
  

 

بجاست آنها كه مردم را به دادن رأي . ، ماهيت دو طرف بحث را آشكار كرد88خرداد  13ناظره احمدي نژاد و موسوي در م: انقالب اسالمي
 :دعوت مي كنند، به وجدان خود رجوع و از او بپرسند

  4در صفحه          

  جهانگير گلزار 
     انتخابات و حق راي

د مي شود داراي ارگانهايي است كه مجموعه انساني كه متول
بدن   با هم در  �ارگانها . آنها به او امكان حيات را مي دهد 

آن توحيد عمل تا به حدي است . يك توحيد عمل مي كنند  
كه انسان در موارد عادي يعني سالمتي كه حالتي  متناسب و 
سازگاربا حيات است  حتي متوجه  وجود آن ا رگانها در 

چرا كه  هماهنگ عمل كردن اجزاء .  ن خود  نمي شوددرو
كسي نيست كه در حالت . درون  را امري بديهي مي داند 

تنها . عادي مثال كبد  و يا معده يا كليه خود را حس كند
زماني كه بيمار مي شود  يعني توحيد اجزاء بدن به واسطه 
يك عارضه خارجي از بين مي رود و شخص بيمار ميشود  ، 

  ان آن عضو بيمار خود  را  با درد حس مي كند انس
  15در صفحه 

 جمال الدين پاك نژاد 

  حيات ملي و واليت فقيه؟
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  راستگو ديفر 
 شود؟يم دهم دوره جمهور سيرئ يكس هچ

 
 رانيا بحال تا و شوديم برگزار دهم دوره انتخابات يبزود
 . است دهيد بخود جمهور سيرئ شش
 كه بودند اول دوره جمهور سيرئ صدر يبن ابوالحسن يآقا
 قيطر از مردم حقوق از دفاع بجرم مين و كسالي از بعد

 به يامروز طلبان اصالح و انياصولگرا مشترك يكودتا
 دوره نيا. شدند بركنار حود سمت از ينيخم يآقا يرهبر

 از و بود ياسالم يجمهور در گرفته شكل انتخابات نيآزادتر
 اعالم يداتوريكاند طيشرا واجد نفر 97 دايكاند نفر 126
 شدند
 كه بودند دوم دوره جمهور سيرئ يرجائ يعل محمد يآفا
 .شدند كشته يبمب انفجار در خود كار آغاز از ماه دو از بعد

  14در صفحه 
  

  عذرا حسيني 
 تخاباتانتخابات يا بازي ان

  حق وتو و بازي انتخابات  
  

دهمين دور انتخابات رياست جمهوري در ايران نزديك مي 
اين انتخابات مرا ياد بازي هفت ، هشت سالگي كودكان . شود 

كودكان خود را با آن با زي ."ميهمان بازي "مي اندازد بنام 
آنها بخود نقش ميزبان را مي دهند و به . مشغول مي دارند 

براي ميهمانها يعني عروسكهايشان . ان نقش ميهمان عرسكهايش
در فنجانها و بشقابهاي كوچك ،غذا و نوشابه مجازي مي آورند 
و به آنها تعارف مي كنند تا آنها انتخاب كنند و از آنها بخورند 

  ..و يا بياشامند 
  16درصفحه 

  فيروزه بني صدر 
  انتخاب صوفي 

   
يكي از پيامد هاي شـركت در انتخـاب تحميـل شـده توسـط      

تا زماني كه انسان يـا  . قدرت، از بين رفتن توان مقاومت است
ملتي دراين توهم است كه با تسليم مـي توانـد بـه آينـده اي     

تـر را در  بهتر دست يابد، شكست و نرسيدن بـه ايـن آينـده به   
عدم مقاومت خويش نمي بيند، بلكه آن را در تسليم نشدن بـه  
اندازه كافي و در عدم توانايي خويش در انطبـاق پـذيري بـا    

اصــالح طلبــان دچــار همــين …مقتضــيات قــدرت مــي بينــد
در زمـان زمامـداري آقـاي خـاتمي، او     . سرنوشت شـده انـد  

 18هرگز از جنبشهاي مـدني حمايـت نكـرد و پـس از فاجعـه      
و شـماري از  . ، دانشجويان را به تسـليم دعـوت كـرد   1378تير

 . مي دانند» تندرويها«« اصالح طلبان شكست خويش را زيرسر
  12درصفحه 

  بيانيه مجامع اسالمي ايرانيان
  در تحريم انتخابات 

  
را كه نظـام، هـر از چنـد گـاهي      "انتخاباتي "فرصت هاي   

و دسيسـه هـائي    تدارك مي بيند، نمايش نيسـتند بلكـه برنامـه   
هستند كه قدرت بدستان آماده ميكنند وازمردم مي خواهنـد  

مي دانيد كـه اوضـاع عمـومي كشـور     . آن باشندكه بازيگران 
دراين سي سال، روزانه و آشكارا به سوي وخامت رفته و مـي  
ــداهاي رياســت   ــمه اي ازآن را كاندي ــه ش ــان ك رود، همچن

تند، اين روزها نظام هسجمهوري كه خود، از كارگزاران اين 
در محـدوده ايـن نظـام همـه گونـه رئـيس       . بازگو مي كنند

از مكتبي تا اصول گرا و اصالح طلب را مورد آزمايش  جمهور
به قول آقـاي اعلمـي كانديـداي رد    . .و تجربه قرارداده ايم 

   جمهوري، جمعي صالحيت شده براي مقام رياست
  16در صفحه 
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  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  

اگر مردم دستيار رژيم در فريب 
  خود شوند

  
يم سكوت اختيار كنيم و يا به قول ژآيا ما بايد در برابر فريب و دروغ اين ر

فريب دهندگان از كار خود  بزرگي كه مي گفت ما اينقدر فريب بخوريم كه
به فريب خوردن ادامه بدهيم و يا دوباره مبارزه را آغاز كنيم  ،خسته شوند

در اينصورت براي نوع بشر هيچ گاه فرصت آسايش نمي . همانند پدران مان؟
چه ممكن است باز هم انقالبي روي دهد و دوباره وضع به اين حالت . ماند

    ه چيست؟كال نظر شما در اين بار. برگردد
آيا مي توان آنقدر به فريب خوردن ادامه تا : پرسش اول

  فريبكار خسته شود؟
  
هرگاه مردمي بنا را بر اين بگذارند كه فريب بخورند، يعني خود را   - 1

از دو حق، يكي حق دانستن و ديگري حق راست گفتن و راست شنيدن 
تبداد حاكم محروم كنند، جز اين نمي كنند كه خويشتن را سانسورچي اس

مردم . سانسورچي كه كارش سانسور خود و ديگران است. مي كنند
سانسورچي رژيم فريب كار را خسته نمي كنند بلكه خود را گرفتار 

بنابراين مثال، اين فريب كه گويا شركت . ويرانگري هاي بزرگ مي كنند
در دادن رأي، سبب مي شود كه بدتر انتخاب نشود، خودفريبي بزرگ 

غافل مي شود كه واليت مطلقه » بدترين«ا كه خود فريب از چر. است
فقيه و رژيمي بر محور اين واليت است كه محتوائي جز زور ويرانگر 

از ويرانگريهاي اقتصادي و سياسي و . ندارد و نمي تواند داشته باشد
از بالئي كه با محروم كردن . اجتماعي و فرهنگي رژيم غافل مي شود

محروميت از آنها سبب محروميت از ديگر حقوق نيز  كه - خود از دو حق  
  در نتيجه،. بر سر خود مي آورد، غافل مي شود –مي شود 

ادامه دادن به خود فريبي، رژيم فريبكار را از فريب دادن خسته نمي  – 2
تا پرتگاه مرگ به پيش   را كند، بلكه جريان ويران شدن و ويران كردن

رژيم را كم مي كنند و خود خويشتن وقتي مردمي خود زحمت . مي برد
را فريب مي دهند، رژيم چرا خسته مي شود؟  مگر مردم آلمان كه خود 
وسيله فريب دادن خويش شدند، هيتلر و رژيم او را خسته كردند؟ نه، 

  .رفتند» تا آخر«جريان شكست و ويراني و مرگ را 
وشت كساني مردمي كه خود را مسلمان مي دانند، در قرآن، سرن! شگفتا -3

اگر پي بگيرند، در مي . را كه خود را فريب مي دهند، پي نمي گيرند
زيرا وقتي مستبدان فريب . يابند كه پايان بيراهه، مرگ در ويرانه ها است

مي دهند و مردم تحت استبداد، فريب مي خورند، رابطه اي ميان 
د ويرانگر استبداديان و مردم برقرار مي شود كه در آن، مردم تسليم استبدا

مي شوند و بدين تسليم مي گويند كه بهمان نسبت و بسا بيشترازمستبدان 
منتهي از راه تسليم شدن به قدرتمداران، قدرت . قدرت دوست هستند

اين بيراهه به مرگ مي انجامد زيرا قدرت . پرستي خود را ابراز مي كنند
داوطلبانه نيز  حاكم، نه تنها در برابر خود مقاومت نمي يابد، بلكه همكاري

  . مي يابد
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جامعه هائي كه از ميان رفته اند و يا از 
آلمان و (لبه پرتگاه مرگ باز گشته اند 

ايتاليا و عراق و افغانستان و فلسطين 
در برابر چشماني قرار دارند كه ...) و

بخواهند واقعيت را آن سان كه هست 
از اين ديد كه بنگري، مي بيني، . ببينند

خابات خودداري از فرمان تحريم انت
بري داوطلبانه و سخت ويران گر از 
استبدادي است كه دم از واليت مطلقه 

  . مي زند
هرگاه مردمي به دو حق دانستن و  – 4

راست گفتن و راست شنيدن عمل 
كنند، قدرت استبدادي از فريب دادن 
و، بنا بر اين، از مشروعيت دادن به 

ا لذ. زورگوئي خود، ناتوان مي شود
ناگزير مي شود بر ضد مردم زور عريان 

اما از آنجا كه دريدن پرده . بكار برد
» قانون«فريب سبب مي شود 

مشروعيت دهنده به قدرت حاكم، از 
ديد جامعه، بي اعتبار و غير قابل اجرا  
شود، استبداد ناگزير از بكار بردن زور 
مي شود و زورعريان خود عامل 

و بر چيده برانگيختن جامعه به مقاومت 
براي . شدن بساط استبداد مي گردد

مثال، قانون پايه استبداد حاكم بر 
اين واليت . ايران، واليت فقيه است

اما همان هم كه . جعل و فريب بود
زيرا خود عامل . ادعا مي شد نماند

زيرا تعريف . نقض و مرگ خود شد
. واليت فقيه اجراي احكام دين بود

به تمركز و اما، در جريان تمايل قدرت 
فراگير گشتن، توانائي نقض احكام دين 

ولي «. و حتي تعطيل توحيد را يافت
) زور= قدرت (= صاحب اختيار » امر

مطلق  بر جان و مال و ناموس مردم و 
هر دين و مرام و . نيز بر خود دين شد

ايدئولوژي كه كارش به اين جا بكشد، 
(= از هر محتوائي جز توجيه قدرت 

هرگاه .  شته، مرده استخالي گ)  زور
در مرگ و مير ايدئولوژي ها در عصر 
حاضر تأمل كنيم، مي بينيم آنها كه 
مرده اند، همه با رسيدن به اين مرحله 

  .مرده اند
هرگاه مردمي بخواهند در فريب      

بمانند، همانطور كه مردم آلمان و 
ايتاليا ماندند، برغم مرگ قانون پايه، با 

سقوط دست كم رژيمهاي محكوم به 
اما هرگاه . تا لبه پرتگاه مرگ مي روند

دانايان مسئوليت شناس باشند و 
حقيقت را با مردم در ميان بگذارند و 
مردم از خود فريب دادن باز ايستند، 
قانون پايه بي اعتبار مي شود و 
زورعريان نيز قادر به حفظ رژيم 

بدين سان بود . استبداديان نمي شود
روي داد و به عمر كه انقالب ايران 

رژيم سلطنتي كه خود ناقض خويشتن 
  .گشته بود، پايان داد

اما فريب خوردن، دروغ را   - 5
راست پنداشتن و يا هدف را راست 
پنداشتن و به دروغي كه وسيله مي 
شود، بها ندادن و حساب روش را از 

براي اين .  هدف جدا كردن  است
كه مردمي فريب بخورند، خود مي 

تيار استبداديان فريبكار در بايد دس
پوشاندن لباس دروغ بر قامت حق و 

اين دستياري ميسر نمي . حقيقت بشوند
شود  مگر به گريختن از روشنائي و 
شفافيت و فضاي انديشه و عمل را 

مردمي كه از نور راستي . تاريك كردن
به تاريكي دروغ مي گريزند، در 
تاريكي از عمل باز مي مانند و به 

بي حركت و فعل پذير مي ضرورت، 
اين حالت، حالت خود تخريبي . شوند
  . است

براي مثال، شركت در دادن رأي،   
زيرا از سوئي . عمل در تاريكي است

  رأي دهندگان مي دانند كه 
قدرت از آن صاحب واليت   -الف 

  مطلقه است و 
صاحب تصميم رژيم است و مردم  –ب 

  و . نيستند
وعده  تضميني وجود ندارد كه –ج 

  هاي نامزدها جامعه عمل پوشند و 
محل عمل منتخب آنها، رژيم  –د 

اما بسا بخشي از رأي . قدرتمدار است
دهندگان و يا همه آنها ندانند كه 
هرگاه منتخب آنها حقوق مدار باشد، 

به سخن ديگر، . رژيم طردش مي كند

منتخب  يا زورمدار است و يا به ايفاي 
  .  كند نقش تداركاتچي بايد بسنده

در صورتي كه يك يا چند تن از  –ه 
نامزدها ناشناس باشند، هيچ يك از رأي 
دهندگان نمي دانند منتخب آنها كدام 
موقعيت را در رژيم  پيدا خواهد كرد؟ 
مهمتراين كه نمي دانند قدرت حاكم 

با وجود تجربه ها، . چه در سر دارد؟
چون بنا بر خود فريفتن است، رأي 

قعيت را نمي بينند كه دهندگان اين وا
برنامه هاي و وعده هاي نامزدها، 
. پوشش بر مقاصد قدرت حاكم هستند
نتيجه اينست كه آلت وار، مي روند و 
رأي مي دهند و به رژيم چند 

از جمله . مشروعيت مي بخشند
مشروعيت نگاه داشتن آنها در تاريكي 
دروني، يعني خود ناتوان انگاري و در 

خود محروم  تاريكي بيروني يعني
كردن از دانستن و راست گفتن و 
راست شنيدن و در نتيجه، به رژيم 
امكان مخفي كردن مقاصد خويش را 

  . دادن
خود فريفتن، تبعيض قائل شدن   - 6

بسود فريب دهنده و به زيان خويش 
آيا در تاريخ ديده شده است . است

فريب دهندگاني كه از تبعيض سود 
باشند؟  هر مي برند، از آن خسته شده 

بار كه تحولي روي داده است، آن را 
فريب خورندگاني پديد آورده اند كه 
از خود فريفتن باز ايستاده اند و دو 
حق راست گفتن و راست شنيدن  و 
دانستن و ديگر حقوق خود را به ياد 

برخاسته اند و از بيراهه . آورده اند
مرگ در ويران گري، به راه زندگي 

بدين سان، . اند در رشد  باز آمده
تبعيض ها هشدارها يي به صدائي 

مردم فريب : هرچه رساتر هستند
خورده ايد و بنا روا، در فريب دادن 

از تاريك . خويشتن شركت جسته ايد
خانه فريب بدر آئيد پيش از اين كه 

  . كار از كارتان بگذرد
براي مثال، هرگاه بنا بر اين باشد      

حق كه مردم برحاكميت بر خود، 
داشته باشند، تشخيص صالحيت نامزدها 
با آنها مي شود و اين تشخيص را از راه 

اما وقتي . انتخابات ابراز مي كنند
مي شود، » حفظ نظام اوجب واجبات«

اختيار تشخيص صالحيت نامزدها با 
مي شود و اين » شوراي نگهبان«
معيار تشخيص صالحيت آنها را » شورا«

كه  نه توان خدمتگزاري به مردم
. اندازه اطاعتشان از رژيم مي كند
بدين سان، ويران گر ترين تبعيض ها، 
به سود قدرت و به زيان انسان برقرار 

چرا كه انتخاب شونده، .  مي شود
نخست خود را مأمور رژيم و در 

اما آيا مي . خدمت رژيم مي داند
تواند در همان حال نيز خود را 
منتخب مردم و در خدمت مردم 

زيرا  هرگاه بنا بود منتخب . نهبشمارد؟ 
در خدمت مردم باشد، صالحيت او را 
نيز مردم تشخيص مي دادند و او وام 
. دار مردم مي شد و نه وامدار قدرت
سپردن اختيار تشخيص صالحيت به 

خود گوياي تضاد » شوراي نگبهان«
قدرت با حقوق انسان و حقوق ملي 

در اين تضاد، طرف . مردم است
عيضي را بسود خود صاحب قدرت تب

برقرار كرده است و ممكن نيست از 
اين تبعيض كه مايه بقاي او است، 

بنا بر . خسته شود و از آن چشم بپوشد
اين، رفتن و رأي دادن، اصرار برخود 
فريفتن و تشديد تبعيض بسود حاكمان 

  .مستبد است
اما براي اين كه ملتي خود وسيله    - 7

، مي فريب كاران شود و فريب بخورد
بايد چشم و گوش بر حقوق خود و بر 
مسائل حياتي خود، در درون مرزها و 

يعني . در رابطه با جهان خارج ببندد
عصر بي خبري را تكرار كند كه ايران 
را، از دوران قاجار بدين سو، در 
. موقعيت زير سلطه قرار داده است
براي اين كه ملتي در اين بي خبري 

بايد از  فرو رود و فروماند، البته
مسئوليت خود بعنوان صاحبان 

اطالع . حاكميت و ديگر حقوق، بگريزد
نيابد مبادا ناگزير شود، به مسئوليت 

اما گريز از . خويش عمل كند
مسئوليت، نيازمند گريختن از تدبير و 
تسليم شدن به تقدير و چشم پوشيدن از 
كرامت و منزلت و عزت و غيرت و 

گدا . همت و خودانگيختگي است
صفت گشتن و خواري را سرنوشت 
خود گمان بردن و فقر و قهر را محيط 
. زندگي خويشتن كردن است

ساله و ايران  8گروگانگيري و جنگ 
در حلقه آتش و حالت جنگ و اقتصاد 
مصرف محور و سوزاندن بهترين 
فرصتها، حاصل گريز از مسئوليت و فعل 

  .است... پذيري و 
ادها انسان مجموعه اي از استعد  – 8

از جمله اين استعدادها، استعداد . است
تعطيل كردن اين . علم و اطالع است

استعداد، موجب تعطيل استعدادهاي 
كسي كه اطالع . ديگر نيز مي شود

ندارد، البته نمي تواند استعداد رهبري 
نمي تواند . خود را در رشد بكار برد

. انديشه راهنماي درخور را برگزيند
. ن همكاري كندنمي تواند با ديگرا

. نمي تواند ابداع و ابتكار و خلق كند
نمي تواند فعاليتهاي خود را تنظيم 

خود  عامل سانسور انديشه ها و . كند
اطالع ها مي شود، خرافه گرا مي شود 
و به سراغ يك مستبد مي رود و 

ملتي . سرنوشت خود را به او مي سپارد
كه استعدادهاي خود را در تابعيت از 

ر مي اندازد، البته راه و رسم قدرت بكا
توان توليد . زندگي را گم مي كند

نيروي محركه اش كاهش مي پذيرد و 
نيروي محركه اي را هم كه توليد مي 
كند، مستبد در تخريب بكار مي برد و 
.  ريشه هاي حيات ملي را  مي خشكاند
اين امر، كه منصوبان آقاي خامنه اي 

مي قيم وار، براي ملت نامزد منصوب 
كنند و او را ناگزير مي كنند به يكي از 
آنها رأي دهد و هنوز تقلب در كار مي 
آورند كه مطلوب ترين نامزدها از ديد 

مالي را تحميل  –مافياهاي نظامي 
كنند، اقوي دليل بر اين كه هرگاه 
ملتي استعدادهاي خود را بكار مي 
انداخت و بخاطر كار مطلوب آنها، به 

ت گفتن و دو حق خود، حق راس
راست شنيدن و حق دانستن عمل مي 
كرد و خود دو جريان انديشه ها و 
اطالع ها را برقرار مي كرد، تحميل 
واليت مطلقه فقيه و چنين انتخابات 
رسوائي به اين ملت، ناممكن مي 

  . گشت
اما انسان آزاد و رشد ياب، انساني   - 9

است كه بتواند با واقعيت رابطه مستقيم 
رابطه مستقيم برقرار كردن . برقرار كند

و . با واقعيت، بدون اطالع ميسر نيست
مردمي كه با واقعيت رابطه مستقيم 
برقرار نمي كنند، الجرم از راه قدرت 
. با واقعيت رابطه برقرار مي كنند

رياست جمهوري و مجلس » انتخابات«
بر قرار كردن رابطه » رهبر«و گزينش 
ائل و نامزدها و حقوق و مس(با واقعيت 

رژيم (از راه قدرت ) راه حل هاي آنها
اينگونه .  هستند) واليت مطلقه فقيه

رابطه برقرار كردن با واقعيت به 
ضرورت، مردم را از استقالل و آزادي 

اقتصاد آنها نيز، . خود محروم مي كند
. رابطه غير مستقيم با واقعيت مي شود
چنانكه ثروت ملي خود را مي فروشند 

صاد مسلط از راه فروش رابطه با اقت(
و با پول آن كاال و خدمات ) ثروت

وارد مي كنند و در نتيجه، رابطه 
مستقيم خود را با فعاليت اقتصادي 

. از دست مي دهند) توليد و توزيع(
ملتي كه با واقعيتهاي كشور خود، از 
طريق قدرت حاكم و قدرتهاي 
اقتصادي خارج رابطه برقرار مي كند، 

خود را از دست مي نه تنها استقالل 
دهد، بلكه ثروت ملي خود را از دست 
مي دهد و همبستر فقر و ويرانگري مي 

  .شود
اين رابطه غير مستقيم، تنها در قلمرو      

سياست و اقتصاد نيست كه برقرار مي 
شود، در قلمروهاي اجتماعي و 

فرهنگي نيز، رابطه ها غير مستقيم مي 
و » برره«رابطه با دين، از طريق : شود

رابطه با . بنياد ديني بر قرار مي شود
دانش، رابطه با مراكز دانش در غرب و 
بطور عمده محدود به حدود مصرف 
فرآورده هاي دست آوردهاي علمي 

رابطه با هنراز راه رژيمي . خواهد شد
بر قرار مي شود كه هنر را به استخدام 

حتي . استبداد خويش در آورده است
يكديگر نيز رابطه  در روابط انسانها با
غير از اين كه هر : غير مستقيم مي شود

رابطه قوائي ميان دو كس، رابطه از 
است، در جامعه ) زور(= راه قدرت 

استبدادي، ازدواج رابطه دوكس بر 
وفق عشق و سازگاري فكري و توانائي 
همكاري زن و شوي كمتر و ازدواج 

ثروت و مقام و (بر محور قدرت 
اما از آنجا كه . شود بيشتر مي) موقعيت

قدرت اصلي دولت استبدادي است، 
جامعه اي كه از دانستن مي گريزد، به 
فسادي مبتال مي شود كه چون سرطان 

چرا . حيات ملي او را از او مي ستاند
كه هر رابطه قدرتي، رابطه با دولت 
استبدادي و تسليم شدن به اين استبداد 

  . مي گردد
به حقوق و گفتن ندارد كه عمل  -  10

خود بمثابه انسان و حقوق خويش 
. بمثابه يك ملت، نيازمند اطالع است
نيازمند وجدان تاريخي غني و شفاف، 
نيازمند وجدان علمي غني و شفاف و 
نيازمند وجدان همگاني غني و شفاف 

مردمي كه مي گذارند آنها را . است
فريب دهند و خود نيز داوطلب مي 

سانند، شوند به فريب دهندگان مدد ر
وجدان هاي سه گانه اي بي چيز و 

از حقوق خويش غافل . مبهم مي يابند
و بنا بر اين  به جاي عمل به حقوق 
خويش، به قدرت حاكم فرصت مي 
دهند كه آنچه به سود خويش و به 

بگرداند » مصلحت«زيان مردم است را 
و مردم را ناگزير به عمل به مصلحتي 
. كنند كه ناقض حقوق آنها است

اين . نانكه حاكميت حق مردم استچ
فريب . حق را از مردم ستانده اند

خوردن مردم را از اين حق غافل و 
آنها را زنداني مدار بسته بد و بدتر 
كرده و ناگزير شده اند، بنام مصلحت، 

در باره اين . بد را بر بدتر ترجيح دهند
محروم كننده مردم از » انتخابات«

ب به حقوق ذاتي خود، هموطني خطا
  :اين جانب نوشته است

 !ستاد گراميا
همان طور كه شما تجربه كرديد ما هم 

شما خودتان ابتال را . حق تجربه داريم
حاال چگونه . سرلوحه خود قرارداده ايد

 است كه ما را به تحريم مي خوانيد؟
مگرشما اولين كتاب را برضد مجاهدين 

 پس چرا وارد ابتال شديد؟ خلق ننوشتيد؟
 76-75ن است كه شما سال حقيقت اي

 در دانشگاهها نبوديد كه بدانيد حضور
خاتمي چه فرصت ارزنده اي براي ما شد 
 تا ازآزاديهاي موجود در اطالع رساني

شما گويا فيلترينگ را  !استفاده كنيم
در ايران دست يافتن به  لمس نكرده ايد؟

شما خيال  !اطالعات يعني خواب وخيال
م ايران مثال مي كنيد چند درصد ازمرد

ازحال و هواي آقاي منتظري كه بيخ 
 گوششان است اطالع دارند؟

 !آقاي بني صدر
به نظرتمامي كساني كه براساس    

 بدون ،حقايق موجود اظهارنظر مي كنند
يك رئيس جمهور ولو نسبتا  سپرحمايت

 هرگونه حركتي به ،عالقه مند به آزادي
ازشما تمنا . ده آتي موكول خواهد شدس
م تا فرصت هست يك استراتژي دار

شما كه به !. عملي را تبيين بفرمائيد
 ماركس خيال باف مي گوئيد چرا؟

  محسن قربان شما
متاسفانه گريز از حقيقت و حق دانستن 
و حق راست گفتن و راست شنيدن، 
در اين نوشته پرسشگر گرامي، عيان 

  :است
اين كه نويسنده خود را صاحب حق  ●

به ابتال مي داند، تجربه كردن و ورود 

اما موضوع . سخت نويد بخش است
آزمايش، واليت مطلقه فقيه است و نه 
مهره هائي كه مردم به رأي دادن به 

اين تجربه نيز در . يكي از آنها مجبورند
« : ، وقتي آقاي خميني گفت60خرداد 

ميليون بگويند آري من مي گويم  53
از آن كودتا تا . ، به نتيجه رسيد»نه

، مردم ايران تحت  زور مرگبار و امروز
كرده اند كه خود » زندگي«ويرانگري 

فريبي نيز مانع از شناخت ماهيت آن 
هرگاه  . نمي توانسته بشود و نشده است

مردم بخواهند نتيجه تجربه را بپذيرند، 
ديگر نبايد از قيام بخاطر جانشين 
كردن واليت مطلقه فقيه با واليت 

خود را به  جمهور مردم طفره بروند و
نقش بند ايوان، يعني رأي دادن به 
يكي از كساني سرگرم كنند كه بر سر 

، با يكديگر مسابقه »رهبر«اطا عت از 
  .مي دهند

مگر : اين هموطن گرامي  مي پرسد ●
شما اولين كتاب را بر ضد مجاهدين 
ننوشتيد؟ پرسش او، گوياي غفلتش از 

زيرا اطالع او . حق دانستن است
» زور عليه عقيده«كتاب . نادرست است

در نقد . بر ضد مجاهدين نوشته نشد
در اين . نوشته شد» بيانيه اعالم موضع«

كتاب، حاصل يك تجربه موضوع بحث 
است و آن تجربه، تجربه انديشه 

همانطور كه . راهنماي التقاطي است
واليت فقيه يك انديشه راهنماي 
التقاطي است كه در آن، اصل فلسفه و 

» احكام شرع«وئي و فرع منطق ارسط
هستند كه در انطباق با آن اصل، 
حقوقمندي با تكليف مندي جانشين  

  .شده است
پرسش هموطن عزيز نيز گوياي نبود  ●

ورود  چرا كه اوال . اطالع راست است
 –در ابتال  با آنهائي نبود كه ماركسيسم 

لنينيسم را انديشه راهنماي خود 
د را زيرا آنها، واقعيت خو. كردند

ابتال با آنها يي بود . آشكار كرده بودند
جوانان آرمان گرا و «كه در جامعه، 

» فرزندان پدر طالقاني«و » صادق
پيش از اين ابتال،  . خوانده مي شدند

اين جانب در ابتال هاي ديگري با طرز 
از . فكرهاي ديگر شركت كرده بودم

جمله با حزب جمهوري اسالمي و 
قصد از . قيه اوآقاي خميني و واليت ف

شركت در ابتال، ناشناخته را در معرض 
شناخت قرار دادن و بدون خشونت و 
پرداخت هزينه سنگين، سره را از ناسره 

گشودن فضاي . بازشناساندن است
جامعه و ممكن كردن انتخاب ميان 
خوب و خوب تر است و نه زنداني 
شدن در مدار بسته بد و بدتر و 

نين فراموش كردن بدترين كه چ
  .را اجباري مي كند» انتخابي«
در سال : هموطن عزيز مي نويسد●

، اينجانب در 75 – 76تحصيلي 
دانشگاهها نبوده ام و نمي توانم بدانم 
انتخاب خاتمي چه فضاي بازي را به 

مبناي . روي دانشجويان گشوده است
اين حكم نيز، اطالع ناقص و نيز غفلت 
. از استقالل و آزادي انسان است

  : يح اين كهتوض
مردم ايران در انتخاب آقاي  –الف

خاتمي شركت كردند نه براي انتخاب 
در همان حال كه . ميان بد و بدتر

مي دانستند، » بد«آقاي ناطق نوري را 
آقاي خاتمي كه تبليغ مي كرد هر گاه 
به رياست جمهوري انتخاب شود  
اصول راهنماي انقالب را  اساس كار 

خوب مي خود قرار خواهد داد، 
هرگاه مردم ايران از دو حق . دانستند

راست گفتن و راست شنيدن و حق 
دانستن خود، استفاده كرده بودند، مي 
دانستند كه آقاي خاتمي نمي توانست 
در محدوده يك رژيم قدرتمدار، به 

  امروز نيز، . وعده هاي خود عمل كند
  

  3درصفحه 

  اگر مردم دستيار رژيم در فريب خود شوند
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هم همه مي دانند كه او به آن اصول 
هم خود او ناگزير از  عمل نكرد و
حال اگر برگزيدن . اعتراف است

را ورود در ابتال بدانيم، » ناشناخته اي«
بر وفق حاصل مردم ايران مي بايد 

يعني تحريم واليت . عمل كنند تجربه
فقيه را اظهار عزم خويش به استقرار 

  .واليت جمهور مردم بدانند و بكنند
اگر نخواهم بر سر ميزان اطالع   -ب 
وضعيت دانشگاهها با هموطن خود از 

وارد احتجاج شوم، ناگزير مي بايد به 
واقعيت ها  مي . سراغ واقعيت ها بروم

  :گويند
واليت مطلقه فقيه در دوره آقاي  -

حكم ( خاتمي عينيت پيدا كرد
حكومتي، ايجاد مجمع تشخيص 
مصلحت، قانوني شدن دادگاه 
روحانيت و افزايش بودجه هاي 

د هاي غير قانوني دستگاه ها و نها
توسط حكومت آقاي خاتمي، دستور 
توقيف فله اي مطبوعات، تعيين سياست 

  ...) خارجي و اقتصادي و
وسيع ترين و شديد ترين سركوب  -

دانشجويان در آن دوره انجام گرفت 
تير خود را  18و رژيم واليت فقيه 

 16يافت همان سان كه رژيم پهلوي، 
   .آذر و اول بهمن خود را داشت

و ) قتلهاي زنجيره اي(قتلهاي سياسي  -
در » جلوگيري از وجود يافتن بديل«

دوره آقاي خاتمي بود كه سامانه بهم 
  .رساند

كه دولت را تصرف » اصول گرايان« -
مالي، در  - كردند و مافياهاي نظامي 

دوره حكومت خاتمي بود كه خود را 
آماده تصرف دولت كردند و هم با 

آن دوره بود كه انتخابات قالبي در 
آن زمان، . دولت را تصرف كردند
را سالمترين  84آقاي خاتمي انتخابات 
و اين زمان، . انتخابات توصيف كرد

شكوه مي كند كه شوراي نگهبان 
و نمي . دستور رهبر را اجرا نكرد

او چرا امر او را بر انجام : گويد
  .انتخاباتي بس رسوا اجرا كرد؟

نيز در  بحران هاي داخلي و خارجي -
حكومت آقاي خاتمي بود كه  روز 
: افزون شدند و خود او بود كه گفت

روز، يك بحران براي او  9در هر 
  .ساختند

بدين قرار، به آنها هم كه پيش از      
تحربه فريب خورده بودند، واقعيت 
هاي باال و واقعيتهاي بسيار ديگر، مسلم 
كرد كه در نظام واليت فقيه، اصالح، 

ن واليت مطلقه فقيه مي متحقق كرد
چرا كه هر تغيير ديگري نا ممكن . شود
پس اگر مردم ايران بخواهند از . است

تجربه اي كه خود در آن وارد شدند، 
درس بگيرند، تحريم هرچه وسيع تر 
. انتخابات كاري است كه بايد بكنند
هرگاه نخواهند به حاصل تجربه بها 
دهند، نه تنها خود را از حقوق خويش، 

ز جمله استقالل و آزادي، محروم ا
كرده اند، بلكه به شبه آزاديي بسنده 
كرده اند كه گربه به موش مي دهد 
وقتي او را از چنگ خويش رها مي 

  .كند تا بازش گيرد
بر اين هموطن و ديگر هموطنان     

است كه بدانند  هر رژيم استبدادي، 
در . چنين فرصتهائي را ايجاد مي كند

 28ق، بعد از كودتاي دوران شاه ساب
، اين 39 – 42مرداد، در سالهاي 

آن زمان نيز بسيار . فرصت ايجاد شد
بودند كه مي گفتند، در محدوده 
رژيم، به تحصيل آزادي مي بايد بسنده 
كرد و تحصيل استقالل را به بعد 

سركوب گسترده و . موكول كرد
حاصل » انقالب سفيد شاه و مردم«

شدن به  غفلت از حقوق ملي و قانع
نوبت . شد» شبه آزادي«حداقل و 
. را باز كرد» فضاي سياسي«ديگر، رژيم 

امروز مي دانيم كه قصد رژيم شاه اين 
بود كه نيروهاي مخالف به صحنه 

درآيند و يكبار ديگر سركوب شوند و 
براي مدتي دراز، خاطر آن رژيم 

اما اين بار، به حداقل . آسوده گردد
هدف » رودشاه بايد ب«قناعت نشد و 

دوران حكومت خاتمي نيز، ايجاد . شد
فضائي شد براي اين كه نيروهاي 
. مخالف به صحنه آيند و سركوب شوند
نوشته آقاي محبيان در اين باره شفاف 

  .است و توضيح نمي طلبد
تجربه فضا گشودن ها در دوره شاه و  

در دوره واليت مطلقه فقيه نيز به 
را ايرانيان مي آموزد كه هر فرصت 

تنها براي احقاق حق مغتنم شمارند و 
بدانند كه مصلحت را قدرت مي سنجد 
و حق از آن آنها است و بايد حق را 

  . واليت جمهور مردم: مطالبه كنند
آيا شگفتي ندارد كه هموطني به  ●

كسي كه تحت سانسور از هر سو است، 
شما از فيلترينگ خبر : مي نويسد

رگ اين هموطن و اكثريت بز! نداريد
ديگر هموطنان از نقش عظيم خود در 
برقرار كردن جريان اطالعات غافل 

. بسا از حق دانستن نيز غافل اند. هستند
وگرنه مي دانستند تا وقتي ملتي خود 
خويشتن را سانسور نكند، هيچ 
. استبدادي نمي تواند او را سانسور كند
مردم ايران مبتكر روشهاي انتقال 

هند از هرگاه نخوا. اطالع هستند
مسئوليت بگريزند، روشهاي انتقال 

چنانكه . اطالع را در اختيار دارند
اطالع هائي كه مسئوليت آور نيستند، 
بطور وسيع انتشار مي يابند و مردم 

اگر . خود آنها را انتشار مي دهند
بخواهند اطالع هاي مسئوليت برانگيز 
را انتشار دهند، درجا، تمامي مردم از 

چنانكه در جريان . دآنها مطلع مي شون
انقالب، اين مردم بودند كه اطالع ها 
را به يكديگر انتقال مي دادند و 
وجدان همگاني خود را چنان غني 
ساختند كه در سرتاسر كشور، پندارها و 

  .گفتارها و كردارها همسان شدند
بدين قرار، هرگاه مردم نخواهند      

خود سانسوري را وسيله گريز از 
و بي اطالعي را دست  مسئوليت كنند

برگزيده   4آويز رأي دادن به يكي از 
رژيم بگردانند، فرصت را براي جريان 
اطالعي مغتنم مي شمرند كه وجدان 
همگاني را به صدور حكم ابطال واليت 

  .مطلقه فقيه بر مي انگيزد
هموطن عزيز من از تناقض موجود  ●

در حكمي كه صادر مي كند، نيز آگاه 
 رحمايتبدون سپ«: دمي نويس. نيست

يك رئيس جمهور ولو نسبتا عالقه مند 
ده آتي س به آزادي هرگونه حركتي به

   :اما. »موكول خواهد شد
بر فرض كه چنين رئيس  –الف 

نامزد باشد، او  4جمهوري، يكي از اين 
با رأي مردم است كه رئيس جمهوري 

عالقمند به  نسبتا «حتي اگر . مي شود
ند حمايت مردم بماند، نيازم» آزادي

مردمي كه توانائي . است و نه به عكس
عالقمند  نسبتا «دارند رئيس جمهوري 

را برگزينند، چرا اين » به آزادي
توانائي را براي تحصيل حق خود كه 
  واليت جمهور مردم است، بكار نبرند؟ 

به  نسبتا «رئيس جمهوري كه  –ب 
است، در محدوده » آزادي عالقمند
عمل كند كه واليت رژيمي مي بايد 

مطلقه فقيه استخوان بندي آن را 
تشكيل مي دهد و بر ستون پايه هاي 

بنا بر تجربه قائم . قدرت استوار است
مقام و امير كبير و مصدق و بني صدر، 
چنين رژيمي رئيس جمهوري كه 

را طرد » به آزادي عالقمند باشد نسبتا «
اين واقعيت كه رژيم مانع از . مي كند
ي خاتمي شد، نيز تجربه عمل آقا

ديگري است گوياي بي فايدگي چشم 

پوشيدن از حق حاكميت و رأي دادن 
به آزادي  به رئيس جمهوري كه نسبتا 

  .عالقمند مي باشد
رئيس جمهوري كه «تحت سپر   -ج 

، هيچ »به آزادي عالقمند است نسبتا 
ملتي نمي تواند استبداد را با 

ا توانا نه تنه. دموكراسي جايگزين كند
به انجام اين تحول نمي شود، بلكه در 
سده آينده نيز خود را از حق خويش 

در حقيقت، امري كه  .محروم مي كند
سبب مي شود جنبش مردم به تأخير 
افتد، يكيار راه فريب، خود را ناتوان 
شمردن و ديگري مطالبه نكردن حق 
خويش و سومي نداشتن بيان آزادي 

چهارمي عمل به بمثابه انديشه راهنما و 
حقوق خويش را روش برخورداري از 
حقوق نكردن و پنجمي خير و شر را از 
قدرت دانستن و توقع كردن، بنا براين 
سرنوشت خود را بدان سپردن  است و 

  .است... ششمي 
به ياد مي آورد كه در انتخابات  –د 

، رأي به آقاي خاتمي، رأي 1376
مخالف به آقاي خامنه اي و واليت 

قه فقيه تلقي شد و به او لقب مطل
اما در عمل، . گرباچف ايران را دادند

او تابع رژيم شد و خود نيز گفت نظام 
اينك نيز، رأي . را نجات داده است

دادن به آقاي موسوي را رأي مخالف 
دادن به آقاي خامنه اي و واليت فقيه 

با آنكه او مي گويد . مي خوانند
 و آقاي» مرگ بر ضد واليت فقيه«

احمدي نژاد را سرزنش مي كند كه از 
آن سان كه بايسته است، » رهبر«

اطاعت نمي كند، براي برانگيختن 
ايرانيان به رفتن  به پاي صندوق، رأي 
دادن به او را، رأي مخالف دادن به 
آقاي خامنه اي و واليت فقيه تبليغ مي 

توجيه مبلغان اينست كه آقاي . كند
د خامنه اي از آقاي احمدي نژا

با وجود اين كه . حمايت مي كند
عالمتهايي حاكي از تمايل آقاي خامنه 

آقاي ميرحسين » انتخاب«اي به 
موسوي نيز مشاهده مي شوند، اما اگر 
هم اين عالمتها واقعي نباشند و آقاي 
خامنه اي از آقاي احمدي نژاد 
حمايت كند، بهيچ رو رأي دادن به 
آقاي مير حسين موسوي، بمعناي 

