
  

 

انتشار . از موضوعهاي اصلي اين شايعه ها، يكي خامنه اي و سرنوشت او است. دشايعه ها ساخته مي شوند و انتشار مي يابن: انقالب اسالمي
در فصل اول مي كوشيم واقعيت را از . موضوع بحث مطبوعات خارجي نيز كرده است، سرنوشت خامنه اي را »كودتاي سفيد«گزارش تفصيلي 

 .دل شايعه بيرون كشيم
مريكا و انگلستان در انتخابات و جنبش مردم مي دهد را، بنا بر گزارشها و اظهار نظر ها و در فصل دوم، نقش روسيه و نقشي كه رژيم به ا     

  .اطالعات واصل بررسي مي كنيم
  4صفحه 

  

  ژاله وفا

بالندگي جنبش  واسارت اصالح طلبان در 

  توهم و خيال
  

دربار و حرمسرا، مكان رتق ، در نظام فرمانفروايي خودكامه 
تا . و فتق امور و كانون رقابتها و دسيسه ها و توطئه ها بود

زماني كه پادشاه خودكامه قدرت مطلق را بدست داشت 
رقابتها و توطئه ها جز در سايه روشن حرمسراي وي انجام 
نميگرفت اما با مرگ فرمانروايي خودكامه تعادل ناپايدار 

تنها شاهي ميتوانست . ز از بين ميرفتدر بار و حرمسرا ن ني
قدرت خود را حفظ كند كه هر مخالفتي را از ميان بر 
ميداشت و هر فرمانروايي كه مخالفان را بر نمي انداخت 

. مگر آنكه مخالفي باقي نمانده باشد.  خود بر مي افتاد
منتسكيو در اشاره اي به تعارض دروني فرمانروايي 

   ": اه سلطان حسين مي نويسدخودكامه در باره سرنوشت ش
  15در صفحه 

  عذرا حسيني 

  واليت فقيه و مرگ جانكاه ندا
  

پياده شد . در را باز كرد. هواي بسته اتوموبيل حالش را بهم زده بود
. اما رهروان راه خشونت و اختناق مجالش ندادند. تا نفسي تازه كند

صفير گلوله بسيجيان يا پاسداران . هوا بي هوا. نفس بي نفس: فتندگ
حال دختر بهم خورد و نقش بر . نفرت و كينه قلبش را نشانه گرفتند

چشمانش از حال رفتند و به نقطه . فرصت تنفس را نيافت. زمين شد
دكتر جراحي . خون از بيني و دهانش بيرون زد. اي خيره ماندند

اما سعي او بي حاصل . د سعي كرد نجاتش دهدكه در آن نزديكي بو
دختر جوان، زير چشمان بهت زده هزاران تن از مردم حاضر . شد

  . جان سپرد. در صحنه، در دم، گرمي زندگي از دست داد
فيلم جان . جان دادن او را دوربين يكي از شاهدان تصوير كرد     

  دادن او از تلويزيون هاي دنيا در سرتاسر جهان
  14حهدر صف

  ميزان

  آن چه درآن دوهفته گذشت
  
  بسيج -1
  

در دو هفتة آخر خردادماه كه ايران آبستن اعتراضات مردم به نظام 
دارد، شاهد  واليت مطلقة فقيه بود وهنوزهم باشدت كمتري ادامه

كه حاصل طبيعي قانون اساسي موجود مي  دوگانگي مردم و دولت
دوگانگي ميان حق و حقوق مردم و تكاثر و تمركز . بوديمباشد

دولت واليت فقيه . به حقوق مردم قدرت نزد انگشت شماري متجاوز
براي حل اين دوگانگي  با شتابي باورنكردني و دوراز انتظار برروي 

 .به حق حيات و آزادي مردم تجاوز كرد ،مردم آتش گشود و نا حق
حوادثي اتفاق افتادند و حقايقي آشكار  دراين مدت به بهانة انتخابات

حضور ميليون ها . شدند كه قابل تأمل و بررسي ويژه اي مي باشند
مردم درخيابان ها، جناح هاي مختلف نظام را به حدي غافلگير كرد 

  كه خود انتخابات را درحاشيه برد و 
  16در صفحه 

  پاكنژاد - ج  
  

  مطلقه با حق حاكميت مردم جدال واليت
  

 88سخنراني سيد علي خامنه اي در روز هفت تير ماه     
ششمين عكس العمل و مداخله او پس از تقلب بزرگ نظام 

يعني او الزم ديده است تقريبا هر . مافيايي واليت مطلقه بود
و كامال پرده ا. دو روز يكبار به حمايت نظر كرده خود بيايد

از چهره بر گرفته است و هر بار با خشونت ميگويد كه نظام 
واليت مطلقه فقيه اصالح پذير نيست و تنها اصالح ممكن در 
اين نظام، برداشتن موانع از سر راه واليت مطلقه و ذبح 

گرچه آقاي . جمهوريت در آستان استبداد مافياها است
شخصيتي  گي،خامنه اي در برابر عطش قدرت و خودكام

ضعيف و فاقد مقاومت است  و  آشكارا مي گويد براي حفظ 
مالي  و در خانواده  -قدرت  در دست مافياهاي نظامي 

  خويش، آماده جنگ با مردم  است و براي پايمال كردن 
  14صفحه  
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  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  

