مذكور در تاريكي هوا، نيروهاي لباس 
شخصي با استفاده از چندين دستگاه 

رداري ب كاميون و لودر اقدام به خاك
از قسمت جنوب شرقي گورستان 
خاوران كه تعلق به گورهاي 

ريزي  جمعي دارد و سپس خاك دسته
   .جديد در آن مكان كردند

هايي كه در تاريخ مورد  خانواده    
اشاره به گورستان مذكور مراجعه 

ي آثار  كرده بودند، ضمن مشاهده
چنين  هاي سنگين و هم حركت ماشين

هايي  ه، قسمتريزي در اين نقط خاك
از اسكلت اجساد را كه در 

برداري منتقل نشده بودند و به  خاك
سطح زمين آمده بودند را مشاهده 

    كردند
ها به   از خانواده چندچنين تني هم     

مجموعه گفتند مقداري از بقاياي 
عنوان مدرك  اجساد مورد اشاره را به

اين در حالي است كه اين . اند برداشته
كان نامشخصي انتقال پيدا اجساد به م

ها هيچ اطالعي از  اند و خانواده كرده
سال قبل  از يك .محل جديد ندارند

ي تغيير كاربري اين مكان در  پروژه
دستور كار قرار گرفت كه با مخالفت 

   .گان همراه شد هاي بازمانده خانواده
هايي  نيروهاي امنيتي ضمن اقدام     
ها  هچون ممانعت از حضور خانواد هم

 آنان در   هر جمعه حسب برنامه
گورستان، اقدام به جوش دادن در 

. اند فلزي اصلي اين مكان كرده
چنين اين نيروها در دفعات متعدد  هم

ها و كندن  به ضرب و شتم خانواده
. اند هاي آنان پرداخته پالك اتومبيل

ها اعالم كردند  اين نيروها به خانواده
الم از اين پس تنها زماني كه اع

ي حضور در مزار را  كنيم، اجازه مي
   .خواهيد داشت

  
از لحاظ  آزادي مطبوعات،  * 

 181 كشور، مقام ٩۵1در ميان 
  : را يافته است

  
 ،ركسانا صابري، 88 ارديبهشت 3 در ◄

خبرنگار آمريكايي ايراني تبار اعالم 
مادر وي طي . كرداعتصاب غذا 

من : اعالم كرد  АВС گفتگويي با
 كه وي را از انجام اين ايده نتوانستم

، »قوه قضائيه« سخنگوي  .منصرف كنم
.  به دروغ،  اعتصاب غذا را تكذيب كرد

 ارديبهشت همان سخنگو 16و در 
ركسانا صابري در سالمت كامل : گفت

است و هدف آينده دادگاه تجديد 
  .  نظر او تشكيل مي شود

 ارديبهشت، رده بندي 12 در ◄
 مطبوعات كشورها از لحاظ آزادي

انتشار »  فريدوم هاوس«مؤسسه توسط 
از جنبه برخورداري بنا بر آن، . يافت

ايران در بين مطبوعات از آزادي، 
 كشور جهان، امسال به همراه 19۵

     قرار دارد181چين و روآندا در رتبه 
بر طبق اين گزارش، ايران در بين     
 كشور خاورميانه و شمال آفريقا، 19

 از حيث آزادي رتبه هفدهم را
مطبوعات به خود اختصاص داده 

   .است
هاي اين مؤسسه بر پايه  ارزيابي    

بررسي حوادث و رويدادها در سه 
محيط و فضاي : گيرد مقوله انجام مي

ها در آن  قانوني و حقوقي كه رسانه
كنند و شكل برخورد با  كار مي

توليدات آنان، نفوذ سياسي بر 
 گزارشگري خبر و دسترسي به

اطالعات، فشارهاي اقتصادي بر محتوا 
   .و انتشار خبر

فريدوم «در گزارش امسال مؤسسه    
كه عنوان ) خانه آزادي(» هاوس

را بر خود » 2009آزادي مطبوعات «
 كشور ١٩۵ها در  دارد، وضعيت رسانه

 ميالدي 2008و قلمرو سياسي در سال 
مورد ارزيابي قرار گرفته است كه بر 

) ها  درصد نمونه36 ( كشور70پايه آن 
در مرتبه برخوردار از آزادي 

 درصد 31( كشور 61مطبوعات، 
در مرتبه برخوردار از آزادي ) ها نمونه

 33( كشور64محدود مطبوعات، و 
در مرتبه فقدان آزادي ) ها درصد نمونه

    گيرند مطبوعات قرار مي
  

دانشجويان همچنان در رژيم * 
  : سركوب بسر مي برند

  
مسعود دهقان ، 88ديبهشت  ار2 در ◄

عضو انجمن اسالمي پلي تكنيك امروز 
ماموران امنيتي با  .صبح بازداشت شد

 با درهم شكستن وسايل وحمله به منزل 
ماموران . منزل وي را بازداشت كردند

بسياري از وسايل شخصي وي را نيز 
   .ضبط كردند

يكي از زنداني ، 88 ارديبهشت 2 در ◄
 هنگام انتقال هاي زندان اوين كه به

اسماعيل سلمانپور به بهداري وي را 
  از او اطالع گرفته استديده است،

كه دانشجويان به شدت تحت فشار 
براي انجام مصاحبه تلويزيوني قرار 

فشار و شكنجه بر دانشجويان به . دارند
حدي است كه وضعيت جسمي برخي 
. از آنان به شدت نگران كننده است

انپور را هم به وي وضعيت اسماعيل سلم
هنگام انتقال به بهداري بسيار نگران 

   .كننده مشاهده كرده است
احضاريه اي از  ارديبهشت، 3 در ◄

جانب كميته انضباطي براي تشكل 
اسالمي اصالح طلب فرستاده شد، كه 
بنا بر آن تشكل اصالح طلب متهم به 
توهين به شخص رئيس حراست در 

ز به مراسم سخنراني مهدي كروبي  و ني
كار نبردن اسم خدا در سايت خبري 

 ، به اين ترتيب .اين تشكل شده بود
و ) دبير تشكل(پيام حيدر قزويني 

) دبير واحد سياسي(فرهاد كياشمشكي 
دو تن از اعضاي دفتر تشكل اسالمي 
اصالح طلب براي ارائه توضيح درباره 
ي اتهامات وارده به كميته ي انضباطي 

  . دانشگاه احضار شدند
دانشجويان ، 88 ارديبهشت 6 در ◄

 در ،پرديس كرج دانشگاه تربيت معلم
اعتراض به ورود نيري انتظامي و 

 دومين ،تهديد دانشجويان با سالح گرم
تربيون آزاد  و تجمع خود را برگزار 

  . كردند
  كه هنگامي، 88 ارديبهشت 7 در ◄

نيروي انتظامي شهر رودهن با مستقر 
اد اين شهر شدن در مقابل دانشگاه آز

از توقف دانشجويان در مقابل دانشگاه 
جلوگيري مي كرد، درگيري هاي بين 
دانشجويان و انتظامات و حراست اين 