. با واليت مطلقه فقيه نيست مخالفت
تغيير . بلكه بمعناي خود فريفتن است

دولتي استبدادي به دولت حقوق مدار 
و مردم ساالر، نياز به تغيير مردم، يعني 
بازايستادن آنها از خود فريبي و قدرت 

نياز به معرفت بر توانائي . باوري دارد
خود و بكار بردن اين توانائي در 

. ود داردبدست گرفتن سرنوشت خ
  .دارد... نياز به

استبداديان را به كار فريب خود   - 11
ديدن و بدان رضا دادن، مجموعه 
استعدادهايي كه انسان دارد را بيكار 
نمي كند، بلكه در بي اطالعي ماندن، 
يعني فضا را خالي كردن براي اين كه 

امر مهمي كه هر . از خرافه ها پر شود
بداند ايراني و هر انساني مي بايد 

اينست كه تنها قدرت حاكم نيست كه 
خرافه و مجاز مي سازد و انسان را در 
حصارشان زنداني مي كند، بلكه 
مردمي هم كه دربهاي عقل خود را بر 
روي علم و اطالع مي بندند، نقشي 
بيشتر از قدرت حاكم در خرافه و مجاز 
سازي و خويشتن را در زندانشان 

دازه هر ان. زنداني كردن مي يابند
جريان انديشه ها و اطالعات باريك تر 
و ضعيف تر،  عقلهاي قدرتمدار در 

هرگاه . توليد خرافه و مجاز پر كارتر
ايران امروز را با ايران در بهار انقالب 
مقايسه كنيم، افزايش حيرت انگيز 
ميزان خرافه ها و مجازها ما را از 
سنگيني جو ضد فرهنگي زيست 

  .ندايرانيان نيك آگاه مي ك

اعتياد به فريب و خود فريبي،   – 12
. اعتياد به جهلي بس خطرناك است

آن كس كه نداند و : شاعر گفته است
نداند كه نداند، در جهل مركب 

اما آن كس كه نداند و . ابدالدهر بماند
بداند كه نمي داند و نخواهد كه 
بداند، خويشتن را بعمد در جهلي نگاه 

م مي كند مي دارد كه  انسان را محرو
  :از
توانائي خود بر برانگيختن و در   -

آنها . نتيجه، زندگي عاجزاني را يافتن
كه اين زندگي را مي يابند، نه تنها 
بنده قدرت حاكم مي شوند و مي 
مانند، بلكه از آن مي ترسند كه مبادا 
قدرت حاكم از آنها ، روي عنايت 

  .برگرداند
چون نه دليل كارهاي استبداديان را  -
ي داند و نه حتي در صدد مي شود م

كه بداند دليل هاي آن كارها كدامها 
دليل هر كار را نه در خود آن، . هستند

. كه در قول قدرت بدستان مي جويد
از اين رو است كه واقعيتي را كه 
واليت مطلقه فقيه و رژيم مافياهاي 

مالي است، نمي بيند و به اين  –نظامي 
يني گفته خم» امام«بسنده مي كند كه 

است واليت فقيه از اوجب واجبات 
دليل هاي ادعاهاي نامزدها را ! است

در خود ادعاها نمي جويد، در قول 
از اين . اين و آن نامزد سراغ مي كند

بدتر، از ماهيت همسان نامزدها غافل 
مي شود و هر نامزد  را كه خوب نمي 
داند، توجيه گر رأي دادن  به نامزدي 

رأي مي . رد مي كندكه ضد او مي انگا
دهد به آقاي ميرحسين موسوي، چون 
نمي خواهد احمدي نژاد دوباره رئيس 

برآن . جمهوري بگردد و بسا به عكس
نمي شود كه از راه كسب اطالع، دليل 
شركت كردن و يا نكردن در دادن 
رأي را بيابد، بلكه در دادن يا ندادن 
رأي، به پيروي از قول اين و آن بسنده 

  .مي كند
هرگاه در گزيدن رفتار خويش، به  -

يمن علم و اطالع، استقالل و اختيار 
مي جست و برآن مي شد دليل هر كار 
را در خود آن كار بيابد، هرگز تسليم 

براي مثال، اگر . استبداديان نمي گشت
قرار باشد دليل رأيي را كه مي دهد 
در خود رأي بجويد، آگاه مي شود 

ميت كه رأي دادن اظهار حق حاك
آيا من اين : از خود مي پرسد. است

: حق را دارم؟  به خود پاسخ مي دهد
ندارم چون اين حق از مردم گرفته و 

بعالوه . داده شده است "رهبر "به
چه بايد  .اختيار مطلق بكار بردن زور

بكنم كه اين حق را بازيابم؟ مي بايد 
تحريم انتخابات را جنبشي همگاني 

فقيه و باز  براي الغاي واليت مطلقه
  . گرداندن واليت به جمهور مردم كنم

هنوز و باز مي توان در باره پي      
آمدهاي مرگبار تن دادن به فريب و 
شركت كردن در فريب خود نوشت، 
اما اين اندازه براي اين كه نسل امروز 

  .را به خود آورد، كافيست
  

برخاستن به جنبش : پرسش دوم
و محروميت دائمي از صلح و 

  :امشآر
  
سارتر در مقدمه اي كه بر كتاب   -  1

دوزخيان روي زمين نوشته است و به 
انسانها خاطر نشان كرده است كه وقتي 

زير  –رابطه ها رابطه هاي سلطه گر 
يا بايد جنگيد، يا بايد «سلطه است، 

) ع(به سرور آزادگان، حسين . »گنديد
: نيز اين سخن نسبت داده مي شود

و . »و جهاد است همانا زندگي عقيده«
است اين سخن عبرت ) ع(از علي 

هركس استبداد پيشه كرد، «: آموز
بدين قرار، در اين كه . »هالك شد

استبداد مي گنداند كمتر ترديدي 
تسليم استبداد شدن، آنهم . نيست

همدست استبداديان در فريب دادن 
خود گشتن، مرگ از راه گنديدن 

 پس به ضرورت، مي بايد بمبارزه. است
برخاست و جامعه باز و تحول پذيري 
را ساخت كه در آن، هر انسان استقالل 

اين مبارزه . و آزادي خويش را باز يابد
خشونت زدائي در هر چهار بعد 
واقعيت اجتماعي، يعني بعدهاي 
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 

شدت خشونت . فرهنگي مي بايد باشد
هاي عفونت آور و حيات سوز، بزرگي 

بنابراين، ضرورت مبارزه همه  خطر و
  :جانبه را به انسانها مي آموزد

هر انسان و هر جامعه انساني از  – 2
حق صلح و رشد در استقالل و آزادي 

برخورداري از اين . برخوردار است
صلح ايجاب مي كند كه كسي زور 

هرعضو جامعه . نگويد و زور نشنود
خشونت زدائي، . خشونت زدائي كند

معرفت بر حقوق خود و  در قدم اول، 
هرگاه . عمل كردن به اين حقوق است

اعضاي جامعه اين روش را در پيش 
كه خود  –گيرند، قدرت استبدادي 

اسباب مرگ خويش را نيز تدارك مي 
بدين .  بسيار زود منحل مي شود –بيند 

قرار، نگراني از برخاستن، بدين خاطر 
كه انسانها هيچگاه فرصت زندگي در 

مش را نخواهند جست، صلح و آرا
چنانكه در انقالب . محل پيدا نمي كند

هرگاه، . ايران، گل بر گلوله پيروز شد
در جامعه ايراني، انسانها در رابطه با 
يكديگر، زور در كار نمي آوردند، 
استبداد كنوني جانشين استبداد پيشين 

از اين ديد كه بنگري، . نمي شد
مسئوليت آقاي خميني و روحانيان 

ار او را در تقديس كينه و خشونت دستي
اما جامعه . سخت سنگين مي يابي

امروز، تجربه كردني را تجربه كرده 
معرفت بر حقوق انسان، از آنجا . است

كه اين حقوق ذاتي حيات انسان 
برخورداري از اين . هستند، آسان است

كه حق صلح يكي از آنها  –حقوق 
به عمل به آنها متحقق مي   -است 
ادي حق است و روش آن نيز آز. شود

آزادي است كه با پرهيز از زور گفتن 
و استقامت در برابر زورگو، آغاز مي 

استقالل قوه رهبري هر انسان . شود
پس هركس مي بايد . حق است

مراقبت كند آلت فعل قدرتمداري 
تحريم انتخابات، از اين ديد، . نشود

بازيافت استقالل قوه رهبري و حق 
برابر بر جامعه خويش خويش بر واليت 

  .است
ايرانيان، از ديرگاه، روش كاستن   - 2

از قلمرو مداخله دولت استبدادي در 
. امور جامعه خويش را مي شناخته اند
پيش و بعد از اسالم، مي كوشيده اند 

از . دين و دولت همداستان نشوند
انقالب بدين سو، دين وسيله كار دولت 

. استو مجموعه اي از توجيه ها گشته 
جامعه امروز ايران، نيازمند اسالم بمثابه 
بيان آزادي، مستقل از قدرت، ودولت 

تا كه در جامعه، در بخش بزرگي . است
از رابطه ها مستقل از دولت برقرار 

هر اندازه جامعه اي به استقرار .  شوند
روابط خالي از زور، توانا تر، آزاد تر و 
توانائيش براي جانشين كردن دولت 

  .دادي با دولت حقوقمدار بيشتراستب
  از  چهار پايه استبداد در ايران،   - 3

پايه سلطنت و پايه مالكيت بر روستاها و 
ساخت بازار در شهرها، از ميان رفته 

در حال حاضر، رژيم دو پايه بيشتر . اند
. دين ساالري و قدرت خارجي: ندارد

» حالت جنگ«نياز رژيم استبدادي به 
بيرون از مرزها، از  و بحران سازي در

اين رو است كه مي داند هرگاه اين 
  پايه را از دست بدهد، سقوط مي كند

  
  13درصفحه 

  اگر مردم دستيار رژيم در فريب خود شوند
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برجااست، ) واليت مطلقه فقيه(وقتي بدترين  
كه (آيا گزينش ميان مير حسين موسوي 

حامي او مافياهائي نظير مافياي هاشمي 
رفسنجاني و ناطق نوري و ديگر مافياهائي  

ر حكومت موسوي و هاشمي هستندكه د
و احمدي نژاد ) رفسنجاني شكل گرفته اند

مالي  –كه دست نشانده مافياهاي نظامي 
نيست؟ آيا » بدتر«است، انتخاب ميان دو 

سزا است كه در ملتي ناتواني القاء كنند و در 
ناتواني اي نگاه دارند كه از عوامل در خطر 

  قرار گرفتن موجوديت كشور است؟
ول، گزارشي را خوانندگان مي در فصل ا   

خوانند كه نقش سپاه را در انتخابات قالبي و 
  .اثر اين انتخابات را بر سپاه توضيح مي دهد

در فصل دوم، گزارش دومي را مي       
خوانند كه آنها را از  تقلب هاي سازمان يافته 

  .، آگاه مي كند»انتخابات«را در 
گزارش سومي را مي  ،در فصل سوم      

دستگاه كه  12خوانيد از ايران در باره نقش 
تحت امر خامنه اي در انتخابات رسوا دخالت 

  .مي كنند
در فصل چهارم، رويدادها و اطالعات       

گوياي روابط رژيم با امريكا و كشورهاي 
منطقه در معرض مطالعه خوانندگان قرار مي 

اين رويدادها و اطالعات و .  گيرند
ند اثر رابطه با موضعگيري ها مي گوي

قدرتهاي خارجي تا چه اندازه بر نتيجه 
  .قالبي تعيين كننده است» انتخابات«

در اين روزها، آنها كه مردم را دعوت        
مي كنند به نامزدي غير از احمدي نژاد رأي 
بدهند و نيز سه نامزد ديگر، وطن را در خطر 
و اقتصاد كشور را ورشكسته ارزيابي مي 

ل پنجم داده ها و اطالعات به ما در فص. كنند
مي گويند چرا وضعيت اقتصاد كشور، 

با وجود . وضعيت يك اقتصاد ورشكسته است
اين واقعيت، دعوت كنندگان، با توسل به 

در . منطق صوري، به مردم دروغ مي گويند
حقيقت، وضعيت كنوني، فرآورده واليت 

بنا بر . مطلقه فقيه در طول سه دهه است
ا باشد مردم بخاطر نجات وطن اين، اگر بن

خويش دست بكاري بزنند، به جنبش 
برخاستن براي پايان دادن به واليت مطلقه 
فقيه و جانشين كردن آن با واليت جمهور 

  .مردم است
در فصل ششم خبرهاي تجاوزها به حقوق     

  . بشر از نظر خوانندگان مي گذرند
  
  

نقش سپاه در 
و اثر » انتخابات«
  ر سپاهب» انتخابات«
  
  

جهل و بالهت رهبري در بكاربردن      
نيروهاي نظامي در حفظ قدرت كار را 
به جايي رسانده است كه اكنون خطر 
درگيري در ميان گرايشهاي سپاه 

براي حفظ »  رهبر«. محسوس است
واليت مطلقه خود، هر زمان الزم ديده 
است، با سوء استفاده از اين نيرو، از 

تفاده كرده آن در سركوب مردم اس
،  از سپاه به سود »انتخابات«در .  است

كانديداي مورد نظر خود، هر بار 
با انجام تقلب .  استفاده كرده است

گسترده توسط همين نيرو  فرد مطيع 
  . مورد نظر را بر مصدر كار نشانده است

اما خميني كه رهبر  خامنه اي بود،     
با وجودي كه در بسياري از انتخابات، 

له مي كرد، چنانكه در انتخابات مداخ
مجلس اول دخالت كرد يعني به حزب 
جمهوري اسالمي اجازه داد با تقلب 
در انتخابات، مجلس قالبي بسازد، اما 
متوجه اين امر بود كه اگر نيروهاي 
مسلح وارد مبارزات انتخاباتي شوند، 
قطعا روزي رژيم را از دست ماليان 

سر  بدر مي برند و مالتاريا چوب دو
  : اينست كه گفت. طال مي شود

ها جايز نيست كه وارد   براي سپاهي«    
بندي و آن طرفدار آن   بشوند به دسته

يكي، آن يكي طرفدار آن يكي، به شما 
چه ربطي دارد كه در مجلس چه 

گذرد؟ در امر انتخابات مجلس باز   مي
هم به من اطالع دادند كه بين 

خوب . ها باز صحبت است  سپاهي
انتخابات در محل خودش وارد 

به سپاه چه كار دارد كه آنها . شود  مي
هم اختالف پيدا كنند؟ براي سپاه جايز 

سپاهي . براي ارتش جايز نيست. نيست
را از آن تعهدي كه دارد و از آن 

دارد   مطلبي كه به عهده اوست باز مي
ما بايد فكر ... و همين طور ارتش را

خواهيم   كنيم كه اين مطلبي كه مي
  [ » بگوييم آيا به صالح كشورمان هست؟

شايد بفكر او نمي رسيد كه اگر     
روزي در انتخاباتي، كانديداهايي وارد 
شوند كه هر كدام به نوعي با بخشي از 
اين نيرو  ارتباط داشته باشند، ايران 
رئيس جمهوري مثل احمدي نژاد و 
مجلس مانند مجلس مافياها خواهد 

  .يافت
ني كه همه به شركت نظاميان در زما    

انتخابات اعتراض داشتند، خامنه اي 
حاميان وي مدعي .  سكوت مي كرد

مي شدند كه نظاميان در انتخابات 
دخالت نداشته اند و اين مردم بوده 
اند كه آزادانه به كانديداي مورد نظر 

در چند نوبت، اين . راي داده اند 
دخالت  به طور گسترده انجام گرفت 

و در برخي نوبت ها، خود .  افشا شد و
مسئوالن نظامي بر دخالت اعتراف مي 

  : كردند
در انتخابات مياندوره اي : مورد اول ●

سومين دوره مجلس شوراي اسالمي 
بود  كه نيروهاي سپاه پاسداران و 
بسيج تحت فرماندهي خود محسن 
رضايي و ذوالقدر توانستند نتيجه آرا را 

به خود تغيير دهند به سود گروه وابسته 
در آن زمان، برخيها به آن انتخابات . 

اعتراض كردند اما نتيجه اي به دست 
  .نياوردند

در انتخابات مجلس  بود : مورد دوم ●
كه نيروهاي نظامي با كمك و ياري 
شوراي نگهبان دست به تغيير آراي 
چند حوزه زد  و موجب حذف رجايي 

  .و نماينده كردن حداد عادل شدند 
در جريان انتخابات : مورد سوم ●

نهمين دوره رياست جمهوري  بود كه 
،  با تمام قدرت »رهبر«سپاه، به دستور 

در مرحله . وارد بازي انتخابات شد
اول، با تغيير در آراي مردم، احمدي 
نژاد را به مرحله دوم فرستاد و در 
مرحله دوم دست به تقلبي عظيم زد و 

گانها حدود چند ميليون راي در پاد
كرد به گونه اي كه » توليد«براي او 

هاشمي ناگزير شد شكايتش را به نزد 
  .خدا ببرد 

بعد از آن انتخابات بود كه سردار     
ذوالقدر در سخنراني خود در بسيج 

  :كارگران گفت
انتخابات نهمين دوره رياست ...«    

و  جمهوري در نوع خود بي نظير بود
و  با وجود تالش گسترده دشمنان

بدخواهان به بهترين نحو ممكن برگزار 
الهي و به مدد آگاهي و  شد و با عنايت

احساس مسئوليت مردم هم حضور 
 حداكثري كه راهبرد تضمين شده از
سوي مقام معظم رهبري بود تحقق 
يافت و هم فرد صالح و شايسته اي از 

اصالح طلب به  مجموعه اصولگرايان
توفيق خدمتگزاري در اين عرصه 

  . ت يافتدس
در شرايط پيچيده سياسي كه ...     

جريان هاي  قدرت هاي خارجي و
فزون خواه در داخل از مدت ها قبل 
مترصد بوده و برنامه ريزي كرده 

نتيجه انتخابات را به نفع خود  بودند كه
تغيير دهند و از شكل گيري يك دولت 

جلوگيري نمايند، بايد  كارآمد اصولگرا
نيروهاي  پيچيده عمل مي شد و

 اصولگرا بحمداهللا با طراحي درست و
چند اليه توانستند در يك رقابت 
واقعي و تنگاتنگ، حمايت اكثريت 

بيشتر و موثرتر  مردم را به خدمتگزاري
  » .به آنها جلب نمايند

مورد بعدي انتخابات دور قبل  ●
مجلس بود كه فرماندهان سپاه و رييس 
ستاد مشترك و برخي فرماندهان ديگر 
تالش بسيار نمودند تا نيروهاي وابسته 

 -و مافياهاي نظامي » رهبر«به باند 
آنها در اين . مالي را وارد مجلس كنند

دوره از انتخابات مجلس به صورت 
علني خواستار انتخاب افراد مورد نظر 
خود شدند سردار مسعود جزايري 
رييس دفتر سياسي سپاه پاسداران بعد 

  :گفت از سخنراني فيروز آبادي 
منظور  –برخي نمايندگان .... «    

به دليل  -نمايندگان مجلس دور ششم 
دل دادگي به آمريكا و غرب و همسو 

هاي  با جنگ رواني دشمنان و رسانه
بيگانه، مسووالن مقاوم نظام را به كوتاه 
آمدن در برابر دشمنان دعوت كرده و 

آميز  هاي صلح خواستار تعليق فعاليت
 مردم بايد آنها را  – اي شدند هسته

د آنها در ند و اجازه ندهنجدا كن
گيرنده نظام  جايگاه حساس و تصميم

  .قرار گيرند
هاي  فرماندهان و مسووالن نيرو...    

مسلح، مبلغ و مروج اين نگرش در 
  ». دعرصه انتخابات آتي خواهند بو

امسال و در انتخابات دهمين دوره     
درمانده » رهبر«رياست جمهوري 

زيرا نيروي يكدست حامي خود . است
را به بازي اي كشانده است كه بسا 

زيرا او .  موجب تالشي آن گردد
هرگز فكر نمي كرد كه اين نيروي 
.  يكدست به چنين باليي دچار شود
بالئي  كه خامنه اي خود پديد آورد و 

اين بال از . سپاه را بدان دچار كرد
رهگذر دخالت سپاه در سياست و 

و در صدد تصرف دولت  اقتصاد
  . برآمدن، گريبان سپاه را گرفته است

رژيم واليت مطلقه  كه » رهبر«    
سالهاي آخر رهبري خود را طي مي 
كند و به نظر مي رسد كه تيغ مطلقه 
بودن وي كند گشته و به تدريج در 
حال سرعت گرفتن در سراشيبي 
سقوط باشد، سال گذشته يكي از 

سالهاي عمر  بدترين و كم قدرت ترين
او تالش كرد . استبداد خود را گذراند

حامي منتخب خود يعني احمدي نژاد 
اما حاال درمانده است كه چه . باشد
هر . سه نامزد ديگر وجود دارند. كند

سه مي گويند تابع واليت فقيه هستند و 
حكم حكومتي را بر روي چشم مي 

با وجود اين، . گذارند و اجرا مي كنند
زيرا مي داند . ن استاو سخت نگرا

مرده است و ديگر » واليت فقيه«
  . چماقي نيست كه بكار آيد

خامنه اي طي سالهاي گذشته،     
توسط شوراي نگهبان توانسته بود 
موجبات ممانعت از حضور نيروهاي 
مخالف خود را صحنه انتخابات فراهم 

عالوه بر اين، با استفاده از . آورد
كال مختلف نيروهاي سپاه و بسيج به اش

شدن افراد وابسته به » انتخاب«زمينه 
او هر .  خود را در انتخابات پديد آورد

زمان كه نياز پيدا كرد، اين نيروها را 
وارد بازي هاي انتخاباتي كرد تا مانع 
از انتخاب افراد نا موافق با سياست 

  .هاي خود شود
او فكر نمي كرد كه بالخره زماني فرا    

الت دادن اين خواهد رسيد كه دخ
نيروها در حمايت از كانديداها، 
روزي، حكم تيشه زدن به ريشه رژيم 

  .مي شود 
در حال حاضر ، چهار نامزد،  به    

نحوي با بخش هايي از سپاه در ارتباط 
اين ارتباط ها مي توانند . هستند

  :خطري براي انسجام سپاه  باشند
  
  محمود احمدي نژاد ●
  
جناح راست  از كانديداهاي يكي او  

كه در انتخابات دور گذشته با حمايت 
گسترده اين نيرو و تقلب وسيع توانست 
.  بر كرسي رياست جمهوري تكيه زند
او در طول اين مدت بسياري از  افراد 
سپاه را به مقامهاي دولتي و اداري و 

  .حتي دانشگاهي منصوب كرده است
او، با جداكردن بخشي از سپاه و در     

ار دادن اين بخش با كل تقابل قر
نيروهاي سپاه، موجب ايجاد شكافي 

اين شكاف به . عظيم در سپاه شده است
گونه ايست كه هر از چندي نام يكي 
از فرماندهان در نشريات ذكر مي شد 
كه مقام خود را به ديگري واگذار 
كرده است كه البته اين تغييرات،  
توسط خامنه اي  بعمل مي آيد 

پي فرماندهان سپاه  تغييرات پي در.
هرگز مايل به » رهبر«نشان مي داد كه 

نگاه داشتن فرماندهان براي مدتي 
طوالني در مقامهاي خود نيست زيرا 

  .اعتماد به آنها ندارد
درگيري احمدي نژاد با افرادي كه     

خود با سوء استفاده از قدرت و تقلب 
وي را بر سر كار آورده اند، آنقدر 

او مجبور  شده  وسيع شده است كه
است آنها را از مقاماتي كه به آنها داده 

از  اين جمله اند  . است، بركنار كند
اينها همان ها هستند . ذوالقدر و افشار 

كه در جريان انتخاب وي دست به هر 
تقلبي براي برگزيده شدن او زده 
بودند و تا مدتها بعد هماهنگ با وي 
برخي از فرماندهان را براي دريافت 
پست ها و مقام هاي مورد نياز معرفي 

  .مي كردند 
احمدي نژاد كه در دوران تصدي     

مقام شهردار تهران، با بستن 
قراردادهاي كالن با سپاه توانسته بود 
نظر آنان را به حمايت از خود جلب 
نمايد، با قرار گرفتن بر مسند رياست 
جمهوري به سرعت بسياري از 

دولت نمود  كادرهاي اين نيرو را وارد
و قراردادهاي كالن اقتصادي را با آنها 
منعقد ساخت تا بتواند به راحتي به 

او با واگذاري . رياست خود ادامه دهد
وام هاي كالن و مجوزهاي بزرگ 
اقتصادي و حمايت هاي فراوان از 
برخي از اين نيروها موجب شد فاصله 
ميان آنها و برخي ديگر از افراد اين 

بد و اين افزايش موجب نيرو افزايش يا
بروز شكاف بزرگي در اين سپاه شد كه 
نتيجه آن را در حمايت برخي از 
فرماندهان سپاه از كانديداهاي ديگر 

  .مي توان مشاهده كرد 
واگذاري برخي از قدرتهاي سياسي      

به برخي از فرماندهان سپاه با انتقاد 
آنها . بسياري از مسئوالن نظام روبرو شد

سخنراني ها اين مخالفت ها در برخي 
را به صورت علني نيز اظهار مي 

برخي ها معتقدند تصدي مقامها . كردند
توسط  نظاميان موجب تهي شدن سپاه 

دخالت . از نيروهاي كيفي شده است
برخي فرماندهان و حمايت از برخي 
سياسيون به صورت علني اين فكر را 
در مردم بوجود آورده است كه ولي 

الش است تا مگر با استفاده مطلقه در ت
از اين نيرو كانديداي مورد نظر خود 

  . را  پيروز گرداند
تصدي مقامات دولتي توسط     

» حجت االسالم«فرماندهان سپاه را 
سردار سعيدي، روشن ، توجيه كرده 

  :است
پاه متناسب با درخواست ها و س«    

نيازهاي دولت با آنها همكاري مي 
اين تقاضا وجود اگر از آن سو  .كند

داشته باشد سپاه نيز آماده همياري و 
خب در دولت نهم نيز . همكاري است

اين درخواست بيشتر وجود داشته 
است و به همين دليل تعامل سپاه و 

بسياري از كادر . دولت بيشتر شده است
متخصص و باتجربه دولت از بدنه سپاه 
انتخاب شده اند و دولت نيز در اين 

ارد از مديراني استفاده رويكرد سعي د
كند كه از سالمت فكري و اعتقادي 
آنان مطمئن باشد و كادر نيروي انساني 
مومني در اختيار داشته باشد تا در مسير 
اهداف انقالب خستگي و انحراف پيش 

  ».نيايد
به هر حال در اين دوره از       

انتخابات احمدي نژاد كه متوجه 
وضعيت خراب شكاف ميان نيروي 
حامي خود گشته است تالش مي كند 
با استفاده از سردار محصولي به عنوان 
وزير كشور و سردار دانشجو به عنوان 
رييس انتخابات و سردار ثمره هاشمي 
به عنوان رييس ستاد انتخاباتي خود و 

حمايت برخي ديگر از سرداران مانند 
بتواند ... بادي و احمدي مقدم و �فيروز

به نموده و با بر ديگر سرداران غل
امكانات مالي فراواني كه از قبل چاپ 
بي پشتوانه ميلياردها تومان و تقسيم آن 
در ميان مردم در روستاها و شهرهاي 
كوچك و  هزينه كردن از اموال مردم 
در نهادها و سازمانها و شركت هاي 
بزرگ، كار انتخابات را در همان 

  .مرحله اول به پايان برساند 
از كانديداها در اين  وحشت برخي    

دوره از انتخابات اين است كه 
احمدي نژاد بتواند با دستكاري در 
آراي مردم در بخش نهايي انتخابات را 

  .در همان مرحله اول به پايان برساند 
  
  محسن رضايي ●
  

از فرماندهان سپاه كه خود  يكي وي 
فرماندهي دخالت نيروهاي نظامي در 

ر انتخابات ورود برخي از نمايندگان د
سومين  دوره نمايندگي مجلس را بر 
عهده داشت و در انتخابات دور 
گذشته از حاميان احمدي نژاد بود با 

سال مانند بسياري ديگر از  4گذشت 
حاميان وي به اين نتيجه رسيده است 
كه ادامه كار احمدي نژاد كل نظام را 

به همين . با خطر سقوط روبرو مي كند
برخي از .  خابات شددليل، او وارد انت

افراد حامي اين جناح از ورود وي و 
تقابل با احمدي نژاد گله مند هستند  و 
اين گله مندي زماني نمود بيشتري 
پيدا مي كند كه محسن رضايي حدود 

روز پيش خود را كانديدا نمود  10
ولي فرداي آن روز به دليل فشارهايي 
كه بر وي وارد شده بود آمدن خود را 

اما گويا به .  ي ديگر محول كردبه روز
نتيجه نرسيد زيرا در گفته هاي آقاي 
عسگر اوالدي نيز به خوبي ديده شد 
كه آقاي احمدي نژاد با وي دوبار به 
صورت خصوصي و يك بار سه نفره 

ولي احمدي نژاد .  مالقات داشته است
كه در لجاجت بسيار افراطي است 
ديگران را به بازي نگرفته است و اين 
موجب ناراحتي گروههاي ديگر اين 

ولي مخالفين ديگر . جناح شده است
احمدي نژاد، يعني قاليباف و الريجاني 

گويا دچار اخم ولي فقيه ... و واليتي و 
اما .  شده  و خود را كنار كشيده اند

  . رضايي خود را نامزد كرد
وي سالهاي دراز فرماندهي سپاه را       

ان بسياري در بر عهده داشته است و يار
سپاه دارد و در سالهاي بعد از جنگ،   

كه برخي از  -به كمك همين ياران 
آنها هم اكنون نيز در مقامهاي 

با معامالت و دالل  - فرماندهي هستند 
بازي درآمدهاي فراواني را كسب 

آنها اينك گرد محسن رضايي . است
جمع شده اند تا شايد بتوانند با رييس 

ه اي جديد براي جمهور كردن او كيس
  .به جيب زدن اموال مردم  بدوزند 

اگر آمدن محسن رضايي براي       
زيرا    - كاستن از آراي كروبي نباشد 

كروبي ممكن است آراي بسياري از 
هم قومي ها و همواليتي هاي  
استانهاي خوزستان و چهار محال و 
بختياري و كهكيلويه و بوير احمد و 

تان را  داشته ايالم و كرمانشاه و لرس
باشد و نامزد شدن او ممكن است 
بخشي از اين آراء را به سوي خود 

مي توان گفت كه هر   -جلب نمايد 
چند وي مورد حمايت عده اي معدود 
قرار خواهد گرفت و شايد آراي وي 
حتي به دو ميليون هم نرسد، اما حضور 
وي مي تواند شكافي در ميان نيروهاي 

يرا خط فكري ز. سپاهي ايجاد نمايد
محسن رضايي و احمدي نژاد بسيار با 

هر چند كه .  يكديگر متفاوت است
اطرافيان هر دوي آنها و نزديكان به 
آنها تنها به فكر به دست آوردن قدرت 
و مكنت هستند اما هردو يكديگر را 
خطري براي كشور به حساب مي 

  .آورند
محسن رضايي تا به حال چندين بار      

كت در انتخابات كرده اقدام به شر
است و هر بار در انتهاي بازي،  

  بدستور، بخاطر پيروزي كانديداي 
  5درصفحه 

؟!اقتصاد ورشكسته و وطن در خطراست  
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خاص از شركت در انتخابات كناره 
گيري نموده است اما حضور او در اين 
دوره از انتخابات شايد معنايي ديگر 

  .داشته باشد
در جناح ديگر كه اصالح طلب ها     

  :  وجود دارندباشند،  نيز دو كانديدا 
مير حسين موسوي كه در طرز فكر  ●

شبيه احمدي نژاد است و از ابتداي 
انقالب در بسياري از خيانت ها و 
جنايت ها يار با وفاي حاكمان استبداد 
بوده است در نظر دارد كه خود را به 

زيرا . كرسي رياست جمهوري برساند
سال گذشته شيوه  4معتقد است كه در 
ي نژاد به گونه اي حكومتداري احمد

بوده است كه ادامه آن مي تواند 
. خطري بزرگ براي كليت نظام باشد
لذا به قول خود براي حفظ 
دستاوردهاي انقالب، خويشتن را مكلف 
  .به شركت در اين انتخابات ديده است

ساله در  8او  با توجه به حضور     
قدرت و  همكاري با سپاه، بهنگام 

، حامياني تصدي مقام نخست وزيري
برخي از آنها هم اكنون  . در سپاه دارد

برخي مقامهاي فرماندهي را تصدي 
مي كنند و حمايت خود را از مير 

  .حسين موسوي اعالم مي كنند
سردار محسن رشيد كه در سخنراني     

خود معتقد است انتخاب موسوي مي 
تواند سپاه را به دوران امام خميني 

ائي خود را بازگرداند،  به نوعي، نارض
از وضعيت كنوني سپاه پاسداران ابراز 

در  مهندسي : او مي گويد. مي كند
انتخابات دور گذشته رياست جمهوري 
نيروهاي سپاه بر اساس تكليفي كه بر 
عهده آنها گذاشته شده بود براي 
حمايت از احمدي نژاد به پاي 

البته نمي . صندوقهاي راي آمدند
  !گويدچگونه آمدند

حال، بخشي از نيروهاي سپاه  به هر    
پاسداران در كنار مير حسين موسوي 

دوران «قرار گرفته اند تا سپاه را به  
بازگردانند و از اين » امام خميني

وضعيتي كه دچار آن شده است بيرون 
  .آورند

 :و سردار رحيم صفوي مي گويد    
دولت زمان جنگ مشكالت اقتصادي و 

صفوي  گفته رحيم. معيشتي را حل كرد
گوياي حمايت او  ازمير حسين 

از نوع او،  سرداران . موسوي است
ديگري در سپاه پاسداران وجود 

  .دارند
  
  مهدي كروبي ●
  

كانديداي ديگر اصالح طلبان نيز  او 
در سپاه، براي خود حامياني را دست و 

آنچنان كه از وضعيت . پا كرده است
حاميان وي بر مي آيد، نيروهاي بنياد 

ه دليل روابط و سوابق قبلي رو شهيد ب
به او آورده اند و از آنجا كه برخي از 
كاركنان اين بنياد به نوعي به نيروهاي 
سپاه مرتبط هستند، كروبي از حمايت 

  . آنها نيز برخوردار است
نامزد، در  4با توجه به اين امركه هر    

سپاه، براي خود حامياني دارند، مي 
ضعيتي گرفتار بايد ببينيم سپاه به چه و

  : مي شود
در گذشته و تا قبل از شروع كار    

كانديداها، برخي از نيروهاي سپاه 
براي كمك به دولت احمدي نژاد 

اين . محل كار خود را ترك كردند
ترك مقام، منجر به اين گشت كه 
. نيروهايي ديگر جايگزين آنها شوند
اين جايگزيني و نيز حضور بد شكل 

س امور منجر به نيروهاي قبلي در رأ
ايجاد اختالف ميان فرماندهان سپاه 

زيرا برخي از آنها معتقد بودند كه . شد
اعضاي سپاه به هيچ وجه نبايد آلوده به 

تنها بايد به امر . امور سياسي شوند
حفاظت از انقالب بپردازند و شركت و 
حضور آنها در فعاليتهاي سياسي موجب 
آلوده شدن سپاه به برخي صفت ها و 
بد اخالقي خواهد شد كه در نتيجه 
سپاه را از هدفي دور سازد كه بخاطر 

  .آن،  ايجاد شده است
اين خطر را برخي از فرماندهان در     

جريان انتخابات مجلس نيز گوشزد 
در نتيجه،  برخي .  كرده بودند

فرماندهان سپاه كه هواي حضور در 
سياست را در سر پرورانده بودند با 

اه وارد مجلس شدند اما استعفا از سپ
تاثير خود را مي خواستند كه در سپاه 
حفظ نمايند و اين امر موجب بروز 

  .مشكالتي در سپاه شد 
بروز مشكالت اقتصادي و اجتماعي      

و فرهنگي حاصل از حكومت احمدي 
نژاد، موجب شدند سپاه خطر بروز 

هر . اغتشاشات داخلي را جدي بگيرد
د بيشتر مي چه از دوران احمدي نژا

. گذشت،  اين خطر جدي تر مي شد
در نتيجه، سپاه مجبور به تغيير روش در 
سياست هاي خود شد و نيروهاي خود 
را به سوي شهرها سرازير كرد و به 
جاي آن ارتشيان را از شهرها دور 

  .ساخت و به حاشيه راند 
با اوجگيري مخالفت مردم از كليه     

يج و قشرها و گروهها و ناتواني بس
نيروي انتظامي در برخورد با مخالفت 
هاي مردمي، سپاه تصميم به حضور 
مستقيم در برخورد با مردم و فرماندهي 
نيروهاي بسيج در اين گونه برخوردها 

سپاه استاني را  31را گرفت و طرح 
  .براي مبارزه با مردم به اجرا در آورد 

نفرت روز افزون مردم از رژيم      
سئوالن آن و فشار روز واليت فقيه و م

افزون مشكالت اقتصادي و بحران 
اخالقي در جامعه زنگ خطر را براي 
نظام به صدا در آورد و قرار بر اين شد 
كه رياست جمهوري احمدي نژاد 

اما شهوت . سال كافي باشد 4براي 
قدرت در رهبري و نياز به فردي 
سركوبگر در مقابل فردي به اصطالح  

هاي حمايت اصالح طلب انگيزه 
سال  4رهبري از احمدي نژاد  براي 

  .ديگر  شده است
احمدي نژاد براي شركت و پيروز      

شدن در انتخابات اين دوره با مشكالتي 
سپاه و بسيج ديگر توان : روبرو است

اداره مستقيم بازي انتخاباتي را ندارند 
زيرا نيروهاي حامي ديگر كانديداها 

ي انتخاب در سپاه پاسداران  نيز برا
در . كانديداي خود تالش مي كنند

نتيجه امكان بروز اختالفات در هنگام 
انتخابات در صورت تخلف و  تقلب 

  .خود را بيشتر نشان مي دهد 
بنا بر شنيده هاي انتخاباتي، برخي       

از پاسداران معتقدند كه رژيم تمام 
تالش خود را بر اين گذارده است كه 

اول انتخاب  احمدي نژاد را در دور
كند زيرا در مرحله دوم انتخاب 
احمدي نژاد با توجه به تجمع آرا به 

  .زيان وي خواهد بود 
به هر حال به نظر مي رسد كه رهبر      

انقالب در حال سقوط در چاهي است 
كه زماني براي از ميدان به در بردن 
رقبا ساخته بود و اين خود مشكلي را بر 

. ده استديگر مشكالت رهبري افزو
سپاه كه شايد بتوان گفت تنها حامي 
قدرتمند و نظامي واليت مطلقه است، 
در صورتي كه در اين انتخابات به 
مشكل حمايت از كانديداهاي ديگر 
دچار شود به خودي خود توان گذشته 
را نخواهد داشت و اين موجب ضعف 
نظام در برخوردهاي آينده اش با 

 .مردم خواهد شد 
خالت سپاه در انتخابات حضور و د     

» حجت االسالم«گذشته را سردار 
: سعيدي اينگونه مطرح كرده بود 

اين جزء شاخصه هاي يك نهاد  ...«
انقالبي است كه از جمله وظايفش 
حفظ دستاوردهاي انقالب است لذا 
سپاه ضمن آنكه اصل ورود در عرصه 
انتخابات و مشاركت همگاني را جزء 

كند، سعي  وظيفه ذاتي خود فرض مي
دارد هدفمند و آگاهانه كانديداها را 
به نيروهاي خود و جامعه معرفي كند 
تا فريب ها و اغواها در انتخابات خنثي 

  . شود
ما تعريف مان از اصولگرايي و ...