  همگاني ويژگي هاي جنبش
  
انتخاباتي . بخشي از پاسخ به پرسش اول، پيش از انتخابات نوشته شد   

ادامه )تير 1(كه يك تقلب بزرگ بود و جنبش همگاني كه تا امروز 
در بخش دوم، به خطرهايي كه . دارد، دليل صحت آن ارزيابي شد

. جنبش را تهديد مي كنند و نيز به راه كارهاي بايسته  مي پردازم
  :دآوري، پرسش دوباره نقل مي شودمحض يا

هم از سوي جامعه و هم از سوي  ،اي كه با توجه به موج فزاينده - 1    
نيروهاي سياسي، به سوي مشاركت در انتخابات به وجود آمده و روز به 

كه به گمانم از دوم خرداد به مراتب (شود  روز بر دامنه آن افزوده مي
حل در تحريم انتخابات است، چگونه  ه، اگر را)تراست تر و گسترده عظيم

ايم و نه تنها موفق به جنبش تحريم  سال از راه حل دورتر شده 30پس از 
  ايم، بلكه جريان تحريم از اثر افتاده است؟  نشده

چگونه جريان تحريم را به اثر خود بازگردانيم و از آنجا در به وجود آمدن 
 جنبش تحريم بكوشيم؟
  :دنباله از شماره قبل

آنهايي كه بر اصول انقالب استوار ماندند، تحريم انتخابات را  – ٩
وسيله جنبش همگاني خوانده اند و همواره به مردم ايران يادآور شده 
اند كه در ايران حداكثر توانائي براي دست زدن به جنبش همگاني 

  .كافي است مردم  به توانائي خود باور كنند و برخيزند. وجود دارد
مگاني گوياي آنست كه وجدان همگاني، راه عالج را در جنبش ه    

بازيافت حق واليت توسط جمهور مردم دانسته و مردم را به مطالبه آن 
فراتر از آن، جنبش همگاني گوياي آنست كه جامعه . برانگيخته است

از فضاي مجازي بسته كه ترسها جو آن را تشكيل مي دهند، به فضاي 
از اين پس، مردم با واقعيت رابطه خود را . باز واقعيت باز مي گردد

مستقيم مي كند و در مقابل، سركرده استبداديان، بيشتر از پيش، از 
واقعيت ها مي گريزد و در دنياي مجازي كه خود مي سازد، زنداني 

  :چنانكه. مي شود
 90شركت كنندگان در انتخابات و تحريم كنندگان آن، افزون بر  ●

اما آقاي خامنه اي در . كيل مي دهنددرصد جمعيت كشور را تش
. ،  اين واقعيت را  وارونه مي بيند88خرداد  29خطبه هاي نماز جمعه 

او در فضاي مجازي كه از همه سو بر روي واقعيت بسته است، مردم را 
ميليون رأي  40پيش از انتخابات او گفته بود، (ميليون رأي دهنده  40

زنداني  فضاي مجازي نيز نمي . دتصور مي كن» نظام«به !) مي خواهد 
مصالح «مالي را  بر  –بيند كه چون مصالح خود و مافياهاي نظامي 

» نظام«ترجيح داد، رأيي كه مي توانست رأي به مشروعيت » نظام
» نظام«باشد، با دست زدن به تقلب بزرگ، به رأي بر عدم مشروعيت 

  . بدل كرد
و تسليم، گرفتار ترسهائي  و القيدي» بي تفاوتي«مردميكه در دوران  ●

بودند كه سازندگان فكرهاي جمعي جبار، مرتب مي ساختند و به 
مردم القاء مي كردند، در دوران جنبش همگاني و آزاد شدن از فضاي 
مجازي بسته، از لباس ترس بيرون مي روند و اين بار نوبت استبداديان 

  . است كه گرفتار ترس شوند و مي شوند
از جنبش همگاني، مردم گروه هاي جداي از در دوران پيش  ●

: جنبشهاي اعتراضي جدا از يكديگر انجام مي گيرند: يكديگر هستند
در درون . توضيح اينكه، هر گروه بندي، دنياي ذهني خود را دارد

هرگروه بندي نيز، تمايلهاي گوناگون، فضاهاي ذهني متفاوت و بسا 
رگران، معلمان، بازاريان، دانشجويان، زنان، كا. نايكسان وجود دارند

وقتي وجدان . جنبش هاي اعتراضي جداگانه اي را تجربه كرده اند
همگاني، مرزهاي ذهني را از ميان بر مي دارد، گروه بنديهاي 
. اجتماعي يكديگر را باز مي يابند و يك واقعيت را پديد مي آورند

قعيت واقعيتي كه با حقوق همگاني خود و نيز حقوق انسان و ديگر وا
  .ها، رابطه ها را بتدريج مستقيم مي كند

، مردم را به »كودتاي سفيد«هرگاه وجدان عمومي، روز بعد از  ●
جنبش همگاني فرا نمي خواند، حاصل شركت انبوه مردم در انتخابات، 

در نتيجه، رأي . كودتا با موفقيت انجام گرفته بود: اين مي شد كه
كرده بودند و آنهائي كه در  مجموع آنهائي كه انتخابات را تحريم

انتخابات شركت كرده بودند، به حساب حمايت جمهور مردم از 
واليت مطلقه فقيه گذاشته مي شد وحاصل شركت در انتخابات رسوا، 
انتخاب بدترين كه واليت مطلقه آقاي خامنه ايست و بدتر كه رياست 
جمهوري آقاي احمدي نژاد است، حاصل شركت در انتخابات رسوا 