   .واحد دانشگاه آزاد روي داد
مامورين نيروي انتطامي از ايستادن      

دانشجويان در ترمينال تاكسي و كتاب 
فروشي هاي مقابل دانشگاه ممانعت به 

ضمن چك كردن كارت عمل آورده و 
دانشجويان با برخوردي توهين آميز و 

  خشونت آميز سعي در متفرق نمودن 
  

 14در صفحه 

  سر وحشتناك؟
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تالش مامورين براي . آنان داشتند
بازداشت خواهر و برادري با مقاومت 
آنان روبرو شده و پس از پناه بردن 
اين دو دانشجو به داخل دانشگاه و در 
پي آن ورود نيروي انتظامي به 

 دانشجويان و  گرد آمدننشگاه، دا
اعتراضات شديد آنان ماموران انتظامي 

در . را ناچار به خروج از دانشگاه نمود
مدت كه نيروي انتظامي با  تمام اين 

الفاظي ركيك به دانشجويان به ويزه 
 ، دختران دانشجو تو هين مي نمود

نيروي هاي حراست و انتظامات اين 
 دانشگاه هيچ گونه حمايتي از
دانشجويان در مقابل ورود نيروي 
انتظامي كه به باتوم و گاز اشك آور 

  . مجهز بودند به عمل نياورد
،  علي اكبر 88 ارديبهشت 8 در ◄

 ساكن او . كردخودكشي قرباني 
  خوابگاه طرشت دانشگاه عالمه

 اين دانشجو پس از . بودطباطبايي 
 دوازده ساعت در بيمارستان لقمان 

 
   .درگذشت

خبرنامه ، 88 ارديبهشت 8  در◄
حسن :  گزارش كرده استاميركبير

 ،حداد معاون امنيت دادسراي تهران
 پرونده سازي ،در مصاحبه با ايسنا

 دانشجويان اميركبير ضدبراي گسترده 
   .ه استرا آشكار كرد

حداد كه پيش از اين نيز كينه خود    
را نسبت به فعالين مدني و به خصوص 

ده است، در دانشجويان نشان دا
مصاحبه با ايسنا اتهام دانشجويان 

اعالم » ارتباط با منافقين«اميركبير را 
كرده و همچنين اتهاماتي همچون 

هاي تند و خشن به  ساختن كليپ«
و » مشروب«، وجود » آذر16 مناسبت 

را عنوان » مديوامواد مخدر در است«
   .كرده است

قاضي حداد روز گذشته در قامت      
ياسي كامال به ميدان آمد يك حزب س

و تالش كرد تا عالوه بر آشكار ساختن 
كينه هاي خود نسبت به دانشجويان 

ت در حكومبيشترين حمايت را به 
آستانه انتخابات برساند، تا دانشجويان 

ت و دولرا كه بزرگترين منتقد 
احمدي نژاد طي سالهاي اخير بوده 

حداد اعالم . اند، هدف قرار دهد
 اين دانشجويان قصد كرده است كه

با توجه به انتخابات آتي در «داشتند 
سطح دانشگاه دست به اقداماتي 

را از خود  نگراني بدين سان، او. »بزنند
فعاليت دانشجويان و امكان رئيس 

، آشكار شدن احمدي نژادنجمهور 
   .استكرده 

نكته قابل در مصاحبه حداد بي آبرو      
 شدن پروژه اعتراض به دفن شهيد
است كه وي براي پرونده سازي 
جديد براي دانشجويان اعالم كرده 

مشخص »  هفته اخير2«طي كه است 
شده است كه دانشجويان اميركبير با 

به نظر مي  .منافقين ارتباط داشته اند
رسد كه حداد و تيم امنيتي پس از 
آنكه به اين نتيجه رسيده اند كه امكان 
پرونده سازي گسترده براي 

 به  آنها  به دليل اعتراض،اندانشجوي
 هفته 2 وجود ندارد، طي ،دفن شهيد

اخير به اين نتيجه رسيده اند كه 

اتهامات جديدي براي دانشجويان 
   .عنوان سازند

حداد در مصاحبه خود همچنين در     
حالي تعداد دانشجويان دربند پلي 

 نفر اعالم كرده است كه 7تكنيك را 
ان يعني  نفر از دانشجوي9هم اكنون 

مجيد توكلي، نريمان مصطفوي، عباس 
حكيم زاده، كوروش دانشيار، مهدي 
مشايخي، حسين تركاشوند، مسعود 
دهقان، ياسر تركمن و احمد قصابان 
در بازداشت به سر مي برند و تنها 
اسماعيل سلمانپور روز دوشنبه به دليل 
وضعيت وخيم جسمي به پدر و مادرش 

   .تحويل داده شده است
به گزارش ، 88 ارديبهشت 11  در◄

خبرنامه اميركبير ده روز پيش ماموران 
امنيتي با يورش به منزل خانواده رضا 
يونسي عضو سابق انجمن اسالمي 
دانشجويان اميركبير پدر و مادر وي را 
بازداشت كرده و به نقطه نامعلومي 
انتقال داده اند و تاكنون نيز هيچ 
اطالعي از وضعيت آنان در دسترس 

   .نيست
همزمان با ، 88 ارديبهشت 12 در ◄

برگزاري روزه سياسي دانشجويان 
دانشگاه هاي تهران،  دانشجويان 
دانشگاه هاي شهر مشهد و اعضاي 

اسالمي دانشگاه هاي شرق  انجمنهاي
كشور و فراكسيون مدرن انجمن هاي 
اسالمي دانشگاه فردوسي  در حمايت 

ير از دانشجويان زنداني دانشگاه امير كب
 آنان،  ادامه بازداشت در اعتراض بهو 

در مسجد دانشگاه علوم پزشكي شهر 
مشهد مراسم روزه سياسي برگزار 

   .كردند
در اين مراسم كه برخي اعضاي      

شاخه خراسان احزاب اعتماد ملي و 
سازمان دانش آموختگان ايران اسالمي 

حضور داشتند ) ادوار تحكيم وحدت ( 
ردن ادامه ، حاضران با محكوم ك

بازداشت دانشجويان مظلوم پلي 
تكنيك ، خواستار آزادي بي قيد و 

همچنين . شرط و سريع آنان شدند
حاضران در اين مراسم با محكوميت 
پرونده سازي جعلي براي دانشجوياني 
كه تنها جرمشان اعتراض به سوء 
استفاده از  پيكر پاك شهيدان ميباشد، 

اد اين نوع اتهامات را كه قاضي حد
اخيرا عنوان كرده است نخ نما و 
مربوط به دوراني دانستند كه ديگر 

   .گذشته است
دانشجويان ، 88 ارديبهشت 14 در ◄

دانشگاه تربيت معلم سبزوار در اعتراض 
به كيفيت غذاي سلف سرويس دانشگاه 

   .تحصن كردند
پيرو احكام ، 88 ارديبهشت 1۵ در ◄

 سال اخير 4سنگين انضباطي كه طي 
 فعاالن دانشجويي انجمن اسالمي براي

دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه 
آزاد اسالمي مشهد صادر شده بود، اين 
تشكل با دستور مستقيم رياست دانشگاه 