اصولگرا . شاخص هاي آن روشن است
يعني كسي كه با توجه به آموزه هاي 
ديني و مذهبي پيرو آرمان هاي امام و 

است و به اصول و مباني رهبري 

جمهوري اسالمي و حكومت دين 
سپاه و بسيج به اين معنا .... است پايبند 

از اصولگرايي و اصولگرايان حمايت 
مي كنند بدون آنكه وارد منطقه 

حزب نيز تعريف . ممنوعه احزاب شوند
ما اصولگرايي . و مصداق مشخصي دارد

را همان حزب اللهي مي دانيم نه يك 
  .ي و جناحي خاصمرام حزب

سپاه نيز به دنبال اصول و خطوط  ... 
امام حركت مي كند و از منويات 
رهبري تبعيت مي كند و در خارج از 
اين چارچوب هيچ اقدامي را مجاز 

هنجارشكني هاي دوران . نمي داند
اصالحات خارج از اين چارچوب ها 

  ».قرار مي گرفت
بعد از اينكه سپاه دخالت خود در        

تخابات  را توجيه كرد، آمادگي و ان
 –برنامه خود را براي انتخابات آينده 

يعني انتخابات دور دهم رياست 
« : به شرح زير اعالم كرد  - جمهوري

ما در هر انتخاباتي يكسري كار ...
   : اساسي را در نظر مي گيريم

نخست ايجاد بستر مناسب جهت  -
مشاركت فعال پاسداران و بسيجيان 

تناسب با خواست رهبر كشور كه م
  انقالب است  

ايجاد فضاسازي براي هدفمند كردن  -
در . راي ها با ارائه شاخص ها و معيارها

سپاه وظيفه ويژه يي را ايفا  ،اين بخش
 .مي كند تا بتواند فضا را شفاف كند
زيرا در حال حاضر تغييراتي نسبت به 
گذشته به وجود آمده است كه انتخاب 

  » . سازد درست را مشكل مي
سپاه تحت واليت خامنه اي و قائم      

مقامي سعيدي برنامه خود را براي 
انتخابات دور دهم به صورت فوق 

سعيدي در . مشخص كرده است
مصاحبه با خبرگزاري مهردر هفته 

  :گذشته با تغييراتي در روش  گفت 
در خصوص تهديدات سياسي نيز «     

بيشتر موضوع براندازي در بستر 
چرا كه ما در . كراسي مطرح استدمو

لبنان، فلسطين و تركيه شاهد 
اما در  .دموكراسي مثبت بوده ايم

حركت هاي مخملي ديده ايم كه 
دموكراسي در راستاي براندازي به كار 

در ايران هم . گرفته شده است 
دشمنان تهديدات سياسي را در دستور 

بايد اشاره كرد كه . كار قرار داده اند
صدر جابجايي قدرت نبود  جريان بني

بلكه يك جريان برانداز بود كه در بستر 
دموكراسي شكل گرفت و امروز هم 
برخي اصالح طلبان و عناصر افراطي به 

  ».دنبال افراطي گري هستند
نماينده ولي فقيه در سپاه خاطر      

اگر قرار است از انقالب «: نشان كرد 
صيانت شود مجموعه نهادها بايد نقش 

 4را ايفا كنند و سپاه در قبال اين خود 
تهديد، نمره حد اعال را به خود 

به عنوان مثال در . اختصاص داده است
به خوبي از مرزها   جنگ تحميلي

در برخورد با تهديدات . صيانت كرد
امنيتي نيز كارنامه سپاه درخشان است 
و در خصوص مسائل فرهنگي هم 
نيروهاي سپاه در جاي جاي مسائل 

ارند و در كوي و برزن حضور د
ادارات و سازمانها نقش سپاه در مبارزه 
با تهاجم فرهنگي واضح و روشن است 
، در خصوص تهديدات سياسي نيز تنها 
كاري كه سپاه انجام مي دهد اين 
است كه نيروهايش را در راستاي 
اصول، مباني نظام و منويات رهبري 

  ».مديريت و هدايت كند
بته موارد ممنوعه ال«: وي اضافه كرد    

اي هم در مورد ورود سپاه به مسائل 
سياسي وجود دارد از جمله دخالت 
كردن در انتخابات، استفاده از امكانات 
سپاه و يا پوستر تبليغاتي زدن و غيره اما 
هدايت و ارشاد نيروها و خانواده 
هايشان براي پاسداري از آرمان هاي 

ه رهبري از الزامات سپاه و وظيف و امام
  .ماست
سعيدي در پاسخ به سئوال ديگري       

 بارهدرباره برخي ابهام سازي ها در 
ورود سپاه به پهنه هاي سياسي بويژه 

براي اينكه انقالب «: انتخابات ، گفت
دست نااهالن نيفتد ساده ترين راه 
اينست كه نيروها را به انسانهاي ديندار 
و شجاع و كساني كه قدرت ايستادگي 

ل استكبار، روحيه دفاع از در مقاب
مظلومين را دارند رهنمون سازيم و 

سپاه به . اين جزء موارد ممنوعه نيست
هيچ وجه وارد موارد ممنوعه نمي شود 

و  ، در انتخابات دخالت نمي كند
  .مصداقي را تعيين نخواهد كرد

در درون سپاه ما به طور دقيق    
اقدامات ممنوعه و غير ممنوعه ورود 

 15مرزبندي كرده ايم و اصول سپاه را 
گانه اي را به سپاه به عنوان دستور 
العمل ابالغ كرده ايم كه مجموعه اي 
از بايد ها و نبايدها است و بر اساس 
آن هر گونه دخالت در انتخابات از 
قبيل پوستر زدن، تبليغات، له يا عليه 
نامزدها، استفاده از امكانات سپاه و غيره 

اي از بايدها را مجموعه . ممنوع است
نيز عنوان كرده ايم از آن جمله اينست 
كه حاكميت ديني آن وقتي محقق مي 
شود كه مديران دين دار و متدين و 
صرفه جو داراي روحيه ضد استكباري 

ما مي گوييم به اين آدم . د نفعاليت كن
ها بايد راي بدهيد و بسيجيان و 
خانواده هاي آنان آنقدر از شعور 

دار هستند كه نيازي به سياسي برخور
تعيين مصداق ندارند، ما صرفا طريق را 
به آنها نشان مي دهيم چرا كه قوه 
مجريه امانتي الهي است و وظيفه داريم 

و . مصداق امانتداران را مشخص كنيم
نه تنها ما ، بلكه همه مسئوليت دارند كه 
خودشان امانتدار باشند و شاخص هاي 

افيان و امانت داران را نيز به اطر
كاركنان خود بگويند تا درمسير 

  ».هدايت قرار بگيرند
گفته هاي جديد سعيدي معلوم     

كردند كار سپاه و بسيج در انتخابات 
آنها حق تبليغ و پوستر . چه خواهد بود

چسباندن و انجام كار با اموال سپاه را 
ندارند در حاليكه در انتخابات قبلي 

سپاه  اينگونه نبود و ماشين هاي چاپ
شبانه روز مشغول به كار شب نامه و 
تبليغ براي نامزد مطلوب ترمافياهاي 

دليل بايد ها و . مالي بود  –نظامي 
نبايد ها كه او عنوان كرده است 
اينست كه اگر قرار بر تبليغ و پوستر 
ساختن و پوستر چسباندن باشد، 

كانديداي بر  4هواداران سپاهي هر 
داهاي آن مي شوند كه مبلغ كاندي

خود باشند و اين براي سپاه مشكل ساز 
  .است
ميليون  10البته او گفته است كه      

بسيجي داريم كه مي توانند در 
اين . انتخابات آزادانه شركت كنند

. جمله وي نيز معنايي خاص دارد
توضيح اين كه بسيج متشكل از نيروي 
 –مقاومت بسيج و نيز حزب پادگاني 

بنابر اين، . ست ا –بسيج هاي گوناگون 
سپاه بنفع اين يا آن نامزد : او مي گويد

وارد كارزار انتخاباتي نمي شود و در 
همان حال، بسود نامزد مطلوب تر وارد 

براي بزك كردن ! كارزار مي شود
جمله او،  سردار جعفري فرمانده سپاه 

بخشي از نيروهاي : مجبور شد بگويد
بسيج كه مسلح هستند در انتخابات 

نكنند ولي مابقي بسيجيان كه  دخالت
مسلح نيستند مي توانند در انتخابات 

بنابراين . شركت فعال داشته باشند
بظاهرافراد مسلح سپاه و بسيج را از 
دخالت در انتخابات دور مي سازند و 
مابقي اعضاي حزب پادگاني مجاز به 

اما . شركت در انتخابات مي شوند
از چگونه مي توان مسلح و غير مسلح را 

يكديگر تميز داد؟ مگر بخش مسلح سپاه 
و بسيج اسلحه بدست در انتخابات 

  دخالت مي كنند؟ 
براي يافتن پاسخ و سر درآوردن از     

چگونگي تقلب در انتخابات گزارش 
زير در باره شيوه هاي تقلب در 
انتخابات رژيم واليت مطلقه فقيه را 

  :بخوانيم
  
  

تقلب در انتخابات  
نتقال ايران از راه ا
به  22اطالعات از فرم 

  28فرم 
  

نظارت بر انتخابات و همه پرسي در     
جمهوري اسالمي از جمله اختيارات 

اين  .شوراي نگهبان قانون اساسي است
شورا از شش فقيه و شش حقوقدان 
براي دوره هاي شش ساله تشكيل مي 

كليه امور تاييد صالحيت نامزدها   .شود
ت بر آن،  بر و اجراي انتخابات و نظار

عهده شورايي است به نام شوراي 
بق اصل ط نگهبان رژيم واليت فقيه كه

اساسي ، تطبيق قوانين قانون  99
شرع و  مصوب مجلس را با احكام

  . قانون اساسي را نيز برعهده دارد
فقهاي شوراي نگهبان را رهبر     

جمهوري اسالمي منصوب مي كند و 
ن اعضاي حقوقدان را نيز نمايندگا

مجلس با معرفي رئيس قوه قضائيه 
رئيس قوه قضائيه اما . انتخاب مي كنند

را نيز رهبر جمهوري اسالمي منصوب 
بنا بر اين، انتخاب اين افراد  . مي كند

به صورت مستقيم و غير مستقيم از سوي 
لذا انتخابات .  انجام مي شود» رهبر«

كشور همواره به همان صورت كه 
انجام مي  است » رهبر«مورد نظر 

  .گيرند
در اولين انتخابات رياست جمهوري     

كشور كه شوراي نگهبان وجود نداشت 
و به درخواست بني صدر، خميني 
پذيرفت تشخيص صالحيت نامزدها را 

جز در مورد . به خود مردم واگذارد
رجوي، او به تعهد خود عمل كرد و 
مردم توانستند با انتخاب آزاد خود،  

ياست جمهوري بني صدر را به ر
انتخاب كنند و او نيز به عهد خود با 
مردم و اصول استقالل و آزادي، وفا 

بر ضدش،   60تا كودتاي خرداد .  كرد
وي از استقالل ايران و آزادي و 

عرصه چنان . حقوق ايرانيان دفاع كرد
بر استبداديان تنگ شد كه  خميني 

ميليون بگويند بله من مي  35: گفت
  .كرد گويم نه و كودتا

»  حجت االسالم سردار«به تازگي،       
علي سعيدي قائم مقام واليت مطلقه 
: فقيه در سپاه پاسداران گفته است
آقاي بني صدر برانداز بود و در دوره 
رياست جمهوري خود تالش بر بر 

پيش از .  اندازي نظام واليت داشت
» حجت االسالم«او، دو سال پيش،  
انتخاب خروجي : رازيني گفته بود

 بدون نظارت مردم، فردي مانند بني
  .صدر است 

گفته اين دو  حاكي از آنست كه     
رژيم واليت مطلقه فقيه،  با ايجاد 
نهادي مانند شوراي نگهبان، بنا بر اين 
گذاشته است كه در انتخابات رياست 
جمهوري، نام كسي از صندوق  بيرون 

از . آيد مورد تاييد ولي فقيه است
به بعد كه كودتا واقع  1360خرداد 

شد، در دو نوبت، باوجود تقالهاي 
شوراي نگهبان، مردم اقدام به انتخابي 

» رهبر«كردند كه چندان مطلوب 
آراي او با نفر دوم آنقدر  فاصله . نبود

زياد بود كه از دست شوراي نگهبان 
اما خاتمي گرباچف . كاري بر نيامد

» رهبر«ايران نشد و بقول خودش نظر 
در دوره او، براي كنترل . تأمين كرد را

امور، واليت مطلقه فقيه در موارد 
بكار بردن : تحقق نيافته نيز تحقق يافت

كامل سپاه و بسيج و چماقداران بر ضد 
مردم خواهان حقوق، تحت فرمان 

  ، دستور توقيف فله اي  »رهبر«مستقيم 
  

  6درصفحه 
  
  

؟!اقتصاد ورشكسته و وطن در خطراست  
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روزنامه ها، صدور حكم حكومتي، 
ه دانشجويان در دستور حمله ب

تير و بعد از  18(دانشگاههاي كشور 
، تشكيل شوراي تشخيص مصلحت )آن

و تعيين سياست اقتصادي و سياست 
خارجي و سلب استقالل از حوزه هاي 

حبس منتظري در خانه خود و (ديني 
  ) .ايجاد حكومت نظامي دائمي در قم

  
  :روش شوراي نگهبان در تقلب*
   

ت كه با شوراي نگهبان سالهاس    
ممانعت از برگزاري انتخابات به 
صورت كامپيوتري به روش سنتي 
.  اقدام به تقلب در شمارش آراء ميكند 
روش شورا در  تقلب را،  بعد از مدتها 
بررسي و صحبت با برخي از مسئوالن و 
بررسي نتايج آرا در برخي حوزه ها و 

الزم .  شهرستانها، به دست آورده ايم
تقلب در انتخابات به تذكر است كه 

دور قبل رياست جمهوري واضح ترين 
  .شيوه تقلب در انتخابات بود 

شوراي نگهبان تا به حال در برابر      
كامپيوتري كردن ،دادن و شمردن 

اين .  رأي مقاومت كرده است
درحالي است كه كليه كارهاي 
كامپيوتري كردن  گرفتن و شمردن 

ارها بارها و ب. آراء  انجام گرفته اند
توسط نماينده شوراي نگهبان و وزارت 
كشور آزمايش شده و هيچ تفاوتي در  
نتايج اخذ و شمارش دستي و 

اما . كامپيوتري آن ديده نشده است 
بهانه شوراي نگهبان اين است كه 
ممكن است كه فايلي هك شود و 

اما شورا نمي .  اطالعات آن تغيير يابد
گويد چگونه مي شود كه در اطالعات 
كامپيوتري فايلي هك شود و اطالعات 
تغيير كنند اما در اخذ و شمارش دستي 

 آراء چنين امري ناممكن مي شود؟
اين در حالي است كه در انتخابات     

دور گذشته مجلس،  آمار  بيش از 
در مرحله انتقال به  22دويست فرم 

تغيير داده شد و كسي هم آن  28فرم 
ير به اعتراض ز.  را گردن نگرفت 

 توجه فرماييد ؟
محمد خوش چهره، نماينده تهران ...   

در مجلس هفتم و از نامزدهاي دور 
دوم انتخابات مجلس هشتم كه نتوانسته 
است وارد مجلس هشتم شود، با ابراز 

در صندوقي : تعجب از نتيجه آرا گفت
ام رأي دادند، آراي من  كه خانواده

صفر اعالم شده است كه اين مسئله بايد 
در دويست تا سيصد  .گيري شودپي

صندوق ديگر كه بر پايه اطالعاتم راي 
ام هم آراي من  خوبي در آنجا داشته

صفر اعالم شده كه اين مسأله نيز در 
در محله خودمان  .حال پيگيري است

در منطقه اوين تهران و تعدادي ديگر 
هاي پر راي تهران كه پيگيري  از محله

ه ثبت كردم رأي من صفر اعالم شده ك
بسيار عجيب و به همين » ركورد صفر«

  .دليل موضوع در حال پيگيري است
كانديداهاي ديگري مانند مجيد     

نيز به حذف آراي خود از ... انصاري و
 .صندوقها اشاره كرده اند 

اين شورا به دليل حمايت شديد      
رهبري قدرت بالمنازع در انتخاب 

ابات افراد دارد  و همواره قبل از انتخ
با معرفي افرادي خاص كه عموما از 
ميان خود آنها است نظارت خود را بر 
انتخابات ديكته مي كنند به عنوان 
مثال، كدخدايي دبير اين شورا طي 
نامه اي افراد هيات مركزي نظارت بر 
انتخابات دهمين دوره رياست 
جمهوري را اينگونه معرفي نموده 

 : است
 يربه وز يانگهبان در نامه  يشورا يردب

 يمركز يئته ياعضا يكشور اسام
دوره  يننظارت بر انتخابات دهم

 يا ياندورهم يناول ي،جمهور ياستر
و  ياسالم يدوره مجلس شورا ينهشتم
دوره  ينچهارم يا ياندورهم يندوم

 .را اعالم كرد يمجلس خبرگان رهبر
عضو . ـ حضرت آيت اهللا احمد جنتي1

ه  از ك» رهبر«مورد اعتماد  يو سخنگو
نژاد  يسرسخت محمود احمد يانحام

در  ياست و به تازگ يانو اصولگرا

 يتنژاد حما ياز احمد يجلسه ا
 يكرده و نشان داده است كه برا

 يدست به هر كار يانتخاب مجدد و
 يمتهم به تقلب در آرا يزند و يم

مجلس هفتم است و  تخاباتمردم در ان
 . نكرد يدگيرس ياز و ياتبه شكا يكس
.  ناب آقاي محمدرضا عليزادهـ ج2

نگهبان  و از حقوقدانان  يعضو شورا
مسندبوده  ينشورا كه سالها در ا ينا

 .است 
ـ حضرت حجت االسالم والمسلمين 3

نگهبان   يعضو شورا. عباس كعبي
نژاد در  يكه به همراه احمد يفرد

در  يامل ياهللا جواد يتآ يهجلسه توج
مورد هاله نور شركت داشت و مدافع 

 .او بود يالتتوهمات و تخ
ـ حضرت حجت االسالم و المسلمين 4 

 فرمانده اسبق سپاه قدس .  احمد سالك
جناب آقاي دكتر سيد فضل اهللا  - 5

 .موسوي
ـ جناب آقاي دكتر عباسعلي 6

 .كدخدايي
  ـ جناب آقاي محمدرضا ميرشمسي7
  
البته از محسنات انتخاب اين     

اشخاص به عضويت هيات نظارت، 
خاب رازيني به عنوان رييس هيات انت

نظارت در انتخابات مجلس قبل در 
تهران بود و مسئوليت سرداري مانند 
افشار در مقام  رييس ستاد انتخاباتي 

 ...وزارت كشور و
با توضيحات فوق به اطالع      

خوانندگان مي رسانيم ازآنجا كه 
اينجانب در يك چند انتخابات،  در 

بوده ام،   مسئوليت هاي انتخاباتي
بنابراين بر چگونگي  انتخابات تا حدي 
آشنا هستم، مي توانم  به اگاهي شما 
خوانندگان برسانم كه شوراي نگهبان و 
افرادي كه پياده نظامش را تشكيل مي 
دهند، اعم از افرادي كه در هيات 
هاي نظارت و اجرا هستند تا افرادي 
كه مسئول انتقال صندوق ها و فرم ها 

راي گيري تا فرمانداري ها و  از مراكز
هستند، عموما از افراد ... بخشداري ها و

مورد وثوق هيات ها مي باشند كه 
اكثرا از آموزش و پرورش و بسيج و 

اين . معرفي شده اند ... وزارت ارشاد و
افراد مورد وثوق در بسياري از تقلب 

  .ها در انتخابات آگاه به امور هستند
 28به فرم   22اما انتقال از فرم  ●

 :چيست؟
جهت اطالع بگويم كه وزارت       

كشور براي جمع آوري و محاسبه 
آراي راي دهندگان دو فرم خاص در 
اختيار دارد كه به شرح زير توضيح 

 :داده مي شوند
فرمي است كه در محل   – 22فرم  - 1

اخذ آرا به مسئوالن صندوق ها داده 
مي شود تا بعد از راي گيري آراي 

شده را بعد از شمارش وارد آن اخذ 
لذا در هر محل راي گيري كه .  نمايند

عموما مساجد و مدارس و مراكز خاص 
هستند،  بعد از ريخته شدن آرا به 
صندوق ها، در آخر وقت،  آراي  اخذ 
شده جمع آوري شده و در برابر 
ديدگان ناظران هيات ها و نيز 
نمايندگان كانديداها قرائت شده  و 

دست آمده در فرم معروف به  آراي به
زير آن را مسئوالن . نوشته مي شود 22

 .و ناظران امضا مي كنند 
تا اينجاي كار به دليل حضور     

اعضاي ناظر از سوي كانديداها 
تغييرات قابل مالحظه اي در آرا به 

زيرا نمايندگان . وجود نمي آيند
كانديداها بر اين كار اخذ و شمارش 

 .راقبت مي كنند آراء ، نظارت و م
بعد از درج اطالعات در فرم هاي     
افرادي مورد وثوق شوراي نگهبان  22

اين فرم ها را به مراكز تجميع آرا 
مانند بخشداري و فرمانداري و 
استانداري مي برند تا  در آنجا ها 

 .تجميع  انجام شود 
فرمي است كه در مراكز  – 28فرم  -  2

د وثوق تجميع آرا،  توسط اعضاي مور
شوراي نگهبان  و نيروهاي كار آزموده 

يعني اطالعات . در تقلب،  پر مي شود
انتقال داده مي  28به فرم  22از فرم 
 .شوند

از اينجاي كار عمليات تغيير آرا ،    
كاهش يا افزايش آراي اين و آن 
نامزد،  صورت مي گيرد و نتايج مورد 

همانگونه . منتقل ميشوند  28نظر به فرم 
در باال به يك نمونه از اعتراضات  كه

اشاره شد در هنگام راي گيري و ورود 
، آراي 22اطالعات در فرم هاي 

خانواده و نزديكان و هواداران خوش 
 28درج اما  در فرم  22چهره در فرم 
از اين رو، او معترض .  حذف شده اند

است كه در حدود دويست تا سيصد 
صندوق آراي ريخته شده به نام وي 

 22حال آنكه در فرم .   صفر گشته اند
صفر  28آراي وي درج شده و در فرم 

 .گشته اند
اين عمليات به قول ذوالقدر چند     

 22اليه اي است و از هنگام خروج فرم 
از محل اخذ آرا،  شروع مي شوند تا 

و سپس انتقال  28مرحله ورود به فرم 
نتايج دستكاري شده به مراكز اصلي در 

و در نهايت جمع آوري   هر استان
 .آراي سراسر كشور در وزارت كشور 

در اين مرحله است كه با توجه به     
تعداد صندوق هاي راي در هر حوزه 
عمليات افزودن بر و يا كاستن از آرا 

  . صورت مي گيرند
سردار خسرو دانشجو در مصاحبه با      

صدا و سيما اعالم مي كند كه تشكيل 
ت از آراي راي گروهها براي صيان

دهندگان ضرورتي ندارد  زيرا 
نمايندگان كانديداها مي توانند در 
محل اخذ آرا بر صندوق ها نظارت 
كنند تا زماني كه اطالعات آرا وارد 

اما او ديگر نمي .  شود 22فرم هاي 
گويد بعد از نظارت بر صندوق هاي 
اخذ راي، نمايندگان كانديداها ديگر 

با .  كار ندارندهيچ نظارتي بر ادامه 
توجه به تعداد صندوق ها كه امسال 

هزار است هر كانديدايي  45حدود 
هزار ناظر داشته باشد تا  45بايد حدود 

بتواند حداقل در مرحله اول بر كار 
نظارت داشته باشد كه معموال 
كانديداها اين مقدار ناظر را تا 
انتخابات دور گذشته نتوانسته بودند  

راي به كار گيرند و در محل هاي اخذ 
در اين مورد نيز بايد افزود كه در 
انتخابات دور قبل رياست جمهوري در 
برخي از محل هاي اخذ راي برخي از 
نمايندگان كانديداها در محل دستگير 
شده و نظارتي بر  اخذ و شمارش آراء 

 .نداشته اند
الزم به ذكر است كه بنا به گفته      

مرحله  5مسئوالن وزارت كشور از 
انتخابات سه مرحله آن كامپيوتري 
است مرحله ورود اطالعات كانديداها 

مرحله بررسي و تاييد آنها و مرحله  –
سوم مرحله تجميع نهايي آرا در 

اين يعني دو مرحله .  وزارت كشور
 22اساسي يكي  ورود اطالعات به فرم 
به  22و  ديگري ارسال اطالعات از فرم 

 .گيرد  دستي انجام مي 28فرم 
بنا بر اين، با توجه به تعداد صندوق    

 :هاي راي
همه كانديداها توان به كار گيري  -

هزار نماينده جهت نظارت  45حدود 
را  22بر آرا و ورود آراء در فرم هاي 

 .ندارند 
در بسياري از روستاها و شهرهاي  -

كوچك برخي از كانديداها به دليل 
 بافت محل نماينده اي جهت نظارت

 .بر صندوقهاي راي ندارند 
اهميت نظارت نمايندگان در مراحل  -

و هنگام انتقال اطالعات  22بعد از فرم 
در اين . است 28از اين فرم به  فرم 

مراحل، كانديدا ها نماينده اي جهت 
 .نظارت بر كار انتقال آرا ندارند 

كه بر  28بعد از ورود آرا به فرم   -
وراي اساس مصالح ولي مطلقه و ش

نگهبان انجام ميگيرد،  اگر كسي 
اعتراضي بر نتايج داشته باشد، بايد به 

و چون . شوراي نگهبان مراجعه كند
خود شوراي نگهبان و عوامل وي در 

بسياري از تقلبات دخيل است، البته 
 . اعتراضش به جائي نمي رسد

حال فرض كنيد كه مأموران واليت    
اهش مطلقه قرار باشد آراي فردي را ك

دهند و آراي فرد ديگري را افزايش 
دهند در اين حالت سيستم راي سازي 
و تقلب نظام واليت مطلقه چگونه عمل 

 :خواهد كرد؟ اين گونه
هزار صندوق  45به دليل وجود     

راي به راحتي ميتوان در هنگام انتقال 
در مقابل نام  28به فرم  22آرا از فرم 

فر برخي از كانديداها عدد وي را ص
منظور كرد  و همان ميزان را بر اعداد 

همان كار كه با . فرد ديگري افزود
 .آراي خوش چهره انجام شده است

بخواهند بر » رهبر«اگر مأموران  -
آراي فردي راي ديگري را بيفزايند 
مي توانند همان كار را  بكنند كه، در 
مرحله اول انتخابات دور هشتم رياست 

كروبي جمهوري،  با آراي مهدي 
از آراي او كاستند و بر آراي . كردند

اين كار زياد . احمدي نژاد افزودند 
آنها، در برخي از صندوق . پيچيده نبود

، آراي كروبي را  28هاي راي، در فرم 
حذف كرده و بر آراي احمدي نژاد 

تقلب كه انجام گرفت،  .  افزودند
حسين شريعتمداري و الهام، دو ساعت 

كل آراي كشور، قبل از جمع آوري 
صفحه اول روزنامه كيهان را  خبر 
پيروزي احمدي نژاد و هاشمي 

زيرا مي دانستند كه .  رفسنجاني بستند
با كمك نيروهاي حزب مسلح كار به 

 .انجام رسيده است
اگر قرار باشد بر آراي يك نفر در     

انتخابات اين دوره،  مثال چند ميليون 
ك كار راي اضافه كنند، سيستم  و تكني

 :به شكل زير خواهد بود
در مرحله اول آراي شهرهاي بزرگ  -

زيرا در اين گونه . را تغيير نمي دهند
شهرها امكان پيگيري و اعتراض وجود 
خواهد داشت و  تقلب بزرگ  دردسر 

بنابراين در روستاها و . آور است
شهرهاي كوچك به احتمال زيادتر آرا 

 14صحبت از . دستكاري خواهند شد 
.  زار صندوق سيار نيز كرده انده

وزارت كشور تحت امر صادق 
محصولي و مأموران شوراي نگهبان مي 
توانند هر طور مي خواهند، اين 

 .صندوقها را پركنند
در مرحله دوم، اگر سران نظام به  -

افزايش آراي كانديداي مورد نظر نياز 
پيدا كنند به راحتي مي توانند مثال بر 

ل صندوق هاي آراي يك سوم از ك
البته  .  راي بيفزايند 200راي حدود 

و  28به هنگام وارد كردن آرا به فرم 
در نتيجه به راحتي و با يك عمل  ساده 

ميليون راي به  3و نه پيچيده حدود 
آراي كانديداي مورد نظر افزوده 

  .خواهد شد 
در مرحله دوم انتخابات نهمين دوره    

د رياست جمهوري، آراي احمدي نژا
به حدي افزايش يافته بود كه براي 
بسياري از مسئوالن و  هواداران خود 

رقم بزرگ آرائي .  او نيز عجيب بود
كه بر آراي او افزوده بودند، بر همگان 

 . مشهود بود
خوانندگان عزيز قطعا به ياد دارند    

كه در مرحله اول انتخابات رياست 
جمهوري دور نهم، آراي كليه روستاها 

ها قرائت شده بود  تا حتي  و شهر
اما . آراي تهران نيز محاسبه شده بود

آراي شهر اصفهان تا آن زمان هنوز به 
علت آن را .  وزارت كشور نرسيده بود

بايد در كند نويسي برخي از متقلبان 
دانست و تغييرات عمده اي كه مي 

 .بايست در آرا صورت گيرند 
در همان انتخابات بود كه آراي     
گانهاي تهران و اصفهان در حد پاد

. بسيار بااليي به حساب گذاشته شدند
البته مسئوالن و سران رژيم،  به دليل 
استفاده از اين روشها،  در كار خود 

اگر خوانندگان عزيز . خبره شده اند 
به ياد داشته باشند بعد از انتخابات 
مجلس دور هفتم در نشريه انقالب 

ي استان اسالمي آراي برخي از شهرها

آراي اعالم شده .  لرستان درج شدند
در برخي از شهرها از كل جمعيت ان 

ناگفته نماند كه !  شهرها زيادتر بودند
در آن زمان،  محمد رضا رحيمي البته 

در يكي از .  استاندار لرستان بود! دكتر 
شهرها با وجودي كه كل جمعيت 

هزار نفر بود،  آراي اخذ  82حدود 
.  زار نفر اعالم شدنده 103شده حدود 

درصد بيشتر از  15يعني حتي حدود 
 .كل جمعيت آن شهر 

در اين زمان، خامنه اي خواهان       
. احمدي نژاد است»  انتخاب«تجديد 

البته به مير حسين موسوي نيز گوشه 
با توجه به اين امر . چشم نشان مي دهد

كه دستگاه هاي تبليغاتي امريكا و 
حسين موسوي تبليغ انگلستان بسود مير 

سي ان ان او را اوباما و ( مي كنند 
همسر او را همسر اوباما لقب داده است 
سوابقش در ايران گيت نيز معلوم 

، اگر بنابر تكرار دوران معامله )است
كه در  -» رهبر«باشد، ممكن است 

به مير  -موقعيت و وضعيت ضعف است 
در حال حاضر، . حسين متمايل شود

محور انجام تقلب براي  كليه امور بر
بيرون آوردن اسم احمدي نژاد از 
صندوقها، بعنوان رئيس جمهوري، آنهم 

اما . در مرحله اول،  سازمان يافته اند
روز به روز، روي گرداندنها از او بيشتر 

هرگاه تقلب انجام نگيرد، در . مي شوند
 .  همان دور اول حذف مي شود

  گزارش سوم در باره: انقالب اسالمي
دستگاه در انتخابات قالبي و  12نقش 

  :عواقب تقلب بسود احمدي نژاد است
  

دستگاه  12نقش 
تحت امر خامنه اي 

و پي » انتخابات«در 
  :ها احتمالي تقلبآمد 

  
توزيع پول و پيدا شدن زمينه * 

  :برخوردها
  

احمدي نژاد از ابتداي خرداد ماه،  ◄
ميليارد دالر را ميان  6توزيع مبلغ 

صحت اين .  وع كرده استمردم شر
اطالع از جمله اين امر تأييد مي كند 
كه حكومت پرداخت يارانه ها را 
بدون مجوز مجلس شروع كرده است 

هزار  80و به هر خانواده كارمند مبلغ 
تومان يارانه پرداخت نموده است كه 
  .شامل حال بازنشستگان نيز شده است 

شرايط ايران در اين روزها بسيار     
س شده است و اگر قدري بد بين حسا

باشيم، احتمال مي دهيم كه در 
روزهاي آينده درگيري هايي ميان 
هواداران اصولگرا و اصالح طلب روي 

  .دهند
بنا به اخبار، در تجمعات مختلف، زد    

و خوردهايي ميان هواداران هر دو 
اين برخوردها  . گروه پيش آمده اند

ناشي از تقريبا قطعي شدن شكست 
  .حمدي نژاد هستند ا

بنا بر گفته مسئوالن امنيتي وضعيت     
به گونه اي است كه، اگر احمدي نژاد 

شود، اسباب برپائي » انتخاب«با تقلب 
تجمعاتي از سوي هواداران اصالح 
طلبان در اطراف وزارت كشور و 
استانداري و برخي مراكز ديگر به 
وجود مي آيند  و احتمال بوجود 

نند  وضعيت آمدن وضعيتي ما
درگرجستان و اوكراين را بوجود مي 

بر اساس شنيده ها و مشاهده ها، . آورد
اين طور به نظر مي رسد كه  نيروهاي 

  حامي مير حسين موسوي مانند 
  

  7درصفحه 
  

؟!اقتصاد ورشكسته و وطن در خطراست  
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هواداران احمدي نژاد از شيوه هايي 
مانند انصار حزب اهللا برخوردارند و 
هرگز نمي خواهند شكست موسوي را 

در اين صورت، در پايان  .بپذيرند
انتخابات اگر نام مير حسين موسوي از 
صندوق ها بيرون نيايد بايد منتظر 

  .حركتي سخت از سوي آنها بود
شنيده ها حاكي از آنند كه بر       

اساس قرارهايي كه ميان هواداران 
موسوي در سطح باال  گذاشته شده اند، 
برخي از اين نيروها و به خصوص 

وابستگي هايي به نيروهاي آنهايي كه 
سپاه و امنيت دارند قرار شده است كه 
هفته آينده را از شهرستانها به تهران 

و نيز شنيده  .  بيايند و آماده  عمل شوند
مي شودكه برخي از فرماندهان حاضر 
در سپاه پاسداران به موسوي نزديك 
شده اند و احتمال حمايت آنها از 

ي براي موسوي و فشارشان بر خامنه ا
اين كه احمدي نژاد را تحميل نكند،  

  .تشديد شده است
به طور كلي وضعيت ايران تقريبا به     

.  سمت بحراني شدن پيش مي رود
عملكرد خامنه اي  نيز ديگر توان جمع 

البته . كردن اطراف قضيه را ندارد
فشارهايي از سوي جنگ طلبان به او 

فشار وارد كنندگان . وارد شده است
و گفته اند اگر موسوي انتخاب به ا

شود، آنها حمايت خود را از رهبري 
  .برخواهند داشت

هيچ احترام » رهبر«در ضمن  براي     
و وجهه اي ميان روحانيت رده باال 

از سوي آنها نيز  .  باقي نمانده است
اين موجب . مورد انتقادات شديد است

ناراحتي جنگ طلبان داخلي شده 
  .است

  
 12خابات يا مهندسي انت* 

دستگاه تقلب كننده در انتخابات 
  : تحت امر خامنه اي

  
رهبر فرزانه سالهاست كه عاشق    

در  همه چيز از ديد .  مهندسي است
بسيار دوست دارد به . مهندس مي نگرد

ديگران حالي كند از همه چيز اطالع 
.  دارد و بر همه امور كنترل كامل دارد

ربوط مي البته در آنچه به مسئوليت م
شود،  مسئول كليه نابساماني هاي ايران 

بهر رو،  كلمه مهندسي در .  او است
بسياري از سخنان او تكرار مي شود، 
مانند مهندسي فرهنگي ، مهندسي 

مهندسي ديني و مهندسي  اجتماعي ،
  .انتخاباتي 

او و  دستياران و فرزندان ارشد و       
غير ارشدش،  شايد امسال را بدترين 

زيرا . ل حاكميت خود بدانندسا
وضعيت كشور بد از بدتر شده و مردم 

  .او را مسئول مي دانند
هنگام انتخابات با توجه به       

و مافيايي بودن »  رهبر«اختيارات 
رژيم  كليه مراكز دخيل در انتخابات بر 
. اساس مهندسي او  وارد عمل شده اند

  بدين قرار، 
معموال در بيت : بيت رهبري -1
، براي اجراي دستورات او،  »رهبر«

از .   شبكه هايي ايجاد شده است
طريق اين شبكه بطور مخفي دستورات 
به مقامات مسئول جهت اجرا ابالغ مي 

در آنچه به انتخابات مشهود . شوند
و جريان » بيت رهبر«است، نقش 

انتقال دستورهاي او، سالها است كه از 
چهار سال . پرده بيرون افتاده است

پيش، همين شبكه بود كه احمدي نژاد 
زيرا . را به رياست جمهوري رساند

شبكه شوراي نگهبان و سپاه و بسيج و 
را ... انصار حزب اهللا و قوه قضاييه و

» سردار«بكار انداخت و بقول 
ذوالقدر، با عمليات پيچيده، احمدي 
. نژاد را به رياست جمهوري رساند

     چنان آشكار بود كه » بيت«مداخله 
كروبي در نامه خود خطاب به خامنه 
اي از دخالت فرزندان او در انتخابات 

  . بسود احمدي نژاد شكوه كرد
پرقدرت ترين  –شوراي نگهبان  -2

مهره رهبري در برگزيده شدن 
كانديداي مورد نياز مقام معظم مي 

باشد اين شورا در انتخابات چند اليه 
عمل مي كند  تا اوامر رهبري را به 

  :جرا در آوردا
در اين دوره،  شورا براي اينكه مدت  -

تبليغات كانديداها را كاهش دهد تا 
هزينه انتقاد از دولت احمدي نژاد 
كاهش يابد تالش نمود تا مدت بررسي 
صالحيت كانديداها را افزايش دهد و 
در راستاي همين بخش از مهندسي 
انتخاباتي توانست چند روز بر مدت 

بيفزايد تا كانديداها  تاييد صالحيت ها
دوران تبليغاتي خود را كه از بهترين 
دوران براي معرفي خود و انتقاد از 
وضعيت ايران بود را از دست رفته 

  .ببينند 
اين شورا براي كاهش تبليغات  -

كانديداها آنها  از نصب پالكاردها و 
  .پوسترهاي بزرگ ممنوع كرده است

 هزار 500اماده سازي لشكري حدود  -
نفر جهت دخالت در انتخابات با 
عناويني همچون اعضاي هيات نظارت 

 –اعضاي شعبه هاي اخذ راي  –
اعضاي دخيل در  –رياست حوزه ها 

كه بيشتر اين ... هيات هاي اجرايي و
نيروها را از ميان نيروهاي وابسته به 

اموزشو پرورش و  –وزارت اطالعات 
بسيج و سپاه كه مورد تاييد مي باشند 

تخاب نموده است كه در كار تقلب ان
در انتخابات كار ازموده هستند و در 
دوره هاي گذشته نيز شركتي موثر 

 .داشته اند
انتخاب هيات نظارت بر انتخابات  -

،انتخاب گروه بررسي صالحيت 
كانديداها ،نظارت بر كل انتخابات 
،تاييد آراي حوزه هاي انتخابيه ،ابطال 

اعالم و اراي حوزه هاي انتخابيه ،
موافقت با انتخاب فرد برگزيده  از 
جمله اموري است كه تحت نظر اين 

  شورا انجام مي شود
نظارت بر  يمركز يأته ياعضا 

نژاد  يطرفدار احمد يانتخابات، جملگ
 :هستند

 .ـ حضرت آيت اهللا احمد جنتي1
 .ـ جناب آقاي محمدرضا عليزاده2
ـ حضرت حجت االسالم والمسلمين 3

 .عباس كعبي
ـ حضرت حجت االسالم و المسلمين 4

 .احمد سالك
ـ جناب آقاي دكتر سيد فضل اهللا 5

 .موسوي
ـ جناب آقاي دكتر عباسعلي 6

 .كدخدايي
 .ـ جناب آقاي محمدرضا ميرشمسي7
نظارت  ياته ياعضا يأته ينا    

كنند  يانتخاب م يزشهرها و استانها را ن
كه مشخص است از وابستگان به كدام 

  .ند باش يگروه م
نيروهاي نظامي وابسته مانند سپاه و  -3.