. يأس و سرخوردگي پاداش شركت در دادن رأي مي شد. مي گشت
به مردم هشدار داده شد كه » انتخابات«از اين رو بود كه پيش از 

خرداد، روز روياروئي با تقلب بزرگ  23، روز »انتخابات«فرداي روز 
خرداد، خطاب به مردم ايران، خاطر  23در نخستين ساعات روز . است

به .  »، شما را به جنبش همگاني مي خواندتقلب بزرگ«نشان شد كه 
مالي، با  - مافياهاي نظامي  –يمن جنبش همگاني، كودتاي خامنه اي 

  . مقاومت جمهور مردم روبرو گشت
بدين قرار، طي سه دهه، كساني كه نقش آنها در جامعه، مي بايد      

طه ايجاد رابطه مستقيم مردم با واقعيت ها باشد، خود بكار قطع اين راب
مشغول شدند و مسئوليت بسيار سنگين طوالني شدن زندگي در تاريكي 

جنبش تحريم، تنها . استبداد و القاي ترسهاي موهوم را برعهده دارند
كار مداوم براي برقرار كردن رابطه مستقيم ميان جمهور مردم با 

پيش از انتخابات، اينطور مي نمود كه .  واقعيت ها بود و هست
آنها كه قدرت را محور مي شناسند، بر كوشندگاني همداستاني همه 

كه آزادي را هدف و روش  مي كنند پيروز گشته اند و ايرانيان نيز 
 22اما آنچه در . بيش از پيش، زنداني فضاي ذهني بسته گشته اند

    ، خرداد روي داد
  2در صفحه      

  

Nr. 727     6  -  19  Jul  2009 

1388تير     28تا   15   ا ز     727شماره       

   4صآيا هاشمي رفسنجاني در كار بركنار كردن خامنه اي از مقام رهبري است؟ ◄

  �ص :بدين سو » تقلب بزرگ«نقش روسيه و امريكا از  ◄
   8 ص :ابطال ناپذير است » انتخابات«ف رژيم به تقلب بزرگ، با وجود اعترا ◄

  11ص  :مافياي  هاي مأمور سركوبهاي خياباني  ◄

  13ص  :استوارايستاد ايران در رژيم مافياهاوحشيانه ترين سركوب گريهارا به خود ديد و ◄
  

  
   شايعه ها و واقعيت؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

2 

 

 
 

 2009ژوئيه      18تا   6  ا ز

 
1388تير     28تا      15   ا ز     727شماره      

    

 

   

گرچه گزارشگر وجود سايه سنگين 
ابهام در هدف و روش، حتي در 
 23وجدان همگاني بود، اما از روز 

خرداد، زمان از آن باورمندان به مردم 
ساالري بر اصول استقالل و آزادي و 
از . رشد براصل عدالت اجتماعي گشت

گاني، ابهام زدائي آن پس، جنبش هم
ادامه جنبش همگاني . را ميسر ساخت

تا رسيدن به هدف كه استقرار واليت 
جمهور مردم است، كار آزاد كردن 
ايرانيان از فضاي ذهني بسته و برقرار 
كردن ارتباط مستقيم آنها با واقعيت را 

  .نيز ميسر مي سازد
وقتي آزادي نامزد شدن و ديگر  – 10

د، رأي دادن كه آزادي ها وجود ندارن
روش است، با واليت و حاكميت كه 
حق است، در تحريم رابطه مستقيم 

حال آنكه رأي دادن، نه عمل به . دارد
. حق حاكميت كه نقض اين حق است
اكنون كه تقلب بزرگ انجام گرفته 

  :است، اين پرسشها  محل مي يابند
كه اينك -با توجه به اين واقعيت  ●

رض نيز مورد تصديق دونامزد معت
ميليون مورد  3هست و تا ميزان 

كه غير  –اعتراف شوراي نگهبان است
ميليون توانسته  39ممكن بوده است 

باشند رأي بدهند، شمار كساني كه 
رأي داده اند و آنها كه مي خواسته اند 
رأي بدهند و رژيم مانع از آن شده 
است كه رأي بدهند، بكدام قصد رأي 

اند رأي داده اند و يا مي خواسته 
بدهند؟  آيا بروفق حق حاكميت خود 
رأي داده اند تا كه منتخب آنها در 
برابر رژيم، از حق حاكميت آنها دفاع 
كند؟ هرگاه پاسخ آري باشد، جنبش 
اعتراضي نمي تواند پي آمد طبيعي 

زيرا اگر تقلب بزرگ  . رأي دادن باشد
انجام نمي شد، آقاي موسوي كه 

» نظام«به  همچنان تأكيد بر پايبندي
مي كند، نمي توانست از حاكميت 

آنچه روي داده . مردم نمايندگي كند
  :است حاكي از آنست كه

رأي دهندگان و آنها كه قصد داشته  ●
اند رأي بدهند فرصت بزرگي به رژيم 

حاضر بوده اند در ازاي . داده اند
اندك فضاي باز و بهبود وضعيت 
 اقتصادي، به رژيم مشروعيتي را ببخشند

  . كه فاقد آنست
اما تقلب بزرگ، بسان ضربه اي  - الف 

  . سخت، از دنياي خيال، بيرونشان آورد
دو اعالن جنگ آقاي خامنه اي،  –ب 

خرداد، يكي به جبهه  29در نماز جمعه 
مخالف در درون رژيم و ديگري به 
مردم ايران، سبب شد كه مردم ايران 
شخص آقاي خامنه اي و رژيم را 