   . منحل شد" دكتر حلمي"آزاد مشهد
نريمان ، 88 ارديبهشت 1۵ در ◄

مصطفوي، كوروش دانشيار، حسين 

تركاشوند، اسماعيل سلمانپور و ياسر 
زندان اوين  ركمن دو شب پيش از ت

 دانشجوي  ۵ در حاليكه . آزاد شدند
اميركبير ديگر همچنان ديگر دانشگاه 

در سلول و خانواده هاي آنان در بي 
   . مطلق به سر مي برند خبري 

 تن آثار روزهاي سخت زندان ۵اين    
را هم بر جسم دارند، مانند كوروش 
دانشيار كه در اثر ضربات وارده، 

هم "انگشتش شكسته و هم بقيه كه  
 تحت فشار قرار "روحي و هم فيزيكي

ضد " و "منافق"داشته اند كه بگويند 
  . هستند"شهيد 

يكي از دانشجويان كه به علت     
شرايط بد روحي و جسمي قادر به 
صحبت طوالني نيست، همه مدت 

را، مانند بقيه، در انفرادي  زندانش 
   . گذرانده است

روزي چند نوبت     :پرسماز او مي ●
     بازجويي مي شديد؟

اما حداقل دو بار و . يادم نيست* 
   . گاهي تا چهار بار

     شكنجه هم شديد؟   ●
نمي . هم روحي و هم فيزيكي. زياد* 

قصد خورد . توانم بگويم چقدر
  . كردنمان را داشتند

     توانستند؟  ● 
اگر توانسته بودند زود تر آزاد مي * 

   . شديم
      چه مي خواستند؟ ●  

ضد شهدا . مي گفتند ما منافقيم* 
مي گفتند سايت امير كبير بر . هستيم

دنبال اين . ضد نظام تبليغ مي كند
ببينند سايت ما چگونه اداره مي  بودند 
  . شود

     چگونه آزاد شديد؟   ● 
االن . بگذاريد بقيه را بعدا بگويم* 

  .حوصله ندارم
     يسم؟اسمتان را بنو   ●  

اما ننويسيد . نمي ترسم. نه ننويسيد* 
   . بهتر است

اين پنج دانشجو و ديگر دانشجويان      
زنداني پلي تكنيكي در طول مدت 
بازداشت از حق مالقات با خانواده و يا 

   . وكيل به طور كلي محروم بودند 
  

معلمان در جنبش براي حقوق * 
  : صنفي خود 

  
 از جمعي، 88 ارديبهشت 6 در ◄

التدريسي صبح امروز در  معلمان حق
اعتراض به عدم استخدام از سوي 
وزارت آموزش و پرورش در مقابل 

اين معلمان از . مجلس تجمع كردند
شهرهاي لرستان و كرمانشاه آمده 

    .بودند
، كانون صنفي 88 ارديبهشت 9 در ◄

معلمان اطالعيه اي را انتشار داده 
مي، همكاران و فرهنگيان گرا: است

امروز كانون صنفي معلمان، از اجراي 
باشكوه، گسترده و قدرتمند بند سوم 
بيانيه در سراسر كشور، گزارش هاي 

در كرمانشاه، . بسياردريافت نموده است
سنندج، اردبيل، همدان، اراك، 
لرستان ، شهرستان هاي تهران ، مناطق 

فرهنگيان ... تهران و ...، 12،2، 16، 4
سئوليت و همبستگي بسياري با احساس م

مثال زدني و تحسين آميز، از حضور 
اينان . در مدارس خودداري نمودند

دست در دست  دوستان و همكاران 
 اين -خود در كانون صنفي معلمان  

نهاد مدني برخاسته از متن و جامعه ي 
 گذاشته ، دليرانه خواستار –فرهنگي 

. ندشدحقوق قانوني و آشكار خويش 
ي ويژه از اين ما ضمن سپاسگزار

همراهان و همگامان ارزشمند و شجاع، 
 در 2/88 /10بنا به بيانيه، تا تاريخ 

اجراي كامل قانون خدمات كشوري 
چنانچه تا اين تاريخ، . منتظرمي مانيم

خلف وعده دولت ادامه يابد اقدامات 
بعدي به آگاهي شما عزيزان خواهد 

 .رسيد
رسول بداقي ، 88 ارديبهشت 14 در ◄

يئت مديره كانون صنفي معلمان عضو ه
تهران و از همكاران مجموعه فعاالن 

بشر در ايران، حسب فراخواني   حقوق
كه در تجمع ابن بابويه توسط فعاالن 
صنفي صادر شده بود، در برابر وزارت 

اجراي . شود آموزش پروش حاضر مي
اين مراسم با ممانعت نيروهاي امنيتي 
مواجه گرديد و رسول بداقي 

اشت و به مكان نامعلومي منتقل بازد
بر اساس گزارش شاهدان  .شده است

عيني، عالوه بر رسول بداقي چند نفر 
ديگر در برابر وزارت آموزش و 
پرورش دستگير شده اند كه هنوز 

   .هويت آنها روشن نيست
، اطالع رسيد 88 ارديبهشت ١۵ در ◄

مددلو رئيس آموزش و پرورش كه 
دعوتنامه شهرستان خوي كه با ارسال 

هايي به نام به تمامي معلم هاي اين 
شهرستان آنها را به صرف ناهار و شام 
به بهانه روز معلم در طول هفته دعوت 
كرده بود با اعتراض شديد معلم ها 

مددلو پس از اين اقدام با . روبه رو شد
تماس با مديران مدارس خوي 
. دعوتنامه ها را پس گرفته است

لبات اين شنيديم بسياري از مطا
حق مرخصي مناطق «شهرستان مثل 

دو سال است » محروم برابر با حقوق
  . پرداخت نشده

  
سركوب زنان در جنبش براي * 

  : حقوق خويش
  
دادسراي ، 88 ارديبهشت 3 در ◄

عمومي و انقالب كاركنان دولت با 
ارسال اخطاريه اي براي خانواده دكتر 

براي همه :زهرا بني يعقوب اعالم كرد
ن اين پرونده در خصوص قتل متهما

عمد قرار منع تعقيب صادر شده 
از سوي شعبه اول  اين نامه.است

 كاركنان 28بازپرسي دادسراي ناحيه 
   .دولت ابالغ شد

ابوالقاسم بني يعقوب پدر زهرا با     
اعالم اين خبر به كانون زنان ايراني 

معناي اين قرار منع تعقيب اين ”:گفت 
ين پرونده از است كه همه متهمان ا

يعني قاضي .قتل عمد تبرئه شده اند
دادگاه به همه مداركي كه ما و تيم 

 كرده اند ، كامال بي  تهيه و ارائهوكال
   ”.توجه بوده است

تغيير براي ، 88 ارديبهشت ۵ در ◄
پرستو الهياري فعال كمپين -برابري 

يك ميليون امضا بااتهام اقدام عليه 
تبليغي امنيت ملي از طريق فعاليت 

عليه نظام جمهوري اسالمي به يك 
   .سال حبس تعزيري محكوم شد

مريم مالك ، 88 ارديبهشت ۵ در ◄
فعال كمپين يك ميليون امضا  با صدور 
قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه 