 بسيج و نيروي انتظامي 
خامنه اي، براي انتخاب مجدد    

احمدي نژاد، كليه نيروهاي نظامي و 
حزب مسلح خود  را در اين انتخابات 

او، بدون نشان . بكار انداخته است
دادن خود،  نمايندگان خود را به 
مراكز مختلف فرستاده است تا حكم 

رعي بودن انتخاب احمدي نژاد را به ش
 :نيروها ابالغ كنند

علي سعيدي سردار حجت االسالم  ●
كه نماينده رهبري در سپاه پاسداران 
است طي فرماني از نيروها خواسته 

 .است كه به احمدي نژاد راي دهند 
سردار فيروز آبادي نيز طي سخناني  ●

از كليه نيروها خواسته است كه فرد 
  .ي را  انتخاب كنند منتخب رهبر

روشن تر از همه، سردار ذوالنور،  ●
را در مورد » رهبر«معاون سعيدي، نظر 

انتخاب احمدي نژاد اين گونه بيان 
 اگر كسي از ناحيه مقام:كرده است 

معظم رهبري مورد غضب باشد، آن 
مقام اذن تصرف در امور را ندارد و 

هاي ذيربط در پايين  دستگاه اگر هم
مسوول وظيفه خود را كشيدن آن 

وظيفه مردم است  انجام ندهند، اين
ها بريزند و آن شخص را  كه به خيابان
هاي ايشان از  حمايت... .به زير بكشند

عمومي خدا  ها مثل لطف همه دولت
در ماه مبارك رمضان است؛ همه 
 مشمول اين حمايت هستند ولي نوع

هايي كه از دولت آقاي  حمايت
حمايت خاص نژاد داشتند،  احمدي

  .است
وزارت كشور و مراكز تابعه مانند  -4

 –فرمانداري ها  –استانداري ها 
 ...بخشداري ها و

اما مهندسي وزارت كشور  در انتخابات 
 : بدين گونه است

با بي اعتبار شدن و حذف كردان     
كه تا اخرين لحظه مورد حمايت 
احمدي نژاد بود، محصولي يار قديم 

كه در صداقت  احمدي نژاد و فردي
سال  20وي همين بس كه طي حدود 

صدها ميليارد تومان باد آورده را از 
قبل رانت و امتيازات ويژه به دست 

در پي .  آورده است، وزير كشور شد
آن،  با نصب  سرداري به نام خسرو 
دانشجو به مقام مدير كل انتخابات، اين 
دو  دست به تغييرات وسيع در مقامهاي 

گفتني است . آرا زدند  متصدي تجميع
كه به هنگام اعتراض انتخاب يك 
ميلياردر به عنوان وزير كشور رييس 
جمهور گفت كه دوست دارد همه 

 !بسيجيها مانند وي درآمد زا باشند 
بنا بر مهندسي انتخابات، وزارت  -

كشور ميزان واجدين شرايط راي را 
و اين در حالي است كه .  كاهش داد

قبل رياست جمهور در انتخابات دور 
 46ميزان واجدين شرايط راي حدود 

ميليون نفر بود و بر اساس آمار سازمان 
آمار كشور كه در وزارت كشور دوره 

در  85اقاي پور محمدي در سال 
سرشماري كشور برگزار شد ميزان 
واجدين شرايط در اين انتخابات باالي 

 5اما با كاهش  .  ميليون نفر است 51
ار دارندگان حق رأي، ميليون  از شم

بخشي از برنامه انتخاب احمدي نژاد 
 . در دور اول اجرا شد

فرمانداريها موظف شده اند نتايج   -
آراي رياست جمهوري را، پيش از 
اعالم به ستاد انتخابات، به اطاق تجميع 
آراء، در وزارت كشور، اطاقي با 
عضويت محصولي و كامران دانشجو و 

اعتماد (كنند  علي رضا افشار، ارسال
  )خرداد 13ملي 

مسئوالن وزارت كشور با مشاوره  -
اعضاي فريبكار شوراي نگهبان تصميم 
گرفتند كه در اين دوره از انتخابات بر 
خالف دوره هاي قبل آرايش صندوق 
هاي راي را تغيير دهند و با توجه به 
اينكه در سالهاي قبل حدود چند صد 

يم صندوق سيار وجود داشت ابتدا تصم
گرفتند كه تعداد صندوق هاي اراي 

افزايش دهند اما   7200سيار را به 
چون اين تعداد كم بود تعداد انها را 

صندوق  14100در جلسه اي به 
رساندند تا بتوانند در اراي اين 
صندوق ها دستكاري الزم را صورت 
دهند اما به نظر مي رسد كه اين تعداد 

د و صندوق نيز كار انها را حل نمي كر
به همين دليل گفته مي شود كه 
وزارت كشور تصميم دارد كه تعداد 

هزار  30اين صندوق ها را به حدود 
  .صندوق افزايش دهد 

با افزايش اين تعداد صندوق از آرا       
به صندوق هاي سيار، دست متقلبان 

در هر . براي تقلب بسيار بازتر مي شود
كدام از اين تعداد صندوق راي تنها 

راي به نفع احمدي نژاد وارد  300
ميليون راي خواهد  9كنند حدود 

رسيد و حتي اگر از ميان اين تعداد 
هزار صندوق  10صندوق سيار تنها در 

راي  700راي و به هر صندوق حدود 
اضافه كنند ميزان آراي افزايش يافته 

ميليون   7به سود احمدي نژاد برابر با 
  . خواهد شد

در  »هبرر«واواك تحت نظر  -5
اجراي مهندسي انتخابات،  ابتدا اعالم 
كرد هر گروهي كه انتخابات را تحريم 
كند مورد برخورد قرار خواهد گرفت 

واواك  براي فشار آوردن  بر . 
هواداران كانديداهاي مخالف 

احمدي نژاد دست به عملياتي خاص 
سنگين تر كردن جو ترور و : زده است

منين انفجار در مسجد اميرالمو: ترس
 3در زاهدان را دست آويز اعدام 

نفري كرد كه زنداني بودند و مدعي 
. شد آنها بعد از انفجار دستگير شده اند

  .استان را نيز نظامي كرده است
حمله به دفاتر (عمليات خشونت آميز  -

را بهانه بگير و ...) تبليغاتي نامزدها و
  .ببند و ايجاد جو ترس كرده است

در هواپيماي كشف بمب دست ساز  -
تهران نيز مشكو  –مسافر بري اهواز 

به دنبال آن،  تعدادي از . است
جو رعب و .  مسافران دستگير شده اند

وحشت در استان خوزستان ايجاد شده 
در خور ياد آوري است كه در . است

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري 
نيز، در برخي از شهرهاي ايران بمب 

  .  ندگذاري هايي بعمل آمد
 –رد صالحيت اعملي و انتشار فيلمي   -

 –كه خاتمي مي گويد ساختگي است 
در اين استان نيز جو را سنگين كرده 
است و ميدان عمل واواك را وسعت 

  .بخشيده است
ماموران واواك در مدت تبليغات  -

انتخاباتي تا جايي كه توانسته اند برخي 
از مسئوالن دفاتر مختلف كانديداهاي 

را دستگير كرده و در برخي  مخالف
اوقات مورد ضرب و شتم قرار داده اند 

.  
با  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -6

ارسال نامه هاي تهديد آميز سعي 
كرده است كنترل شديدي بر 
. مطبوععات در اين دوره داشته باشد
زيرا اگر مطبوعات در دوره انتخابات 
آزادي داشته باشند،  تقلب مشكل مي 

ر حقيقت، اگر مطبوعات د. شود
بخواهند به خرابكاريهاي حكومت 
احمدي نژاد بپردازند و تداركات 
فراهم آمده براي بيرون آوردن او را 
از صندوق، افشا كنند، ديگر هيچ 
اميدي به رسيدن احمدي نژاد حتي 

به . به دور دوم هم باقي نمي ماند
همين دليل اين وزارتخانه در طي 

ي نامه هاي مدت تبليغات انتخابات
بسياري را به مطبوعات ارسال داشته 

حتي  نشريه ياس نو را با كمك .  است
و مهندسي رهبري و قوه قضاييه،  بعد 
از يك روز از انتشار، توقيف كرده 

ناگفته نماند كه دادگاه مرتبط با . است
اين وزارتخانه در دوران دولت 
احمدي نژاد سهميه كمكي به نشريات 

ميليارد و سپس  11د به ميليار 30را از 
به طور كلي قطع نمود و تنها يارانه را 
به نشرياتي مي دهد كه وابستگي خود 
 .را به ولي مطلقه فقيه اعالم نموده اند 

اختيار  :صدا و سيماي واليت مطلقه  -7
. كامل صدا و سيما  با خامنه اي است
مأموريت  بسيج مردم به شركت در 

شيوه . انتخابات را بر عهده دارد 
تبليغات صدا و سيماي بيت رهبري به 
گونه اي است كه در عين حال دو كار 

  :مهم را انجام مي دهد 
بسيج رأي دهندگان براي  –اول 

براي اين كار،  . شركت در دادن رأي
با استفاده از گزارشات جهت دار سعي 
مي كند نيروهاي وابسته به رژيم را به 
ه شركت هر چه بيشتر در انتخابات ب

 .سود احمدي نژاد بر انگيزد 
مي كوشد تا با برگزاري   - دوم 

جلسات مختلف كارشناسان و پخش 
گزارشات جهت دار، نيروهاي مخالف 

اين شيوه .  را مأيوس كند» رهبر«
 . تبليغات در نوع خود  بي سابقه است

از برنامه هاي جهت دار صدا و سيما  -
يكي اين است كه ساعت ها قبل و بعد 

بليغات كانديداهاي مخالف،  را پخش ت
به پخش گزارشها و فيلم ها از كاارهاي 
به اصطالح انجام شده توسط احمدي 
نژاد اختصاص مي دهد تا مگر تيغ 

  . انتقادات كانديداها را كند كند
صدا و سيماي بيت رهبري با برنامه  -

ريزي خاص و مهندسي مربوط به 
انتخابات و انتخاب اخبار دروغ، مي 

د نظر مردم را نسبت به ديگر كوش

كانديداها تغيير داده و ضعف 
كانديداها را نمايان سازد به همين 
دليل با مديريت باند حسين 
شريعتمداري و گروه سياسي متمركز 
در اين سازمان تخريب كانديداها را 
به شيوه هاي مدبرانه اي انجام مي 

از جمله برنامه هايي كه كامال . دهد 
ي كند برنامه اخبار جهت دار عمل م

است كه خود خبر مي سازد و  20.30
خود از زبان علما و مراجع خبر را 
پخش مي كند كه مي توان در اين 
روزها به اعتراض دفاتر آيات عظام 

صافي گلپايگاني  و  –موسوي اردبيلي 
جوادي املي اشاره كرد كه طي 

 20.30اطالعيه اي بخش هايي از اخبار 
را تكذيب كرده و و خبرگزاري ايرنا 

 .ان را دروغ خوانده اند 
ستاد   ستاد ائمه جمعه و جماعت -8

ائمه جمعه و جماعت در شهرها و 
شهرستانها از انجايي كه حقوق خود را 
از بيت رهبري دريافت مي نمايند در 
دوران تبليغات انتخاباتي به مجموعه 
تبليغاتي كانديداي مورد نظر رهبري 

واهمه اي از تبديل مي شوند و هيچ 
اعالم فرد مورد نظر ندارند و تنها در 
برخي از شهرستانها اختالفاتي ميان انها 
با گروه رايحه خوش خدمت به وجود 
امده است كه آنهم ناشي از مستقيم 
كمك مالي به برخي ها در روستاها و 
شهرستانها ، بدون هماهنگي با امام 

 .بوده است  0جمعه محل مربوطه
ن و سخنگويان وابسته به ستاد مداحا -9

يكي ازباندها كه در دوران  –ولي فقيه 
تبليغاتي انتخابات، افراد آن به راه مي 
افتند و در هر كوي و برزن در حمايت 
از كانديداي رهبري آه و ناله سر مي 
دهند و به خواهش و التماس براي 
جلب آرا اقدام مي كند، باند مداحان 

به بيت و مبلغان و سخنگويان وابسته 
در اين مدت كليه .  رهبري است

كانالهاي راديويي و تلويزيوني را به 
اشغال خود در مي اورند و به سود 
كانديداي مورد نظر رهبري و به زيان 
كانديداهاي مخالف رهبري گريه و 
زاري سر مي دهند و عوام فريبي مي 

 .كنند
گروههاي چماقدار ذوب در  -10

سته به واليت  گروههاي چماقدار واب
بيت رهبري از جمله حزب اهللا و انصار 
حزب اهللا نيز در بخش مهندسي 
انتخابات عهده دار انجام امور سركوب 
هاي آشكار و ايجاد وحشت  در ميان 
هواداران كانديداهاي مخالف مي 

 :باشند 
سركوب و ضرب و شتم هواداران  -

 كانديداهاي مخالف رهبري 
 حمله به ستاد كانديداها  -
ره كردن پالكاردها و پوستر ها و پا -

  تصاوير و بروشورهاي كانديداها بدون 
 وحشت از دستگيري 

رنگ پاشيدن به تصاوير كانديداهاي  -
 مخالف 

عكس برداري از هواداران   -
كانديداهاي مخالف و تهديد آنها به 

 برخوردهاي بعد از انتخابات  
اين گروه به دليل داشتن مصونيت 

با هواداران  قضايي در برخورد
كانديداهاي مخالف از هيچ خباثتي 

 .فروگذار نخواهند كرد 
 :مطبوعات وابسته به واليت مطلقه  -11

از جمله » رهبر«مطبوعات وابسته به 
بخش هاي مورد نياز مهندسي انتخابات 

اين مطبوعات كار تبليغ بسود .  هستند 
را بر » رهبر«كانديداي مورد وثوق 

ر آن، عالمتهائي  عالوه ب. عهده دارند
به برخي از گروههاي سركوب و 
تهديد مي دهند تا كه آنها بدانند با 
  .نامزدهاي ديگر چگونه بايد رفتار كنند

اين مطبوعات همگي با پول مردم     
انتشار مي يابند  و به سود كانديداي 
. مورد نظر رهبري تبليغ مي كنند 
مهمترين اين كيهان و ايران و جام جم 

كليه هزينه هاي اين .  ت هستندو رسال
روزنامه ها از اموالي تأمين مي شوند 

خورد و . هستند» متعلق به رهبر«كه 
  در . بردهاي بزرگ نيز به رواج هستند

  
  8درصفحه 

  

؟!اقتصاد ورشكسته و وطن در خطراست  
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اين روزها، خبر يك فساد چند ميليارد 
توماني در روزنامه ايران انتشار پيدا 

  .كرد
مراكز مالي وابسته مانند بنياد  -12
بنياد مستضعفان از جمله  –ضعفان مست

مراكزي است كه پنداري، از ابتداي 
انقالب، بنام هيات موتلفه ثبت شده 

در اين مدت هيچ مقامي جرات . است
نزديك شدن به آن را پيدا نكرده است 

.  
اموال اين بنياد به شيوه هاي زير 

  : هزينه مي شوند
  هزينه برگزاري مانورهاي نظامي  -
 ي رهبري به استانها هزينه سفرها -
هزينه برگزاري راهپيمايي ها براي   -

 تاييد نظام 
هزينه انتشار نشريات ضدآزادي مانند   -

 ... صبح و –شلمچه  –يا لثارات الحسين 
هزينه تبليغات انتخاباتي كانديداي  -

 مورد نظر رهبري 
جمله زير از انواري، معاون اين بنياد    

معلوم مي و از عوامل هيات موتلفه،  
كند اين بنياد تا چه ميزان آرا را 

جمع » رهبر«ميتواند به سود نامزد 
  :او مي گويد . نمايد

تعداد مددجويان كميته امداد از ...«   
سال قبل به اين سو قريب  10حدود 

در . هزار نفر است 500ميليون و  4به 
حال حاضر تعداد بسيار زيادي از 

 انپرورش يافتگان اين نهاد به عنو
مسئوالن اجرايي طراز اول كشور در 
 قواي سه گانه منشأ اثر و بركات زيادي

  .»هستند
  
  

  - اوباماي ايراني؟ 
گفتگوي استراتژيك 

حمله به  –انفجارها  –
بمب اتمي  –ايران 

  ...:كره شمالي و
  
موسوي و رهنورد، زوجي كه *

سي ان ان، اباماهاي ايرانيشان 
مي خواند و سياست خارجي 

  :موسوي
  

اگر فرستنده سي ان ان زهرا  ◄
رهنورد را با ميشل اوباما، همسر باراك 
اوباما، رئيس جمهوري امريكا، مقايسه 
مي كند و از موسوي و همسر او، 
زوجي همسان با اوباما و همسر او مي 
. سازد، در كار خود تنها نيست

 20اسامي ) 2009ژوئن  1(نيوزويك 
ن، تن را انتشار داده است كه، در ايرا

  :قدرت را در دست دارند
محمود  – 2علي خامنه اي و  – 1

علي اكبر هاشمي  – 3احمدي نژاد و 
  -  5محمد خاتمي و   -  4رفسنجاني و 

 7علي الريجاني و   - 6احمد جنتي و 
  - 8محمد علي جعفري و » سردار«  -

عباس واعظ   - 9محمد باقر قاليباف و 
محمد تقي مصباح يزدي  – 10طبسي و 

سيد جواد شهرستاني، نماينده  – 11و 
سعيد  – 12و  آيت اهللا سيستاني در قم 

محمود هاشمي  – 13مرتضوي  و 
مجتبي ثمره هاشمي   - 14شاهرودي و 

  -  16مير حسين موسوي و   -  15و 
حسين  – 17محسن رضائي و 

 19بي بي سي و   - 18شريعتمداري و 
مهران  – 20عادل فردوسي پور و  –

  . مديري
بزعم هفته نامه امريكائي، قدرت و     

نفر  20تبليغ  بيان قدرت در يد اين 
از ديد هفته نامه، كروبي يكي .   است

باوجود اين . تن بشمار نيست 20از اين 

كه به خطر افتادن موجوديت ايران 
حاصل كار اين جماعت است، 
ميرحسين موسوي اوباماي ايران مي 

  !شود
. نيستند مطبوعات امريكائي تنها     

مطبوعات انگليسي، بخصوص بي بي 
و  –بخصوص بخش فارسي آن  –سي 

مطبوعات فرانسوي و آلماني مير حسين 
در تبليغ .  موسوي را تبليغ مي كنند

بسود شركت در انتخابات صداي امريكا 
اال . نيز با بي بي سي همداستان است

اينكه تبليغات بي بي سي بسود 
  .استميرحسين موسوي، بي پرده تر 

، ميرحسيني 88خرداد  9در  ◄
موسوي، به پرسشهاي خبرنگاران 

از جمله در . خارجي پاسخ گفته است
باره روابط با امريكا و گفتگوها در باره 

  رابطه: گفته است» برنامه اتمي ايران«
از حالت تابو خارج شده  كايبا آمر
را  يمساعدتر يها نهيزم ديبا ياست ول
 نياگرا. ميشاهد باش نهيزم نيدر ا

برود  شيپ يمساله به صورت مساعد
روابط به سمت  نياست كه ا يعيطب

 .خواهد رفت شيبهتر شدن پ
 نيآلمان ا يخبرنگار خبرگزار    

 يپرسش را مطرح كرد كه آقا
اعالم كرده است  نژاد ياحمد

را  5+1با گروه  يي مذاكرات هسته
ادامه نخواهد داد، نظر شما در رابطه 

 ست؟يچ مذاكرات نيبا ا
 نيدر پاسخ به ا يموسو نيرحسيم  
ما مذاكرات را در : وال گفتئس

 ي با همه ياتم يچارچوب آژانس انرژ
به مذاكره داشته  ليكه تما ييكشورها
ما به تمام . ميانجام ده ميتوان يباشند م

و انتظار  ميتعهدات آژانس متعهد هست
 تيرعا زيما ن ي قواعد درباره ميدار
 ييتابو الهمس نيبا ا من در رابطه. شود
  .نميب ينم
  

پنتاگون مي بايد وارد يك * 
گفتگوي استراتژيك با ايران 

  :بگردد
  

  تحقيقاتي مؤسسه◄
 RandCorporation،   به درخواست

نيروي هوائي امريكا، مطالعه اي در 
مطالعه . باره ايران انجام داده است

كنندگان ايران را خطرناك يافته اند 
حاصل سخن اين . انداما  قدرت نيافته 

  :مطالعه اينست
ايران خود را يك الگوي اسالم   -  1

اما مدعي سلطه بر جهان . مي داند
از اين رو، سياست .  اسالم نيست

خارجي ايران بيشتر پراگماتيك و كمتر 
چنانكه در عراق، نه  . ايدئولوژيك است

حمايت از گروههاي نزديك به خود 
 كه حمايت از يك پارچگي عراق را
محتواي سياست خارجي خود كرده 

و نيز، ايران با سوريه روابط .  است
نزديك برقرار كرده است با اين كه 

  .رژيم سوريه سكوالر است
حزب اهللا لبنان و حماس فلسطين   - 2

مجاري اعمال سياست خارجي ايران 
اين دو متحدان مستقل ايران .  نيستند

هستند كه ايران بر آنها نفوذي دارد اما 
در مورد حماس، اين . مريت نداردآ

رابطه يك واقعيت مسلم است چرا كه 
اعضاي آن سني و وابسته با اخوان 

  .المسلمين هستند
دو تهديد عمده كه متوجه ايران   - 3

بودند، يكي رژيم صدام و ديگري رژيم 
سپتامبر  11طالبان، بعد از ترورهاي 

.  ، توسط امريكا از ميان رفته اند2001
اين، ايران مي بايد با با وجود 

تروريسم :  خطرهاي ديگري مقابله كند
سني در خوزستان و بلوچستان و ورود 
انبوه مهاجران عراقي كه اقتصادش را 
بي ثبات مي كند و رقابت با مركز شيعه 

  .در عراق
در اين موقعيت، ايران در پي آن      

البته .  نيست كه بمب اتمي  توليد كند
تمي نبودن بدان در پي توليد بمب ا

معني نيست كه نمي خواهد تكنولوژي 
توليد بمب اتمي و توان توليد اين 

  . بمب را پيدا كند
بنا بر اين، الزم است رفتار با ايران      

نقش ايران در منطقه .  تغيير يابد
سياست منزوي كردن . پذيرفته شود

ايران و تحت منگنه قراردادنش مي 
باب گفتگو به جاي آن، . بايد رها شود

با ايران، در موضوعات مورد عالقه دو 
  . طرف، مثل عراق و افغانستان باز شود

راند كورپوريشن مهمترين مركز      
 –تحقيقات استراتژيك  مجموعه نظامي 

گزارشهايش . صنعتي امريكا است
همانند گزارشهاي مراكز تحقيقاتي 

يعني هدف تحقيق . دانشگاهي نيستند
كه سياست از  اين مركز اين نيست

پيش تعيين شده اي، توجيه و پشتيباني 
اين تحقيق، به همان نتيجه .  كند

انجاميده است كه گزارش كميسيون 
يعني .  2006هاميلتون مورخ  –بيكر 

  .ضرورت گفتگو با ايران
  

ما بايد : سناتور امريكائي* 
بگذاريم اسرائيل در باره حمله 

  !:به ايران خود تصميم بگيرد
  

مه، ژروزالم پست، سخنان  28در  ◄
سناتور لوتنبرگ، از حزب دموكرات و 
حامي حكومت اوباما را انتشار داده 

اسرائيل براي : او گفته است. است
حمله به تأسيسات اتمي سوريه از 

من نشنيدم امريكا . آمريكا اجازه نگرفت
اسرائيل را بخاطر كاري كه كرد، 

هرگاه اسرائيل . سرزنش كرده باشد
حمله به تأسيسات اتمي ايران  توانائي

را داشته باشد،  من مطمئن هستم كه 
امريكا يك پيام اعتراض آميز سخت به 

ما بايد . اسرائيل نخواهد فرستاد
  .بگذاريم اسرائيل خود تصميم بگيرد

اگر احمدي نژاد در انتخابات      
) خرداد 22(ژوئن  12رياست جمهوري 

شكست بخورد،  ما شكست او را جشن 
مگر اين كه بدتر از او، . گيريم مي

  . جانشين او شود
سناتور يهودي  13او كه يكي از       

با سياست اوباما كه : است مي گويد
عمل امريكا بر ضد ايران را منوط مي 
كند به خودداري اسرائيل از حمله به 

  . ايران، موافق نيستم
ابتدا، از اين كه : لوتنبرگ مي گويد    

يتي روبرو شود كه، در مي بايد با وضع
آن، سياست آمريكا در خاورميانه با 
مصلحت اسرائيل سازگار نيست، نگران 

او متقاعد شده ام كه اوباما خوب . بودم
از اين كه اسرائيليان . عمل مي كند

. نظر منفي به اوباما دارند، متأسفم
سنجش افكار نشان مي دهند كه تنها 

اي درصد اسرائيليان اوباما را  دار 31
نظراتي مي دانند كه مساعد با اسرائيل 

اوباما ديدي غير ديد بوش، .  هستند
او . رئيس جمهوري پيشين دارد

براينست كه سياست بوش براي ثبات 
از اين رو، سياستي را . دنيا زيان بار بود

در پيش گرفته است كه ثبات دنيا ببار 
.  ثبات دنيا بسود اسرائيل است. آورد

رهبر باشيم مي بايد  هرگاه ما بخواهيم
پس از اين . گفتگو كنيم حتي با ايران

كه در حكومت بوش، امريكا رهبري 
جهان را از دست داد،  اوباما در صدد 
. آنست كه اين رهبري را باز يابد
آزمايش اتمي كره شمالي، از جمله 
فرصتها است كه اوباما مي تواند از آن، 
براي بازيافت رهبري جهان استفاده 

  . كند
  

آزمايش اتمي و آزمايشهاي * 
موشكي كره شمالي  آزمون وان 

  :حكومت اوباما
  

آزمايش )  2009مه  25( استراتفور  ◄
اتمي كره شمالي را كه در همين روز 
انجام گرفت، موضوع بررسي قرار 

  :داده است
پاسخ جامعه بين المللي، در قول،  ●

قوي و محكم اما در عمل قوي و 
  .محكم نخواهد شد

ره شمالي در اواخر آوريل گفته ك ●
بود آزمايش اتمي و آزمايشهاي 

تا اين . موشكي انجام خواهد داد
زمان، كره شمالي آزمايشهاي موشكي و 
اتمي را در گفتگو با همسايگان خود و 

اما بتدريج از . امريكا بكار مي برد
حساسيت جامعه بين المللي كاسته و از 
 اختالف منافع طرفهاي خود نيز سود

اين اختالف منافع ميانه . برده است
روسيه و چين با امريكا سبب شده است 

رهبران كره . كه واكنشها قاطع نباشند
شمالي اطمينان يافته اند كه مورد 
حمله نظامي قرار نمي گيرند و 
رژيمشان توسط چنين حمله اي 

  . سرنگون نمي شود
رژيم كيم يونگ دوم سياست  ●

را تر اتخاذ خارجي خصمانه تر و انزواگ
كرده است تا از آن، در داخل كره، 
در ايجاد تعادل بسود خود و به زيان 
.  تمايلهاي مخالف سود جويد
آزمايشهاي موشكي ماه آوريل و 
آزمايش اتمي ماه مه بخشي از اين 

همانطور كه رفتار . سياست هستند
تمايل افراطي كره شمالي، در باره 
طرحهاي اقتصادي مشترك با كره 

.  بي،  بخش ديگري از اين سياستندجنو
به احتمال زياد، كره شمالي به ميز 
مذاكره بر سر فعاليتهاي اتمي خود باز 
نمي گردد  مگر بعد از اين كه در 
سياست داخلي به هدفهاي خود دست 

در اين فاصله، دست به اقداماتي .  بيابد
  . مي زند كه گوياي استقاللش بشوند

ره شمالي، از آزمايش اتمي اين بار ك ●
كامياب  2006آزمايش اتميش در سال 

امريكا و كشورهاي .  تر بوده است
همسايه كرده شمالي مشغول رأي زني 
با يكديگر هستند تا كه پاسخهاي 

هريك نيز . مشترك به اين عمل بدهند
در تدارك پاسخي است كه به تنهائي 

با وجود اين،  رسيدن .  مي بايد بدهد
خ مشخص به اين با توافق بر سر پاس

  . اقدام كره شمالي، زمان مي برد
كره شمالي بر خود فرض مي ديد      

. خود را پي بگيرد 2006آزمايش سال 
،  تعيين كننده 2006زيرا آزمايش سال 

با اين آزمايش، كره شمالي يك . نبود
با وجود اين، . قدرت اتمي شده است

لرزش زمين كه دستگاههاي كره 
روسيه و چين ثبت جنوبي و امريكا و 

كرده اند، مي بايد مورد بررسي دقيق 
قرار بگيرند تا معلوم شود موفقيت كره 

  .شمالي چه اندازه بوده است
 26(روزنامه وال استريت ژورنال  ◄
در ارزيابي آزمايش اتمي ) 2006مه 

رژيمهاي : ه استشمالي نوشتكره 
 شرور در جهان از جمله رژيم ماليان

جمهور  كنش رئيستهران با دقت به وا
به اوباما به اين دليل . نگرند مىآمريكا 

كه قول  رياست جمهوري انتخاب شد 
محبت آميز و ماليم  د ديپلماسىدامى 

 بر ضدديگران  از او، جهان را بهتر
. ردك خواهدمتحد  رژيمهاي شرور 

اينك زمان آن است كه اين امر را 
  .كند ثابت

  
 رژيم و همكاريش با امريكا در* 

افغانستان و آيا ايران و پاكستان 
بر ضد القاعده و طالبان متحد 

  :مي شوند؟
  

 SPY Talk، 2009مه  28در ◄
همكاريهاي رژيم ايران را با حكومت 
بوش بر ضد طالبان، گزارش مختصري 
از فيلم مستندي را انتشار داده است كه 

  :بي بي سي تهيه كرده است
، 2001سپتامبر  11بعد از ترورهاي  ●

همكاري واقعي و «رژيم اسالمي ايران 
با حكومت بوش در » قابل مالحظه

.  جنگ با القاعده بعمل آورده است
تن از  220نوبت اول، فهرست اسامي 

اعضاي القاعده را در اختيار امريكا 
اين اطالع را هيالري .  گذاشته است

مان لورت، متخصص ايران در شوراي 
 امنيت ملي امريكا در دوره بوش مي

  .دهد
، 2002در دسامبر : او مي گويد     

تن از اعضاي القاعده را  5امريكا نام 
كه معتقد بود در ايران هستند، به ايران 

تن از آنها را يافت و   2رژيم ايران . داد
آنها را در پايگاه هوائي امريكا در بگرام 

  . افغانستان، تسليم امريكا كرد
سخت . اما همكاري ادامه نيافت ●

ن در حكومت بوش بر مان و رايان سرا
كروكر كه طرف معامله با ايران بودند،  
ممنوع كردند به تماس با ايران، ادامه 

يك ماه بعد از آن نيز، .  دهند
 3پرزيدنت بوش ايران را يكي از 

را » محور شر«كشوري خواند كه 
با وجود اين، رژيم .  تشكيل مي دهند

در  اسالمي به دادن اطالعات به امريكا
باره القاعده ادامه داد و اعضاي اين 

آنها صدها .  سازمان را از كشور راند
تن از اعضاي القاعده را از ايران 

  .اخراج كردند
برغم اين واقعيت، حكومت بوش تا     

پايان عمر خود، ايران را به پناه دادن 
و حمايت كردن از اعضاي القاعده 

  .متهم مي كرد
ها محرمانه ايراني : لورت مي گويد ●

پيشنهاد كردند با دادن اطالعات به 
امريكا در بمباران واحدهاي القاعده 

ايرانيها مي خواستند . كمك كنند
هركار الزم است براي اينكه جنگ 
قواي امريكا به طالبان به پيروزي رسد، 

  در ديدار با طرف ايراني، .  بعمل آورند
او از بمباران كور نيروي هوائي 

نقشه اي را گشود  . ي بودامريكا، عصبان
كه بر آن، نقاطي مي بايد بمباران مي 

نقشه .  شدند، عالمت گذاري شده بود
را گرفتم و در اختيار فرماندهي قواي 

  . امريكا قرار دادم
آن زمان، خاتمي رئيس جمهوري      

طالبان : او مي گويد. ايران بود
هرگاه امريكائي ها . دشمنان ما بودند

پاي در مي آوردند، بسود طالبان را از 
  . ايران نيز بود

ما نيروي : كلين پاول مي گويد ●
چهارمي را بكار گرفتيم كه قواي جبهه 

افراد اين . متحد شمال افغانستان بود
نيرو يا پياده بودند و يا اسب مي 

ما اين نيرو را با پيشرفته ترين . داشتند
نيروي هوائي همساز كرديم و عمل 

   .كرد و نتيجه داد
  

  9درصفحه 

؟!اقتصاد ورشكسته و وطن در خطراست  
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ديدار ) 2009مه 24(استراتفور  ◄
رؤساي جمهور ايران و پاكستان و 
افغانستان در تهران را موضوع بررسي 

اين اجتماع . تفصيلي قرار داده است
  :مه انجام گرفته است 24در 
نخستين اهميت اين اجتماع در  ●

ايران . اينست كه ايران ميزبان است
وص بمثابه صاحب نقش در منطقه، بخص
آنهم . در افغانستان، سر برآورده است

از زماني كه امريكا از ايران خواست 
برغم .  در مقابله با طالبان، شركت كند
مارس  31شركت ايران در كنفرانس 

در الهه در باره افغانستان و برغم 
كوششهاي حكومت اوباما  براي اين 
كه ايران در افغانستان همكاري كند، 

از  جمله، . سوءظن ها وجود دارند
ايران سوء ظن دارد كه امريكا با 
طالبان وارد گفتگو شود و عربستان را 

در حقيقت، ايران مي . نيز دخالت دهد
خواهد پيش از آنكه در افغانستان با 
امريكا همكاري كند، موقعيت خويش 

  .را بعنوان صاحب نقش تثبيت كند
دومين اهميت اجتماع سه رئيس  ●

ت كه به دو جمهوري در تهران اينس
همسايه بزرگ افغانستان، در سامان 
يافتن وضعيت در اين كشور، مداخله 

غير نفوذ قومي و زباني كه .  مي دهد
اين دو كشور در افغانستان دارند،  
ايران و پاكستان در اين كشور نقشي 

اين نقش را در .  تاريخي مي داشته اند
مقابله با رژيم ماركسيستي افغانستان و 

ظامي شوروي سابق در اين مداخله ن
با توجه به اين . كشور ايفا كرده اند

امور، هرگاه راه حل سياسي براي 
مشكل طالبان پيدا شود، در باره 
مداخله دو كشور، در افغانستان، اتفاق 

  .آراء بوجود مي آيد
با توجه به اين امر كه قواي امريكا       

و ديگر اعضاي ناتو، در جنگ با طالبان 
اصل نمي كنند و چشم انداز توفيق ح

حل مشكل در كوتاه مدت مشاهده 
نمي شود، سر كشور بطور روز افزون 
متمايل به يك راه حل منطقه اي براي 

اين سه كشور همسايه . مشكل شده اند
هستند و بطور قطع نمي خواهند 

  . طالبان امنيتشان را مختل كنند
از سه كشور، افغانستان دستش زير  ●

  زيرا مشكل، مشكل اين . سنگ تر است
  

گزارشهاي اخير حاكي از .  كشور است
آنند كه كرزي مي كوشد با مال محمد 

پاكستان به .  عمر ارتباط برقرار كند
نسبت كمتري گرفتار مشكل طالبان 

بنا بر اين، قوت گرفتن طالبان . است
  .امنيت ملي پاكستان را تهديد مي كند

و ايران نمي خواهد در دو كشور     
مسايه، طالبان توان مزاحمت برايش ه

ايران و پاكستاني با .  بوجود آورند
. افراد مسلح بلوچ در جنگ هستند
پاكستان در همان حال كه مي خواهد 
طالبان تحت حمايت خود را در كابل 
حفظ كند تا هند نتواند خالء را پر 
كند، نمي خواهد در خاك خود، 

 ايران مي داند كه.  طالبان قوت بگيرند
بايد اين . به همه اهرمها نياز دارد

اهرمها را به اختيار درآورد براي اينكه 
  . از آنها در گفتگو با امريكا سود جويد

  
جنداهللا و انفجار در زاهدان و * 

موقعيت ژئوپليتيك رژيم ايران 
در مرزهاي شرقي و اثر حمله بر 

  :انتخابات رياست جمهوري
  

 ، استراتفور وضعيت2009مه  29در  ◄
در بلوچستان ايران را موضوع بررسي 

  :قرار داده است
گروه جند اهللا بطور رسمي مسئوليت   ●

عمل انتحاري در مسجد علي بن ابي 

مه، را  29طالب در زاهدان، در 
دولت ايران نگران است . پذيرفته اند

زيرا اين گونه عمليات گوياي آسيب 
پذيري امنيت در شرق كشور است و 

حاظ امريكا مهم است اين امر، هم از ل
  .و هم از لحاظ جند اهللا

جند اهللا مسئوليت عمل انتحاري در     
اين مسجد را پذيرفته است و مقامات 
ايران مي گويند انفجار سبب مرگ 

تن و زخمي شدن شماري  30حدود 
.  ديگر از حاضران در مسجد شده است
اين عمل انتحاري، دو هفته پيش از 

در ايران و انتخابات رياست جمهوري 
زماني روي  داده است كه حكومت 
اوباما به ابتكار ديپلماتيك مهمي در 
رابطه با حكومت ديني ايران، دست 

  . زده است
پليس ايران امريكا را متهم مي كند  ●

كه حامي اين گروه و برانگيزنده آن به 
و مدتها است . اين عمل انتحاري است 

 كه ايران پاكستان را نيز متهم مي كند
به اين كه اجازه مي دهد اين گروه 
بلوچستان پاكستان را پايگاه خود سازند 
و با انجام عمليات تروريستي به پاكستان 

با توجه به روابط نزديك .  باز گردند
پاكستان با عربستان، ايران به عربستان 

  . سعودي نيز سوء ظن دارد
گروه جند اهللا با طلبان افغانستان و     

القاعده رابطه برقرار  پاكستان و نيز
اين رابطه سبب نگراني . كرده است

چرا كه براي .  بزرگ رژيم ايران است
امنيت ملي ايران خطري بزرگ پديد 

  .آورده است
برغم گشايش ديپلماسي امريكا كه  ●

درب را بر روي گفتگو با ايران گشوده 
است، رژيم ايران نسبت به امريكا سوء 

ي سوء ظن دارد كه م. ظن دارد
سردار . خواهد اين رژيم را براندازد

: جعفري، فرمانده كل سپاه، گفته است
مقام معظم رهبري، آيت اهللا سيد علي 
خامنه اي سپاه و بسيج را مأمور كرده 
است هرگونه كوشش اعم از خشونت 
آميز يا غير آن را كه ثبات رژيم را به 

  . خطر اندازد، خنثي كنند
كا در باره اما گفتگوهاي ايران و امري ●

عراق و مسئله اتمي ايران و مسائل 
خاورميانه و جنگ با طالبان بر جا 

ايران از گفتگوي امريكا با .  هستند
طالبان و مداخله دادن عربستان موافق 
نيست و عمليات جند اهللا ممكن است 
ايران را به اقدام يك جانبه در 

عمليات اين گروه .  افغانستان بر انگيزد
گوهاي امريكا با ايران را مي تواند گفت

  . دچار مشكل كند
با توجه به دو گروهي كه رژيم را  ●

دردست دارند، يكي روحانيان و 
رئيس جمهوري (ديگري گروه منتخب 

، امريكا اين موقعيت را پيدا )و مجلس
مي كند كه از گروه منتخب حمايت 

و نيز، امريكا مي تواند نه تنها از . كند
از گروههاي گروه جند اهللا، بلكه 

شورشي عرب و كرد و آذري نيز 
  . حمايت كند

حمله جند اهللا موقعيت سخت سران  ●
آنها مي . را در تهران تقويت مي كند

خواهند احمدي نژاد براي بار دوم به 
. رياست جمهوري برگزيده شود
پراگماتيك ها كه مي خواهند با غرب 
وارد گفتگو شوند، از اين حمله زيان 

  .مي بينند
  

اقليت شيعه عربستان و روابط * 
  :ايران و عربستان

  
موقعيت ) 2009مه  21(استراتفور  ◄

اقليت شيعه در عربستان را موضوع 
  :بررسي قرار داده است

شيخ عديل الكلباني، اما مسجد كعبه،  ●
روحانيان شيعه را كافر خواند و گفت 
كه آنها مي بايد از شوراي عالي 

و اقليت سخن ا.  روحانيان رانده شوند
شيعه عربستان را عصباني كرده است و 
خواستار خلع الكباني از امامت مسجد 

واكنش شيعه، با توجه به . شده است
قوت گرفتن شيعه در منطقه خاورميانه 

هدفش افزودن فشار . انجام مي گيرد
بر رژيم سعودي است تا كه سياست 
خود را در مورد اتحاد بر ضد ايران و 

كشورهاي عرب،  اقليت هاي شيعه در
  .تعديل كند

از ماه فوريه كه ميان قواي انتظامي  ●
عربستان و شيعه ها در مدينه برخورد 
پيش آمد،  تقابل مذهبي  شدت گرفته 

شيخ نيمر باقر النيمر، روحاني . است
شيعه تهديد كرد در صورتي كه حقوق 
شيعيان رعايت نشوند، آنها ناچارند 

ن سركوب شد. عربستان را ترك كنند
شيعه ها توسط وهابي ها امر تازه اي 

اما اگر اين بار شيعه ها خواستار .  نيست
عزل امام كعبه شده اند، اين امر تازه 
اي است و حاكي از اينست كه شيعه 
هاي عربستان موقعيت خود را بهتر از 

  .سابق ارزيابي مي كند
تكفير روحانيان شيعه زماني روي   ●

 مي دهد كه دولت سعودي مشغول
يك اصالح ديني است كه بنا بر آن، 
روحانيان چهار مذهب سني مالكي و 
حنفي وشافعي و حنبلي در شوراي 

قرار . عالي روحانيان عضويت مي يابند
نيست در آينده نزديك، روحانيان شيعه 

با .  در اين شورا عضويت پيدا كنند
وجود اين، اين اصالح بلحاظ مذهبي 

  . و سياسي مهم است
دي ها خود را از دو دولت سعو ●

اين دو . جهت تحت فشار مي بيند
: جبهه بر ضد وهابي ها گشوده شده اند
در داخل، اصالح ديني و در آوردن 
يك زن به عضويت هيأت وزيران و 
تغيير رئيس امر به معروف و نهي از منكر 
و نيز رئيس شورايعالي قضائي محافظه 
كاران را نگران كرده است و جنبش 

اي كسب حقوق نيز برآن شيعه ها بر
در خارج، عربستان . افزوده شده است

با قوت گرفتن شيعه ها در منطقه و نيز 
. صاحب نقش شدن ايران، روبرو است
بدون ترديد، قوت گرفتن شيعه ها از 
  .عوامل  تحرك شيعه ها عربستان است

شيعه هاي عربستان نه تنها از موقعيت  ●
 شيعه ها در منطقه استفاده مي كنند
بلكه از آنها كمك نيز دريافت مي 

گرچه معلوم نيست ايران نقشي . كنند
در بر انگيختن شيعه عربستان داشته 
باشد، اما ترديد نيست كه ايران مي 
خواهد در عربستان نفوذ پيدا كند و از 
شيعه ها در بي ثبات كردن دولت 