   .هدف گردانند
 28جمهور مردم بعد از گذشت       

،  خود را 60سال از كودتاي خرداد 
در برابر اين واقعيت يافتند كه آقاي 

مالي  –خامنه اي و مافياهاي نظامي 
» مصالح نظام«كمترين ارزشي براي 

چرا كه اگر مي خواستند . قائل نيستند
عمل كنند، نمي » مصالح نظام«موافق 

مي دادند و   بايد تقلب بزرگ را انجام
بايد مي گذاشتند رژيم مشروعيتي را 

اما چون . كه نداشت، بدست آورد
قدرتمداران مصالحي جز مصالح خود 
نمي شناسند، خطر محروميت كامل 
رژيم از مشروعيت را پذيرفتند و  تقلب 

دشمني .  بزرگ را به اجرا گذاشتند
آشكار آقاي خامنه اي و مافياهاي 

جمهوري نظام «مالي با  –نظامي 
، مردم را در برابر واقعيت »اسالمي

رژيم :  روشني قرار داده است
مالي خود ناقض  –مافياهاي نظامي 

واليت مطلقه فقيه و تهي از اسالميت و 
  .ايرانيت و سرشار از زور است

بدين قرار، اين امر كه تحريم      
كنندگان و همه آنها كه رأي داده اند 

ند و رژيم و يا مي خواسته اند رأي بده
نگذاشته است، هم صدا و هم روش 

شده اند،  مي توانست سالها پيش از 
اين تحقق يابد،  هرگاه رابطه حق با 
. روش، بر مردم ايران آشكار مي شد

  :بدين ترتيب
تكرار كنيم كه روش در خور   -10/1

روش . يك حق، عمل به آن حق است
ناسازگار با حق، سبب محروميت بيشتر 

همانطور كه نتيجه . داز حق مي شو
انتخابات رسوا معلوم مي كند، رأي 

بكار . دادن روش ناقض حق بوده است
بردن روشي كه ناقض حق حاكميت 
است، بنفسه، اين واقعيت را باز مي 
شناساند كه دروغ بزرگي كه عبارت 

هدف روش را توجيه مي «باشد از 
. ، بر عقول همچنان حاكم است»كند

پوشش اين  بيرون آوردن حقيقت از
دروغ، كاري است كه بيشتر از گذشته 

چنانكه . مي بايد بدان پرداخته شود
راست جانشين دروغ در ذهنيت 

روش هدف را توجيه : همگاني شود
در . نمي كند بلكه آن را بيان مي كند

، رأي دادن بيانگر نقض »انتخابات«اين 
حق حاكميت و مشروعيت بخشيدن به 
ده دزد حاكميت جمهور مردم بو

حال آنكه تحريم و نيز جنبش . است
همگاني بمثابه روش بكار بردن حق 
حاكميت، بيانگر حق حاكميت جمهور 

  .مردم هستند
هرگاه رأي دهندگان مي   - 10/2 

خواسته اند منتخب خود را به رژيم 
تحميل كنند و بدين كار رژيم را 
ناگزير از تحول در جهت انطباق با 

ند،  پيش حاكميت جمهور مردم بگردان
از انتخابات مي بايد در صحنه با تمام 

به ترتيبي . توانائي حضور مي يافتند
كه رژيم ناگزير مي شد تن به شركت 
نامزدهائي در انتخابات بدهد كه پايبند 
رژيم نمي بودند و از آغاز، خود را 
نامزدهائي مي شمردند كه قصدشان 

به . استقرار واليت جمهور مردم است
دم مي بايد همان كاري سخن ديگر، مر

را مي كردند كه در طول سه دهه، 
به : بطور پيگير به آنها پيشنهاد مي شد

جنبش همگاني درآمدن، روشي است 
كه با استقرار واليت جمهور مردم، 

  .خوانائي دارد
حتي اگر قرار بر اين بود كه واليت      

مطلقه فقيه هدف جنبش اعتراضي نشود 
گردد و و آزادي انتخابات هدف ب

و » انتخابات«جنبش همگاني پيش از 
بقصد آزاد كردن نامزد شدن و آزاد و 
سالم كردن انتخابات انجام مي گرفت، 
مردم ايران با وضعيتي روبرو نبودند كه  
بعد از انتخابات قالبي با آن روبرو شده 

  .اند
بدين قرار، تعيين مناسب ترين زمان     

كه و محل هر عمل،  برعهده آنها است 
مي بايد نقش نيروي محركه سياسي را 

بخش بسيار بزرگ اين . بر عهده بگيرند
نيرو كه در درون كشور است، نه تنها از 
عهده اين كار بسيار اساسي بر نيامد، 
بلكه خالء رهبري كه هر روز بيشتر از 
روز پيش احساس مي شود، حاكي از 
اينست كه هنوز اين نقش را بر عهده 

وز كه دوازدهمين روز امر. نگرفته است
جنبش اعتراضي است، صداي گرفته 
هموطني را شنيدم كه در جنبش 
همگاني همه روز شركت مي كند و 
شكايت دارد از اين كه رهبري كه 
بتواند محل اجتماع مردم را معين كند 