   .وزرا منتقل شد
 سازمان ٣٥، 88 ارديبهشت ۵ در ◄

مدافع آزادي بيان و مطبوعات با امضا 
ترك گزارشگران كردن فراخوان مش

بدون مرز و كميته حمايت از 
خبرنگاران خواهان آزادي ركسانا 

   .صابري  اين خبرنگار شدند
خانم فالحت ، 88 ارديبهشت 11 در ◄

 28زاده در روزهاي اخير به شعبه 
دادگاه انقالب كه رئيس آن فردي به 
نام محمد مقيسه اي معروف به 

ت مرك قتل أاز اعضاي هي(» ناصرين«
 1367اي زندانيان سياسي سال عام ه

خانم فالحت زاده . برده شد) مي باشد
از داشتن وكيل محروم بوده و 

را درحالي كه حق دفاع از خود 
 به اتهام ديدار با برادرانش در ،نداشت

قرارگاه اشرف به حكم سنگين و غير 
او . سال زندان محكوم شد8انساني  

پس از محاكمه به سلولهاي انفرادي 
   .ن زندان اوين انتقال داده شدبند زنا

  
كارگران حداقل حقوق خود را 
مي خواهند و سركوب مي 

  : شوند
  
 12مرگ  ارديبهشت، در پي 2 در ◄

كارگر معدن به دليل انفجار در معدن 
  با احمدي نژاد،زغال سنگ كرمان، 

كه بايد افرادي كه با  سخن گفتن اين
عنوان اراذل و اوباش دستگير مي 

ه معادن فرستاده شوند تا  ب"شوند ، 
  ، تعجب و اعتراض بسياري"آدم شوند

   . بر انگيخترا 
تحصيل كردگان معدن كه معترض    

ترين افراد به اين گفته هاي رئيس 
جمهور هستند، در بيانيه اي اعتراضي 
كه در حال جمع آوري امضاهاي آن 
هستند، اعالم كرده اند كه شان معدن 

 نام ارازل و اين نيست كه كساني كه با
اوباش خوانده مي شوند ، براي تنبيه به 

   .معادن فرستاده شوند
، كار اعتراض 88 ارديبهشت ۵ در ◄

كارگران كارخانه الستيگ سازي دنا 
،  به اخراج كارگران، به شيرازدر 

كارگران در اعتراض به : اعتصاب كشيد
عملكرد هيات مديره، دست به اعتصاب 

    .زدند
مدير « پالكاردهاي كارگران با     
 4لياقت استعفا استعفا؛ اخراج  بي

 پرسنل، ما 2000نماينده توهين به 
سازي دنا خواستار  كارگران الستيك

كفايت هستيم؛  خلع يد مديران بي
لياقت اخراج بايد  هيات مديره بي

گردد؛ وحدت كارگران ضامن انقالب 
اقدام به برپايي تجمع اعتراضي » است

    .كردند
گران كارخانه الستيك دنا كار    
گويند كه از صبح روز چهارشنبه   مي

پس از آنكه ليستي از نام همكاران 
اخراجي خود را مشاهده كردند، با 
تشكيل شورايي ضمن اخراج مديران 
كارخانه، مديريت آن را برعهده 

    .گرفتند
  15در صفحه 

  سر وحشتناك؟
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جمعي از ، 88 ارديبهشت 6 در ◄
ن نباتي كاركنان بازنشسته كارخانه روغ

پارس قو  در اعتراض به عدم پرداخت 
سنوات قانوني خود مقابل دفتر مركزي 
اين شركت واقع در خيابان حافظ 

 در اين تجمع   .تهران تجمع كردند
 120 نفر به نمايندگي از 70حدود 

كارگر بازنشسته روغن قو حضور 
    .داشتند

بازنشستگان ، 88 ارديبهشت 6در  ◄
ي اسالمي شركت هواپيمايي جمهور

در اعتراض به عدم ) هما(ايران 
جرا نشدن نظام  اها پرداخت معوقه

هماهنگ پرداخت در مقابل ساختمان 
    .اير تجمع كردند رياست ايران

،  به گزارش 88 ارديبهشت 11 در ◄
 ، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

، نامه وكيل تعدادي از فعاالن كارگري
 كار به رياست سازمان جهاني اي 

  : نوشته است
  

   رياست محترم سازمان جهاني كار
به استحضار جنابعالي ميرسانم ، احتراماً  

  بعنوان روز جهاني 2009 مي 1روز 
در  كارگر همچون سالهاي گذشته

گراميداشت قشر زحمتكش كارگر در 
سراسر دنيا در حالي فرا رسيده كه 
كارگران زحمتكش ايراني در وضعيت 

البته  . ه سر مي برندبسيار نامساعدي ب
هر چند از نظر اقتصادي قشر كارگر در 
ايران داراي حداقل دستمزد بوده و از 
نظر معيشتي در وضعيت نامناسبي قرار 
دارند و همواره در بيم اخراج از كار 
نيز به سر مي برند اما آنچه كه بيشتر 
مايه تأسف مي باشد اين است كه 

تي از كارگران ايراني عالوه بر اينكه ح
بديهي ترين حقوق صنفي خود از 
جمله حق ايجاد تشكلهاي مستقل 
كارگري مستقل از دولت و كارفرما و 
نيز حق اعتصاب و اعتراض نسبت به 
شرايط كار يا افزايش سطح درآمد و 
يا دريافت حقوق معوقه چندين ماهه 
خود محروم گشته اند بلكه بواسطه احيا 

اديه اتح(يا ايجاد سنديكاهاي كارگري 
هاي كارگري و انجمنهاي صنفي 

مستقل بعنوان نمايندگان ) كارگري
واقعي كارگران مورد بازداشت و 
محاكمه و در نهايت با اتهاماتي نظير 
اقدام عليه امنيت نظام يا تبليغ عليه 
نظام با احكام زندان يا شالق يا 
محروميت از حقوق اجتماعي يا اخراج 

حكم از كار روبرو مي شوند كه صدور 
يكسال حبس و محروميت سه ساله از 
كانديداتوري در هر تشكل كارگري 

 نفر از اعضاي شركت كشت و ۵براي 
: صنعت نيشكر هفت تپه به اسامي آقايان

نجاتي، عليپور، احمدي، نيكوفر و 
حيدري مهر و اجراي حكم زندان 

منصور اسالو و ابراهيم :  براي آقايان
مددي بعنوان رئيس و نايب رئيس 
هيئت مديره سنديكاي كارگري 
شركت واحد كه در حال حاضر در 
زندان بسر مي برند و اخراج از كار 
ساير اعضاي هيئت مديره اين 
سنديكاي كارگري و نيز صدور وتاييد 
حكم اعدام معلم زنداني فرزاد كمانگر 