  .عربستان استفاده كند
  
ايران حاضرنمي شود غني * 

  :ا    متوقف كندسازياورانيوم ر
  

، نيكولود كه از 2009مه  27در  ◄
سال در ايران  5سوي فرانسه بمدت 

مأموريت داشته است و كتابي در باره 
ايران نوشته است، مصاحبه اي به عمل 

از او در باره راه حل . آورده است

مسئله اتمي پرسيده اند و او پاسخ داده 
  :است

 راه حل اينست كه جامعه بين المللي ●
بپذيرد كه ايران اورانيوم را غني كند 
و ايرانيان بپذيرند كه فعاليتهاي اتمي 
آنها تحت بازرسي كامل آژانس بين 

  . المللي انرژي اتمي قرار گيرد
ماه حل مي شود  3مشكل ظرف  ●

هرگاه گروه مذاكرده كننده با ايران، 
تمام وقت به اين كار بپردازند و رئيس 

تمي گروه يك متخصص در امور ا
  . باشد

آيا ايران : خبرنگار از او مي پرسد ●
مي پذيرد غني سازي اورانيوم را 
. متوقف كند؟ او پاسخ مي دهد خير
حتي اگر ديگري غير از احمدي نژاد 
به رياست جمهوري برگزيده شود، 
ياراي متوقف كردن غني سازي 

در عوض . اورانيوم را نخواهد داشت
ر ممكن است روند غني سازي را بسيا

  . كند كند
اگر ايران : خبرنگار از او مي پرسد ●

غني سازي را متوقف نكند و به غني 
سازي اورانيوم در سطح پائين و با روند 
آهسته ادامه دهد،  با ايجاد ابهام، 
بحران اتمي را دائمي كند، چه؟  او 

هرگاه بنا بر غني سازي : پاسخ مي دهد
) درصد 5زير (اورانيوم در سطح پائين 

ا روند كند باشد و آژانس نيز بر آن و ب
نظارت كند، نه دليلي بر ادامه بحران 
مي ماند و نه مي تواند سطح غني 

  .سازي را باال ببرد
به مذاكره : خبرنگار از او مي پرسد ●

كنندگان با ايران چه پندي مي دهيد؟ 
  :او پاسخ مي دهد

يك گروه كه كاري جز اين  – 1
قت به آن گفتگو نداشته باشد و تمام و

بپردازد، مأمور اين كار كند و رئيس 
  .گروه نيز متخصص در امور اتمي باشد

گفتگو ميان دو طرف با موقعيت   - 2
برابر باشد تا كه ميان دو طرف، اعتماد 
پديد آيد و گفتگو كنندگان نسبت 

  .بيكديگر اعتماد  پيدا كنند
موضوع گفتگو : خبرنگار مي پرسد ●

در حال : هدچه باشد؟ او پاسخ مي د
حاضر ايرانيان مي گويند ما اورانيوم را 

اين . درصد غني نمي كنيم 5بيشتر از 
كافي نيست اما بر پايه آن مي توان 

موضوع گفتگو . گفتگو را شروع كرد
مي بايد استقرار يك سامانه مراقبت و 

تا وقتي كه ايران دو يا .  كنترل باشد
سه نيروگاه اتمي پيدا نكرده است، 

سانتريفوژ  50000ياز ندارد كه بدان ن
.  براي غني سازي اورانيوم بكار اندازد
ايرانيان مي خواهند به باشگاه 
كشورهاي صاحب تكنولوژي اتمي 

مي توان اين خواست آنها را . بپوندند
برآورد و آنها نيز بپذيرند كه تهيه 
سوخت اتمي مي بايد متناسب با نياز 

  .كشور به اين سوخت باشد
چنين راه حلي :  ر مي پرسدخبر نگا ●

آيا اسرائيل را قانع مي كند؟ او پاسخ 
ممكن است اسرائيل از : مي دهد

اما . گفتگو بر اين اساس خشنود نباشد
براي آنها، دست زدن به حمله نظامي 
به ايران مشكل است آنهم با وجود اين 
كه امريكا و اروپا و روسيه و چين بر 
 آن شده باشند كه با ايران چنين

  . توافقي را بعمل بياورند
وضعيت اقتصادي ايران، : انقالب اسالمي

رياست » انتخابات«در اين ايام كه رژيم 
جمهوري را تدارك مي كند، وضعيت 

  :ورشكستگي است

نظام بانكي ورشكسته 
  -آمار دروغ   -است 

گوشت و قند وارد 
  ...مي شوند و

  
  
نظام بانكي ايران سالها است * 

  :كه ورشكسته است
  

، بيژن ماندار زنگنه، 88خرداد  3در  ◄
وزير نفت در حكومت خاتمي گفته 

 يآور است برا تأسف واقعاً: است
خوب  رانيهمه مد نيكه ا يكشور

 يانسان يها هيهمه سرما نيدارد، ا
 ستيدو نيا ي من واقعاً غصه. دارد

است را  كه رفته يدالر ارديليم
از آن  شيكه ب يا غصه يول خورم يم
و  ها تيظرف ي غصه رم،خو يم

است كه اآلن دارد  يانسان يها هيسرما
 نيا. شود يم ورگ در كشور زنده به

 ستيباالتر از آن دو يلياش خ غصه
پول عامل توسعه  .دالر است ارديليم
 . است ازينبدان توسعه  يبرا يول ستين

خوب  تيرياما اگر انسان مد
 نيآن را هم تأم تواند يباشد م داشته
ها واقعاً  سال نيوز و در اامر. كند
. كردند ريما را تحق يانسان يها هيسرما

 تيو عقالن يدورزخر ت،يريبه نهاد مد
 نيها توه كردند و به عقل انسان نيتوه
ساله  14دختر  نديگو يم يوقت كنند يم

 يساز ياش دارد غن خانه نيرزميدر ز
ها  به شعور انسان نيا. كند يم ومياوران
  .كند يم نيتوه
ها قبل از  سال رانيا يها بانك   

 يول شدهورشكست  ،يبحران جهان
آنجا شفاف . به مردم نگفته اند نيمسئول

 ستيشفاف ن نجايا دند،يبود و همه فهم
ها  چه به سر بانك داند ينم يو كس
 يما دچار بحران يها بانك....است آمده
 رانيا يبانكدار خياند كه در تار شده

 نجا،يدر ا نكهيا ليدل .است سابقه يب
 نيبدهند ا التيتسه توانند يها نم بانك

تومان  ارديليها هزار م است كه ده
كه  ييها از پول ياريبس يعني. اند يمنف

شده اوالً  ها به مردم داده سال نيدر ا
داده شده و  يبه چه كس ستيمعلوم ن
. اصالً برنخواهد گشت نكهيدوم ا

مطالبات  نكهيا يعني گردد يبرنم
ها دچار  ول است و بانكوص رقابليغ

 يبانكدار خياند كه در تار شده يبحران
  .است سابقه يب رانيا

وقتي رژيم شاه سقوط : انقالب اسالمي
كرد، نظام بانكي ايران را از پول خالي 

آن زمان، . كرده و پولها را برده بودند
صحبت از اين شد كه آيا بايد به مردم 
گفت نظام بانكي ايران ورشكسته است و 

. بني صدر وزير دارائي شديا نبايد گفت؟ 
كارشناسان را به كار خواند و آنها طرح 

آن . تجديد سازمان بانكي را تهيه كردند
. بانكها ورشكسته اند: وقت، به مردم گفت

ما بانكها را تجديد سازمان مي كنيم و به 
كار بانكها مي . خدمت توليد در مي آوريم

بايد اعتماد شما مردم را برانگيزد و 
ما مي بايد به كار بانكها رونق اعتماد ش
  . ببخشد

  
مردمي كه بحران اقتصادي امروز را در 
غرب مي بينند و در كشور خود، نظام 
بانكي را ورشكسته مي يابند، البد به 

  .بزرگي آن خدمت پي مي برند
  
هزار  40مطالبات معوقه بانكها * 

  :ميليارد دالر است
  

خرداد سرمايه خبر داده  5در  ◄
و  يامور اقتصاد رينان وزسخ : است
   ندگانياز نما يدر جمع تعداد ييدارا
  

  10درصفحه 

؟!اقتصاد ورشكسته و وطن در خطراست  
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است كه  ياقتصاد ونيسيمجلس در كم
در مورد  ندگانيدر پاسخ به پرسش نما

: اعالم كرد يمطالبات معوق بانك زانيم
و  ستين يآمار بانك ها آمار درست«
 ارديليهزار م 51مطالبات معوق  زانيم
  » .تومان ارديليار مهز 40است نه  مانتو
 سهيرئ اتيعضو ه يناصر موسو    
روز گذشته با اشاره  ياقتصاد ونيسيكم
را  يكل معوقات نظام بانك« نكهيبه ا
اعالم كرده  الير ارديليهزار م 400
اقتصاد در پاسخ به  ريوز«: ، گفت»اند
اعالم كرد البته  نهيزم نيدر ا يسوال

در . ستين يآمار بانك ها آمار درست
هزار  140معوقه بانك ها  86ال س
 يبود كه با پرداخت ها الير ارديليم

به آن  الير ارديليهزار م 10انجام شده 
 الير ارديليهزار م 150اضافه و به 

است كه  يدر حال نيا» .است دهيرس
 يكل بانك مركز سيرئ يمحمود بهمن

روز  9ماه و  بهشتيارد 26 خيدر تار
ر مشكالت فروش د«: گفته بود شيپ

را باال برده  مابازار، مطالبات معوق 
 يهم اكنون مطالبات معوق دفتر. است
تومان است كه اگر  ارديليهزار م 33ما 
 يم شتريشود، ب يشفاف ساز يقدر
روز  يگفته ها با گفته ها نيو ا«شود 

 ريوز ينيحس نيالد دشمسيس كشنبهي
مجلس  ياقتصاد ونيسياقتصاد در كم

دارد و  يومانت ارديليهزار م 18فاصله 
اقتصاد منجر به قانع  ريوز اتاظهار نيا

  ».شده است ندگانينشدن نما
  

معاون برنامه گذاري وزارت * 
آماري كه آقاي احمدي : نفت

نژاد ارائه مي دهد، غير واقعي 
  :هستند

  
گزارش  به، 88خرداد  10در  ◄

خبرنگار ايلنا، اكبرتركان، معاون 
در  ريزي وزارت نفت و وزير راه برنامه

در  هاشمي رفسنجاني،  حكومت
در  ، هاي حمل و نقل همايش تشكل

ه گفت ،حمايت از مير حسين موسوي
در سياست، مردان بسياري از : است

اند كه اين امر  نفت به مردم وعده داده
به  50در نگاهي به اقتصاد ايران از سال 

تزريق نفت  .خورد چشم مي هخوبي ب
ر به اقتصاد كه به عدم تعادل منج

شود، از نظر برخي به عنوان بيماري  مي
هلندي معروف شده است و در ايران 

هاي بسياري براي درمان  نيز كوشش
اين بيماري انجام شده است ولي با 
توجه به عدم تعادالتي كه به وجود 
آمده، اين بيماري از حالت درمان 
خارج شده است و ديگر قابل درمان 

 .نيست
ر كسي شعار بنابراين بهتر است ديگ   

نفتي ندهد، نفت نعمت زيرزميني است 
هاي  توان آن را به دارايي كه تنها مي

رو زميني تبديل كرد كه اگر اين 
درآمدها به اقتصاد وارد شود، 

كند كه ما  اي را شروع مي بيماري
اين  .اكنون در آن درگير هستيم هم

بيماري جديد باعث تغيير فرهنگ شده 
د شده، است كه فرهنگ جديد ايجا

ممكن است ديگر ارزش نباشد و 
 .اشتباهات بزرگي را به همراه بياورد

ريزي  من به عنوان معاون برنامه     
كنم كه آنچه  وزارت نفت اعالم مي

درباره آمارهاي نفت عنوان شده 
 . است، دقيق نبوده و غير واقعي است
دو شب گذشته رييس جمهور در برنامه 

پارس  10 و 9تلويزيوني خود گفت فاز 
جنوبي در دولت نهم افتتاح و اجرا 

اين در حالي است كه در  ،شده است
قرارداد آن منعقد شده  2002سال 

درصد  27است و در ابتداي دولت نهم 
رسد  پيشرفت داشت كه به نظر مي

گزارش اشتباه به رييس جمهور ارائه 
 .شود مي
همچنين درباه پااليشگاه پارسيان در     

ان شد كه غير دقيق بود رسانه ملي عنو
به طوري كه اين پااليشگاه در زماني 
وزارت زنگنه شروع شد و در همان 

برداري  زمان هم بخشي از آن به بهره
رسيد، بنابراين نبايد با تغيير و جابجايي 

 .مديران از حقايق كم كرد
احتماالً آقايان براي خودنمايي       

 . اند اين آمار را اشتباه گزارش داده

هاي پتروشيمي نيز تمام  در پروژه
زاده قرارداد  ها در زمان نعمت پروژه

بسته و اجراي آن آغاز شد و تنها يك 
پتروشيمي در زمان دولت نهم افتتاح 

  .شده است
  

صنعت دام پروري كشور در * 
  :آستانه ورشكستگي است

  
 ، ايلنا، به گزارش 88خرداد  4در  ◄

سيداحمد مقدسي عضو هيات مديره 
گفته  امور دام  ز همكاري هايمرك
صنعت دامپروري كشور به ورطه  : است

عامل . ورشكستگي كشيده شده است
واردات بي رويه  اين ورشكستگي،
بر اساس  . استگوشت قرمز 

استانداردهاي جهاني نياز گوشت 
كشورمان در داخل تامين مي شود 
ولي با اين وجود هرساله مقدار زيادي 

وشت كه از گ) هزار تن 70تا  60(
لحاظ كيفيت قابل رقابت با توليد 
داخل نيست از كشورهايي همچون 
هند و برزيل به كشورمان وارد شده و 
توليد كنندگان داخل را متضرر مي 

متاسفانه هر سال با واردات بي . كند
رويه گوشت قرمز بازار توليدات 
داخلي به هم ريخته و باعث مي شود 
گوشت توليدكنندگان روي دست 

. ان بماند و توليد آنها خريداري نشودش
قيمت تمام شده گوشت قرمز براي 
توليد كنندگان به استناد آمار وزارت 
جهاد كشاورزي در هر كيلو سه هزار 

درصدي 10تومان است كه با يك سود 
تومان مي رسد  3300اين قيمت به 

ولي در حال حاضر شركت پشتيباني 
عالم اامور دام حتي اين رقم را هم 

نمي كند و ما مجبوريم گوشت مان را 
تومان زير قيمت تمام شده به  400با 

تومان در هر كيلو  2600قيمت 
  . بفروشيم

 

كاهش توليد چقندر قند از * 
ميليون  5/1ميليون تن به  6/6

  :تن
  

 :لنايا، به گزارش 88خرداد  4در  ◄
انجمن  رهيمد أتيو عضو ه ريدبدانائي 

كر از قند و ش يها كارخانه يصنف
قند و شكر  يها كارخانه ديتوقف تول

 تيعدم حما ليدل به ريماهه اخ 3در 
مصوبه : ديگو يو م دهد يدولت خبر م
 يياجرا زيشكر ن ديخر يدولت برا

كاهش : ديگو يم ييبهمن دانا. نشد
 150تعرفه واردات قند و شكر از  ديشد
 ر،يسال اخ 3 يدرصد ط  10به 

آستانه  چغندر كشور را در يها كارخانه
ساالنه  ازين يو. قرار داده است يليتعط

تن قند و شكر  ونيليم  2را  رانيبازار ا
پس از : ديافزا يعنوان كرده و م

تعرفه واردات قند و شكر  ديكاهش شد
 871و  ونيليم  4 ر،يسال اخ 3ظرف 

شده  ورهزار تن قند و شكر وارد كش 
 داتياست كه تول يدر حال نيا. است

 يدر انبارها باق رانيا يها كارخانه
انجمن  رهيمد أتيعضو ه. اند مانده
قند و شكر اعالم  يها كارخانه يصنف
 6از  شيچغندر از ب ديتول: كند يم
 ونيليم 7/1به  85تن در سال  ونيليم

است؛  افتهيكاهش  87تن در سال 
در  زين كرقند و ش ديتول نكهيضمن ا

  500تن به  ونيليم 3/1مدت از  نيهم
با  ييدانا. است افتهيكاهش هزار تن 
واردات قند  نيياز تعرفه پا ديانتقاد شد

: كند يم حيو شكر به كشور تصر
كل  88قانون بودجه  40براساس بند 

محصوالت  يينها يكشور، تعرفه كاالها
در حد تعرفه واردات  ديبا يكشاورز

تعرفه واردات  اكنونهم . خودرو شود

 يو. درصد است  90خودرو در كشور 
با وجود گذشت : كند يطرنشان مخا
 ،يجار روز از آغاز سال 50از  شيب

اصالح تعرفه  يبرا يهنوز اقدام
صورت  زيواردات قند و شكر به كشور ن

با اشاره به توقف  ييدانا. نگرفته است
قند و شكر در سه  يها كارخانه ديتول

دولت  تيعدم حما ليدل هب ريماهه اخ
ل مصوبه آذرماه سا: دارد ياظهار م
  200 ديخر يبرا رانيوز أتيگذشته ه

 يچغندر يها هزار تن شكر از كارخانه
  .نشده است ييتاكنون اجرا

 

اقتصاد دان، در نامه به  80* 
نامزدها، به آنها،  راه كارهاي 

  :اقتصادي پيشنهاد كرده اند
  

 80نامه ، سرمايه 88خرداد  11در  ◄
را   رانيا ياقتصاددان دانشگاه ها

زدهاي رياست نام«خطاب به 
اين . انتشار داده است» جمهوري

راه كار پيشنهاد كرده  6اقتصاددانان، 
  .اند
 يفكر ضرورت وجود چارچوب -1
 :اداره امور يو سازگار برا نيمع
 ديبا يجمهور استير ينامزدها   

خود را در رابطه با  يچارچوب فكر
دولت، بازار، بخش  گاهيجا يچگونگ
 ،يارز و يپول ،ينظام بانك ،يخصوص

 ،يتعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهان
علم  يها استيو س ينوآور ينظام مل
از حلقه  يو بهره مند يو فناور

 ،يبر دانش بشر يكه متك يمشاوران مل
باشد،  ايو تجارب كشور و دن يونمندقان

 ييخود و گروه اجرا يبه وضوح برا
 .و اعالم كنند نيهمراه تدو

 و لتمتناسب كردن اندازه دو -2
 : يمال يها استيس
 نيهمچن يالزامات زمان حسب    

 ينسبت به متناسب ساز يالزامات قانون
 يساختار و كاركرد دولت در راستا

 فيوظا يو اثر بخش يكارآمد
 ديبا يدولتمردان آت ،يتيحاكم

را انجام دهند تا از رهگذر  ياصالحات
بخش  يكسب و كار برا يآن فضا
 ين خصوصو امكا افتهيبهبود  يخصوص

به  تيبا عنا يلتدو يها تيمالك يساز
  .كارگران فراهم شود يحقوق صنف

اصالح  وياستقالل بانك مركز -3
 : آن يساختار و كاركردها

 يدر راستا يبانك مركز استقالل   
اثر بخش  ،يتيامور حاكم فيانجام وظا

از  انتيص يبودن آن در حوزه ها
و برنامه  ياستگذاريس ،يارزش پول مل

 استياستقالل س ،يدر نظام بانك يزير
تعامل فعال  نيكشور در ع يپول يها

 يدولت، ارتقا يمال يها استيآن با س
 تو ثبا يامور بانك ياستاندارد ها

از جمله  يو بانك يبه نظام پول يبخش
. است يعاجل دولت آت اريبس فيوظا
 ديمورد تاك رينكات ز نهيزم نيدر ا
 :است
 يها استيسجداً از اتخاذ  ديبا - اول
 شاتيكه بر گرا يانبساط يو پول يمال

 يموجود در اقتصاد دامن م يتورم
 يم ياقتصاد يثبات يزند و موجب ب

همانطور كه  رايكرد ز زيشود، پره
با استفاده نادرست و  دنديهمگان د
هنگفت  ياز درآمدها شانهيساده اند

بر كشور  يدرصد 25تورم  ينفت
ا درآمده نيشد، حال آنكه ا ليتحم
بلندمدت  يراهبرد هيتوانست سرما يم

 .كشور باشد
 شيارز كم وب ياگر نرخ اسم -دوم

ثابت نگه داشته شود و اقتصاد كشور با 
تورم مواجه باشد و در  يباال ينرخ ها

 يباز برا يدرها استيحال س نيع
كنندگان  ديواردات اتخاذ شود، تول

توان رقابت خود  شياز پ شيب يداخل
از دست  يالملل نيب و يرا در سطح مل

در بخش  يدهند و ركود تورم يم
 .رديگ يكشور شكل م يديتول يها

و الزام  يفيتكل التيتسه شيافزا - سوم
به  شتريمنابع ب صيبانك ها به تخص

زودبازده و اشتغال زا نه تنها  يطرح ها
را در معرض مخاطرات  يبانك ستميس

مطالبات مشكوك الوصول قرار  شيافزا
شركت  رانيدست مددهد بلكه  يم
 يرا از اعتبارات بانك يخصوص يها

 يتيوضع نيدر چن. كند يكوتاه م
بزرگ  يها يگذار هيسرما يمال نيتام

و بلندمدت هر روز دشوارتر و حجم 
كاهش  يبخش خصوص يگذار هيسرما

 .ابدي يم
دخالت دولت در  شيافزا -چهارم

از  يتعداد يرسم ينرخ گذار نهيزم
بخش  انيزكاالها موجب خسران و 

 يگذار هيسرما يده انيو ز يخصوص
نوع  نيا. شود يانجام شده، م يها

 يبخش خصوص انيمداخله ها به ز
ها از بخش  هياست و موجب فرار سرما

 .شود يمورد مداخله م يها
خدمت  دري صنعت يفناور استيس - 4

 :ياقتصاد مل ييشكوفا
در  ييها شرفتيپ رياخ يسال ها در    
هواوفضا،  ،يهسته ا يتكنولوژ نهيزم
مواد به  يو تكنولوژ يوتكنولوژيب

ما از  گاهياما هنوز جا ميدست آورده ا
. ستيمطلوب ن انياقتصاد دانش بن ديد

كشور متشكل از  ينوآور ينظام مل
 يقاتيدولت، دانشگاه ها، موسسات تحق

 يلتاساساً دو يديتول يو شركت ها
كشور با  يقاتياست و موسسات تحق

 نيدر ا. مواجهند اريبس فيتداخل وظا
انجام  يمنابع برا صينظام تخص

از سمت عرضه و توسط بخش  قاتيتحق
 يو تقاضا برا رديگ يصورت م يعموم
 نيبه هم. و توسعه اندك است قيتحق

ها  افتهي لياز تبد نينو عيجهت در صنا
كردن آن  يبه محصوالت و تجار

 .ستين يرخب
انتظار  يجمهور استير ينامزدها از
 يد بدون افتادن در دام شعارهارو يم

در  يمنسجم يعوام پسندانه برنامه كار
و به دو  هيته ينوآور ينظام مل نهيزم

انتقال  يعني يكسب فناور گريبعد د
 نيح يريادگياز خارج و  يفناور

 .نديمبذول فرما يانجام كار توجه كاف
 يها استيو س يتعامل خارج-5

 يدر خدمت توسعه اقتصاد يتجار
ر حاضر تعامل سازنده با كشور عص در  
 يها تيو استفاده از موقع گريد يها

توسعه  يكشور برا ييايجغراف يراهبرد
 راستياجتناب ناپذ يهمه جانبه امر

بدان آگاهانه و مسووالنه  ديكه با
كه  ياز معضالت يكي. پرداخته شود

 ديدهم با يجمهور استير ينامزدها
 اشتهد ييآن چاره و برنامه اجرا يبرا

و منطقه  يالملل نيب ييباشند، تنش زدا
سازنده با  يگفت وگو قياز طر يا

اهداف  يدر راستا يخارج يدولت ها
 نهيو برطرف كردن هز يمنافع مل

از دوش اقتصاد  ياقتصاد يها ميتحر
آزاد  انيجر يبرا يو بستر ساز رانيا

 ،يا هيسرما يكاالها يعلم و فناور
 ،يخارج يگذار هيجلب سرما

 ياز فرصت ها يريره گبه هتدرج
توان  تيكشور و تقو يبرا نينو
 .است يمل داتيتول
انتظار  يجمهور استير ينامزدها از   
 داتياز تول تيرود در جهت حما يم

 يگام بردارند تا بخش ها يداخل
 قيكشور را از ورطه ركود عم يديتول
 ينظام ارز تيهدا. برهانند يكنون
 يباشد كه توان رقابت يبه نحو ديبا
 يكنندگان كشور در بازارها ديتول

 نييحفظ شود و تع يو خارج يداخل
 تيبا هدف حما يبازرگان دنرخ سو

و مبارزه با  يداخل دياز تول ينشيگز
فراهم . افتد ديتواند مف يقاچاق كاال م
 وستنيپ يمذاكرات برا نهيكردن زم

تجارت و  يبه سازمان جهان رانيا
 تجارت منطقه ليتسه ياكو برا تيتقو
 نيدر مناسبات ب ييو تنش زدا يا

سازنده  يگفت وگوها قياز طر يالملل
و  رديها در دستور كار قرار گ ولتبا د

كاهش  ياقتصاد يها ميتحر نهيبار هز
 .ابدي
اقتصاد بازارمحور  ينهاد ها ييبرپا -6

 يكل يها استيس يدر چارچوب اجرا
 44اصل 
چهار برنامه توسعه به مسووالن  تجربه

 كياز  ييته است رهانظام آموخ
ناكارآمد و بزرگ به  ياقتصاد دولت

با آنكه در . ستين ريامكان پذ يسادگ
كشور  ياسناد گوناگون، نظام اقتصاد

شده بود كه در آن  ميترس يبه شكل
 فايا ديرا با يشترياقتصاد بازار نقش ب

در  ينونمانع بزرگ قا كيكرد اما  يم
راه وجود داشت و آن روشن  نيا

 يود و قلمرو بخش هانبودن حد
در اقتصاد  يو تعاون يخصوص ،يدولت
بود كه مطابق  يموضوع نيا. بود

 نيبر اساس قوان ديبا يقانون اساس
شدن  يبا سپر يشد ول يم نييتع يعاد
به سه دهه از انقالب به طور  كينزد

به هر صورت . است افتهيشفاف تحقق ن
اندازه دولت،  يمتناسب ساز مروزا

و بازار،  يخش خصوصب يتوانمند ساز
مدار  كيقرار دادن بازار و دولت در 

كار  ميسازنده و همراه با تقس يتعامل
دو نهاد به منظور شتاب  نيا نيب ياصول
 يو بهره ور يبه رشد اقتصاد دنيبخش
 يو كاستن از بار مال يديمنابع تول يكل

 يضرور ،يدولت يتصد يتيريو مد
 .است

به  به صراحت ديمحترم با ينامزدها  
 ييكه چه برنامه ها نديبگو رانيمردم ا

اصل  يكل يها استيس ياجرا يبرا
بازدارنده كسب و كار  طي، بهبود مح44
 يگذار هينامساعد سرما يفضا رييو تغ
چرا كه تحت . در نظر دارند يكنون
توان از بخش  يموجود نم طيشرا

 اقيانتظار داشت شوق و اشت يخصوص
 يدولت عيصنا تيمالك يبرا يوافر

 .نشان دهد
اقتصاد دان  80نامه : انقالب اسالمي

نامزد برنامه  4آشكار مي كند كه 
  در عين حال، در اين . اقتصادي ندارند

نامه نسبت به تحول اقتصادي از اقتصاد 
مصرف محور به اقتصاد توليد محور و 
... رانت خواري و عدالت اجتماعي و

  . مسكوت گذاشته شده اند
  

ندارد باج  دولتي كه استقالل* 
مي دهد و رژيم مافياها باجهاي 

  :بزرگ مي دهد
  

معاون سابق  ،دكتر نژاد حسينيان◄
: است گفتهنفت  الملل وزارت امور بين

به هند و پاكستان  اگر حجم صادرات
متر مكعب باشد، از   ميليون 60روزانه 

ميليون  25روزانه   جيب مردم ايران
ف ها تخفي و پاكستاني  ها دالر به هندي

 شود داده مي
  ميليون متر مكعب در روز 150و اگر  

بالغ   صادر كند، ميزان تخفيف روزانه
 ميليون دالر خواهد شد و 55بر 

 ساله قرارداد براي حالت 25در دوره  
  ميليارد دالر و براي حالت 225اول  

 ميليارد دالر تخفيف داده 495دوم 
  به طور خالصه قرار است. شود مي 

پاكستان از    تنش بين هند وبراي رفع 
ميليون دالر  7تا   3/2 طرف هر ايراني

گاز هند و پاكستان   هاي به شركت
  .شود  كمك بالعوض

امضاي آن حتي با قيمت   اصرار به     
دارند تا به مردم بگويند   هاي پائين
را كه چندين سال در   قراردادي

بوده و دو دولت قبلي  دست مذاكره
  د آن را امضا كنند، ما بابودن  نتوانسته

اينكه   با توجه به . قاطعيت امضا كرديم
تصويب   اين قرارداد بايد در مجلس
خيانتي كه   شود، بايد همه مردم را از

خواهد   سال دامن كشور را 25براي 
نمايندگان خود  گرفت، آگاه كنيم و از

  . بگيرند  بخواهيم جلو آنرا
  

  11درصفحه 

؟!اقتصاد ورشكسته و وطن در خطراست  
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ن اقتصاد ورشكسته و وط
  در خطراست

  
ايران در فرار مغزها مقام اول * 

  :را دارد
  

آمار صندوق بين ،  88خرداد  9در  ◄
حاكي از اين واقعيت تلخ  المللي پول 

كشور در  91در ميان ،  ايران شد كه 
  از  ، حال توسعه و توسعه نيافته جهان

 .قرار داردنظر فرار مغز ها در رتبه اول 
اني به داليل اير 180تا  150ساالنه     

تنها (مختلف از ايران مهاجرت مي كنند
دانشگاهي  220ميالدي  2000در سال 

ايران را به مقصد كشورهاي غربي 
  و طبق آمار صندوق بين ) ترك كردند

 250المللي پول هم اكنون بيش از 
هزار مهندس و پزشك ايراني و بيش از 

هزار ايراني با تحصيالت عاليه در  170
مي كنند و طبق آمار  آمريكا زندگي

 87رسمي اداره گذرنامه، در سال 
دكتر و  3/2كارشناس ارشد،  15روزانه 

نفر ليسانس از كشور  5475در مجموع 
 .مهاجرت كردند

پرجاذبه ترين كشورها براي فرار 
 "مغزهاي ايراني براساس گزارش 

كه در  "مهاجرت نخبگان از ايران
آسيبهاي اجتماعي ايران، "كتاب 
از سوي مركز  "به آيندهنگاهي 

تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص 
مصلحت نظام منتشر شده است، 
كشورهاي آمريكا، كانادا، فرانسه، هلند 

 .و برزيل است
درصد از  80همچنين بيش از 

برگزيدگان المپيادهاي علمي سالهاي 
اخير و اكثر رتبه هاي دو رقمي جذب 
دانشگاههاي خارجي و به ويژه آمريكا 

كه اكثراً قصد بازگشت به ايران  شدند
 .را ندارند

 125نفر از  90هم اكنون بيش از 
 72استعداد درخشان كشور يعني 

درصد از كساني كه در سالهاي اخير 
در المپيادهاي جهاني رتبه كسب كرده 
اند، در آمريكا تحصيالت خود را ادامه 
 3مي دهند كه اميد به بازگشت آنها 

از  غير عداد البته اين ت .درصد است
كساني است كه در دانشگاههاي 

خاور دور و (كشورهاي شمالي ايران
و كشورهاي عربي مشغول ) منطقه قفقاز

  .به تحصيل هستند
در اين وضعيت سياسي : انقالب اسالمي

و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، 
نمي توانند در » مبارزات انتخاباتي«

  :فضاي آزاد انجام بگيرند
  

ه نامزدها در روزهائي ك
» منشور حقوق بشر«

انتشار مي دهند، 
تجاوزها به اين حقوق 

  :وسعت دارند
  

در روزهائي كه نامزدهاي * 
رياست جمهوري از حقوق 
انسان و دانشجو دوستي دم مي 
زنند، نيز سركوب دانشجويان 

 :ادامه دارد
 ◄ 
زنداني سياسي هود ، 88خرداد  2در  

يازرلو پس از تائيد حكم به زندان 
اين  .منيتي رجايي شهر كرج تبعيد شدا

زنداني سياسي و دانشجوي مديريت 
 ،صنعتي دانشگاه غير انتفاعي قزوين

 87خردادماه سال  4در تاريخ  ،پيش تر

طي احضار به دادگاه انقالب بازداشت 
ما  9يازرلو پس از تحمل   .شده بود

زندان اوين در  209حبس در بند 
توسط بهمن ماه سال گذشته  29تاريخ 
دادگاه انقالب به رياست  15شعبه 

سال حبس  3قاضي صلواتي به تحمل 
اين . تعزيري توام با تبعيد محكوم شد

حكم عيناً براي نازيال دشتي ، مادر اين 
زنداني به اتهام هواداري از يكي از 

  .  احزاب اپوزيسيون صادر شد
در پي اعتراضهاي ، 88خرداد  2در  ◄

خاتمي، دانشجويي به ويدئويي از 
دامنه اعتراضات  ،سابق يرييس جمهور

به سطح شهرهاي آذربايجان كشيده 
دو رو روز پيش گزارشها و  .شد

تصاويري از ضرب و شتم دانشجويان 
 .معترض منتشر شده بود

بر اساس اخبار منتشره، جمعي از اهالي 
تبريز در جريان مراسم ورزش همگاني 
روز جمعه در پارك ائل گولي ، با سر 

دن هر گونه كرن شعارها و محكوم داد
توهين و اهانت به اقوام خواستار 
عذرخواهي رسمي سيد محمد خاتمي 

 .شدند
اعتراضهاي مردم با دخالت نيروهاي     

   امنيتي و پرتاب گاز اشك آور به سمت
معترضين به خشونت كشيده شد و 
تعدادي زخمي و چندين نفر نيز 

در ميان بازداشت  .بازداشت شده اند
استاد (شدگان اسامي عليرضا فرشي 

، علي اسالمي، اصغر چمني، )دانشگاه
بايرام خالق زاده، سجاد قاراباغلي و 
وحيد آقاجاني و همسرش سحر فتحي 
به همراه هاله فتحي به چشم مي 

در پي ، 88خرداد  6در  ◄ دنخور
برگزاري دو روز تحصن آرام در 
دانشكده معدن و متالورژي دانشگاه 

رياست دانشكده ملزم به ارائه  اميركبير،
توضيحات در مورد عملكرد خويش و 
پاسخ گويي به اساتيد و دانشجويان 

  .شتاين دانشكده گ
جلسه مناظره  و  ، 88خرداد  6در  ◄

پرسش و پاسخي كه بين نمايندگان 
رياست جمهوري در  نامزدچهار 

 ، گرفتاردانشگاه آزاد زنجان برگزار شد
م كه در اين مراس. گشتتشنج 

حضور نامزد، دانشجويان حامي چهار 
لباس شخصي وابسته به  افراد. داشتند

بسيج با سازماندهي و حمايت حراست 
دانشگاه اقدام به توهين و هتاكي 
نسبت به نامزدهاي طيف موسوم به 
اصالح طلب و اختالل در برنامه هاي 

دانشجويان اعتراض . ند كردجاري 
 هاقدام ب مأموران حراست.  كردند

خارج كردن تني از فعاالن دانشجويي 
 .جلسه شدندحاضر از 

 .مقاومت كردنددانشجويان      
ضرب و شتم  انيروهاي مذكور ب

دانشجويان منتقد تشنج بيشتري را در 
در پي اين ضرب و . كردندجلسه ايجاد 

شتم تعدادي از دانشجويان كه دچار 
آسيب شدند پس از مراجعه به پزشكي 

ست دانشگاه آزاد زنجان حرا ، ازقانوني
  شكايت كردند

  
در همان حال كه احمدي * 

نژاد رأي مي خرد و نامزدهاي 
ديگر وعده توزيع درآمد نفت 
را مي دهند، كارگران مزد 
دريافت نمي كنند و اخراج و 

  :زنداني مي شوند
  

، اطالع حاصل شد 88خرداد  2در  ◄
كه گروهي از كارگران كه در روز 

، اني كارگرروزجه اول ما مه، 
همچنان در  بازداشت شده اند، 

  .بازداشت هستند
جليل احمدي ، 88خرداد  2در  ◄

فعال كارگري و عضو سنديكاي شركت 
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه طي 
احضاريه اي مكتوب به دادسراي 

 .عمومي شوش احضار شد
 علي نجاتي از ، 88خرداد  2در  ◄

. احضار شددادگاه انقالب شوش  سوي 
خردادماه در دادگاه  5شنبه  بايد دراو 

اين احضار .مي شدانقالب شوش حاضر 
به دادگاه  در پي دستگيري نجاتي  در 

 .، بعمل آمده استاسفندماه 18
بر پروندة جديدي  واواكبازجويان 

در روزهاي اخير . او گشوده اند  ضد 
تن ديگر از فعالين كارگري نيشكر  2

ار هفت تپه به دادگاه انقالب  احض
  شده بودند

بنابه گزارش ، 88خرداد  4در  ◄
رسيده از زندان اوين ، تعدادي از 
بازداشت شدگان روز جهاني كارگر در 

تحت  شكنجه هاي جسمي  209بند 
جعفر عظيم زاده ،     .نده اقرار گرفت

محمد اشرفي و سعيد يوزي  به بند 
يكي از . زندان اوين منتقل شدند 209

ها مي خواهد از آن واواكبازجويان 
كه اتهامات نسبت داده شده را 

  .آنها نمي پذيرند. بپذيرند
جعفر عظيم زاده پس از رد        

زير  ناتهامات وارده و امضاء نكرد
برگة اتهامات، مورد هجوم بازجو قرار 
گرفت و بشدت مورد ضرب و شتم و 

  . شكنجه جسمي قرار گرفت
 بنابه گزارش، 88خرداد  5در  ◄

از  تن 170حدود  وش،رسيده از ش
نفر از  70و كارگران كاغذ پارس

نفر از 18پارس و  حرير كارگران 
شكر از اول يحمل كيسه نكارگران 

خردادماه يا اخراج شده اند و يا در 
  آستانه اخراج قرار دارند

دبير اجرايي خانه ، 88خرداد  6در  ◄
كارگر استان خوزستان از تجمع 
 كارگران لوله سازي خوزستان در
مقابل دفتر سهامداران اين كارخانه در 

 . ه استشهر اهواز خبر داد
 470كارخانه لوله سازي خوزستان   

اين كارگران از  . كارگر رسمي دارد
آبان ماه سال گذشته تاكنون حقوق 

  .خود را دريافت نكرده اند
جمعي از ، 88خرداد  9در  ◄

كارگران كارخانه ايرانيت تهران در 
خت نشدن مطالبات اعتراض به پردا

خود، درمحوطه اين كارخانه تجمع 
   .كردند

فريدون نيكوفر، ، 88خرداد  10در  ◄
محمد حيدري مهرو  رحيم بسحاق،

نجات دهلي همگي ازاعضاي هيات 
مديره سنديكاي كارگري شركت 
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه به 
دادگستري شهرستان شوش احضار 

 .شدند
جمعي از ، 88خرداد  11در  ◄

كارگران كارخانه روغن نباتي پارس 
، تجمع هاقو امروز در اعتراض اخراج 

كارگران تجمع كننده   نماينده .كردند
مديرعامل كارخانه اين   سياست: گفت

نفر از پرسنل را اخراج  300است كه 
نفر  80پيش از عيد امسال : كند گفت

از كارگران اخراج شدند و اين در 
نفر در  570حالي است كه هم اكنون 
  .اين كارخانه مشغول به كارند

  
مرگ در زندان، اعدام و * 

  :سنگسار
  

در حالي كه ، 88خرداد  7در  ◄
نيروي انتظامي شاهرود علت مرگ 

ساله به نام عباس  25يك جوان 
اين  11صديقي در بازداشتگاه كالنتري 

شهر را خودكشي از طريق دارزدن با 
 واخانواده  ،بند شلوار اعالم كرده است

در نامه اي به فرماندهي نيروي 
انتظامي استان سمنان اين موضوع را 
رد كرده و علت مرگ وي را ضرب و 

  . دانسته استشتم 
سرهنگ عسگرپور ، 88خرداد  9در  ◄

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
استان سيستان و بلوچستان در گفتگو با 

شب گذشته دو تن : خبرنگار مهر گفت
مب گذاري در مسجد ديگر از عوامل ب

اميرالمومنين زاهدان توسط نيرو هاي 
 .امنيتي و انتظامي استان دستگير شدند

تمامي عوامل دستگير : وي ادامه داد
شده در اين بمب گذاري كه سه تن 
بودند امروز به حكم مقامات قضايي 
استان سيستان وبلوچستان در مال عام 

اعدام شدگان، حاجي  .اعدام شده اند

هي، غالم رسول شاهو زهي و نوتي ز
  .دذبيح اهللا نارويي معرفي شده ان

بنابر اطالع واصل، اين سه تن، بعد     
پيش از . از انفجار دستگير نشده اند

  انفجار زنداني بوده اند 
افسانه رحماني  ، 88خرداد  3در  ◄
ساله شيرازي كه حكم سنگسار و  30زن 

در  87مرداد 14اعدامش در تاريخ 
لي كشور تاييد شده و قطعيت ديوان عا

يافته بود، در زندان عادل آباد استان 
   .فارس به دار آويخته شد

حكم سنگسار يك ، 88خرداد  3در  ◄
زوج جوان به نامهاي رحيم محمدي و 
كبرا بابايي در زندان تبريز توسط شعبه 