  . نيز وجود ندارد
شركت در انتخابات و رويارو  – 11

و جنبش » واقعيت بسيار تلخ«شدن با 
، حاكي »كودتا«ي بعد از وقوع همگان

از آنند كه وجدان علمي جامعه ضعيف 
تصوري موجب رفتن به پاي . است

اين تصور . صندوقهاي رأي شده است

ايجاد كرده » فكر جمعي جباري«را 
با رفتن به پاي صندوقها و : است

برگزيدن آقاي ميرحسين موسوي، اين 
بار، تغييري ممكن مي شود كه در 

. تمي ممكن نگشتدوران آقاي خا
چنان » فكر جمعي جبار«سلطه اين 

فراگير بود كه جامعه هشدار سنجيده 
  . را نشنيد

بدين قرار، يك علت بزرگ، وجود      
ابهام در وجدان همگاني و ضعف 

دو . وجدان علمي جامعه بوده است
نامزد گرفتار تقلب شده گرفتار تناقض 

ما به نظام تعلق . (در موضعگيري هستند
اين )  م و ما به تقلب نظام معترضيمداري

دو چون نمي توانند در موضع بديل 
مردم ساالر قرار بگيرند، درجامعه، خالء 
. رهبري هر روز محسوس تر مي شود

يا » محور دوم«اين دو نامزد، كار 
نيروي جانشين بيرون از رژيم و درون 

مستقل از رژيم و قدرتهاي (ايران 
اين . ندرا نيز مشكل كرده ا)  خارجي

وضعيت نا سازگار با جنبش همگاني، 
  :حاصل دو ضعف است

ضعف نيروي محركه سياسي كه  ●
ضعف وجدان علمي آن را عيان كرده 

اين نيرو خود آگاهي علمي . است
نيافته و  در طول زمان در غني كردن 

  .وجدان علمي جامعه نكوشيده است
فقر وجدان علمي جامعه كه تصوري  ●

دانش، راهنماي ذهني را، به جاي 
  .عمل خويش مي كند

اين دو ضعف جنبش همگاني را در      
كوتاه مدت با خطر جدي روبرو مي 

جنبش در دوازدهمين روز . كند
اما هدف آن كدام . خويش است

است؟ ابطال انتخابات؟ يا عبور از آن و 
نه گفتن به واليت مطلقه فقيه؟  هر يك 
از اين دو هدف، نياز به آن دارد كه 

امعه برآوردي علمي از توانائي خود ج
و توان سركوب رژيم و اندازه مقاومت 
و زمان الزم براي مقاومت و رهبري 

اين كار، يعني غني .  آن داشته باشد
كردن وجدان علمي جامعه را نيروي 
محركه سياسي مي بايد ماه ها پيش از 

ماه . انتخابات قالبي، به انجام مي رساند
قالبي،  موقعيت و  ها پيش از  انتخابات

تركيب  نيروي محركه سياسي و 
كارهايي كه بر عهده او است را ، هم 
از راه راديو آزادگان و هم از راه 
نشريه انقالب اسالمي، موضوع بحث 

هرگاه آنها كه بنا بر دانش و . قرار دادم
موقعيت خويش عضو اين نيروي 
محركه هستند، از مهر ماه سال پيش، 

كرده بودند، امروز  كار خود را آغاز
با توجه به عالئم مرگ كه رژيم از 
خود بيرون مي دهد، جنبش در بهترين 

  بدين قرار، .  موقعيت قرار مي داشت
مطالعه وضعيت رژيم و انتشار  - 11/1

آن، كاري است كه مي بايد با وسعت 
بسيار انجام بگيرد و انتشار آن به 
زبانهاي علمي و نيز ساده، ضرورت 

ا بدون اين كار، وجدان دارد زير
  .همگاني غني نمي جويد

فعال شدن نيروي محركه   - 11/2
سياسي، نيازمند غناي وجدان علمي 
اين نيرو و شركت گسترده اش در غني 
  .گرداندن وجدان علمي جامعه است

اين امر كه در عقول فردها و  – 11/3
جاي اميد » اميد واهي«عقل جمعي 

ده واقعيي را مي گيرد كه فرآور
احساس توانائي و بكار گرفتن توانائي 
است، به ما مي گويد كه ضعف وجدان 

براي . علمي جامعه بسيار شديد است
آنكه اين وجدان غني شود مي بايد، 
مباني تصورهاي خرافي و خوش 
باوريهاي بي مبنا را با مباني علمي 

در برابر قدرت سركوبگر : جانشين كرد

بش جن(از انسان كاري ساخته نيست 
همگاني نشان مي دهد كه كاري 

، در مدار بسته بد و بدتر، )ساخته هست
چاره جز انتخاب بد نيست، مصلحت 
مقدم و مسلط بر حق است، هدف 

  ... وسيله را توجيه مي كند و
و ريشه اين ها همه، ثنويت تك     

اين . محوري بمثابه اصل راهنماست
اصل، بكار قدرتمداري مي آيد و مطلقا 

ي انسان و حقوقمندي آن با آزاد
همه خرافه ها و . ناسازگار است

فكرهاي جمعي جبار و تصورهائي كه 
راهنماي پندارها و گفتارها و كردارها 
. مي شوند، فرآورده اين اصل است
استبداد فراگير بر اين اصل ساخته مي 
شود و چون اصل راهنماي اعضاي 
جامعه گشت، به تعداد اين اعضاء، 