اين در . گواه بر اين ادعا مي باشد
حالي است كه ايجاد تشكلهاي مستقل 

قل از دولت و كارفرما در كارگري مست
كارگري و حق  قالب سنديكاهاي

اعتصاب و اعتراض كارگران نسبت به 
خواسته هاي صنفي، عالوه بر مقاوله 
نامه هاي بين المللي و تفاهم نامه با 

 و 20سازمان جهاني كار،  طبق ماده 
 اعالميه جهاني حقوق 23 ماده 4بند 

 ميثاق بين المللي 8 ماده 1بشر و بند 
 اجتماعي و فرهنگي –وق اقتصادي حق

مورد قبول دولت ايران بوده كه البته 
 قانون اساسي جمهوري 26اصل 

اسالمي ايران نيز مويد اعالم آزادي 
لذا بنابر  .چنين تشكلهائي مي باشد

موارد مطروحه اينجانب بعنوان وكيل 
مدافع اعضاي هيئت مديره 
سنديكاهاي كارگري نيشكر هفت تپه و 

 ضمن ابراز نگراني از شركت واحد
وضعيت كارگران در ايران خصوصاً  
صدور احكام حبس و شالق و 
محروميت از حقوق اجتماعي و اخراج 
از كار و احضارها و بازداشتهاي مكرر 
اعضاي هيئت مديره سنديكاهاي 
كارگري نيشكر هفت تپه و شركت 
واحد، از جنابعالي بعنوان رياست 

ضا داريم محترم سازمان  جهاني كار تقا
ضمن حمايت از حقوق صنفي 
كارگران ايراني، در خصوص وضعيت 
پرونده هاي قضائي كه عليه كارگران 
فوق الذكر و ساير كارگران ديگر در 
دستگاه قضائي جمهوري اسالمي ايران 
طرح گرديده پيگيريهاي الزم را 

   .مبذول فرمائيد

 محمد اوليائي -با تجديد احترام      
   فرد

مدافع اعضاي هيئت مديره وكيل     
سنديكاهاي كارگري نيشكر هفت تپه و 

   شركت واحد

 ارديبهشت، به گزارش 12 در ◄ 
 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

با به خشونت : گزارش كرده است
كشيده شدن مراسم روزجهاني كارگر 

 دهها تن ،در پارك الله تهران
اسامي بازداشت . شده اندبازداشت 

اكنون هويت آنان محرز شدگاني كه ت
    :دن است به شرح ذيل مي باشگشته

رييس هيئت مديره (جعفر عظيم زاده 
، منصور )اتحاديه آزاد كارگران ايران

از اعضاي هيات مديره (حيات غيبي 
سنديكاي كارگران شركت واحد 

، شاپور )اتوبوسراني تهران و حومه
نماينده اخراجي (احساني راد 

رد و پروفيل كارگران كارخانجات نو
، بهزاد خباز، غالمرضا خاني، خانم )ساوه

ثقفي، مريم حاج محسن، پروانه 
قاسميان، فاطمه شاه نظري، شريفه، 
محمد فرجي، فرج اهللا سعدي، محمد 
اشرفي، علي رضا تقفي، محسن تقفي، 

بهروز خباز،  سعيد يوزي، سعيد مقدم،
مريم محسني، فايق كيخسروي و زانيار 

بران، علي معدب، احمدي، نجما رنج
سعيد سجودي، جمال سيد علي، 
سيروس رهياد، خميد قرباني، سيد 

و ) از فعاالن دانشجويي(جواد موسوي 
يعقوبعلي، كاوه  يكزاد زنگنه، امير

مظفري، پورياپوشتاره، طه ولي زاده، 
از اعضاي كمپين تغيير (جلوه جواهري

  ). براي برابري

وقتي دين دست آويز تجاوز * 
  :نسان مي شودبه حقوق ا

،  به 1388 ارديبهشت 1۵ در ◄
، گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر، 

آيت اهللا بروجردي در بند ويژه زندان 
مركزي يزد مورد ضرب و شتم و 

مسئولين .ه استهتاكي قرار گرفت
 علت اعمال اين خشونتها و بي  زندان،

حرمتي ها را انتشار پيامهاي اخير ايشان 
ه مربوط به و به ويژه صدور بياني

انتخابات رياست جمهوري، اعالم 
، اطالع 88 ارديبهشت 17 در .نموده اند

رسيد كه بروجردي دست به اعتصاب 
  .إذا زده است

، اطالع حاصل 88 ارديبهشت 9در ◄
 خودروهاي سواري دو نفر از شد كه 

شهروندان بهايي سمنان به نامهاي نظام 
الدين فنائيان و يحيي هدايتي مورد 

د قرار گرفت كه در هر دو سوء قص
مورد مهاجمين موتورسوار با پرتاب 
سنگ اقدام به شكستن شيشه هاي 

با ريختن مواد  اتومبيل ها نموده و
شيميايي سعي در تخريب بدنه اتومبيل 

  .داشته اند

اعدام شدگان و آنها كه در * 
  : معرض اعدام و سنگسارهستند

  بيژن خليلي ، 88ارديبهشت  8  در◄
 بند افاغنه  زندان مركزي درزنداني 
 بطور ناگهاني از سلول خود ، اصفهان

به سلول انفرادي منتقل كردند و صبح 
 ارديبهشت ماه او را در 9روز چهارشنبه 

به . محوطه زندان به دار آويختند
خانواده او كه اهل كرمان مي باشند 

معموال كساني . اطالعي داده نشده بود 
قبل از  ،كه قرار است اعدام شوند

 به خانواده آنها اجازه مالقات ،اعدام
   .داده مي شود

دالرا دارابي، ، 88 ارديبهشت 11 در ◄
 17دختري كه متهم بود در سن 

سالگي، دختر عموي پدرش را به قتل 
رسانده است، در زندان رشت اعدام 

   .شد

طبق اقرار دل آرا، دادگاه وي را      
به عنوان متهم رديف اول پرونده 

درحالي كه او پس از اين . في كردمعر
اقرار اوليه، علت اقرارش را عالقه زياد 
به پسري عنوان كرد كه به گفته دل 

 با وجود .آرا، عامل اصلي جنايت بود
اين، او را اعدام كردند و سخنگوي 

مفتضح، جنبش اعتراض » قوه قضائيه«
  . به اعدام او را  دليل اعدام دانست

 قوه قضائيه سخنگوي : انقالب اسالمي
ناخود آگاه، آشكار مي كند كه اعتراض 
به بي دادش، سبب توجه اين قوه به 

بسا . ظالمانه بودن قضاوتش نمي شود
اگر جنبش اعتراضي : خواسته است بگويد

اما  رويه . نبود، دل آرا اعدام نمي شد
رژيمي كه جنايت را روش كرده است جا 
براي ترديد نمي گذارد كه هرگاه جنبش 