   .ديوان عالي كشور تاييد شد 27
  
محكوم كردن به جرم اقدام * 
، سفر به »مليانقالب مخ«به 

بغداد براي ديدن منسوب خود، 
  :گرويدن به مسيحيت

 
نسخه هايي از ، 88خرداد  9در  ◄

احكام دادگاه عليه چهار نفري كه ادعا 
شده در همكاري با دولت امريكا در 

 "انقالب مخملين"صدد برپا كردن 
بودند به دست كمپين بين المللي 
. حقوق بشر در ايران رسيده است

كاميار عاليي، سيلوا  دكتر آرش و
هارتونيان و محمد احساني چهار نفري 
هستند كه محاكمه و به زندان محكوم 

سال زندان  6آرش عاليي به .شده اند
و بقيه متهمين به سه سال زندان 
محكوم و در حال سپري كردن دوره 

 .زندان هستند
اسناد دادگاه ها بوضوح حكايت از اين 

مجرم  دارد كه دادستان ها از اثبات
ند و ه ابودن اين افراد ناتوان بود

مهمتر اينكه آنها نتوانستند شواهد قابل 
اين . قبولي عليه اين متهمين ارائه كنند

اسناد  ماهيت خودسرانه بودن احكام 
  .را ثابت مي كنندقضات 

 ، به گزارش 88خرداد  3در  ◄
 ، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

ي سياسي نازيال دشتي مادر دو زندان
توسط دادگاه انقالب بازداشت و به 

خانم دشتي ،  .زندان اوين منتقل شد
مادر زندانيان سياسي هود 

محكوم به سه سال حبس توام با (يازرلو
و حامد ) تبعيد به زندان رجايي شهر

كه به همراه فرزند ) بازداشت(يازرلو 
خود به اتهام تردد به قرارگاه اشرف 

به سه سال  جهت بازديد اقوام محكوم
  . اندحبس تعزيري شده 

به گزارش شبكه ارديبهشت،  31در  ◄
خبر مسيحيان فارسي زبان و به نقل از 
خبر دريافتي، ماموران امنيتي لباس 

 31شخصي روز پنجشنبه مورخه 
با ) 2009مي  21(  1388ارديبهشت ماه 

هجوم خود به يك منزل در شهرستان 
تن از نوكيشان مسيحي را  5كرج 

  .كردندداشت باز
  
فيلم ايراني كه جايزه گرفت * 

در ايران اجازه انتشار نيافت و 
» دادگاه«مدافع حقوق انسان به 

  :احضار شد
  

گزارشگران بدون ، 88خرداد  3در  ◄
مرز  خرسندي خود را  از تصميم هيات 

شصت و دومين   "نوعي نگاه"دوران 
فستيوال كن براي دادن جايزه ويژه 

ي از گربه هاي كس"خود به فيلم  
ساخته بهمن قبادي  "ايراني خبر ندارد
 .اعالم مي دارد و  ركسانا صابري

گزارشگران بدون مرز در اين باره 
اين جايزه،  براي ما،  "كند  اعالم مي

پيام روشني به مسئوالن ايران است كه 
. اعالم كرده اند  "ممنوع"اين فيلم را 

اين پيام همچنين دفاع از آزادي بيان 
فيلم . اي هنرمندان ايران استبر
كسي از گربه هاي ايراني خبر "

در ايران بايد اجازه نمايش  "ندارد
  » .دريافت كند

  حيات ملي و واليت فقيه؟
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ــه  غافــل از ايــن كــه ورود ب
چنين بازي، محكـوم كـردن خـود بـه     

 .هميشه باختن است
 

با خواندن نوشـته هـايي در   
انتخابـات دوره  «باب شركت يا تحـريم  

بـه يـاد   » دهم رياست جمهوري ايـران 
، نوشــته ويليــام انتخــاب صــوفيرمــان 

كـه يكـي از بزرگتـرين    ستيرون افتادم 
آثار ادبي امريكا در قرن بيستم شـمرده  

صوفي، نام زني لهستاني است . مي شود
كه از اردوگاه هاي رژيم هيتلري جان 

صــوفي بعــد از . ســالم بــه در مــي بــرد
خاتمه جنگ جهاني دوم به امريكا مـي  
رود، اما توان ادامه زندگي را نمي يابد 
 .و باالخره دست به خودكشي مي زنـد 

صوفي دچـار احسـاس گنـاهي عميـق      
ــود ــراي  . ب ــرگ، ب ــل از م او روزي قب

ــاش    ــه ف ــن گون ــتي رازش را اي دوس
روزي كــه دســتگير و وارد   : ســاخت 

اردوگاه نازي ها شـدم، دكتـر مسـئول    
اردوگاه هيتلري از من خواسـت بـين   

كـنم تـا    "انتخاب"دو فرزندم، يكي را 
. ديگري اجازه ادامه حيات پيـدا كنـد  

سـاله   5آنكه جـان پسـر    صوفي به اميد
سـاله اش را   7اش را نجات دهد دختـر 
او هرچنـد بـه   . به كام مرگ مي فرستد

اميد حفظ پسرش، دختـرش را قربـاني   
مي كند، ولي در طول مدت اسـارتش،  
با وجودي كه ازهيچ كوششي و از هيچ 

شكستني دريغ نمي كند و حتـي  -خود
تا تن فروشي پـيش مـي رود تـا شـايد     

پسرش بيابد، پسـرش را   بتواند خبري از
او كـه هيچگـاه   . هم از دست مي دهد

كمترين اطالعي از سرنوشت پسرش نيز 
از تمـام  ": پيدا نمي كنـد، مـي گويـد   

كارهايي كـه در آنجـا انجـام داده ام،    
حتـي از اينكـه   . احساس گناه مي كـنم 

ايـن احسـاس گنـاه،    . هنوز زنده هستم
چيزي است كه نمي تـوانم، و فكرمـي   

خواهم توانست خـود را از  كنم هرگز ن
ــنم  ــا ك ــت. آن ره ــون ...هيچوق و چ

هيچوقــت بــدان توانــا نخــواهم شــد، 
بدترين چيزي است كه آلمانيهـا بـرايم   

  ".گذاشته اند
، »انتخـاب هـا  «از اين نـوع  

تمام استبدادها، و اصـوالً هـر قـدرتي،    
پيش روي افراد، جمعت ها و ملتهـايي  
كـه قصـد بـه تسـليم واداشـتن آنهــا را      

بـا  » انتخابهـا « اين . مي گذارند دارند،
ظاهر فريبنده، شامل دو گزينه اند؛ يك 
گزينه اين است كه در صورت مقاومت 
و عدم تمكين، بـه  بـدترين سرنوشـت،    
سرنوشتي تلخ  و محتومي محكوم مـي  
شويم، و گزينه ديگر اينكـه در صـورت   
تسليم، هرچند سرنوشتمان كماكان بـد  

گزينـه  است، اما ظـاهراً وضـع بهتـر از    
امـا تصـميم گيرنـده آخـر     . اولي است

همان قدرتي است كه ايـن انتخابهـا را   
تحميل مي كنـد و اختيـار آن را دارد   
كه به وعده اي كـه داده اسـت عمـل    

از آنجا كـه ادامـه حيـات    . كند يا نكند
قدرت، بستگي به تسليم هـر چـه بيشـتر    
طرف مقابل دارد، قدرت حـاكم دائمـاً   

ارائـه دهـد تـا     "انتخابهايي"نياز دارد 
. نيروي مقاومت را در مردم از بين ببرد
تاريخ نمونه هاي فراوان از ايـن بـازي   

ــا را دارد ــگ  . ه ــال، در جن ــراي مث ب
ــس از    ــه پ ــت فرانس ــاني دوم، دول جه
شكســت از آلمــان، تصــميم گرفــت بــا 
دولت آلمان به رهبري هيتلر همكاري 

ــد ــه،  . كن ــت فرانس ــيس حكوم ــتن رئ پ
ــاني اول   ــگ جه ــان جن ــه از  قهرم ك

ــه   ــه فرانس ــت بزرگــي در جامع محبوبي
برخوردار بود، سر كشـيدن جـام زهـر    
تسليم شدن به آلمان را اينطور توجيـه  

حـال كـه فرانسـه شكسـت      ":مي كـرد 
قطعي خورده است، ادامه مقاومت جـز  
افزودن بر خرابي ها و كشتارها  نتيجـه  

حكومت پتن  ".ديگري نخواهد داشت
مـي  كه آلمان را پيروز قطعـي جنـگ   

ــه   دانســت، مــردم فرانســه را دعــوت ب
همكاري و تسليم به دشمن كرد تا گـام  
بـه گــام اســتقالل و آزادي خــويش را  

 1940در سـال  . دوباره بدسـت بيـاورد  

پتن در پيامي به مـردم فرانسـه اينطـور    
انتخاب اول با فاتح است اما به ": گفت

اگـر  . شكست خورده هـم بسـتگي دارد  
ـ     وند، يـاد  تمام راهها بـراي مـا بسـته ش

خواهيم گرفت صبر داشته باشـيم و در  
آزادي به چـه معنـايي   . ... انتظار بمانيم

خواهد بود براي يك كارگر بيكـار يـا   
ــي   ــه معن ــز ب ــته، ج ــاي ورشكس كارفرم
آزادي رنج كشيدن بدون هيچ يـاوري  
در ميان ملتي شكست خورده؟ دراصل، 
ــت    ــاذب را از دس ــاي ك ــا آزاديه تنه

انيم از نفس آنهـا  خواهيم داد تا بهتر بتو
  ".دفاع كنيم

پتن سعي داشـت بـه جامعـه    
فرانسوي القا كند، كـه همكـاري او بـا    
ارتش آلمان، به او امكان مي دهد تا از 
فشاري كه بر جامعه فرانسـه مـي آيـد،    
بكاهد و جان زندانيان فرانسه را نجـات  

اما زماني كه ارتش آلمان دسـت  . دهد
به اعدامهاي دست جمعي مي زد، پـتن  
نيروهاي مقاومت را مسئول مي دانست 
كه با عمليات خود دشـمن را وادار بـه   

در . انجام اينچنين جناياتي كـرده انـد  
ساله اش، پتن نه تنهـا   4طول حكومت 

هيچوقت كشـتارهاي ارتـش آلمـان را    
در فرانسه محكوم نكـرد، بلكـه بـا آنهـا     

عمليـات  «او هميشـه  . همكاري نيز كرد
رانسـه را  نهضـت مقاومـت ف  » تروريستي

اصوالً او حل مشكالت . محكوم مي كرد
كشور را در شعار اصـالحات اقتصـادي،   

در پاسخ بـه او،  . مي دانست... اجتماعي
يكي از رهبران مقاومت جملـه جـالبي   

آقاي پـتن، خانـه را   «: بيان كرده است
وقتي كه در حال آتش گـرفتن اسـت،   

  . »بازسازي نمي كنند
» انتخابهـا «مثال دوم از اين نـوع         

كه اين روزها درجامعه هـاي غربـي و   
حتي دربخش مهمي از دنيا رايج است، 
انتخابهايي است كـه سـرمايه داري بـه    

يا از بخشـي  : كاركنان تحميل مي كند
از حقوق خـود صـرفنظر كنيـد، يـا مـا      
ناچار هسـتيم كارخانـه را بـه كشـوري     
ديگر كه در آنجـا هزينـه توليـد كمتـر     

تاسـفانه، اكثـراً از   م. است، انتقال دهيم
. ترس بدتر شدن وضع، تسليم مي شوند
اما تجربه نشان مي دهـد كـه بـه رغـم     

كـه هـدف    -تسليم، نظام سرمايه داري 
باالخره  -اصلي اش سود حداكثر است

  . كار خود را دير يا زود انجام مي دهد
كـه در بـاال   » انتخابـات «اين نـوع        

ذكــر آن رفــت همگــي ســه مشخصــه  
اول اينكــه، هيچوقــت : نــداساســي دار

نقطـه  . انتخاب بين حق و ناحق نيسـت 
اختالف ميان ايـن نـوع انتخابـات، در    
احترام به حقوق و يا عـدم احتـرام بـه    
حقوق نيست، بلكه انتخـابي اسـت بـين    
دو نا حق كه يكي ظاهراً نتيجه بهتـري  

ــري دارد ــا  . از ديگ ــه تنه ــن ك دوم اي
قدرت يا زور است كه در يـك فضـاي   

توانـد ايـن نـوع انتخـاب را      بسته مـي 
ــد  ــل كن ــه آزاد و  . تحمي ــا در جامع ام

حقوق مـدار، انتخـاب گزينـه هـا آزاد     
است و انتخاب كننده مي تواند گزينـه  

سـوم  ايـن كـه    . حق را انتخـاب كنـد  
ادامه حيات صـاحب قـدرت، در گـرو    

. اسـت  "انتخـاب كننـده  "تسليم شدن 
براي تسليم كردن او، صـاحب قـدرت   

ي هاي متعددي دارد تـا  نياز به فريبكار
قدرت خويش را هر چه آسانتر و حتي 

  .با همكاري قرباني تثبيت كند
 
  متدولوژي فريبكاري* 
  

براي توجيـه تسـليم پـذيري مردمـان،     
قدرتمدارها دست كم پنج نوع فريـب  

  :مختلف به كار مي گيرند
كــه قدرتمنــد بــدان  اولــين فريبــي ●

متوسل مي شود، الغا اين فكر است كـه  
به قول ژان . ابي ديگر وجود نداردانتخ

پير لوگوف، در كتابش بنـام دمكراسـي   
به نام واقعيت گرايي و ": ُپٍست توتاليتر،

واقع بيني،  تحوالت جامعه و واقعيتهاي 
حال را طوري وانمود مـي كننـد كـه    

اجتناب ناپـذير هسـتند و كسـي تـوان     
ــدارد  ــا را ن ــر آنه ــال،  . تغيي ــراي مث ب

ــا  ــط نيروه ــم توس ــاحب ليبراليس ي ص
ــه   ــه قــدرت سياســي، ب قــدرت، منجمل
عنوان يـك ايـدئولوژي معرفـي نمـي     
شود بلكه با آن، به عنوان يك واقعيـت  
اجتنــاب ناپــذير و تنهــا گزينــه ممكــن 

بـر ايـن مبنـا، كـار     . برخورد مي شـود 
وعمل سياسي ديگر به عنـوان فعـاليتي   
كه بتوانـد تغييـر اساسـي در سرنوشـت     

مـي  فرد يا جمع ايجـاد كنـد معرفـي ن   
شود بلكه طوري عنوان مي شود كه در 
چهار چوب واقعيتها، تالش مي شود بـا  
الزامات و مقتضيات روز همراه شـده و  

  ."داد خود را تطبيق
متاسفانه، در جوامـع مختلـف، شـمار       

بزرگي از روشنفكران و سياسيون مبلـغ  
گويا آنچه به . واقعيت گرايي مي شوند

 عنــوان واقعيتهــا معرفــي مــي شــود از
ساخته هاي خـود انسـان نيسـت، بلكـه     
ساخته قوايي نامريي است كه انسان در 
مقابلش ناتوان است و گزينه ي ديگري 
  .جز تسليم و يا تطبيق دادن خود ندارد

كه قدرت حـاكم مـي    دومين فريبي ●
دهد، اينست كه در باره ماهيت خـود،  
يعني قدرتي كه اين انتخاب را تحميل 

قاعده . مي كندمي كند، سانسور برقرار 
اين مي شود كه هر چه كمتـر در بـاره   
واقعيت خود قدرت بحـث و برخـورد   
شود و برخوردها به گزينـه هـايي كـه    
ــدود    ــد، مح ــي كن ــل م ــدرت تحمي ق

براي مثـال، حكومـت پـتن در    . گردند
فرانسه در باره اصل حق يا نا حق بودن 
استقرارارتش آلمان در فرانسه صـحبتي  

خـود را بـه    نمي كرد اما بيان سياسـي 
انواع اصـالحات كـه بايـد انجـام داد،     

در جوامع غربـي، بعـد از   . تقليل ميداد
سالها سانسور در باره ماهيت ليبراليسـم،  
بــه تــازگي، بعــد از بحــران فعلــي كــه 
همراه ورشكستگي بي سـابقه در تـاريخ   
بشـريت اسـت، بحـث برسـر مســئوليت     
ــن   ــه وجــود آوردن اي ــم در ب ليبراليس

و در  "توري رسانه هاديكتا"فاجعه ، در
در . بين سياسيون جا پيدا كـرده اسـت  

وطنمان ايران، صحبت دربـاره واليـت   
فقيه و نقشـش در پديـد آوردن فاجعـه    

ــرو  30اي كــه  ــا آن روب ســال اســت ب
هستيم، خـط قرمـزي اسـت كـه تمـام      
نامزدها بايسـتي خـود را بـدان ملتـزم     

حتي آقاي خاتمي جـرات نكـرد   . كنند
ـ  ه خـاطر مخالفـت   به مردم بگويد كه ب

ــا" ــم "آق ــداتوري دوره ده ، از كاندي
قدرت تمـام سـعي   . انصراف داده است

اش را مي كند تا در مقـام واليـت، بـه    
عنوان واقعيتـي كـه مـي تـوان از آن     
عبور كرد، نگريسته نشود، بلكه به عنوان 
واقعيتي اجتناب ناپذير كه همگي خود 
را بايد با آن تطبيـق بدهنـد، پذيرفتـه    

  .شود
ومين فريـب، از مهمتـرين فريبهـا،     س ●

باوراندن ايـن دروغ اسـت كـه تسـليم     
شدن به قدرت به وضعيت بهتـري مـي   

در حالي كه قدرت كـه بـدون   . انجامد
روابط قوا امكـان پـذير نيسـت، بـراي     
ادامه حيات، نياز فزاينـده بـه تخريـب    
دارد، مجبور است تخريب فزاينده اش 
را با وعـده هـاي مجـازي و دروغـين     

شاند تا تسليم شدن مردم را راحتتـر  بپو
ــت آورد ــر از اول . بدس ــع ، اگ در واق

بــراي همگــي روشــن بــود كــه تســليم 
شدن، عاقبت بهتري را به وجـود نمـي   
آورد، روحيه مقاومت خيلـي قـوي تـر    

اگر براي صوفي از اول مسـلم  . مي شد
مي شد كه در صورت تسليم، بازهم دو 
فرزندش توسـط نـازي هـا كشـته مـي      

شايد تدابير ديگري مـي سـنجيد   شوند، 
تـا بتوانــد از جــان آنهــا دفــاع كنــد و  
ــد    ــي ش ــور نم ــودش مجب ــداقل خ ح

يا اگر جامعه ايراني در . خودكشي كند
اول دوره اصالحات مـي دانسـت كـه    
آقــاي خــاتمي قــرار اســت تنهــا يــك 
 8تداركاتچي بشود، بـه خـود زحمـت    

سال تجربه را نمـي داد و گرفتـار ايـن    
  . فريب نمي شد

دروغ ديگري اسـت   چهارمين فريب ●
نه تنهـا  :  كه راست جلوه داده مي شود

امكان رسيدن به آينده بهتـري وجـود   
دارد ، بلكه هزينه رسيدن بـه آن كمتـر   

فريب كاران مي باوراننـد  . خواهد بود
كه  با هزينه كمتر به همان هـدف مـي   

اما واقعيت آنست كـه همچـون   . رسيم
بسـيار   داستان صوفي، در پايان، هزينـه 

زيرا نـه تنهـا نازيهـا    .  سنگين مي گردد
جان فرزندان صـوفي را گرفتنـد بلكـه    
باري كشنده و خردكننده بر شانه هـاي  

در واقع صعود قدرت . صوفي گذاشتند
با تشديد خرابيهـا همـراه اسـت و تنهـا     
مقاومت در برابر آنست كه مـي توانـد   

ــد  ــف كن ــاي آن را متوق ــا . خرابيه هان
در كتـاب  ) Hannah Arendt( آرنت

ــت المقــدس ســخت از  آيشــمن در بي
نخبــه هــاي يهــودي در دوران جنــگ 
جهاني دوم انتقاد مي كند و از سانسـور  
در باره اين قسـمت از تـاريخ شـكايت    

آنها هيچيـك مـردم يهـود را    . مي كند
دعوت به مقاومت نكردند بلكه آنهـا بـا   
تمسك به اين طرزفكر كه با همكـاري،  

دي جلـوگيري  از ميزان كشتار تا حـدو 
خواهيم كرد، با رژيم نـازي همكـاري   

ــد ــه  . كردن ــي ك ــات اقليت در ازاي نج
امكـان پيــدا مــي كردنـد بــه فلســطين   
مراجعت بكنند، خود مقامـات يهـودي   
ــات   ــه مقام ليســتي از همكيشانشــان را ب

نا آگاه «: آرنت مي نويسد. نازي دادند
از الزامات وحشتناك اين قـرارداد، بـه   

رمـي كردنـد اگـر    نظر مي رسد آنها فك
قرار است يهوديانِ قربـاني را انتخـاب   
كرد چه بهتر كه ايـن كارتوسـط خـود    

اما اين روش يك . يهوديها انجام بگيرد
اشتباه اساسي بود، زيرا از اين بـه بعـد،   
يهوديان در ميان دو سنگ آسـياب، دو  

ميـان مقامـات   : تا دشمن، قرار گرفتنـد 
مـي دانـيم   .... نازي و مقامـات يهـودي  

ــ ــيله   اي ــه وس ــودي ك ــئوالن يه ن مس
ــه   ــد از چـ ــده بودنـ ــاران شـ جنايتكـ
احساساتي برخوردار بودند؛ آنهـا خـود   
را بـا ناخـداي كشـتي اي مقايسـه مــي     
كردند كه درحال غرق شـدن اسـت و   
براي نجات آن مجبـور هسـتند ميـزان    
زيادي از بار گران قيمـت را  بـه دريـا    
بريزند، و به ناجي ها  مـي ماندنـد كـه    

 10000نفر مي بايـد   1000 براي نجات
آرنـت   "»...نفر ديگـر را قربـاني كـرد   

اضافه مي كند كه از اين مقامات كسي 
قربانبان را نگاه   نخواسته بود راز ليست

دارد، اين راز را خود مقامات يهـودي  
نگاه مي داشتند تا به تصور خويش مانع 

بـدين  . وحشت و هـرج و مـرج شـوند   
ديـدي  ترتيب اكثر جامعه يهودي از ته

كه حيات او را نشانه رفتـه بـود غفلـت    
ــت    ــازي توانسـ ــم نـ ــد، و رژيـ ورزيـ
ــدون  كشــتارعظيمي را انجــام دهــد، ب

آرنـت بـه   . آنكه مقاومتي صورت بگيرد
هـر جـا   «اين نكته اشاره مي كنـد كـه   

يهوديان بودند، مسئوالن يهـودي هـم   
بودند و اين مسئوالن به جز چند استثنا، 

يها همكـاري  بقيه به داليل مختلف با ناز
تمام حقيقت اينسـت، كـه اگـر    . كردند

ملت يهود سازمان يافته نبـود و بـدون   
رئيس بود، هرج و مرج برقرار مي شـد  
 6اما تعداد قربانيها بـه چهـار و نـيم تـا     

اگر به رهنمودهـاي  . ميليون نمي رسيد
شوراهاي يهودي گوش نمـي دادنـد،   
پنجاه درصد يهوديان موفق مي شـدند  

مورد هلند، براي مثـال،   در. فرار كنند
آرنت تاكيد مي كند كه در اين كشـور  

مقامات نازي ازهمكاري پليس يهودي «
برخوردار شـدند، ولـي باليـي بـر سـر      
ــام      ــه از تم ــد ك ــا آم ــان آنج يهودي
كشورهاي غربي، شايد به غيراز لهستان، 

سـه چهـارم يهوديـان    . مرگبار تـر بـود  
اين ميزان كشتار گواهي ... كشته شدند
ــ ــي ده ــايي  م ــدم توان ــزان ع ــر مي د ب

 .»برخورد با واقعيت يهوديان
ــران هــم وضــع   در مــورد وطنمــان اي
همين  است، هر انـدازه از عمـر رژيـم    
واليت مطلقه فقيه مـي گـذرد، ميـزان    

ــادي و   ــارات م ــاني و خس ــات انس جناي
معنوي كه به بار مي آورد، افزايش پيدا 

كدام هزينه كم شـده اسـت؟   . مي كند
لقول نيستند كه كشـور  مگر همه متفق ا

در لبه پرتگاه اسـت؟ در صـورت عـدم    
مقاومت، ميزان هزينه ها مي توانـد بـه   
ــل   حــدي برســد كــه جريــان غيــر قاب
برگشت شود و كـل جامعـه اضـمحالل    

تــاريخ گــواه آنســت كــه . پيــدا كنــد
مقاومــت همگــاني چطــور مــي توانــد 
قدرت را فلج كنـد و شكسـت دهـد و    

آرنت .  را كمتر كند» هزينه ها«ميزان 
 -براي اينكه ميان عواقب گزينه تسـليم 

همكاري و مقاومـت مقايسـه اي انجـام    
داده باشد، كشور دانمارك را مثال مي 

ــار مــردم و «: او مــي نويســد. زنــد رفت
دولت دانمارك در برابر يهوديان تـك  

ــود ــه  . ب ــاريخ آن، در برنام ــا دارد ت ج
دروس علوم سياسي دانشجوياني بيايـد  

ثير برخـورد براصـل   كه مي خواهند تا
عدم خشـونت و مقاومـت منفـي را در    
زماني كـه دشـمن از وسـائل خشـونت     
آميز و به مراتـب قـوي تـر برخـوردار     

وقتي كه آلمانيها . است، را مطالعه كنند
ــتاره زرد   ــئله س ــراي  (مس ــتاره اي ب س
را مطـرح كردنـد،   ) شناسايي يهوديـان 

دانماركيهــا بــه ســادگي پاســخ دادنــد 
واهد بود كـه آنـرا   پادشاه اول كسي خ

كارمندان عالي رتبـه  . خواهد گذاشت
به اطالع رساندند كه اگر عملـي عليـه   
يهوديان صورت بگيرد، استعفا خواهنـد  

ارتش آلمان چون نتوانسـت روي  . داد
ــارك    ــردم دانم ــت و م ــات دول امكان
حساب كند، مجبور شد نيروي پليس از 

دولـت دانمـارك   ...  آلمان وارد كنـد 
ر شـد كـه نيروهـاي    زماني كـه خبـردا  

آلماني در صـدد دسـتگيري يهوديـان    
هستند، فوري آنها را مطلـع كـرد و بـه    
آنها كمك كرد مخفي شوند و به سوئد 

از اينـرو در دانمـارك بـه     ".فرار كنند
ــان   ــا، يهودي ــت دانماركيه يمــن مقاوم

  .كمترين قربانيان را دادند
و پنجمين فريب ايـن فريـب اسـت     ●

ــوع  كــه شــركت كننــدگان در ايــن ن
انتخابات براي توجيه خـود تبليـغ مـي    
كنند كه مي شود با اسـتفاده از وسـايل   
نامطلوب به اهداف خوب رسـيد؛ بنـام   
آزادي مي توان با اسـتبداد همكـاري   
كرد و بنام اسـتقالل مـي تـوان تسـليم     

اما ظاهرا مدافعان شـركت  . اشغالگر شد
در انتخابات از اين قاعده مسلم غافلنـد  

له متناسب خويش را كه هر هدفي وسي
هر راهي به جايي ختم مـي  . مي طلبد

شود و اين طور نيست كه بتوان از هـر  
بـراي  . راهي به مقصد واحـدي رسـيد  

  عالم شدن، كسي وسيله ديگري غير از 
براي برقراري . موختن علم نمي شناسد

آزادي نيز، نمـي شـود از وسـائل غيـر     
شايد تا پـيش  . دمكراتيك استفاده نمود

ز نظامي امريكا به عراق، بخشـي  از تجاو
از جامعه ما و كل مخالفان صدام اعتقاد 
داشتند كه با دخالـت ارتـش خـارجي    
مي توان به آزادي رسـيد، امـا تجربـه    
عراق خطا بودن اين تفكر را به خـوبي  

واقعـا بايـد پرسـيد    . روشن كرده است
چگونه است كساني كه خود را آزادي 

ه ضمن خواه مي دانند بر اين باورند ك
واليــت  "قــانوني "التــزام بــه ســاختار
راحل  "خط امام "مطلقه فقيه، تاسي از

و قدم گذاشتن زير پرچم كسـاني كـه   
پايه گذار استبداد بوده انـد بـه هـدف    
ــت   ــوان دس ــي ت ــتقالل م آزادي و اس
يافت؟ چنانكه تجربه نشـان مـي دهـد،    
ــا قــدرت   ــه تنه ــاي خــاتمي ن دوره آق

قدرت  واليت مطلقه فقيه كم نشد كه پر
 "رهبـر "تر هم شد و حكـم حكـومتي   

. فصــل الخطــاب هــر تصــميمي گشــت
مالي هـم بـه    -باندهاي مافيايي نظامي 

قدري قوي شدند كه توانسـتند آقـاي   
احمدي نژاد را بر همگان تحميل كنند 
و آقاي خاتمي و وزير كشـورش حتـي   
جرات نكردند بـه تقلبـات گسـترده در    

و محصــول . انتخابــات اعتــراض كننــد
ت خاتمي اين دولت فعلي شد كـه  دول

 -پاســدار، بســيجي -نيروهــاي نظــامي
ــتهاي اداري و   ــس و پس ــت مجل اكثري
ــه   اقتصــاد كشــور را در نمايشــي كــه ب

  رهبري اصالح طلبان و از طريق 
  13درصفحه
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  انتخاب صوفي
  

صندوقهاي راي صـورت مـي گرفـت،    
  .قبضه كنند

روشن است قبول شـركت در بـازي      
  ن دروغ است قدرت، متضمن قبول اي

كــه رســيدن بــه آينــده بهتــر در گــرو 
تصميم و اختيار قدرت است نه در گرو 

اين . امكانات، فعاليت و كوشش خويش
پذيرفتن، خود عـاملي از عوامـل  غيـر    
. قابــل تحقــق شــدن آينــده بهتراســت
صوفي در ماجرا وارد شد به اميد آنكـه  
. قدرت حاكمه به قولش عمل مي كنـد 

اشت تا او را وادار اما هيچ وسيله اي ند
بـه يـاد مـي آورم    . به رعايت قول كند

كه در اوايل دوره اصـالحات بـود كـه    
آقاي يوسفي اشكوري بعد از كنفـرانس  

درجلسه اي . برلين به پاريس آمده بود
تبعيديان و مهاجران  را به بازگشت بـه  

امـا او، نـه اختيـار    . ايران دعوت كـرد 
ار نيروي قهريه رژيم را داشت و نه اختي

خود او، در بنـد همـين   . قوه قضائيه را
خوش خيالي، به ايران بازگشت و چند 

حـال هـم   . سالي گرفتـار زنـدان شـد   
مالحظــه مــي كنــيم كــه كانديــدهاي 
اصالح طلب مردم را به شركت وسـيع  
در انتخابات دعوت مي كنند ولي تا بـه  
حال هيچيك نگفته انـد چـه امكانـاتي    

ـ    . ددارند تا از راي مـردم صـيانت كنن
آقاي كروبي از چه امكانات جديـدي،  
بغيــر از اينكــه قــول داده اســت شــب 
شمارش آرا خـواب نـرود، برخـوردار    

سال پيش برخوردار نبود؟ و  4است كه 
اگر تقلب بشود كه مي شود، چطور مي 

نظـامي   –خواهد رژيم مافياهاي مـالي  
را وادار كند تقلب نكنـد؟ و اگـر كـرد    

ـ     ود چگونه و با چـه سـازوكاري مـي ش
رژيم را به رسيدگي بي طرفانه و يافتن 
تقلبها و تصحيح نتـايج انتخابـات وادار   

  ساخت؟
  
پيامدهاي تسليم به شـركت در  *

انتخابهايي كه قدرت تحميل مي 
  :كند

    
اولين پيامد و شايد بدترين آن، ايجاد   

و تقويت روحيه شكست و ناتواني است 
كه آدمي را به موجودي كزكرده، قضا 

تسليم بدل مي كند و انسان را قدري و 
به مرور به كاستن از خواسته هاي به 

چنين انساني به . حقش معتاد مي كند
مي شود » حداقلي«تدريج راضي به 

. كه آنهم هر روز سير نزولي دارد
صوفي كه اول به اميد نجات يكي از 

 "انتخاب "فرزندانش، وارد پروسه
قدرت تععين كرده مي شود، به مرور 

توجه مي شود كه تصميم زمان م
گيرنده، يعني قدرت مطلقه، به خاطر 
ماهيتش به هيچ عهدي پايبند نيست، و 
اين تسليم پذيري به آن حد مي رسد 
كه زماني تنها خواسته صوفي اين مي 

از سرنوشت فرزند  "حداقل"شود كه 
باقي مانده اش باخبر شود كه آن را 

پتن در . هم از او دريغ مي كنند
اينكه بدان مفتخر بود كه مانع  فرانسه با

از پيشرفت آلمانيها به جنوب فرانسه كه 
به آن منطقه آزاد مي گفتند، شده 
است، در مقابل  تصرف اين منطقه، 

ما همان روند را در . سكوت كرد
اصالح طلبان درون حاكميت مي 

به قدري خواسته ها و . بينيم
اميدهايشان تنزل كرده است كه خود 

بينند بين آقاي ميرحسين را ناچار مي 
موسوي و آقاي كروبي يكي را انتخاب 
كنند و قبل از آن، از آقاي رفسنجاني 
كه روزي شكستش را در انتخابات 
. مجلس جشن مي گرفتند، دفاع كنند
در اين ميان، داستان كساني هم  كه 
در حاشيه حاكميت هستند، عبرت آموز 

چند ماه قبل از انتخابات اعالم :  است
ند كه با نامزد خود وارد انتخابات كرد

خواهند شد، بعد با نامزد شدن آقاي 
خاتمي كانديداي خود را فراموش 
كردند و ازآقاي  خاتمي حمايت 
كردند و با كناره گيري او، حاال  حامي 

  . آقايان موسوي و يا كروبي شده اند
دومين پيامد شركت در انتخاب     

تحميل شده توسط قدرت، از بين 
تا زماني كه . ن توان مقاومت استرفت

انسان يا ملتي در اين توهم است كه با 
تسليم مي تواند به آينده اي بهتر دست 
يابد، شكست و نرسيدن به اين آينده 
بهتر را در عدم مقاومت خويش نمي 
بيند، بلكه آن را در تسليم نشدن به 
اندازه كافي و در عدم توانايي خويش 

تضيات قدرت در انطباق پذيري با مق
تا زماني كه صوفي در . مي بيند

اردوگاه بود، تمام سعي خويش را كرد 
تا خود را با توقعات قدرت منطبق كند 
تا شايد قدرت به او ارفاق كند و 
فرزندش از مرگ نجات پيدا كند، اما 
سرانجام  متوجه شد كه تمام اينها 

صوفي، . خياالتي بيش نبوده است
مقاومت  دوستي داشت كه عضو جبهه
او را به  در اردوگاه بود و دائما
اما صوفي . مقاومت تشويق مي كرد

هميشه پاسخ مي داد تو بچه نداري، 
اما، ! من بچه دارم، من نمي توانم

صوفي، پس از دست دادن همه چيز،  
دائمĤ خود را سرزنش مي كرد كه چرا 
در صدد مقاومت بر نيامده و حتي يك 

ند، انجام عمل كه بتوان مقاومتش خوا
وقتي انسان او نمي دانست . نداده است

تصميم گرفت خود را با قدرت تطبيق 
دهد، بايستي دائما طبق توقعات آن 
عمل كند و در فضائي كه قدرت مي 

همين  .سازد خود را زنداني كند
وضعيت براي آلماني هاي داراي 

بسياري از . وجدان نيز رخ داده است
انواده آلمانها كه شهرهاي سوخته و خ

هاي متالشي شده خود و دوستانشان را 
تجربه كرده بودند، سالهاي سال با اين 
عذاب وجداني خردكننده به سر 
كردند كه چرا در آن ايامي كه هنوز 
هيتلر بر همه سرنوشت آنها غالب نشده 
بود، مقاومت از خود نشان ندادند تا 
كشورشان اين قدر ويران نشود؟ اصالح 

مين سرنوشت شده طلبان نيز دچار ه
در زمان زمامداري آقاي خاتمي، . اند

او هرگز از جنبشهاي مدني حمايت 
، 1378تير 18نكرد و پس از فاجعه 

و . دانشجويان را به تسليم دعوت كرد
شماري از اصالح طلبان شكست خويش 

غافل . مي دانند» تندرويها« را زير سر 
از اين كه ورود به چنين بازي، محكوم 

آنها . به هميشه باختن استكردن خود 
باختند و باختند تا دولت به احمدي 

  .نژاد برسد
سومين پيامد  عمل كساني كه تسليم    

اين نوع انتخابات مي شوند اين است 
كه اين افراد براي توجيه عملشان، 
ناگزير مي شوند كساني را كه به اين 
انتخاب تن نمي دهند،  بي ارزش و 

تنها عدم  نه. حتي خطرناك بخوانند
شركت در نمايش انتخابات، مساوي مي 
گردد با روياپروري، غير واقع بيني، 
ايده آليستي، افراطي گري، فعل 
پذيري، انقالبي گري، بي تفاوتي و يا 
كار يك عده خارجه نشين بي درد، 
بلكه حتي شكست شركت در انتخاب 
تحميل شده را به گردن كساني مي 

اين  گذارند كه حاضر نشده اند در
بدين ترتيب، . بازي قدرت وارد بشوند

حكومت آقاي احمدي نژاد حاصل 
» اصالحات«سال حكومت  8شكست 

نيست، حاصل صحه گذاشتن آقاي 
خاتمي و حكومتش بر تقلبات عظيم در 
انتخابات نيست، بلكه حاصل فراخوان 
دعوت كنندگان به تحريم است يا 
حاصل بي تفاوتي مردم، بي سوادي 

  ؟!است...گرايي مردم مردم، خرافه
پيامد ديگر شركت در اين نوع    

. انتخابات تضعيف اخالق درجامعه است
يعني سست كردن اعتقاد به اصول و 
روش كردن  شجاعانه اصول اخالقي 

همه مي دانند كه قدرت . زيست است
تنها منافع مي . اخالق نمي شناسد

كساني  كه وارد چنين بازي . شناسد
روسه انتخاب در اي مي شوند و به پ

دايره قدرت تن مي دهند، اين 

عملشان به تضعيف اصول اخالق و 
انسانيت در سطح كل جامعه منتهي مي 

نجات حداقل يكي «صوفي براي . شود
، در جنايت نازيها شريك »از فرزندان

مي شود و يكي از فرزندانش را به 
اين فاجعه انساني، . قتلگاه مي فرستد

ديگر را نجات  اخالقي، نه تنها فرزند
نمي دهد بلكه توان ادامه حيات را از 

در وطنمان، . خود صوفي نيز مي گيرد
. همه از سقوط اخالق صحبت مي كنند
اما كساني كه در بازي قدرت شركت 
مي كنند، مسئوليت بزرگي در انحطاط 

آقاي خاتمي ابايي ندارد . اخالق دارند
به كشورهاي خارج برود و درس 

را بدهد، در صورتي  "برخورد تمدنها"
كه در وطنش، كسي از زبان او 
مخالفت با جنايت رژيم و محكوم 
كردن آنها را هرگز نشنيده است و بنا 
بر قول او، جنايتكار رژيم، آقاي 

انقالب و  سرباز سخت كوش"الجوردي ، 
آقاي . مي شود "خدمتگزار مردم

مهندس موسوي كه نخست وزير يكي 
ريخ ايران از سياه ترين دوره هاي تا

است، كه نسلي را يا به جوخه هاي 
اعدام سپردند و يا درميدان هاي مين 
بقتلگاه فرستادند، حال صحبت از 

نه تنها، هيچ . حقوق شهروندي مي كند
مسئوليتي، در اين نسل كشي قبول نمي 

از ادامه . كند كه توجيه هم مي كند
جنگ بعد از فتح خرمشهر دفاع مي 

 60ي سالهاي كند و درباره كشتارها
مي گويد كه در آن موقع دولت 
مظلوم بوده است و بناچار در مقابل 

اين . از خود دفاع مي كرد» منافقين«
سقوط اخالقي انسانها را بجايي مي 
كشاند كه آقاي موسوي، كروبي و 
رفسنجاني كه در شمار بانيان استبداد 
مطلقه هستند، و روزي آنها بدترينها 

و ....امت انسانبودند، حال پرچمداركر
اما اگر اين روند !! بهترينها شده اند

ادامه پيدا كند، بايد در انتظار آن 
باشيم كه بدتر از آقاي احمدي نژاد 
پيدا شود تا روزي هم او بهترين گزينه 

استبداد تاب تحمل انسانهاي ...  گردد
آزاديخواه و حق طلب را ندارد ،زيرا 

قي آنها براصول  و مباني ارزشهاي اخال
و فضيلتهاي انساني براي بازيافت و 
تحصيل حقوق انساني و ملي بطور 
استوار و پيگير ايستاده اند و سعي دارد 

در . آنها را بشكند و هم رنگ خود بكند
استبداد، ارزش و ضد ارزش هر روز 
جا به جا مي شوند و محتواي ارزشها و 

اما . معاني كلمه ها از بين مي روند
زيهاي استبداد تن جامعه اي كه به با

داد و در آن شركت كرد، به طور 
. مسلم، دچار سقوط اخالقي مي گردد
زيرا در آن جامعه، ميزان قضاوت، حق 
نيست و ميزان، حقي كه با مكان و 