يه وجود پيدا مي كند واليت مطلقه فق
و  البته سبب اعتياد به اطاعت از قدرت 

  .مي شود
جامعه در بند تصورهاي ! هشدار    

ويرانگر مي ماند اگر ثنويت تك 
محوري، اصل راهنماي عقول فردي و 

  . عقل جمعي باشد
هم اكنون ايران در جنبش   -11/4

اما چرا مردمي كه در . همگاني است
نمي توانند اين جنبش حضور دارند، 

خود خالء را پر كنند؟ زيرا وجدان 
علمي آنها از وجدان علمي در دوران 

بنابر اين . ضعيف تر است 1357انقالب 
عاجل ترين كار، برخوردار كردن 
شركت كنندگان در جنبش از دانش و 
روش مديريت خودجوش جنبش 

اين كار را دانشگاهيان و . است
. دانشجويان مي بايد برعهده بگيرند

را از ) دانش(رهنمودهاي عمومي 
رهگذر همكاري درون با بيرون مي 

اما كار . توان سنجيد و به اطالع رساند
شناسائي روز به روز وضعيت و جستن 
روش درخور، در محل است كه مي 

هرگاه در كوتاه .  بايد انجام بگيرد
مدت، جنبش از نفس بيفتد، در دراز 
مدت، اين كار ضرورتي باز هم بيشتر 

  .يدا مي كندپ
تحريم بمثابه جنبش همگاني،   -  12

. مجموعه اي از فعاليت ها بود و هست
اما در سطح جامعه،  تحريم در نرفتن 
. به پاي صندوق رأي، ناچيز شده است
در آنچه به اين جانب مربوط مي شود، 
اين مجموعه را بطور مستمر تشريح 

در بخشي سانسور و در بخش . كرده ام
سانسوري نيروي بزرگ تري خود 

محركه سياسي، سبب شده است كه نه 
وجدان تاريخي و نه وجدان همگاني و 
نه وجدان علمي از مجموعه فعاليتها 

  :آگاهي نيابد
وجدان تاريخي ايرانيان فراوان  ●

را مي بايد » مبارزه منفي«تجربه هاي 
در دسترس داشته باشد تا بتواند، بگاه 

ر ترين نياز،  به آنها رجوع كند و درخو
مبارزه «. روش را بجويد و بكار بندد

ايرانيان هيچ گاه رفتار » هاي منفي
براي مثال، . فعل پذيرانه نبوده اند

تحريم تنباكو، مجموعه اي از فعاليتها 
ترك استعمال دخانيات، ترك : بود

كشت آنها و روياروئي مستقيم با سلطان 
مستبدي كه امتياز فروخته بود، همزاد 

مبارزه بر . ت و اسالميتكردن ايراني
ضد ضحاك، به روايت فردوسي، 
مبارزه منفي ديگري است كه به جنبش 

  . همگاني سرباز كرد
در برابر جنبش هاي تحريم پيروز،       

: تحريم هاي ناموفق نيز وجود دارند
در ژاپن، امپراطور ورود كاالهاي 
خارجي را ممنوع كرد و ژاپني ها را 

فن بياموزند و  بر آن داشت كه دانش و

كاالهاي مورد نياز توليد كنند، در 
هند، گاندي جنبشي از نوع ديگر را 

در ايران، مردم چند نوبت . پيش برد
روي به تحريم كاالهايي آوردند اما 
چون با نهضت علمي و فني و 
نوگرداني دستگاههاي توليدي همراه 
نشد و دولت مستقلي  نبود كه بتواند 

هجوم اقتصادي  اين جنبش را از گزند
اقتصاد مسلط حفظ كند، جنبش بجائي 

چهار نوبت تحريم با جنبش . نرسيد
همراه شد و هر چهار نوبت،  اين يا آن 
: نوع كودتا جنبش را متوقف كرد
نوبت اول، دوران قائم مقام و نوبت 
دوم، دوران امير كبير و نوبت سوم 
دوران مصدق و نوبت چهارم دوران 

  .بني صدر
را جنبش تحريم مجموعه اي اما چ     

از فعاليتها نگشت؟  اين پرسشي است 
كه مي بايد ماهها پيش از انتخابات، در 
درون كشور، طرح و براي آن پاسخ 

در خارج از كشور، اين . يافت مي شد
جانب از يك سال پيش، از نو، تحريم 
را بمثابه مجموعه اي از فعاليتها، 

 جنبش اعتراضي. بازگفتم و باز نوشتم
، به ما مي گويد »كودتاي سفيد«بعد از 

هرگاه جنبش تحريم مجموعه اي از 
فعاليت ها تلقي مي شد و بدان 
پرداخته مي شد، جامعه ملي امروز در 

  :موقعيت متفوق قرار داشت
بخش عمده اي از سازمانهاي سياسي  ●

و شخصيتها چون با تحريم بمثابه يك 
جنبش موافق نبودند، با بكار بردن 

صوري، آن را در يك عمل منطق 
ساده كه رأي ندادن بود، ناچيز و آن 
را نيز عملي فعل پذيرانه توصيف 

به اين كار نيز بسنده نكردند، . كردند
در همان حال كه مانع از شكل گرفتن 
و فعال شدن نيروي محركه سياسي مي 
شدند، خود به جناح بندي هاي رژيم 

در برابر، در درون مرزها، نه . پيوستند
هيچ فعاليت چشمگيري براي فعال 
كردن نيروي محركه سياسي انجام 
گرفت و نه تشريح تحريم بمثابه 