راضي نبود دل آرا بسا زود تر اعدام مي اعت
قول سخنگوي قوه قضائيه آشكار مي . شد

كند كه رژيم جنايت پيشه از بهاي 
سنگيني كه بابت جنايتش مي پردازد آگاه 
است و به جاي آنكه دست از جنايت 
بردارد، مي خواهد هيچ كس صدا به 
اعتراض بلند نكند، تا در سكوت و بي 

  .  ادامه دهدپرداخت بها، به جنايت

سيدرضا ، 88 ارديبهشت 14 در ◄
اطهرنيا كه به اتهام حمل موارد مخدر 

 سال بود كه در زندان اردبيل 6
زنداني و محكوم به اعدام شده بود، 

   . صبح  اعدام شد6ساعت 

، به گزارش 88 ارديبهشت 14 در ◄
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 

ني مير خالقي و صفر انگوتي دو نوجوا
گي به اتهام قتل   ساله16كه در سن 

عمد بازداشت شدند در آستانه اعدام 
   .اند قرار گرفته

محمد مصطفايي وكيل امير خالقي 
 16امير خالقي در سن « : گفت
گي در حالي كه مسلوب االختيار  ساله

بوده دوست خود را بدون هيچ گونه 
اراده و قصد قبلي با ضربه چاقو به قتل 

لقي قرار بود در روز خا. رساند مي
يكشنبه چهارم اسفند ماه در زندان 
اوين، توسط دادسراي امور جنايي 

يس ئتهران اعدام شود كه با دستور ر
قوه قضاييه جهت كسب رضايت از 

اش متوقف شده  اولياءدم اجراي حكم
   ».بود

چنين محمد مصطفايي در مورد  هم    
صفر انگوتي ديگر نوجوان محكوم به 

 وكالت او را بر عهده دارد اعدام كه 
صفر انگوتي انگيزه ارتكاب « : گفت

 14  جرم را چنين گفته كه عاشق فاطمه
ساله بوده و در روز حادثه فقط به 
  خاطر اينكه مقتول با دختر مورد عالقه
وي در حال صحبت كردن بوده با او 

 14فاطمه بيش از . درگير شده است
سال سن نداشته و صفر او را چندين 
بار در محله خود ديده و به وي عالقه 

متاسفانه يك نزاع . مند شده بود
گانه سرنوشت دو نوجوان را چنان  بچه

تغيير مي دهد كه يكي دار فاني را 
و ديگري در انتظار » وداع مي گويد

ها در زمان  هر دو نفر آن .اعدام است
 سال داشته و 18ارتكاب جرم كمتر از 

 قرار است در روز چهارشنبه
 در محوطه زندان اوين به 16/2/1388

اين در حالي است . دار آويخته شوند
ها بر خالف  كه اجراي حكم اعدام آن

 كنوانسيون حقوق كودك 37ماده 
الزم به ذكر است ايران  .است

كنوانسيون حقوق كودك را به صورت 
مشروط پذيرفته ولي ميثاق بين المللي 
حقوق مدني و سياسي را به صورت 

 6بول كرده است؛ در بند مطلق ق
 اين ميثاق صراحتا حكم به ۵ي  ماده

 18مجازات اعدام براي كودكان زير 
   .سال ممنوع اعالم شده است

سازمان ديده ، 88 ارديبهشت 14 در ◄
بان حقوق بشر در بيانيه اي مي گويد 
گزارش هايي دريافت كرده است داير 
بر اينكه دادگاهي در شهر رشت  حكم 

محمد علي نويد "ه سنگسار علي
  . را تاييد كرده است"خمامي

 و "روز آنالين" اين بيانيه     بنا بر
  "حقوق بشر ايران"همچنين گروه 

اطالعات موثقي دريافت كرده اند كه 
حكم خمامي قرار است به سرعت به 

   .اجرا گذاشته شود

زنداني ، 88 ارديبهشت 1۵ در ◄
 ساله صبح روز سه 28مصطفي كياني 

 ارديبهشت ماه  در محوطه 1۵شنبه 
زندان  مركزي اصفهان به دار آويخته 

 ارديبهشت ماه 14او روز دوشنبه . شد
 به 4جهت اجراي حكم اعدام  از يند 

   .سلول انفرادي منتقل شده بود

به گزارش ، 88 ارديبهشت ١۵ در ◄
پايگاه اطالع رساني پليس، حكم اعدام 

 سوداگر مرگ كه به تاييد ديوان 8
 21كشور رسيده بود ساعت عالي 

دوازدهم ارديبهشت ماه در محوطه 
زندان شهرستان تايباد و با حضور 
مسئولين قضايي و انتظامي به اجرا 
درآمد و اين افراد به دار  آويخته 

   .شدند

وقتي رژيم بر تجاوز به حقوق * 
بشر مصر است، اين گونه امور 

  : روي مي دهند

مردي كه ، 88 ارديبهشت 2 در ◄
رسيد، در   ساله به نظر مي40ريباً تق

مقابل ضلع شمالي مجلس، با در دست 
داشتن يك گالن بنزين، در حال آماده 
شدن براي اقدام به خودسوزي بود كه 
مأموران يگان حفاظت مجلس  با 
ممانعت از اين اقدام وي را به داخل 

بر روي لباس  .مجلس هدايت كردند
اين فرد كلماتي نوشته شده بود كه 

    .تر بود از بقيه برجسته» جانباز«واژه 

، به گزارش 88 ارديبهشت 14 در ◄
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 

طي تيراندازي مستقيم ماموران بر اثر 
گشت نيروي انتظامي در مقابل بانك 

 8 در ساعت ،مسكن شعبه نقليه كرمانشاه
صبح، جوان سي ساله اي با هويت 

 گلوله به سر نامشخص با اصابت مستقيم
ماموران مذكور دليل .از پاي در آمد

تيراندازي مستقيم خود را ظن به 
شهروند مذكور در خصوص قصد 

 اما . سرقت از بانك عنوان نموده اند
نظر به ساعت قتل و همچنين به همراه 
نداشتن هيچگونه سالحي محتمل به 
نظر مي رسد كه اين موضوع نيز 

اني جزوي از پرونده قطور خطاي انس
ناجا و يا ناشي از شرايط امنيتي منطقه 

  .باشد

 

  سر وحشتناك؟
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رياست » انتخابات«
جمهوري در بحبوحه 

  بحران اقتصادي
  

   با توجه به اهميت بخش دولتي در 
اقتصاد ايران و نيز نقش تعيين كننده 
دولت در سمت بخشيدن به اقتصاد، به 
مالكيت ملت درآمدن دولت و از ميان 

بداد و برداشتن ستون پايه هاي است
ايجاد دولت حقوق مدار ترجمان 
واليت جمهور مردم، تدبيري است كه 

  .ملت ايران مي بايد به عمل درآورد
 هرگاه منظور پرسش كننده جمله – ۵
باشد، واكنش » اقتصاد مال خر است«

نخست اين بود كه آقاي خميني چون 
 از اقتصاد هيچ نمي داند، چنين مي 

نع از خوش بيني نسبت به او ما. گويد
با .  آن مي شد كه بدو گمان بد برد
مگر : اين حال، اين پرسش بميان آمد