ميزان . زمان تغيير نمي كند، نيست
يعني قدرت » بدترين«قضاوت، را 
آقاي احمدي نژاد كه . تعيين مي كند

است، ميزان  رئيس جمهور ولي فقيه
و اينچنين است . خوب و بد شده است

كه حتي رژيم شاه هم جز بهترينها مي 
گردد و بخشي از مردم براي روح رضا 
شاه دعاي رحمت مي فرستند و گاه از 
قول نسل جوان شنيده مي شود كه از 
پدر و مادرشان انتقاد مي كنند كه چرا 
انقالب كرده ايد كه حاال ما بهاي آن 

گويي كه ايران در رژيم . يمرا بپرداز
بديهي ....شاه بهشت برين بوده است

است هرگاه، در جامعه اي، افرادي كه 
باني استبداد شده اند و در كشتارها يا 
نقش داشته اند يا در برابر آنها سكوت 
كرده اند، بهترينها تلقي شوند، آنها كه 
در مقابل استبداد ايستاده و مبارزه 

اعدامها و شكنجه ها كرده اند، جنايتها، 
را افشا كرده اند و بخاطر مقاومتشان يا 
اعدام شده اند و يا در تبعيد گاههاي 
خارجي يا داخلي بسر مي برند، 

؟ توصيف مي شوند... و» آرمان گرا«
آيا افرادي آرمانگرا، رويا پرور، ساده 

؟ ....لوح و يا افراطي بوده اند و هستند
وچنين است كه در زبان بعضي از 
اصالح طلبان، آقاي ابوالحسن بني 
صدر، اولين رئيس جمهور منتخب 
مردم ايران، بهتر بود با آقاي خميني 
سازش مي كرد، كوتاه مي آمد، تا 

اما آنها . باالخره اوضاع درست مي شد

هيچوقت نمي گويند مشخصاً در مورد 
چه اموري بايد كوتاه مي آمد، در باره 

ات، اعدامها، شكنجه ها، بستن مطبوع
معامله مخفي با امريكا، ادامه جنگ، 

؟ اما او، به قيمت چشم ...فسادها و
پوشيدن از مقام رياست جمهوري و 
جان و مال، براي دفاع از حقوق مردم 

آيا فرقي . ايران، مبارزه را ادامه داد
بين آقاي موسوي و آقاي منتظري 

، يكي 67نيست؟ در مورد كشتار سال 
ربطي به سكوت كرد و حال مي گويد 

من نداشت، من مسئوليتي در قوه 
قضائيه نداشتم و ديگري با اعتراض و 
افشا كردن اين كشتار از قائم مقامي 
رهبري گذشت و متحمل تبعيد داخلي 

اين چنين است كه مي بينيم در . گشت
ايران، آرمانگرائئ ضد ارزش مي شود 

كه معنائي » واقعيتگرايي«و در مقابل 
به . شود مشخص ندارد، ارزش مي

خاطرهمين است كه مبارزان راه 
آزادي و استقالل چه توسط رژيم و 
چه توسط كساني كه در بازي انتخابات 
رژيم شركت مي كنند شديدا سانسور 
مي شوند زيرا اين افراد آينه رسوايي 

حال اگر دو كانديداي . آنها هستند
اصالح طلب صحبت از كرامت انسان، 

مي كنند ....  لغو اعدام كودكان و 
نتيجه سالها مبارزه تالشگران راه 
استقالل و آزادي و مدافعان حقوق 
بشر است و ناشي از فشار جامعه و 

  .مطالباتش مي باشد
در پايان، مايلم به خوانندگان عزيز    

اين مطلب را يادآور شوم كه قصدم از 
اين نوشته قضاوت در مورد اشخاص 

مي دانم بسيارند كساني كه . نيست
ه ترجيح مي دهند در انتخابات اگرچ

تحميلي شركت كنند، ولي در صداقت 
. و وطن دوستي آنها هم شكي نيست
قصدم در اينجا فقط برشمردن پاره اي 
از پيامدهاي سنگين راه و روش كساني 
است كه هرچند دل در گرو ايراني 
آباد و آزاد و سرفراز دارند، ولي گويي 

ه به در چنبره انديشه هاي فايده گرايان
تبعات درازمدت اين كار خويش توجه 

براي نظام . الزم را مبذول نمي دارند
واليت مطلقه فقيه، آنچه كه اساسي 
است اينست كه با شركت مردم در 
انتخابات، رژيم در خارج از كشور 

بدين خاطر . مشروعيت داشته باشد
است، كه به سايتها و روزنامه ها، 
ز بخشنامه صادر شده است كه صحبت ا

و كساني . تحريم انتخابات ممنوع است
كه از تحريم انتخابات دفاع كرده اند، 

تحريم . دستگير و زنداني شده اند
انتخابات نه دعوت به انفعال است نه 

تحريم، . بي تفاوتي، نه عملي مقطعي
گواهي . سر آغاز فصلي جديد است

دادن بر تغيير يك روحيه است، يك 
 فكري كه متوجه. طرز فكر است

فريبكاري ولي فقيه و قدرت استبدادي 
است و متوجه شده است كه براي 
رسيدن به استقالل و آزادي و كرامت 
انسان، جز با نه گفتن صريح و شفاف به  
نظام واليت مطلقه فقيه، راه ديگري 

تحول روحيه تسليم به روحيه . نيست
روحيه اي . مقاومت راه رهايي است

ند و تغيير كه به توانايي خود اتكا مي ك
. و تحول را نتيجه عمل خود مي داند
آنچه رژيم را مي ترساند اينست كه 
خود نظام واليت مطلقه فقيه، و نه مهره 
اي از آن، مانند آقاي احمدي نژاد، به 
عنوان عامل فاجعه شناخته شود و با آن 

با تغيير روحيه، جامعه، . مبارزه گردد
اخالق، پايداري، دفاع از  منزلت و 

امت انسان، آزادي، استقالل را در كر
عمل انسانها و نه در قياسهاي صوري، 

در . مي بيند و موضوع قضاوت مي كند
آن زمان، بهترينهاي واقعي جامعه ما، 
انسانهايي كه عمري الگوهاي اخالق، 
پايداري، جوانمردي و از مبارزان 
خستگي ناپذير راه استقالل و آزادي 

ان، فرصت بوده اند و هستند، در وطنش
  خدمت به مردم را  باز خواهند يافت

  
  
  
  
  
  

اگر مردم دستيار رژيم . 
  در فريب خود شوند

  
اما جامعه ملي مي تواند اين پايه را . 

ويران كند و خويشتن را از ترس فلج 
از اين ديد كه بنگري، . كننده برهاند

تحريم وسيع انتخابات، اعالن استقالل 
زم او بر جامعه از دولت استبدادي و ع

. استقرار واليت جمهور مردم مي شود
روش عمومي برخاستن به اعتراض 
است هر بار كه استبداد حاكم، با نقض 
استقالل ايران، قدرت خارجي را 
دست آويز سياست داخلي و خارجي 

بيزاري از دو رأس ديگر . خود مي كند
مثلث زور پرست وابسته به  قدرت هاي 

رتيبي كه به ت. خارجي نيز، ضرور است
اثر بحران سازي بر جامعه ايراني ميل 

در خور يادآوري است . به صفر كند
كه برغم مبارزه مداوم، هم اكنون 
شبكه اي از دست نشاندگان، در امريكا 
و اروپا و ايران دست بكار از اعتبار 
انداختن نمادهاي استقالل و آزادي و 
اعتبار بخشيدن به نمادهاي استبداد و 

به سخن ديگر، قدرت . ندوابستگي هست
خارجي از ساختن آلترناتيو دست 

لذا،  مبارزه . نشانده، مأيوس نشده است
تا خارج كردن زورپرستان از صحنه 

  .سياسي ايران، يك ضرورت است
از اين ديد كه بنگري، مي بيني       

نقش ايرانيان آزاده كه بر اصل 
استقالل و آزادي، مانع از آن شدند 

بسازد و » آلترناتيو«كه حكومت بوش 
آن را دست آويز حمله به ايران كند، 

كوشش . بسي تعيين كننده بوده است
آنها براي برانگيختن جهانيان به 
مخالفت با حمله به ايران، بميزان بسيار 

در » خطر ايران«مانع از آن شد كه 
انتخابات رياست جمهوري امريكا، نقش 

هرچند آقاي مك . تعيين كننده بيابد
تا بخواهي اين خطر را بزرگ  كين

بمب، بمب، «جلوه داد و راه حل را 
اين تجربه به  ايرانيان . دانست» بمب

مي آموزد كه مي توانند از عهده 
بحران زدائي بر آيند و ستوني را 
بشكنند كه قدرت خارجي بمثابه تكيه 

  .گاه استبداد وابسته است
اما ستون دين ساالري، مي شكند      

ين بيان آزادي بگردد،  و زماني كه د
نه تنها در  توجيه قدرت و دولت است 
كه كاربرد پيدا نكند، بلكه رابطه 

رابطه : ايرانيان با بنياد ديني تغيير كند
هر ايراني با دين مستقيم بگردد و 
روحانيان، نه دين ساالران، كه مبلغان 

چنين . دين بمثابه بيان آزادي بگردند
دين از قيد و  انقالبي نيازمند آنست كه

بند فلسفه قدرت و منطق صوري رها 
التقاط ديريني پايان يابد كه دين . شود

را در بيان قدرت از خود بيگانه كرده 
  . است
اما از كجا مي بايد آغاز كرد؟  از      

اين جا كه دين همگاني و همه زماني 
و همه مكاني مي شود وقتي بيان 
. آزادي و مجموعه اي از حقوق باشد

س تبليغ حقوق انسان و حقوق جمعي پ
هر جامعه و عمل كردن به اين حق، 

اين . خلع يد از دين ساالران مي شود
كار را دانشگاهيان و دانشجويان و نيز 

كه بخواهند » علوم ديني«دانشجويان 
عمله استبداد ديني نباشند، مي توانند 

 –اين امر كه سه نامزد . از عهده برآيند
يز جانبدار حقوق آقاي احمدي نژاد ن

از چهار نامزد، برغم  -انسان شده است 
سوابق خود، دم از جانبداري از حقوق 
انسان مي زنند، اين امر كه يك مرجع 
از مراجع، كتاب حقوق انسان انتشار 
مي دهد، حاكي از موفقيت كوششي 

زمان . مداوم در طول نيم قرن است
آن رسيده است كه جمع بزرگ اهل 

  .شش بپپوندنددانش به اين كو
راه كار   10از آنجا كه پيش از اين،      

را با ايرانيان در ميان گذاشته ام، در 
پاسخ پرسش، به اين چهار راه كار 

  . بسنده مي كنم
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 سيرئ يكس چه
 دهم دوره جمهور
 شود؟يم

 
 حجة 1368 مرداد تا 1360 مهر ده از

 سيرئ مقام به يا خامنه يعل االسالم
 آمدند نائل چهارمو سوم دوره جمهور

 يموسو نيحس ريم اميا نيا در و
 تيمسئول و بودند شانيا ريوز نخست
. داشتند عهده به را قوا گريد و دولت

 خامنه يعل يآقا كه بود دوران نيا در
 يهاشم ، يموسو نيرحسيم ، يا

 گريد و يرضائ محسن ، يرفسنجان
 جنگ شدن يطوالن موجب شانيشركا

 نيا در. شدند نايرانيوا رانيا يرانيو و
 و كشته يرانيا ونيليم كي بيقر جنگ
 يجمهور يزعما وبقول شدند معلول
 دالر ارديليم 1000 از شيب ياسالم
 آنرا سال 8 انيآقا كه شد يجنگ خرج
 تا 1360 يسالها كشتار. دادند ادامه
 كه گرفت صورت يزمان در 1367
 سمت يموسو نيحس ريم يآقا جناب
 آقاي دولت سيرئ و يريوز نخست

    .اند داشته بعهده را يا خامنه يعل
 استير يرفسنجان يهاشم اكبر يآقا

 را ششم و پنجم دوره دو يجمهور
 و يسازندگ شعار با كه داشتند بعهده
 و شدند دانيم وارد اقتصاد يساز آزاد
 اهدا بخود را يسازندگ سردار لقب

 .نمودند
 و هفتم دوره در سال هشت بمدت
 شعار با يخاتم محمد يآقا هشتم

 و قانون حكومت يبرقرار و اصالحات
 كه شدند صحنه وارد يمدن جامعه

 دوران نيا در رانيا مردم متاسفانه
 ياصالحات چگونهيه شاهد ساله هشت
 يقانون يب حكومت چنان بلكه نبودند
 خواهانيآزاد از ياريبس كه شد برگزار

 ، سندگانينو ، مردم حقوق نيمدافع و
 دوران نيا در يسايس نيفعال و رهبران

 رحمانه يب اي و شدند ستين به سر اي
 جمهور سيرئ يآقا. دنديگرد ترور

 قتل ي ابتدا در فقط قانون حكومت
 نبودن يخال يبرا يا رهيزنج يها
 نيا از بعد نمودند ياعتراضات ضهيعر

 به يرهبر اتيمنو رويپ زيچ همه
 شانيا كهيهنگام. شد سپرده يفراموش
 اعتراض مورد سازشكار يفرد بعنوان
 از و گرفتند قرار مردم و اش دوستان

 مدت در چرا كه خواستند پاسخ او
 چيه تانيجمهور استير سال هشت
 مصالح و دينداد انجام يموثر اقدام
 قدرت مصالح يفدا را مملكت و مردم
 نيا در فرمودند د،يا نموده طلبان
 يتداركاتچ حد در جمهور سيرئ نظام
 نشده ورجمه سيرئ من تازه و است
 من ، كنم دگرگون را نظام كه بودم
 نيا به اعتقاد و التزام و نظام مدافع
 .دارم رهبرش و نظام
 گريد يكي نژاد ياحمد محمود يآقا
 بعنوان نظام يها مهره و نيمدافع از
 بر نفت شعار با نهم دوره جمهور سيرئ
 و گستر عدالت دولت و مردم سفره سر

 قول بر بنا. نمودند نقش يفايا مهرورز
 يرفسنجان يهاشم و يكروب انيآقا
 نيا به يا دهيعد تقلبات با شانيا

 . دنديرس سمت
 نفت نكهيبرا عالوه نژاد ياحمد يآقا
 را يعدالت و Ĥوردين مردم سفره سر بر را

 و يكاريب شيافزا با بلكه نگستراند
 را نان جامعه در فالكت و فقر گسترش

. ساخت دور مردم تياكثر سفره از هم
 است آورده باال را شورش آنقدر شانيا

 از يكي دسته سر يرضائ محسن كه
 اعالم رانيا ينظام - يمال ياهايماف
 را نژاد ياحمد جلو ديبا " دارديم

 يم پرتگاه به را نظام او راه رايز گرفت
 نيا يموسو نيحس ريم يآقا اي و " برد

 كه يكس و ينيخم يآقا يسوگل
 لشراح امام از را نجابت و شرافت
 يم نژاد ياحمد يآقا از است آموخته
 در دالر ارديليم 270 سر بر چه " پرسد
 ريم يآقا البته. " ديا آورده نفت آمد
 دهند پاسخ ديبا خود يموسو نيحس
 نخست اميا در كه يدالر ارديليم 100

 به رفت باد بر و شد گم رشانيوز
 شده ختهير يكسان اي يكس چه حساب
 از هنوز شانيا متاسفانه كه است؟
 از بعد تاره و روند يم طفره ييجوابگو

 داريب يزمستان خواب از كه سال ستيب
 يفرار دزدان همچون است شده
 دزد يها ديريبگ را دزد زند يم اديفر
 .ديريبگ را
 

 دوره جمهور سيرئ انتخاب اكنون
 دوره نيا در و است دهيرس فرا دهم
 يمهد انيآقا نژاد ياحمد يآقا بجز
 نيحس ريم و يرضائ محسن ، يكروب
 استير ديكاند را خود يموسو

 به نكهيا از قبل. اند نموده يجمهور
 يكس چه كه ميبپرداز سئوال نيا
 از ديبا شوديم دوره نيا جمهور سيرئ

 انتخابات در چرا كه ميكن سئوال خود
 جمهور سيرئ چرا و ميكن شركت ديبا

 ؟ مينمائ انتخاب
 آن لهيبوس مردم تا ستيابزار انتخابات

 شيخو سرنوشت بر تيحاكم به قادر
 يكس يمردم جمهور سيرئ و باشند
 سرنوشت بر مردم حق از كه است
 انتخاب حق يوقت.  دينما دفاع شيخو

 هيال همه يبرا كردن انتخاب و شدن
 در موجود ياسيس و ياجتماع يها

 را انتخابات آنوقت ديآ فراهم جامعه
 يم يرا مردم. مينام يم آزاد انتخابات

 جمهور سيرئ بعنوان را يفرد و ندده
 حقوق از شانيا تا ندينما يم منتخب
. دينما دفاع آنان يهايآزاد و مردم
 كردن منتخب و دادن يرا با مردم
 او به جمهور سيرئ بعنوان يفرد

 تيوضع فرد آن تا ندينما يم اعتماد
 يكشاورز ، يبهداشت ، يدرمان ، يشتيمع
 ، ي،ارتباط يآموزش ، يشغل ، يادار ،

 . بخشد بهبود را شانيآزاد و ،نان مسكن
 كنند يم انتخاب جمهور سيرئ مردم 
 ياستهايس با موافقت عدم صورت در تا

 از و سازند بركنار را آن حاكم قدرت
 خواهند يم ديجد جمهور سيرئ
 مردم منافع از تا زدير يپ دگر ياستيس
 بد از و كند تيحما شان يمل حقوق و

.  دينما يريگ جلو شان يزندگ ترشدن
 يآقا هيبرعل كودتا از بعد رانيا در اما
 يپا به مردم باركه هر صدر يبن

 سيرئ و اند رفته يرا يصندوقها
 اوضاع اند نموده انتخاب را يجمهور

 آنان است شده بدتر شان احوال و
 مردم تيوضع در اند نتوانسته چگاهيه
 را مردم و ندينما جاديا يتحول و رييتغ
 ياجتماع و يشتيمع يهاازين حداقل به

 .سازند كينزد اشان
 با رانيا در كه ميكن سئوال خود از 

  :انتخابات در كردن شركت
 تا ديآ يم بوجود امكان نياايآ 

 – ياجتماع – ياسيس يهايآزاد
 شود برقرار يمذهب و يقوم - يفرهنگ

 يبرا را ملت ، منتخب جمهور سيرئ و
 ياري شيخو تيحاكم به دنيرس

 رساند؟
 كه ديآ يم بوجود امكان نيا ايآ

 شگل آن ينهادها و يمدن جامعه
 ، ها روزنامه ، كاهايسند و رنديگ

 آزادانه شانياند دگر و نگاران روزنامه
  پردازند؟ به خود  تيفعال به
 از تا ديآ يم بوجود امكان نيا ايآ 

 ، انيب ، يفرد يهايآزاد و بشر حقوق
 هايآزاد گريد و زبان و مذهب ، شهياند
 يسخن جامعه در مردم هياول و ياتذ
 آورد؟ انيبم
 تا ديآ يم بوجود امكان نيا ايآ
 حداقل به جامعه محرومان و كارانيب

 يبرا و برسند؟ معاش امرار يبرا حقوق
 و ندهند فحشا به تن شتيمع حداقل

 نفروشند؟ را فرزندانشان و خود هيكل
 تا ديآ يم بوجود امكان نيا ايآ

 ، زنان ، معلمان ، زحمتكشان ، كارگران
 ، ناشران ، نگاران روزنامه ، انيدانشجو
 يحت و ورزشكاران ، پرستاران ، اطباء
 و آزادانه يدربار ريغ ونيروحان خود

 و سركوب بدون زيآم بطورمسالمت
 انيب را خود يخواستها وحشت و رعب
 سازند؟

 رانيا كه ديآ يم بوجود امكان نيا ايآ
 و ستقاللا به و باشد انيرانيا همه مال
 ؟ ابدي دست يآزاد

     

 اوالً رايز است يمنف جواب مسلم قدر 
 ديكاند 4 يشعارها و ها وعده در
 و يانيب چيه يجمهور استير ياصل

 ، بشر حقوق با ارتباط در  يروشن برنامه
 و يانسان كرامت به احترام ، يآزاد
 سه تجربه دوماً.  ستين مردم تيحاكم
 ساخته آشكار بما  ميرژ تيحاكم ده

 هيفق مطلقه تيوال نظام در كه است
 در يباز كي ستين كار در يانتخابات

 يعل يآقا آن كارگردان كه است كار
 سيرئ رانيا در.   است يا خامنه
 رهبر يتداركاتچ و كارگزار جمهور
 را مطلق قدرت رانيا در رهبر و است
 ريغ ، يقانون فرا او باشد يم دارا

 به و است ريناپذ نظارت و پاسخگو
 ها رسانه رهبر. ستين جوابگو هم يكس
 عنان در را يجمع ارتباط وسائل تمام و

 يشورا يفقها او دارد شيخو قدرت
 به آنان و كند يم انتخاب را نگهبان

 هر راه بستن ضمن شانيا از يندگينما
 عادالنه و آزاد ، يرقابت انتخابات گونه
 افراد  رهبرشان پناه در و خود ليم به
 رد ياستصواب نظارت قيطر از را

 آن انيجر بر و ندينما يم تيصالح
 همچون و نديجو يم مداخله و نظارت
 جوابگو يفرد و ينهاد جيه به رهبر

 عادالنه انتخابات رانيا در پس.  ستندين
 چون ندارد وجود يرقابت و آزاد ،

 در و دارد انيجر ياستصواب نظارت
 يهاد نهاد و ياسيس احزاب ضمن
 و سانسور ، شونديم سركوب يمدن

 اتينشر و مطبوعات ديشد كنترل
 نيكمتر از و رديگ يم صورت ينترنتيا

 .ستين يخبر كيدمكرات يهايآزاد
 در شود تصور كه است يشياند ساده
 شركت قيطر از يطيشرا نيچن

 شده يمهندس انتخابات در داوطلبانه
 يها هيتوص اي و هيفق مطلقه تيوال نظام

 را يوالئ امنظ توان يم دانهيسف شير
 و ياسيس يفضا جاديا به وادار
 هياول حقوق تيرعا و كشور ياجتماع
  .نمود رانيا مردم
 يندگينما و ياجرائ قدرت كسب يحت

 در كه رايز بود نخواهد گشا راه مجلس
 نييتع يرا كي ياسالم يجمهور
 يم هيفق يول يرا آنهم و است كننده
  . باشد
 جور وا جور يهايتئور با كه يآنان

 انتخابات در شركت به دعوت را مردم
 با حاكم قدرت بدانند ديبا كنند يم
 تنها و كند ينم رييتغ يانتخاب چيه
 سيرئ و رود يم يجمهور سيرئ

 .ديآ يم يديجد جمهور
 ياسالم يجمهور بدو از يعمل تجربه 
 در كه دهد يم نشان بما بحال تا

 يقوا گريد و هيمجر قوه داشتن ارياخت
 يرا با اگر يحت درجامعه موجود
 ريمس رييتغ به ديآ بدست مردم تياكثر

 رايز انجامد ينم يجزئ راتييتغ يحت و
 نظام رييتغ باعث تاًينها راتييتغ نيا
 و ياجتماع انقالب به منجر و شوديم
 يها هيپا كه يانقالب گردد، يم ياسيس

 سپس و سست را هيفق مطلقه سلطنت
   .نمود خواهد نابود

 مردم مختلف نيعناوب كه يآنان اكنون
 يم فرا انتخابات در شركت به را

 سازند مردمروشن يبرا ديبا خوانند
 يم يابتكارات و روشها چه با و چگونه
 به مبدل را هيفق مطلقه تيوال  خواهند

 يحكومت اي  ندينما ساالر مردم تيوال
 ينظام نيچن دل از يمردم و دمكرات

 ياسيس يشهايگرا نيا.  برقرارسازند
 كنند ينم كورعمل و يكيتار رد اگر
 ميرژ رييتغ يتهايظرف و تهايقابل از ديبا

.  آورند انيبم يسخن ياسالم يجمهور
 است يكاف مردم كردن اغوا و شعار
 اعتماد شما به مردم ديخواه يم اگر
 در زتانيآم موفق تجارب از ديبا كنند

 ياسالم يجمهور اتيح سال يس يط
 به ياتكا با شما. ديبگوئ يسخن اتان
 هر زتانيآم موفق يعمل تجربه كدام
 انتخابات در شركت به را مردم بار

 يمدت تا خود هم بعد دينمائ يم دعوت
 يا گوشه در خاموش نادمان همچون

 كه طلبان اصالح به ايآ. ديخز يم
 قبول را هيفق تيوال و ياساس قانون
 اصالح از ؟ ديا كرده خوش دل دارند
 و تيرعا انتظار دينبا تنها نه طلبان
 نيب از حد در يحت هايآزاد از تيحما

 داشت را يابانيخ يها گشت بردن
 از يحكومت حكم گونه هر رشيپذ بلكه
 و است سريم و ممكن كامالً آنان يسو
 يآقا كهيهمانطور ستين انتظار از دور
 مجلس در اش استير زمان در يكروب
 را رهبر توسط مطبوعات بستن فرمان

 تا خواند يكومتح حكم آنرا و رفتيپذ
 سكوت به دعوت را ندگانينما كهيجائ

 يسخنران هرگونه راديازا و نمود
  .آورد بعمل يريجلوگ
 و لكردهايتحص جزء خود كه شما
 يم يك تا  ديهست رانيا ختگانيفره

 فاسد پا سرتا نظام گرو در دل ديخواه
 ديبا چرا. ديببند ياسالم يجمهور
 قابل ريغ يها وعده و يشعارها گول
! ؟ ديبخور را انتخابات از قبل ياجرا

 يحرفها كه تديهس باور نيبرا واقعاً ايآ
 ضمانت داهايكاند يها وعده و

 قبل ينيخم يآقا مگر ؟ دارد ياجرائ
 ميمستق را نفت پول ما نگفت انقالب از
 يم زيوار رانيا مردم شما يحسابها به
 شاه رضا محمد و شاه رضا اگر و ميكن

 را رانيا ما اند كرده آباد را قبرستانها
 حساب به ينفت پول.  ميكن يم آباد
 ريتسخ با رانيا بلكه زنشديوار يكس

 و جنگ سال هشت و كايآمر سفارت
 هيبرعل حفقان و سركوب روزانه اعمال
 يمگرآقا. شد رانتريو و رانيو مردمش
 يجمهور استير از قبل يرفسنجان
 و كند يسازندگ خواهد يم نگفت
 رفاه به اقتصاد يساز آزاد با را مردم

 مگر.  رفاه آن كجاست پس برساند،
 جامعه خواهد يم نگفت يخاتم يآقا
 سازد بنا مردمساالر حكومت و يمدن
 و يمدن جامعه آن كجاست پس
 البته. بود داده وعده شانيا كه يآزاد
 و يالنب جامعت به شانيا يمدن جامعه

 به مبدل شانيا مردمساالر حكومت
.  ديگرد  يذهبم مردمساالر حكومت

 نداد وعده نژاد ياحمد يآقا مگر
 پس Ĥورديب سفرها سر بر را نفت پول

 يمهرورز حكومت و پول آن كجاست
 . شانيا
 تمام بحال تا انقالب اول از اگر 

 را رياخ ساله يس متون و اتينشر
 جمله كي ديتوان ينم ديكن جستجو

(  ميرژ سران از جمله كي يحت يآر
 و ريوز چه ، جمهور سيرئ رهبرو چه

 ندهينما و سيرئ ،چه ريوز معاون
 و حق از كه دينمائ دايپ)  مجلس
 و يخوشبخت و مردم احاد حقوق

 يمملكت امور در شهروندان مشاركت
 شده يعمل جمله آن و ندينما دفاع
 انيگرا اصول(  يكنون نيحاكم.  باشد

 بدست يهايآزاد تمام) طلبان اصالح و
 هر و ختندسا نابود را انقالب از آمده
 نمود ياعتراض نيكوچكتر  كه يشخص
 يبهروز و يخوشبخت از دفاع ودر
 انيرانيا و رانيا يمل حقوق و مردم

 اي افكندند زندان به اي برخاست
 شانس يفرد اگر و رساندند بهالكت
 خارج به برد بدر سالم جان و آورد

 نيمهاجر ليخ به و است شده پناهنده
  .است وستهيپ يرانيا
 يانتخاب هر هيفق مطلقه تيوال منظا در 
 را يهرشخص و است بدتر و بد نيب

 احوال و اوضاع كنند انتخاب مردم
 آنكه از شيپ رايز شوديم نيبدتر شان
 بروند يرا يصندوقها يپا به مردم

 يعل يآقا يسو از ياصل انتخاب
 بنا. رديگ يم و گرفته صورت يا خامنه

 ستندين ياصل كننده انتخاب مردم نيبرا
 دارد نقش كي تنها زين شونده انتخاب و
. است نيمسلم امر يول از اطاعت آن و

 را بدتر و بد نيب انتخاب يتئور
 در ياسالم يجمهور سردمداران

 اليام تا اند گذاشته مردم دهان
 يكس و نشود داريب مردم شده سركوب

 خود ستنيز بهتر و سعادت فكر در
 با مخالفت جرئت تينها در و نباشد
 و سردمداران. نكند دايپ را منظا كل
 انتخاب با يباز از ميرژ انيمجر
 به كه سالهاست بدتر و بد نيب ياجبار
 گمراه با و برند يم سود احسن نحو

 يطور مردم دادن بيفر و كردن
 فساد عامل امروز كه كنند يم وانمود
 و بيكاري ، يگران ، يادار و ياجتماع
 اصول مردم ياقتصاد يهاينابسامان
 رهيت ، فالكت عامل فردا و اننديگرا

 اصالح مردم يخوشبخت عدم و يبخت
 و ذلت عامل كهيصورت در طلبانند
 تيوال نظام رانيانيوا رانيا يخوار
 و ياخالق هاتيتوج.  است هيفق مطلقه

 دو با اگر كه نستيا يتئور اين ياسيس
 آنرا كه شماست فهيوظ ديشو روبرو بد
 ضعف ديكن انتخاب است بد كمتر كه
 رايز است روشن كامالً استدالل نيا

 انتخاب بدتر مقابل در را بد كه يكسان
 كه كنند يم فراموش تماماً به كنند يم

 كنند يم يزندگ بد طيشرا در شهيهم
 يم بدتر روزانه را خود يزندگان و
 بد كمتر انتخاب يتئور البته. ندينما

 بلكه ستين ميرژ سردمداران مختص
 نيا امعهج نخبگان از يبزرگ بخش
 ناآگاهانه يا آگاهانه را مستبدانه يتئور
 مردم عامه تا ندينما يم جيترو و غيتبل
 آماده تر بد طيشرا رفتنيپذ يبرا

 يعمل تجربه سالها از بعد قاعدتاً. باشند
 ستيبا يم ياسالم يجمهور نظام از
 ختير يم فرو يتئور نيا يها هيپا
 تن كه يآنان.  ستين نيچن كه شگفتا اما
 دهند يم يحق نا استدالل نيچن به

 يم كه كنند سئوال خود از حداقل
 ، ياسيس برنامه كدام به خواهند
 مورد يدايكاند ياجتماع و ياقتصاد
 دايكاند كدام. بدهند يرا خود عالقه
 يبرا يا شده نوشته و مدون برنامه
 ختهيگس لجام و ورشكسته تيوضع

 و ياجتماع ، يفرهنگ ، ياقتصاد
 خود از حداقل. ردكشوردا ياسيس

 مردم بما كه را ينفت سود پول ميبپرس
 طيشرا نيا با دهند يم وعده رانيا

 ياقتصاد ركود و ينفت آمد در دشوار
 خواهند يم كجا از جهان و رانيا
 مفسر الزيل ديسع بقول و.  اورنديب

 ستين كشور خزانه در يپول  ياقتصاد
   .دهند يم را اش ميتقس قول نهايا كه

 و يتيامن يروهاين امروز مينك خالصه
 در خود نفوذ با رهبر اذن به يسپاه
 يحت مملكت ينهادها و انهايشر تمام

 قبضه را اوضاع يورزش يباشگاهها
 جز يكس آنان ندهينما و اند كرده
 رهبر راًياخ كه ستين نژاد ياحمد
 از ميمستق ريغ و ميمستق بطور بارها

. اند نموده دفاع اش دولت و شانيا
 يگريد ديكاند چه و نژاد يمداح چه
 مطمئن ديايب رونيب يرا يصندوقها از
 وضع استبداد زار شوره در ديباش

 شوديم يآن از بدتر رانيا مردم يزندگ
   .ميآن شاهد امروز كه

 بكار را گفتن نه هنر و ميباش اريهوش
 در را خود عظمت و يتوانائ تا ميبر
 باورمان اگر.  است ريد فردا كه ميابي
 هيفق مطلقه تيوال نظام كه است نيا بر

 و است رانيا مردم  يروز اهيس عامل
 ستيب قرن يابتدا در ميباورمند اگر
 اهيس دوران در هنوز ما كميو

 يم يزندگ يوسط قرون ياستبداد
 از انيرانيا ما ميباورمند اگر وباز ميكن

 يانسان و يذات حقوق نيتر يابتدائ
 آنهمه با رانيا و ميهست محروم خود
 استعدادها و يداد خدا يعيطب منابع
 و ريفق و افتاده عقب يكشورها جزء

 عيصنا و شوديم محسوب ايدن ورشكسته
 هيرو يب واردات با ما يكشاورز و

. شونديم تر ورشكسته و نابودتر روزبروز
 نيا ياصل عامل ديباش داشته باور
 تيوال نظام اسفناك و دشوار طيشرا

 و يائيپو مانع كه ستيا هيفق مطلقه
 است شده انيرانيا و رانيا يبالندگ
 ، كشورمان شرفتيپ يبرا ديبا پس

 و خود يخوشبخت و يبهروز
 نيا ندگانمانيآ يحت و فرزندانمان

 و نياول. ميبردار راه سر از را مانع
 ميتحر با كه آنست قدم نيتر يابتدائ
 و نظام كل به انتخابات عتريوس چه هر
 يمحكم نه رنگارنگش سپردگان سر
 و صالبت با ميبتوان ندهيآ در تا ميبگوئ

 متفرقه يها جنبش شتريب يهمبستگ
 ونديپ بهتر و شتريب چه هر را يتودها

 .ميده وگسترش
 

 انتخابات زيآم تيموفق ميتحر از بعد
 ميتحر از بعد مورد در يگريد مقاله

 .نوشت خواهم
  ديباش روزيپ و بلند سر
 

Fa_rastgou@yahoo.com  
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  ق رايانتخابات و ح
  

 #�8  !�G% ��Tو  >������ از ��� ر
د  " A� ��  . درو	A ار/�	��  را��

 M5�� ���	�/ن %��6 �� دا"�� ار�J	ا�� ا
 �د ادا�F ت��G �ا	! �% A� �0 �J�	

"�ا�o ���و	A ��� ادا�� ��Gت . ده! 
 !6�Jه M�� ر��J� . د$	 �	�� ��ب 	�

ر ... ها �� QSا و �� Fدر �Jا�(�ن ز�
  .َ ا از �د�A ���2�د ر

 !58� د�2�� 	�' ���P� �� ن�J	ا�� ا
4ق ا�� G E��	 �د 0" A� .  HG :q�

��Gت  ،�� HG ازدواج �زاد �� HG ���ن 
د و  ��F  ���/ M��+% HG   HG و

4ق 0� �'و . ا	���ب  G ��"دا �� Aد��
د " A� �!��T��زاد  !6�Jا . ذات او ه�ز�

4G ع�P� ردار� ازF�� ق در �60ر
ا�'اء ��M5 �!ن  ��	��� ا��G A*dت 
و� را %-(�# ��!ه6! و �زاد� ا	�Jن  را 
ردار �دن از F�� 660! و A� ����%
4ق ا����A8 ،  ا��4:ل G ع�P�
 A� �J�� ن�J	ا� ا�' ��	را   A8ا����

  . ��زد 
0� ا��س T(�ش �� �زاد� و 8!م  A	�J	ا
د وF �� E^60! روا� A� A(� زور ا�� 
 �د�2�ان را  �� ا��س �زاد� و ا�G�ام �

!���	 M�B6% ��2د و د�F ق4G . �ه
د " A� #T�S دF زاد��ا	!از� ا	�Jن از 
 b���% �د و �� �F A$���% دF ��

ا�� ا	�Jن . د�2�ان و \$�)� �A >�دازد 
 �� A�G ا�� و  ��+� F ;7	 �ن ��
د 	�'  ا	�Pم �A ده! F ��*8 �0 A$���%

، �)�7d �� !6)�� Aت 48#  وا.c ا��
�ن ر��Tر  A�G د دادنF ر��Tر ��  !6J<
� ��زد �د �F ا��را � �.  %���$2�ا	

 #�8 �% !60 A� A9د را راF A%8$�ر ��
د و �زاد��� را ا	�Pم ده! F ت�^T ف:F .

 !6-0 A� اد ��!ر� �0 A	�J0 �$,d ��
ش ده�! / . �!G �% ��	�ع G�ف �P�

u	�. را ��	� ��q� !60 . A� :q$� ا��  0
 M�60 A� ل�G �0 !6�/ . A$���% #�8 ��

د �G �7dل 0�دن �A ده6! F . ل�G و
0�دن را q� A*�8$� و ر"! ��ب 68ان 

 !660 A� . ات��v�% ا��$!اد �0 �� uا�در �
T�اوان ��  ر��Tر و /��7ر و >6!ار �� 
4ق G از ��"Q/ ، ا�� �ا��ا	��ن /Qا"�

� . �� ا��� �8د� "!� ا��� AJ0
 #�+,% HG از د�� دادن �0 �J�	

ا	�J	�� . ه��	4!ر ��M ا�� 0� ��G HGت 
4ق �w #q�وف G �0 !	�� A� از ��د

 !6�Jه �^$%�� . A� از د�� ��(A را 0
اهA دادF ' از د���	را  ��د�2 Aده .

 A�4ق �� 	7� ا/� %�Pوز "د /G ��
4ق ه��2ن %�Pوز "!� ا�� G �� .  

oا��در "  A5و x�" ر��نا��وز 0-
 A5�� ���T�� Aاه�ه� �� ��4T -  A��B	

ا�� . "$(� ا��$!اد  را %-(�# �A ده6! 
� در �wه� �)A� A 60! ��ا� ا��8ل )$"
4ق G !9  �0 E��B	 د و �0ر/'ارانF
  �4ق �!ارا	G  cا��  ، %)�ر� ��	�J	ا

  ! ا�!اع 60!
� در 0-ر ��  HG ا	���ب 	68ان 	� ��

A)� �4ق ا���A ا�� در ���Jر�  0G از
  . از ا�ر و�د 	!ارد 

 �رد 8:.� �ا	! ر"�% A� AJ0 ���0
د را ا	���ب 60! F .  

 �رد 8:.� �ا	! در ر"�% A� AJ0 ���0
د �0ر 60! F .  

 E�� A6(� ر��ن  را	�Bم M0�G ز	�ن 0-
	$A  ٧٠از 	��A از ��)�� �*��

 �J< !�!ا�	�0 A(�$\ HG ر��ن از-0
ر���� ���ر� "!ن �,�وم 0�د� ا�� 

HG ا	���ب ر	{ و �! >"E از ز	�ن . 
��ن �*b "!� ا�� -0 . HG A�G ن�	ز

د را F �رد 8:.� �%,+�# در ر"�
���Jر� از ا�� ر"�� ه�� .	!ار	! 

��A�!6 در ا�� 	�Bم ��+ص ��دان 
از ز	�ن ��5~ 0-ر T�J� HG�ت �� . ا�� 

J�"�ن �Fرج از 0-ر �!ون ا��ز� ه�

و در �jd M)Gر �� �	�� ! �*b  "!� ا��
د" A� ر��Tر . #q� د� ا��� �ا� A�G

ار � ��ا� �F	M ه� ��6ع � �F�=دو
  !ا�� 

اد� ه� و 	�F ا��ار� �دا"�� ��ه
�زاد  ��"	،  �J�	 زاد� A���0 �!ن ه	اF
 �)�� ��S ا� �	B� در A���0 و �� 	-��

ر� �(A از. ا�� J	�� دF �� �\در و 
ل روز	��� 	�2ر� "!�  ا�� dا .

0� در F!�� .!رت 	$�"6! و  A%�8$^�
اه6! 0=(���� ا	��4د� �(66! و �� ��
 !6"�� ��4� دا"�T A5و �B	 c5���  A*�*,%

د " A� c�.ا	��4د از ره$� ، از . %
ر و ��� ;�lو ...  ر �J�	 ���

  . ��Pزات  ���26 دا رد
�زاد �دن  HG �� ب ، و���	ا HG �)	�در 

د F M8ز �AJ0 ه� .A5 را ��ا	! و �
ا�� . ������ را ا	���ب 60! و�د 	!ارد 

 �0 !60 A� �ا��$!اد ا�� 0� د�(�
 !66)� !��� �  . "��و	!ان =

 ���  Aد�� �روا	-���6ن %��0! دار	! 0
ر"! ، ���! ��ا	!  از 0دA0 ا�(�ن �زاد 

 !"�� �0� .  ا	���ب 0�دن را دا"� AJ0
اهF A� را دارد HG ب 60! ، ا�����	ا !