در . مجموعه اي از فعاليتها بعمل آمد
پرتو آنچه روي داده است، اين دو 
كار ضرورت حياتي و عاجل پيدا كرده 

  .است
اينك زنان و دانشجويان و معلمان و  ●

كارگران و بخشي از بازاريان و 
اركنان دولت در جنبش شركت ك

كرده اند، ديگر بر همگان معلوم است 
  : كه امكان
شكل گرفتن نيروي محركه  –الف 

سياسي، با شركت گروههائي كه 
توانائي ايفاي نقش نيروي محركه را 

  دارند وجود داشته است و 
امكان بهم پيوستن زنان و  –ب 

... دانشجويان و كارگران و معلمان و 
هرگاه جنبش . استوجود داشته 

تحريم مجموعه فعاليتها از جمله اين دو 
فعاليت تلقي و بدان پرداخته مي شد، 
تقلب بزرگ، فرصتي بي مانند براي 

به  نه(جنبشي پايدار با هدف روشن 
به واليت  آريواليت مطلقه فقيه و 

  . مي گشت) جمهور مردم
آموختن روش ترك اعتياد به  ●

  راه تبيين اطاعت از قدرت، از جمله از 
نقش استقالل استعداد رهبري انسان و 
آزادي او در زندگي روز به روزش، 
بخشي بس مهم و بسا مهمترين بخش از 
 مجموعه فعاليتهائي بود و هست كه 
 
  3صفحه 

  

  ويژگي هاي جنبش همگاني
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 جنبش تحريم را تشكيل مي دهند. 
تشريح بيان آزادي از سوئي و آشكار 
كردن ضعفهاي بيان هاي قدرت كه از 

در انديشه ديني و يا در  راه دستكاري
بيرون آن ساخته مي شوند، فعاليتي 

چرا كه دو . بس مهم از فعاليتها است
وجدان همگاني و وجدان علمي جامعه 
مي بايد بدين بيان غني شوند تا نه تنها 
جنبش همگاني امكان پيروزي بر 
استبداد حاكم را بيابد، بلكه ايجاد 
جامعه باز و تحول پذير و زندگي در 

  .شد را نيز ميسر بگرداندر
جريان آزاد انديشه ها و اطالعات  ●

فعاليتي است كه فعاليتهاي ديگر بدان 
در درون مرزها، به ايجاد . نياز دارند

از . اين جريان پرداخته نشده است
سوي جانبداران اصول راهنماي 
انقالب ايران كوشش بعمل آمده است، 
اما مدعيان انديشمندي بر جلوگيري از 

قرار شدن جريان آزاد انديشه ها، بر
بسا آنها . بيشتر از همه اصرار داشته اند

گمان مي برند كه جريان آزاد انديشه 
ها سبب مرگ انديشه اي مي شود كه 

حال آنكه جريان . بدان دلبسته اند
آزاد انديشه به انديشه ها زندگي مي 
بخشد و نبود اين جريان از زندگي 

ميان بردن  از.      محرومشان مي كند
» فكر جمعي جبار«زمينه توليد و القاي 

نيز در گرو آزادي جريان انديشه ها و 
  .اطالعات است

كوشش براي ايجاد هسته و بسا هسته ●
هائي كه توانائي تبديل شدن به بديل 
مردم ساالر را داشته باشند، نيز فعاليت 
بس ارزشمند ديگري از مجموعه 

كيل فعاليتهائي است كه تحريم را تش
تجربه مجامع اسالمي . مي دهند

ايرانيان در بيرون از مرزها و در درون 
مرزها، حتا از سوي كساني كه خود را  
بر راه و روش استقالل و آزادي مي 
دانند، قدر شناسي نشده و بكار نرفته 

به جاي آن، بطور مرتب .  است
سفارش مي شود كه با گرايشهاي ديگر 

ول سه پنداري در ط.  همĤوازي شود
. دهه، به اين كار پرداخته نشده است
امروز، در بيرون از مرزها، همكاري با 
گرايشهاي ديگر تا حدودي ميسر گشته 

اما اين در درون مرزهاست كه . است
نخست هسته و يا هسته هايي بر اصل 
موزانه عدمي مي بايد تشكيل شوند تا 
بتوانند گرايشهاي ديگر را به خود 

ه خود هستي كساني ك. جذب كنند
جمعي ندارند، البته نمي توانند با 
ديگران بر اصول استقالل و آزادي، 

  . جمع شوند و همكاري كنند
و باالخره، مبارزه با ترسها  نيز بخشي  ●

از مجموعه فعاليتها است كه جنبش 
جنبش . تحريم را تشكيل مي دهد

همگاني در درون مرزها و نيز در 
ت كه بيرون از مرزها، حاكي از آنس

اگر امروز، . ترسها همچنان وجود دارند
رژيم روشهائي را بكار مي برد كه ترس 

زدن و كشتن و آتش (القاء مي كنند 
و به پاي اعتراض كنندگان ... زدن و
، بخاطر آنست كه  بخش )گذاشتن

عمده اي از آنها كه خود را جانبدار 
مردم ساالري مي دانند، در القاء اين 

. ركت داشته اندترسها بطور مداوم ش
اثر تغيير سياست امريكا و از ميان رفتن 

را بر ... ترس از حمله نظامي و
. برخاستن امواج جنبش مي بينيم
فريادهاي اهللا اكبر بسا ترس بزرگ 