او نبود كه در نوفل لوشاتو، در حضور 
ما : جمع، با اشاره به بني صدر، گفت

كارشناس اقتصاد داريم اما استبداد شاه 
مانع از آنست كه او اقتصاد ايران را 
اصالح كند؟ حاال كه دست بكار شده 

 خوب بدست آورده ايم، ايم و نتايج
اقتصاد مال خر «: چرا مي گويد

؟ يك پاسخ اين بود كه  طرز »است
فكرهاي چپ و اقتصاد گرا را تحقير 

اما بعد، او از لزوم رياضت .  مي كند
پس بجا است، كه موقع .  سخن گفت

را براي گشودن گره از يك مشكل 
  :نظري، مغتنم بشماريم

  اقتصاد مال خر است و – ۵/1
خواندن مردم به روش كردن فرا

رياضت، ترجمان ثنويت معنويت و 
مي دانيم كه از ديرگاه، . ماديت است

نظري به معنويت ارزش مي نهاد و 
ماديت را پست مي شمرد و نظر 
ديگري، ماديت را تنها واقعيت 
پذيرفتني مي دانست و روح و خدا را 

اين نظر، اقتصاد گرائي . انكار مي كرد
را به بار آورد و نظر و اقتصاد محوري 

نخستين، استبدادهاي دين همراه با فقر 
اروپاي دوران . اقتصادي را سبب شد

قرون وسطي، استبداد كليسا و فقر و 
. البته جنگهاي صليبي را تجربه كرد

بديهي است كليسا خود ثروت اندوز 
شد و از عوامل تعيين كننده جنگهاي 

طال از . صليبي، تغيير جريان طال بود
ريقا به سرزمينهاي مسلمان نشين اف

هدف جنگهاي صليبي . جريان داشت
اين بود كه آن جريان را قطع و 
جريان طال از افريقا به سرزمينهاي 
مسيحي نشين، يعني اروپا را برقرار 

  . كند
     اقتصاد محوري نيز استبدادهاي 

استالينيسم و : قرن بيستم را پديد آورد

با استبداد ليبراليسم گرچه . مائوئيسم
سياسي ناسازگار نبود، اما چون به 
سرمايه، ساالري مي بخشيد، نيازمند 

با اين حال، . استبداد سياسي نبود
استبدادي كه بر انسان حاكم كرده 

چرا كه با سلطه . است، كاهنده تر است
مطلق بخشيدن به ماديت، انسان را 
چنان از خود بيگانه مي كند كه او  

يز، با فرآورده هاي نيازهاي معنوي را ن
 .مادي بر آورد

    بعد از تجربه،  اين امر كه انكار 
معنويت، رابطه را رابطه قوا مي كند و 
سبب اصالت جستن قدرت و استقرار 
استبداد مي شود، مي بايد بر اهل نظر 

اما حقير گرداندن . معلوم شده باشد
ماديت چرا  سبب استبداد ديني مي 

هم را ايرانيان شود؟  اين پرسش بسيار م
. مي بايد پيشاپيش از خود مي كردند

از اتفاق،  در دوران شاه سابق، گروهي 
از طلبه ها كه از نجف آمده بودند، در 
پاريس، در كليسائي، دست به اعتصاب 

از اين جانب خواستند براي . غذا زدند
آنها و ايرانياني كه در كليسا حاضر شده 

بطه  در باره را. بودند، سخنراني كنم
يكي . ماديت و معنويت صحبت كردم

چه جاي اين : از حاضران گفته بود
بحث فلسفي بود؟ زمان شهادت داد كه 
جاي اين بحث پيش از انقالب مي بود 
و آن زمان مي بايد مشكل نظري  حل 

  . مي شد
     دو گانگي معنويت و ماديت سبب 

زيرا . استبداد بنام معنويت مي شود
 انسان، او را فرض اينست كه ماديت

مايل به پستي و شرارت مي كند و 
نماد «هرگاه قدرت در اختيار 

قرار گيرد، در صالح انسان و » معنويت
از . تعالي معنوي او بكار خواهد رفت

اين رو، ضرور است كه تمام قدرت از 
بر جان و «بگردد و او » ولي امر«آن 

» مال و ناموس بندگان خدا بسط يد
 واليت مطلقه نظريه!!!. پيدا كند

فيلسوف اول و قانون گذار اول و پاپ 
و مرشد و پير و قطب، اين » فقيه«و 

باز فرض اينست كه . سان ساخته شد
ثروت مي بايد در اختيار صاحب 
واليت مطلقه باشد وگرنه، سبب گرايش 
بشر به مفاسد اخالقي و غير آن مي 

  !!.شود
      براي رها شدن از اين دو استبداد، 

گانگي ماديت و معنويت است اين دو
چگونگي . كه مي بايد از ميان برخيزد

آن را در كتاب كيش شخصيت، فصل 
. ماديت و معنويت توضيح داده ام

اقتصادي كه ترجمان مدار باز مادي 
معنوي مي شود، اقتصاد توحيدي  ↔

در خور انسان مستقل و آزاد و . است
رشد ياب و جامعه باز و تحول پذير 

  .استاين اقتصاد 
  
  

 

  
  انتخاب بهترين گزينه

  
  

   بدين سبب است كه اغلب ازمنافع 
ملي و يا مصالح ملي سخن ميگويند و 

در اين نوع . مينويسند تا حقوق ملي
استدالل، مصلحت انديشي جاي حق 

 نظامهاي استبدادي، .بيني را ميگيرد
خود، يكي از مروجين اين طرز 

از اين روست كه در نظام . تفكرند
يت مطلقه حاكم برايران، همواره وال

شاهد بي عدالتي ها و حق كشي ها 
وحتي جنايات  بيسابقه بنام مصالح نظام 

يكي ديگر از كارهاي . بوده و هستيم
اين طرز تفكر، بكار گيري وسيله به 
جاي هدف است كه از اتفاق در باره 

در ايران هر دوي اين » انتخابات«
و روش، يعني جايگزيني حق با نفع 

مصلحت وتعويض جايگاه هدف و 
راي دادن را حق . وسيله بكار مي رود

مردم ميشمارند و در نتيجه ميگويند 
راي ندادن و تحريم انتخابات گذشتن 
از حق خويش است، با بكار گيري اين 
فريب، فريب ديگر را در كار مي 
آورند و ميگويند حال كه راي 
ميدهيم، مصلحت ايجاب ميكند كه بين 

دتر انتخاب كنيم كه اين هر دو بد و ب
اما راست اين است كه . دروغ هستند

راي دادن بكار بردن حق حاكميت 
رأي دهنده حق . خويش است

حاكميت خود را به منتخب خود 
پس راي دادن به . تفويض مي كند

خودي خود حق نيست، وسيله ابراز 
حق حاكميت است و انتخابات نيز به 

ي بيان نوبه خود وسيله اي است برا
حال اگر فردي از افراد . اين حق

جامعه بپذيرد كه در مرحله اي غاصب 
حاكميت او را اليق تشخيص 
صالحيتهاي نامزدها نداند و براي او  