 !"�� �در�� . 0� در �,!ود� .�ار 	!ا"�
�د�A در ��4م ا	���ب HG دارد ،   �ا�� 0
ا	���ب 	�در�� هM �(6! و A�G �! را 

وA5 ���! ا�� ا�(�ن را هM . ا	���ب 60! 
د را ��0# 60! و F ���P% �0 !"�� �دا"�

د �Fرج "د F ��^F ب . از���	ا ا�ز�
ا� و ر"! ��ب او �! �� F زاد��T^�ت 

 �J�	 ز/�ر�� . AJ0 ���M ا�� ا�� 0
 ��� M��+% را در �!ار Aد��ا��ز� 	!ارد 

�ن ا�� ،ه� . �! و �!%� .�ار �!ه!  HG
ب و F ن��� Aب وا.)���	0; ا�(�ن ا

!"�� �����6�ا دا"�F . در �� �ا��وز 0
ر���� "ا	�����ت ""�ا�o .$# از 

��Jه Mر� دور� ده� ��دم ا�45 ���� ، M
د HG ا�� F  را� دادن �د 0" A�
 A*� ���0�G HGن ا���7د� از�وا���7د� از

و =�6	_� "��و	!ان در ا	�����ت . ا�� 
در . "� �0	A4G !66) را از د�� داد� ا	! 

0� "��0 در ا	�����ت ورا�  A%رd
 ��  ا���7د� از  �)*� �J�	 HG دادن

���0�G HG ا� ا��8ل�� �ع و��*	  A*�
0� A*� ���0�G HG ه�� . ا��  A	ز�� �%

�4� %�م T A5د و�� ا��ا	��ن %�o و�
ا���FIر ��!وش "!� ا�� ا���7د� از 
 �)*� A*� ���0�G u7	 �� �و��*� را� 	

!��P	ا A� E� �B	و ��4T A5و ��$q% �� .  
 ��4T ��Iم و�B	 در ����! T�ا�ش 	(�د 0
A� ���(% �$را ره E	�$�2	 را�" �0 
60! و �)! ا�� "را ��G:d �0	!�!اه� را 
 �د را �*�'م �F ن ��"6! و��*J� �/ا A�G
 �% ، !60 A� ��G:d 6! رد	ا!� ��4T A5و
0� %��6 و�Tداران و /ش �7���	��  A���
�	�� را >�!ا 660! ،  AT�d از ��"Q/ ا��ز�

را�  �در ا�� "�ا�o ره$� و " �7	
 X٠د 	�2$�ن .!ر%I��  A%� از G HG!و

ن  	7� "��و	!ان دارا� HG را� را �*��
 !6"�� A� دارا .  

 ���P%٩  �دور ا	�����ت 	-�ن داد� ا�� 0
F!��2'ار " �A$��6 ه�_ن  �+!ق 

ا	! �8# 60!   " ��دم % A�	 . �0	 !���
. .!رت و ره$�� ��"! %� ا��ز� #�8 ����!

ا/� ��اه! �� را� ��دم و�Tدار ���	! و 
 ، ��4T A5(6! از و	و� �>�  �ره$ A6(�

 !660 A� �%ده�_ن �d A6!ر �� 9!ش 0
� 0�د	! . )	�6= . c5��� ��4T ��Iم و�B	

�زاد��� ��  . u7	 �� A2=ر�< �� HTا�
��A���T ا�� 0� M0�G �� ��ن و ��ل و 

س ��دم "!� ا�� ��	 .  
0� ا �!�G	eاد و 0�و�A و  �	ه��	2
 Mه A�%�F ! و	ا ��7/ A��9و ر ���
د �A /�7 ، ��ا� ره$� ا�� F در دوران
	�Bم و 0*�� �0ر/'ارا	 n7G E	�Bم ا�� 

0�  اA*d %��� ا��  ا��  .  
 �J�	 ح "!ن:dا #��. �0 A��B	  M�	� .

 ���P%  را A�%�F ��.�دوران ا�G:dت 
 Mد��در . 0  ����Jر� %+ر �A 0�د	! 0

 A�G A%�G:dا �ا�� 	�Bم  ��-د د�� �
� 	 . u7	�M �6! زد  � A5ت "! و�G:dا �*�

0� %���A .!رت را در د�� دارد   AG�6�
4ق ��دم =�ا 0� "�ه! G u7	 �� �و	
 c�.ا�*�jر 0� دا	-��2  ه� "!�M و %
� ا� �^$�8ت و .�*��� ز	�P�� ا� و *T
��T�� اران و. ر"! ه� =� ��-��  را	��

در d�T oF �4�4G# اd:ح \*$�ن و ��6ح 
A%را�� �4!ار .!ر  �ا�� 0� از �����

د " A� ��	� b�+	 را/� . ه�� 0-
د را \�T!ار F ح \*$�ن:dد و ا$	 ��6=
 A� A	ا�ا� ���	�J	ق ا4G زاد� و�

��ل ا �!�G	eاد ��  �دا	6�J! ، در دوران 
ا	!از� AT�0 و.� و ا\:�8ت دا"�6! 0� در 
 �:0 �	2= �ا���Fر ��دم .�ار �!ه0 !6

د ، �� /-�د� �� �� �	�� /Qا"" A� ��
 �	� ه� =� �A 660! و =2�����
 A� �ا	��دا	� �� T�ز	!ان و\� ���4*��	

 !660 . �� ��ر� =6! ه�7� �� �0 M�6�$��
 ��q: ���� ا��وز و " ا	�����ت"��	!� �

� اd:ح � H*(�� ������ ��� روز	��
���ر� دوران  �J��4� �\*$�ن  "�وع �

!66)�� A�%�F �� ادe	 �!�Gر.ا��� �0 �
ر��A ا�� و د���س ه�� ه�J و ��� 
ر "!� از ��دم J	�� ��6ن و< A(.ر وا���

0� . را 	�A /��د �P	�اd:ح \*$�ن از 
 n7G	�Bم ��ا�-�ن اd# ا�� در 
 Mم ه�!�� و ه�B	 #0 �� دم�ر�J	��

  . دا���	6! 
��ل ا�F� از  �اd:ح \�5$�ن در \ل 

���ر وا.)A دزد��� و را	��ا����  �lارا
0� �!رد ��دم ���رد و �!ان  ���ر  � ��T�

 �	�' د����A دار	! ،ا���6ب 0�د	!  0
� ا���6د ������� اd:ح \*$�ن  و �، mه�

��ل  �روز	��� ا� \�T!ار �	�� ، در 
��Fاز ( ا #$. ��%0 u^4� '� ��

�	�� " )ا	�����ت" �� A	����$. ت)� �0
���ر ر��A در �رد  �lد  از ارا� M0�G

�� ا �!�G	eاد 	�' F�ا�(�)G  ره��
در وا.u �8!� اT-�� . ا���6ب 0�د	!

 ������ ه�� ���ب  ا �!�G	eاد از �
رت d رن در �Fرج از 0-Jز�ا>

�T�/ .  
ا�� ا60ن 	�' اd:ح \*$�ن ا�� %+�� را 
� ه�� �-(:ت ��< ��/ �ا0 !66)�� �45
 �4	 A%�8ر ه�� �^$J	�� ، ا.�+�د

4ق ا���A ��دم ،G  ، ��75��� فQG
��ن و P-	دا �%��6 در دوران ... T-�ر �

� دوران . ا �!�G	eاد /Qا"�� "!� ا�� �
 A	�P6JTدوران ر �� ��/�د�! و�� ���
4ق G  فQG ��< رد ، A�%�F �� و
 ��4T A5رت و!. �"��و	!ان و و�Tدار� �
��5 ا�� 	�Bم از @J�  ر �0راز ا��!ا  د��

د� ا�� � A7�\ �د %�ر�. ه< را ��-
ر 0�د  J	�� از د�! اذه�ن A%!� ا���

روز	��� G'ب ! وQG A5ف 	��-د 0�د
 ��� ��.�ر� �� ��د���� ���

د ا�� �0*�� .ه6ز در �ر"� ه� �
5�4� ه�� ا�� ار/�ن G'ب M0�G و.� ���
0� از �ن  T !9�ه6{ =��.!ار�، %,�4� 
�����75 ، %�!�! د/� ا	!"�ن و T���ن 

d اب ��ز�% ��5@J� ��در ��-! �
�2"�� "!� ا��	 ��� ��.� .  

ا��وز 	�' %'و�� و ر��  ��ز ��ب "!� 
� .!رت M0�G  و .  ا��� ��J�8ت وا�$^�

0� د�� در  A	�J0 ت "%��م�����	ا" E�<
� ا� .+! دار	!  ��دم 	/ �رو� دار	! �
د �Q2ر	! F ق4G از �. را ��0!660 !8�4

 !	" M0�G رت!. u�^� . از M0�G رت!.
0� در "(# 	��وه�� ��0ب =��� 	-�ن 

د 0� . �A ده! ����6! F ب���	ا HG از
 M0�G ره��J	�� ! و	رQ2� ا�� ������
را وا.)�� �`6!ار	! و �� �! را� �!ه6! و 

�0 !6	��� �B�6� " ا�� �"  ا	-�ا� /��
��ل د�2�  �ا/� �� ه��� �6ال >�E رود 
� وا.)�� ���I A6! ��دم را T�ا ���ا	6! 0

 ;�lر Aاب ه���F س��0! از % A� ب�Pا�
ر �� �� .!رت  0� �!%��� ا�� ���
ا�6$�ر ��  ا �!�G	eاد در 5$�س �!  >��6 

!	�� !  
 �0 M�ا/� ��اهM از \4$� �4T� ا��ان �2

ن 	7� ���ر�-�ن دو  E��٢٠ از �*��
��ا� ا�� 8!� . ��ا�� در��!"�ن ا�� 

د 	�ن /ا� . G�ف %�ز� ا� 	�72� ام $	
 ����-�� �.!رت \*$A اT�اد� ا�� 0
 A� .!رت �!ن �	ج ���F ه� را ������

0� ��E از . 660!  M�ن 	7�  �ا/� �2�*��
�)��د در 0-ر دار�M و �+�ف 0�ا1 ، 
 !60 A� داد A� ��lو�1 و ه���و % �-�"
� ا�� �Tاز ��� ر �. و 	A*J در ا�� را�^

A� را %�ز� Aاد� ه��	�F  درد  �0 M60
6! 0� در /��  G٢٠!ود �Jه A	ا�ن ا��*��

 !6"�� A� روز . ا���8د �ه�  ه'j� ار�T
د �A /��د F �ج �!�! . ا�)�د %�ز� ا� ��

 A� ���T�ار اT�اد %,+�# 0�د� �ان ، /
� M0�G ا�� ��	�� A� م�B	 در A/!6�� .

��*��رد دIر و از  �٠واردات ��E  از  
!�5در 0-ر ��-A  ��� ��دن ا�(�	�ت %

دن ا�� � ��4T A5و �اوا� u�^� m���	 از
0� ا60ن ه� �   ��0	!�!ا �� �� در�

 �4� /Qا"���J�  Mا\��8-�ن از و� �� ه
  !ا	!

ا��وز �0	!�!ه�� >�J ر���� ���ر ، 
و8!� دادن .")�ره�� %A� A5�F ده6! 

٧٠  E�< �� ، ار	�F �ه �ه'ار %��ن �
>�دا�F  >�%�7ل و ��b ز��A6 ، و8!�

 �� دار ، >�دا�F ه!�	�F ن�	ز �4ق �G
X٠  uز�� >����ران ، %� A	��ه'ار %

� ��� 	���6!/�ن از \�ف وزارت =
ر، اه!اي آ�رت ه�ي -0Xه'ار  ٠

 A6T �!)-	ن دا��P-	دا �� �	��%
ا و �S� ... ��0`�� و �,� A� ه�� ���	��

 �واL9 و در ا���م  0� ه�� 0!ام از 
�� 	�Bم �� ��ر 	�' را� �0	!�!ا� د��_

 M	  �lدم ارا�� ��	�� را � Aا��ا� ���]%
 ��!ه6!  ه�� و ه�� ،  	-�	2� ا�� ا�� 0

دل . در ا�� 	�Bم ا�(�ن %��j� و�د 	!ارد 
ش 0�دن 0� "��! �(A از ا�� F�  �7	

 �,� A��F !��-2� را A��]T !	ا��
د ؟. ا��" A� ز�� �	2= �]T ! �$ره

#��� �د  ا�� 	�Bم 0F رات���Fاز ا   �J�	
 !60 M0. !�!اه�� د��_�� ،ا��	�0 ;<

 A� A%ر!. �= �7�*F �J�0 و8!� ه� را از
 �ا	��� 0% A(�^� x�" 6! ؟ 0!ام-��
در ا�� 	�Bم ���4# �`�� >��!اران و ���6د 
��J[)��7 و ���د و ره$� و ��	!ه�� 
 I�0 �!660  در�d اد�Tو ا I�0 �!660 وارد

0� د�� در ره$ !�J��� !	م دار�B	 ا�� ��
ر  -0 �(�و %��j� ا���A در رو	! %
� 	u7 ��دم و \$�4ت رو �� /�J�ش  � M�	�

  . �,�وم ���)� �!ه! 
�60! 0� دا�6� ا���Fرات ره$� %�  ��%
 �4� �0	!داه� �� �� =��J� ����A ا�� 0
دن در ���4# .!رت او�� � u�^� !از�	ا .

$0� A%�j�*$% ����*�T �0	�!ا  M�60 ��2	 ه�
 A�	 AT�G دم�� �AJ0 در و�Tدار� �

از �(�ر ��دن واژ� �زاد� وG-� .ز	!
دار	! و �� "!ت از�ن ا���6ب �A ورز	! 

� " ره$�"	7� �AJ0�  u�^ از ا�� .�
 o�ر %-0 b���% !	"رو��ره$ "

 !60 A�	 A9ا�." ا�8  ��ره$" M0�G �0
وA5 . �� ��ن و ��ل و 	��س ��دم ا�� 

 �0 A��4T ر���Fرا %,� ا ����]. �%��م .
د دارد F �ر . اوا����Fا �ره$�� 0

ا�� . �������� �Fر�A را در د�� دارد 
ره$� ا�� 0� ا��ز� داد� ا�� از ���ن 

	7� د��_��  �	7� �0	!�!ا ��6%  �٧٩
 A�	 A.�T م�B	 ��*0 ا��� �	! =�ا 0"
 �0 �J	� M�� ، !	60! 0!ا�-�ن ا	���ب "

 n7G	�Bم ��ا�-�ن او�u�^� b ���	6! و 
  . وا�$�ت ��"!

� از >�� ��J و��ان ا�� 	�F .  
ا	���ب ه� �0	!�!ا �� را� ��دم ، 

ا�� و �-�و��8 " ره$�" ا	���ب
 b*\ �	-F ��)G ���-�!ن ��  ادا�

�� . او  )G ل"��0 در ا	�����ت .$
0� در ا\�اف او  A���T�� �� ا�� ��ره$

ر	! -0 �� M0�G .  
"!ن .!رت ره$� در ���)�  ��� رو"�6�

ا��ان ��-A از وc��w وا���Fرات او را 
  : �� �A "��م 

١-  ���P� �  :.!رت ره$� در .
  ، ���P� �ر��; ���ر در��-� از.ّ

ر �M�4�J ادار� و \ �آ� ره$�ي �ن را �
7� وا���Fري 	!ارد�wاز . ه!ا�� �� آ6!، و

 ���B	 وه�ي��	ارد � ا�� �*��
،  �١١٠�ا��س اd# . وا	����B ا��

ن ا���� ، ا���Fرات  ١٣١، ١٣٠	�.
� 8$�رت ا	! از��P� ي � :ره$�ي در.ّ

 - T٢���	!ه� آّ# 	��وه�ي �L*ّJ؛  -١
 - ٣ا8:ن �6{ وL*d و�m�J 	��وه�؛

	+b و8'ل و.$ل ا��)�7ي T���	!� ي 
	+b  - �آّ# ور��; ���د �-��ك ار%E؛

و8'ل و.$ل ا��)�7ي T���	!� ي آّ# �`�� 
	+b و8'ل  - X>��!اران ا	4:ب ا�:��؛

و.$ل ا��)�7ي T���	!ه�ن �5�8 	��وه�ي 
ا�[�ي � -  M�G	���B وا	����B؛ 

 H��\ب از���	ري >; ازار���� ���
8'ل ر��; ���ر >;  - ٧رأي ��دم؛

راي ا�:�� " ;*P� ���7ازرأي 8!م آ
و�� اG�از %�ّ*c ر���� ���ري از 

د ��ا��س F �		�. c��wان و	B� د�

��ت "راي  - �5�8٨ آ-ر؛ّ+� !���%
ل ا��)�7ي ر��;  - �5�8٩ ا�6ّ�� �*�؛$.

ل آ�دن ��Jو��5 ه�ي  - ���١٠ر؛,�
ر��; ���ر �� �)�ون اّول ر��; 
ت، T !6	�� ّص؛�F oا��ري در "���
ا��)�7، ����ري \I	� ر��; ���ر 

  .و��	6! �ن
٢ . �66ّ4� �   :.!رت ره$� در .ّ

H$\  #dم ان ا����،  6�١١٠! �ّ	�.
T���ن ه�� >��� �'و وc��w و 

از ا�� دو اd# . ا���Fرات ره$� ا��
 b�=��6 ا��6$�ط �� "د آ� >; از %+
ر%� dدر ���< �دو �ّم 	���6!/�ن، ه�
ا��ا �� "د، آ� T���ن ا��اي �ن را 

 .ره$�ي �dدر آ6!
	+b ، 8'ل و.$ل ا��)�7ي ��4Tي  -٢

ل: ن"راي 	�$�2dا H$\٩٢و ٩١ 
ن ا����، ا	���ب ، 8'ل و.$ل 	�.

 .ا��)�7ي ��4T �� ��4م ره$�ي ا��
٣ .��ّ��]. � .!رت ره$� در .ّ
	+b، 8'ل و.$ل ا��)�7ي �5�8  -١

��ّ��]. ���ا��س .��J ب : %��� ��4م .ّ
 #dا E" !6ن ا���� ا��  ١١٠از�	�.

 ١X٧اd# . ا�� ���8!� ي ره$�ي ا��
�ن %+��L آ�د�  .�	ن ا���� �� '�	

 .ا��
78 �� �P� c�7�%زات �,���� در  -٢

G!ود �از�� ا�:�� >; از >�E 	��د 
� . ر��; .ّ� ي .[��ّ�

وc��w و ا���Fرات ره$� درد�2� ��ز��ن 
 ه� و 	��ده�

8'ل و	+b ر��; : d!ا و����  -١
��ز��ن d!ا و����ي ���ري ا�:�� 

 .ا��ان ����4م ره$�ي ا��
٢- �P� م�B	 �,*+� x��-% u . :

 ١٣�٨در��ز	2�ي .�	ن ا���� در��ل 
�x��-% u�P �+*,� ، وارد . ش. هـ 

ن ا���� "!	�. . #dا��س ا��١١٢ 
ن ا����، %)��� ا8[�ي ���v و 	�.

هj�� . Mّ�� ا�� �u�P �� ��4م ره$�ي ا��
 o�% u�P� �=��6 ، �4ّ�رات ���ط �

�b و%��+% �د ا8[� %��� "!� و �F !�
 .��4م ره$�ي �� ر�!

L�9 داد� "! ، % ���j� از �ارد� 0
#dا��س ا��Xي ( ٧ �4*^� ��Iو #dا

��4T ( ده� و ��ز��ن ه�ي��	ري از��J�
ري ا�:�� آ� 	�م "�ن در.�	ن ���
 !		���!�، ز�� 	B� ره$�ي ادار� �� "
و�� ا�� آ� ره$�ي از\��H 	���6!/�ن 

�	�� 	�Bرت �� آ6!؛ ��	6�� E�F ��6د� !
��J[)�7ن و ��	$�زان، آ���� ي ا�!اد 

�6��F ا��م)����6د "��!، ) ر��G ا� 8*�
 �eزي، داد/�� و���اد � �]�	
 mّG ز��ن�� ،�ّ�� ي ��)lا ، ��ّ	�Gرو
 ،��ّ��Fروز��رت، ��ز��ن او.�ف و ا�
ه��ت ه�ي وا/Qاري ز��� و"را� ا	4:ب 

  ... T�هA26 ،دا	-�2ه� ، �`�� >��!ارن و 
ر در ��� ;�lرات ر���Fا�� ا H$\

��دم . �4�4G ر�l; اوا�� ره$� ا�� 
�0ر� ا� 	�6�J!   ا�� 	ع ره$�� �� ا�� 
 A*� ���0�G ��� �ا���Fرت �^*H ا�� 0

� ا���T�/ ا��س . را ���j% ن�ا�� ا�� 
 HG رخ ده! و !��� �و ����Fر� 0
ر ��دم ��ز /�دا	!� ��� ����0�G ��دم �

د"  . u.در وا �ا���Fرات ره$�� ���! �
 A(.وا b��6� ان�6!/�ن و �!����	دم و ��
�	�� ��J�د "د %� ��ا	6! 0-ر را در 

  . ��� ر"! %,ل ده6! 
 �P��	 ��5ت او�����	ا M��,% !ادن و	را� 

%��v� . اش 	A*� ��)��G bd�S A7 ا��
د F ان% �د�2�ش ��ور >�!ا 0�دن �

در��  ��ا�  ���4*� �� ا��$!اد� %� ا��
  . �o,6 ا�� 

 A	��� �را� 	!ادن >�	! �� و�!ان ���)
0� �!اuT ��دم ��!ار . ا��  A	و�!ا

  . ا���Jد� در ���4# ا��$!اد ا	! 
ا�� ��دم �� F !	� د�2�ش >�P��	
�!��ان ��دم ��Iر � ا�� 0� ا�(�ن 
4ق ��دم G H4,% ��� ر راادار� 0-

را  و �� %,��M ا	�����ت ا�� ا�(�ن. 	!ار	! 
 !6��� A� .  
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انتخابات يا بازي 
  انتخابات

حق وتو و بازي 
  انتخابات

  
براي ميهمانها يعني عروسكهايشان در 
نقشي را كه نظام واليت فقيه در 
انتخابات بازي مي كند درست همان 

در واقع . نقش بچه ها و عروسكهاست 
فقط بازي . انتخاباتي وجود ندارد 

مردم  انتخابات را درست كرده اند تا
را مشغول كرده به توهم وادارند تا 
گمان كنند در يك جامعه دمكراتيك 
زندگي مي كنند و واقعا حاكم بر 

و با راي ! سرنوشت خود هستند 
جمهور مردم اراده خود را ابراز مي 

اما در واقع مردم مجبورند يكي ! دارند
از كانديداهايي را كه  ولي فقيه و 

انتخاب  شوراي نگهبان منصوب او قبال
هر چند . كنند "انتخاب  "كرده اند ، 

معلوم نيست كه بين همين 
كانديداهاي تاييد شده از طرف رهبر ، 
يعني بين بد و بدترها هم مردم حق 

باحتمال زياد . انتخابي داشته باشند 
تصميم با ولي فقيه است كه اراده كند 
چه كسي از اين صندوق هاي جادوئي 

در انتخابات  خصوصا كه. بيرون بيايد 
امسال تعداد زيادي صندوق سيار هم 
قصد دارند بكار بگذارند و بدين طريق 

اما امر .كار تقلب آراء را آسانتر كنند 
مسلم اين است كه نيمي از جمعيت 
ايران، حق بر رياست جمهوري 

اين بار به زناني كه قصد نامزد . ندارند
شدن داشتند،  گفتند مي توانند اسم 

آنها هم اسم نوشتند اما . نويسي  كنند
نفر  480و از ميان  .رد صالحيت شدند

نيز كه ثبت نام كرده اند ولي فقيه و 
شوراي نگهبان چهار نفر از نامزدهايي 
را تاييد كرده اند كه در سپردن التزام 
به واليت فقيه گوي سبقت از هم مي 
ربايند و شخص رهبر در مطيع بودن 

. نداردآنها نسبت به اوامر خود شكي 
در واقع آقاي خامنه اي اين چهار نفر 
را انتخاب و تحميل كرده و انتخاب 

  . كننده اصلي اوست
حاال از خود مي پرسم چرا مردم بايد 
در دام اين بازي مضحك بيفتند و با 
شركت در اين بازي به اين 

قالبي مشروعيت ببخشند ؟  "انتخابات"
آيا كساني كه مردم را ترغيب به 

ين بازي را مي نمايند شركت در ا
وجدانا نمي دانند كه از مردم شريف 
ايران ميخواهند راي به صغارت خود 
دهند؟و آيا آنها كه شركت مي كنند، 
نمي دانند با شركت در اين انتخابات 
نمايشي سلب حقوقي از خود  را مي 
كنند ، كه يكي از آنها حق انتخاب 
واقعي است ؟آيا نمي دانند  كه با 

اين انتخابات سرنوشت خود شركت در 
را بدست ولي فقيه مي سپارند و از 
خود سلب اراده مي كنند ؟ و به ولي 
فقيه اجازه مي دهند به آنها بسان صغار 

  رفتار نمايد ؟ 
خوب مي دانيم كه در چهارچوب    

قانون اساسي اين نظام ، بسياركه خوش 
بين باشيم وفرض را نيز بر اين بگذاريم 

رياست جمهوري  كه كانديداهاي
صميمي و با حسن نيت و از اراده اي 
قوي برخوردار باشند وبا توان 
وشجاعت بخواهند به وضعيت فعلي و 
معضالتي كه بر جامعه ايران حكم 
فرماست  سر و سامان ببخشند و به 
اقدامات اساسي دست بزنند و 

اصالحاتي در راستاي بهبود وضع 
 "رهبر"نابسامان مردم انجام دهند ، 

اين نظام آقاي خامنه اي مي تواند 
بايك حكم حكومتي و با اختياراتي كه 
قانون اساسي به او داده است، مانع 

در واقع او حق . اقدامات آنها شود 
وتويي كه در برابر حقوق .  وتو دارد

و كانديداها نيز . ملت ايران قرار دارد 
جالب .در مقابل وي دست بسته اند 

كانديدا   4هر اين كه در مقام كرنش، 
 3مي زنند و » رهبر«دم از اطاعت از

 تن از آنها حكم حكومتي را خصوا
آنگاه كه به نفع خود و به زيان مردم و 
حتي بر خالف قانون مصوب همين 
نظام بوده است، مطالبه كرده و به اجرا 

بخصوص دو كانديداي . گذاشته اند
اصالح طلب كه ادعاي مخالفت با 

  .دارند قانون شكني را نيز
آقاي موسوي  برغم مخالفت رئيس  -1

جمهوري وقت اين نظام، آقاي خامنه 
اي با برگزيدن وي بعنوان نخست 

كه طبق قانون همين نظام ( وزير
انتخاب نخست وزير حق رئيس جمهور 
بوده است و نه ازاختيارات رهبري 

، با حكم حكومتي آقاي خميني  )نظام
به نخست وزيري منصوب شد و در 

مورد، از آقاي خميني خواست  چند
  .حكم حكومتي صادر كند

آقاي كروبي، در مقام رياست  -2
مجلس، بنا بر تسليم به حكم حكومتي 
آقاي خامنه اي،  طرح اصالح قانون 
مطبوعات  را از دستور مجلس خارج 

  . كرد
ادعا مي شود كه آقاي محسن   -  3

رضائي  آقاي خميني را بر انگيخته 
بعنوان نخست  است كه موسوي را

وزير، به رئيس جمهوري و مجلس 
  .تحميل كند

كانديدا چهره هاي  4اما اين      
ناشناخته اي نيستند  تا كه مردم 
بخواهند توانهاي آنها را در بوته 

كل نظام به مرحله . آزمايش بگذارند 
اي از ناتواني و خالء فكري  رسيده 
است كه توان ارائه چهره جديدي را 

همه اين چهار .  داده است نيز از دست
نفر در نظام حاكم صاحب مناصب 
گوناگوني بوده اند و سوابق آنها 

يكي . بركسي پوشيده نيست
. ازكانديداها آقاي احمدي نژاد است
او در چهارسال گذشته در بيالن كارش 
جزتنش آفريني، بحران سازي در 
رابطه با دنياي خارج و دشمن تراشي و 

شي نداشته است منزوي كردن ايران نق
او با دست آويز كردن انرژي اتمي، . 

آزمايش موشك، انكار هوالكست و 
سخنان تحريك آميز را برهم افزودن 

لزوم حذف كردن اسرائيل از روي (
، خطر حمله به ايران را هر ...)زمين و

اين خطر هنوز . روز بيشتر كرده است 
در . بر سر ايران سايه افكنده است

ري آقاي احمدي دوره رياست جمهو
نژاد، جز افزايش بيكاري، فقر و گراني، 
فزوني گرفتن آسيبهاي اجتماعي و 
جنايت ها، تحريم اقتصادي، تحديد 
آزاديها ، خصوصا در رابطه با اقليتهاي 
مذهبي، اعدام ها خصوصا اعدام زنان ، 

  . چيزي نصيب ملت ايران نشده است 
 1360آقاي مير حسين موسوي از سال 

سال نخست وزير  8به  مدت  1368تا 
وي معروف به . ايران بوده است 

نخست وزير دهه سركوب و كشتار 
اگر او قادر به انجام كاري مثبت  . است

وي .سال انجام مي داد 8بود در همان 
بعنوان نخست وزير و عضو شورايعالي 
دفاع در زمان جنگ ، بطور مستقيم 
 8مسئول  طوالني شدن جنگ به مدت 

فنا كردن نسلي  ، و مسئول  سال و
اعدامها  و كشتارهاي دسته جمعي  كه 

در دوران ايشان به فرمان امام مورد 
قبولش انجام گرفته است مي 

جالب اينكه اكنون نيز وعده مي .باشد
دهد كه مي خواهد به خط امام 
برگردد كه جز ويراني و فقر و جنگ و 
كشتار و از دست رفتن آزاديها و 

  . ايران ارمغاني نداشت  استقالل براي
آقاي محسن رضايي فرمانده سابق كل 
سپاه پاسداران ، دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام از بزرگترين رانتخواران 
اقتصادي ايران در سپاه و يكي از 

  . اعضاي مافياي اقتصادي مي باشد 
آقاي مهدي كروبي ساليان سال چه    

در مجلس سوم و چه در مجلس ششم  
. س اين نظام  بوده استرئيس مجل

متهم به گرفتن رشوه از شهرام جزايري 
به اجرا گذاشتن حكم حكومتي . است

از دستور خارج كردن طرح اصالح 
قانون مطبوعات و از مجلس اخراج 
كردن نماينده اي بخاطر انتقاد از 
آقايان خامنه اي و هاشمي رفسنجاني، 

  .از سوابق درخشان ايشان است 
چيك از كانديداها، سابقه متاسفانه هي    

اي كه داللت بر اين امر داشته باشد 
كه واقعا هم خواهان و هم توانا به 
خاتمه دادن به وضع موجود و ايجاد 

بلكه شاهديم كه .تحول باشند ، ندارند 
هر كدام در اين امركه كداميك به 
خط امام نزديك ترند و از منويات 

بهتر اطاعت مي نمايند با هم  "رهبر
  .  ابقه گذاشته اندمس
حال چرا مردم بايد در اين بازي     

شركت كنند ؟ و با شركت خود افكار 
عمومي مردم دنيا را به اشتباه بيندازند 

شونده، نماينده  "انتخاب"كه گويا 
اراده ملي ايرانيان مي باشد ؟ خصوصا 

نفر را از  4كه رژيم  هر كدام از اين 
صندوق بيرون آورد، وي را مأمور 
خود و نه مخالف خود محسوب مي 

براي رهبري نظام، شركت .  كند
گسترده مردم در دادن رأي مهمتر از 

نفر  4اينست كه كداميك از ميان اين 
. دستچين شده از صندوق بيرون آيد
چرا كه مهار رئيس جمهوري را، در 

است كه   "رهبر "اين نظام،  پيوسته 
بنا بر قول آقاي . در دست دارد

ز رئيس جمهو مي خواهند خاتمي، ا
  .كه يك تداركاتچي باشد

وقتي قصد نظام  به بازي گرفتن    
مردم و فريب آنها و كسب مشروعيت 
براي خود است، شايسته ترين كار 

  .تحريم چنين بازيي است
 "ميهمان بازي"خصوصا كه در     

كودكان، نقشها و ابزار كار همه مجازي 
. به كسي صدمه نمي خورد. هستند

اما وقتي . وق نسلي تضييع نميشود حق
كساني ازمردمي بالغ ميخواهند نقش 
كودكان را بازي كنند، ناگزيرند نسبت 

 "انتخابات"به عواقب شركت دربازي 
كه تضييع حقوق نسلها و سوزاندن 
فرصتهاي تاريخي و محروميت از حق 
حاكميت ملي است، خود را به القيدي 

ا در غفلت از اينهمه را جز جف.  بزنند
حق وطن و ملت رشيد ايران چه مي 

  توان ناميد؟ 
    

  
  

بيانيه مجامع اسالمي  
  ايرانيان

  
واليت مطلقه فقيـه  سيصد نفري بر محور

اين دايره منحوس و ويرانگر قـدرت را  
تشكيل داده انـد و مـردم را در آن بـه    

در ايــن دوره ، .  گروگــان گرفتــه انــد
ــين   ــان ميرحس ــي آقاي ــر، يعن ــار نف چه

ــوي،  ــود   موس ــي، محم ــدي كروب مه
احمدي نژاد ومحسن رضايي از سـوي  
شوراي نگهبان منصوب نظام، دسـتچين  
شده اند تا مردم از ميان آنان كارگزار 
ــه     ــا را ب ــداركاتچي مافياه ــر و ت رهب

اينـان، همگـي از   .  اصطالح  برگزيننـد 
ملتزمين به  نظام واليت مطلقه فقيه انـد  
و در آنچه بر ايـران و ايرانـي،از نقـض    

ــاي   ح ــت ه ــا محرومي ــاني ت ــوق انس ق
اقتصادي و اجتمـاعي رفتـه و مـي رود    

تا زماني كه واليت مطلقه يك . دخيلند
فرد  بر درايت يك ملت حاكم است و 
حفظ نظام اوجب واجبات مي باشـد و  
مصلحت نظـام برحقـوق مـردم تقـدم     
ــا حســن نيــت   ــرين آدم را ب دارد ، بهت
كامل، به كـار گـزار ومجـري منويـات     

تشــكيالت مافيــايي تبــديل و  "رهبــر"
حـال اينكـه  چهـار نفـر     .خواهد كـرد 

كانديــداي موجــود ، همــه بــه اســتناد 
سپردن  التزام به واليـت فقيـه ، اجـازه    
گذشــتن از صــافي شــوراي نگهبــان را 
يافتند و هم خـود  اذعـان دارنـد كـه     
ــري از  حفــظ نظــام  و اطاعــت از رهب

هر چهار تـن  . اولويت هاي آنان است
در طعـي و بـه نحـوي    هر كـدام در مق 

طوالني كردن جنگ ودر نتيجه به بـار  
و ) ايـــران گيـــت(آوردن افتضـــاحها 
ايجاد جو اختنـاق و  فسادهاي بزرگ و 

جنايتهـاي  تضييع  حقـوق و آزاديهـا و   
) اعدام هـا و ترورهـا  (سياسي كم مانند 
آيا دل خـوش كـردن   .دخيل بوده اند

به هريك از اين نامزدها ، خود فريـب  
از مسئوليت نيسـت؟با بـاز   دادن و فرار 

آمدن آقـاي ميـر حسـين موسـوي بـه      
صحنه، دور گردون از نو شـروع نشـده   
است؟  تا كي بايد در دايره كمبودها و 
تورم و بيكاري و فسـاد و فشـار مانـد و    

كــه خــود را  "دولتمــردان"دور زد  ؟ 
درمركز اين دايره  قرارداده انـد، جـز   

  به حفظ نظام
مردم را مايه  نمي انديشند ومايلند ما 

حفظ خويش در دايره قدرت قرار 
آنها  انواع فشار و اجحاف . دهند 

وستمي را كه بر مردم مي رود را نه 
مي بينند و نه حس مي كنند، چون 
خود از مواهب رانت خواري بهره 

چاره كار ونجات .  برده و مي برند
مردم از وضعيت خطير امروز ايران   

ل  ويران ،برون رفتن از اين سياه چا
  . گر نظام حاكم است  

كشور ما داراي امكانات  فراوان    
امكاناتي كه با . انساني و طبيعي است

مديريت مردم ساالر فضاي رشد را مي 
سرنوشت خود را تا . توانند ايجاد كنند

كي مي خواهيم به دست كساني 
  بسپاريم كه در خدمت مافياها هستند؟ 

  هم ميهنان عزيز
جاد  نابساماني ها را مي مسئوليت اي   

توان  به گردن زمامداران گذاشت، اما 
مسئوليت دوام آن و تن دادن به 
زندگي در منجالب ناكاميها و كمبودها 
. محققا بر گردن خود ما مردم است
بايد به مسئوليت خويش درقبال 
فسادهائي كه زير چشم هايمان چون 
  سرطان همه ابعاد زندگي ما را فرا مي 

زيرا همه انسان ها  . مل كنيم گيرند ع
  تغيير و .   مسئول سرنوشت خويشند 

تحول و به سامان آوردن نابساماني ها 
را نمي توان از كساني انتظار داشت 

مسئوليت ايجاد . كه خود بانيان آنهايند
تغيير و تحول از زندگي درخشونت و 
فقر و فساد به زيست در صلح و سلم 

ا مردم اجتماعي و رشد،  با خود م
به همين دليل است كه خداوند . است

مي فرمايد  تا درخود تغيير ندهيد، 
تغييري در زندگي شما داده نخواهد 

با در انتظارماندن، معجزه وتحولي . شد
امروز كار بايسته . صورت نمي گيرد

بيرون رفتن از دايره مرگبار استبداد و 
گرفتن حق حاكميت و سرنوشت ايران 

  . ردم است بدست تواناي ما م
  هموطنان گرامي

خود را  "انتخابات"با شركت در   
شريك ايجاد نابساماني ها و دوام اين 

انتخاب . نظام و ماندن درآن نكنيم
واقعي ما بايستي نماندن در دور باطل 
استبداد و رها شدن از واليت مطلقه 
زورگويان و زندگي شاد وسراسر اميد 
و بدست آوردن توانائي بناي حال و 
آينده اي در خور يك ملت مستقل و 

  . آزاد باشد
فريب ظاهر حاكمان را نخوريم و     

حاضر نباشيم با لباس زهد و تقوا شب و 
روز به ما مردم دروغ گويند  و باوعده 
. هاي دروغين تكراري فريب دهند
كدام يك از اين نامزدها كوچكترين 
نقدي را به گذشته خود كرده و يا 

شود گفت كه شايد از پذيرفته است تا ب
گذشته درس گرفته باشد؟ آيااگر چنين 
نقدي را بر گذشته خود در نظام 
واليت فقيه مي كرد صالحيت او را 
تائيد مي كردند ؟هر  چهار نامزد تعهد 
. خود را به ولي فقيه عنوان كرده اند
اين نامزدها نمي توانند متعهد به 

به يمن . برقراري حقوق مردم باشند 
آنان كه همواره حقوق حقه مقاومت 

مردم را وجهه همت خود قرار داده 
اند، امروز رعايت حقوق بشرو كرامت 
انسان و حق حاكميت مردم بر 
سرنوشت خويش كلمات حقي شده اند 

از  "رياست جمهوري"كه نامزد هاي 
آن مراد باطل مشروعيت گرفتن از 

با تحريم گسترده . مردم را مي جويند 
رصت را از آنان اين ف "انتخابات"

امروز نظام حاكم بر ايران در . بستانيم 
سراشيبي سقوط است و توان و رمق 
كشور را با خود به ورطه  نيستي مي  

نبايد به كارگزاران ذوب شده . كشد
در استبداد مطلقه در سراشيبي سقوط 
،امكان ادامه حيات نظام استبدادي را 
داد   ،تا با اين كار ،خسارات سخت و 

ن نا پذيري را به كشور تحميل جبرا
هشدار كه هر روز بقاي اين . نمايند

رژيم مستبد ،هستي وطن را به مخاطره 
مي اندازد و از توانايي هاي  مردم مي 

  .كاهد
زمان، زمان عمل به حقوق خويش     

نبايد ميان بد و بدتر اين نظام . است 
انتخاب ميان خوب و . انتخاب كرد 

اي عمل همه فض. خوبتر حق ما است 
جنبشها و نيروهاي آزادي خواه و 
مستقل كه مدافع حقوق مردم هستند با 
. نه گفتن به اين نظام بازتر مي شود
ايران امروز از كادر هاي مجرب و 
معتقد به حق حاكميت مردم بر 
سرنوشت خويش به قدر كافي بر 

آنها مي توانند ايران را . خوردار است
يريتي در يك نظام مردم ساالربا مد

مردم ساالرو مدافع حقوق همگان، 
رسوا را "انتخابات "اين . اداره  كنند

تحريم كنيم، به واليت مطلقه 
استبداديان نه بگوييم و شب تاريك 

  . استبداد را كوتاه كنيم
  1388خرداد 

 مجامع اسالمي ايرانيان

���� :!	ً
� و ���	 ����ان ��� �زاد ���� و ����     درج $�	0ت، ا.-ا$ً	 د),+	* �(�)� ا��%ب ا&%$� دره!�ت �
� $��3ا)� و�2�.4�$ ���56�   !.��9 را �,ارد��	�5� �>�ات ��)��,+	ن و $�	�; $�,رج ��د*، ا): �(�)� در 89	ل ���	، ه

 

Nr. 725     8  -  21  Jun  2009 
 