ها گزينش كند تا او ازبين » صالح«
گزينه ها، كسي راكه مطلوب قدرت 
حاكم  و ملتزم به حفظ نظام است و 

يگر مصالح نظام را برتر از حقوق او و د
شهروندان ميداند، انتخاب كند، ازچه 
حقي بر خوردار است؟ آيا او از حق 
خود چشم نپوشيده و خود را 
گرفتارجبر تحميلي و گير كردن در 
چمبره بد وبدتر نكرده است؟ اگر 
انساني از حق حاكميت خويش بر 
خوردار نباشد، آيا باز آزاد است و مي 

ادعايي در » آزادي نسبي«تواند از 
ه دوم بهرمند شود؟ با نگاهي به مرحل

تاريخ نظام واليت فقيه در ايران، به 

عمد در اين نوشتار، از واژه 
 استفاده نميشود تا اين "جمهوري"

واژه لوث نشود زيرا آنچه كه در ايران 
نظام . ميگذرد، جمهوري نيست

جمهوري بر اساس راي مردم استوار 
 در ميابيم كه فريب انتخاب بين -است

دتر، همواره به انتخاب بدتر بد و ب
انجاميده و هر روز به سوي بد ترين 

مبارزه براي عرفان به . سير كرده است
حق انسان و عموميت يافتن آن نزد 
فرد فرد جامعه، از كار هاي بايسته و 
قدمي مهم در راه يك جامعه مدني 
قانونمند است كه مدافعان حقوق 
بشروطرفداران صادق يك نظام 

 بايد بطور مستمر و با كار مردمساالر،
از . توضيحي بدان همت گمارند

اساسي ترين اين كارها زدودن فريب 
بزرگ يعني جايگزين كردن حق با 
مصلحت و حق با روش ناقض حق 

بايد جايگاه حق را بدو باز . است...و
تا جامعه اي بدين كار توانا . گرداند

نگردد هنوز هستند خانواده ها و يا 
كه گرفتن جان ) نخو(صاحبان دمي

ديگران را، حال درايران به عنوان 
قصاص و جاهاي ديگربه عنوان 
خونخواهي حق خود بدانند و از اين 
امر غفلت كنند كه حق، حق حيات 

در جامعه اي كه مصلحت جاي . است
حق بنشيند، قاضي به خود اجازه 
ميدهد كه به نام مصلحت دست به قتل 
بزند و نوجواني را از حق حيات 
محروم كند ولو اينكه در پرونده او 
شك و شبهات بسيار باشد و تازه سخن 
گوي قوه قضائيش، انگشت اتهام را 
بسوي رسانه ها نشانه برود كه اگر جو 
. سازي نميكردند، دالرا اعدام نميشد

البد از ديد قاضي پرونده مصلحت 
ايجاب كرده است كه تسليم جو سازي 

تا حق . هاي ادعايي آقاي سخنگو نشود
به جاي مصلحت ننشيند وجان انسانها و 
حق حيات جايگاه بايسته را نزد مردم 

هنوز هستند فرد و يا افرادي !  ما نيابد
كه آرامش  خود را در گرفتن اين 
حق خدا دادي از ديگري مي جويند 
و از اين امر غفلت ميكنند كه  بر خالف 
همان قرآن عمل مي كنند كه با استناد 

 را توجيه گر بي عدالتي به آن، قصاص
حق . هاي بي شمار خود مي كنند

حيات نزد خداوند چنان با اهميت 
است كه كشتن يك نفر بيگناه را به 
. منزله كشتن تمامي بشريت ميداند

صاحبان دم از اين امر غفلت نكرده اند 
كه اگر ادعاي مجرم مبني بر بي 
گناهي صحت داشته باشد دركشتن 

م اعدام تمامي بشريت شريك جر

كنندگانند، نزد وجدان خود چه 
پاسخي را ميجويند؟ تا حق بجاي 
مصلحت ننشيند، مصلحت نظام ايجاب 
ميكند تا استخوان مرده ها نيزاز جور و 
ستم ستمكاران در امان نمانند و قاتلين 
خاك قبور قربانيان خود را به توبره 
ميكشند تا براي حفظ منافع خويش و 

خام خود، آثار آمرين قتلها به خيال 
اما اين كور دالن . جرم را محو نمايند

غافلند كه حق حيات اين قربانيان تا 
ابد دامنگير آنها است و وجدانهاي 

تا حق . بيدار اين حق را فرياد ميزنند
جايگزين مصلحت نشود، شرافت و 

  . كرامت انسان بازيچه قدرت است
امروزآقاي مهندس موسوي مدعي 

ه اي كه تا واژ. اصالح طلبي است
كنون از سوي مدعيان آن تعريف 

او در . روشن و شفافي نيافته است
منطق گرفتاران در چمبره بد و بدتر 

وي در ابرازارادت . يكي از بدان است
و التزام به واليت فقيه تا جايي ميرود 
كه در جمع دانشجويان ميگويد 
.! شرافت خود را ازآقاي خميني دارد

ت و شرافت اوكه هنوز نميداند كرام
انسان ذاتي اوست و شرافت خود را از 
آقاي خميني، از شخصي دارد كه 
درراستاي استقرار استبداد ديني و 
تحميل واليت فقيه بر جامعه ايران، به 
كودتا دست زد و كشتار سال شصت، 

به كنار، بر خالف ... ادامه جنگ و
 67شعون اخالقي و ديني، تنها در سال 

تل عام زندانيان در  چند خط، دستور ق
در بند را صادر كرد، در طي تمامي 
اين سالهاي خون و آتش در اين نظام 
مسئوليت داشته است، حال نيز وعده 
بازگشت به آن دوران را داده و 
ميدهد و به آن دوران افتخار هم 

  .شما را چه شده است. ميكند
 خود زني تا به كجا؟ يك روز آقاي 

وز رفسنجاني منجي ميشود و يك ر
موسوي؟ چرا مردم را به انتخاب بين 
خوب و بد فرا نميخوانيد؟ تنها انتخاب 
بين گزينه هاي موجود كه يكي بر حق 
حاكميت مردم استوار است و ديگري 
بر صغارت مردم، انتخاب بين شركت 

تحريم . در انتخابات و تحريم آن است
انتخابات رأي منفي دادن به بدترين 

ه مدار بد و كه واليت مطلقه است و ب
بدتري كه او  مردم را به زيستن در آن 

آزادي انتخابي كه . مجبور كرده است
ايراني پيدا مي كند، بهنگام تحريم 

او بايد بين آزادگي و كرامت و . است
شرافتمندانه زيستن و يا در بند قدرت 
مافياها و ذلت وگرفتن شرافت از بي 
. حرمتان ماندن، يكي  را بر گزيند

. زينه تحريم انتخابات استبهترين گ
هم ميهنان خود را به اين انتخاب 

  .برترفرا بخوانيم
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