با رفتن اين رژيم اسالم نيز (ديگري 
اما ترس بزرگي . را مي زدايد) مي رود
ها القاء كرده » دموكرات مسلك«كه 

ترس از اين كه : جاستاند، هنوز بر
  :اگر اين رژيم برود ايران نيز مي رود
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هر رژيم، يكي اينست كه بانيان آن، 
جاي به كساني مي سپارند كه از 
رهگذر توازن قوا در درون دولت 
استبداديان، قوت مي گيرند و نقش 
: ستون فقرات قدرت را پيدا مي كنند

يا ائتالف » قزل باشان«ه را سلسله صفوي

اما بتدريج، قشون . ايلها پديد آورد
افرادي كه متعلق به . جديد پديد آمد

ائتالف نبودند، زمامدار شدند و  سلسله 
صفوي را دچار انحطاط و انحالل 

سلسله قاجار نيز بهمان ترتيب، . كردند
توسط قشون قذاق كه ناصر الدين شاه 

يم پهلوي رژ. تشكيل داد، از ميان رفت
نيز بتدريج خانواده هاي حاكم را با 
عناصر جديد جايگزين كرد و چون 
انقالب روي داد، نه انسجام الزم را 
براي روياروئي با آن داشت و نه كسي 
را مي يافت كه تصدي كارها را به او 

چون كار از كارش گذشت، به . بسپارد
سراغ كسي رفت كه به رژيم تعلق 

  . نداشت
م مالتاريا از حاكميت اما رژي     

روحانيت به حاكميت مافياهاي نظامي 
كساني جديد . مالي، تحول كرد -

روي آمدند و اينان نخست روحانيان 
باني رژيم را و سپس روحانيان در 
خدمت رژيم را، از تصدي مقامهاي 

از اين ديد كه . كليدي ممنوع كردند
 29بنگريم، خطبه هاي نماز جمعه 

. ر گويا مي يابيم، را بسيا88خرداد 
با آقاي هاشمي : آقاي خامنه اي گفت

اختالف نظر دارم و نظرهاي آقاي 
نفر . احمدي نژاد به من نزديك است

بعد از آراي (پنجم كردن كروبي 
، ورود رژيم را به مرحله جديد )باطله

در حقيقت، در . گزارش مي كند
انتخابات، بخش غير دولتي روحانيت 

قاي موسوي شامل مراجع تقليد از آ
تقلب بزرگ بمعناي . حمايت كردند

پاسخ . پايان نقش آنها در رژيم است
آقاي صانعي به آقاي موسوي، معلوم 
( مي كند بر او اين واقعيت آشكار است
گفت جز دعا كردن كاري از دستش 

اما ساخت قدرت از ). ساخته نيست
باستان تا امروز، بر سه پايه داخلي و 

سه پايه : تيك پايه خارجي بنا داش
داخلي عبارت بودند از سلطنت و 
روحانيت و بازار در شهرها وبزرگ 

پايه سوم را پهلوي . مالكي در روستاها
رژيم شاه در كار . ها از ميان برداشتند

از ميان برداشتن پايه روحانيت نيز بود 
اما انقالب مجالش نداد و اين بار، پايه 

از انقالب . سلطنت بود كه از ميان رفت
دين سو،  نخست مالتاريا و سپس ب

مالي  كوشيده اند  –مافياهاي نظامي 
از راه بحران سازي، رژيم را بر يك 
پايه داخلي و يك پايه خارجي نگاه 

اما پايه خارجي،  خود بي ثبات . دارند
جهان امروز، جهان پيش از . است

جنگ دوم جهاني و سالهاي اول بعد از 
رژيم از اين رو، براي . آن جنگ نيست

مايه ترسي . يك پايه بسيار متزلزل است
كه در جامعه القاء مي شود، همين 

هرگاه رژيم از پاي  ":تزلزل است
درآيد، خالء قدرت پديد مي آيد و 
اين خالء را گروههاي مسلح پر مي 

گروه هاي مسلح كه هم اكنون . كنند
در خدمت رژيم هستند و نيز گروه 
هاي مسلحي كه صفت قومي دارند 

اين ترس،  ".نه گردان مي شوندصح
در اين روزها كه ايران در جنبش 
است، با وسعت و شدت بيشتري القاء 

  .مي شود
بسياري از القاء كنندگان  اين       

ترس آنها هستند كه به خود صفت 
آنها كوششي . دموكرات مي دهند

براي اين كه آزادي هدف بگردد و 
خالء قدرت را آزادي پر كند، بعمل 

به آزادي نيز، بمثابه هدف .  رده اندنياو
آنها همچنين . و روش، باور نيافته اند

در پي آن نشده اند كه يك جبهه 
سياسي وسيع بمثابه نماينده جامعه ملي 
براي مديريت دولت حقوق مدار، 

بديهي است اگر آزادي . تشكيل دهند
را هدف مي كردند و به خود بر وفق 
ود اين هدف، سازمان مي دادند، وج

ذيقيمتي مي شدند و مي توانستند با 
  يكديگر، 

  . جبهه اي را بوجود بياورند
در اين جا، پرسش مهمي  را      

چرا كوششهاي : پيشاروي خود مي يابيم

مستمر، از پيش از انقالب تا امروز، براي 
تشكيل يك جبهه به نتيجه نيانجاميده 
اند؟ مي دانيم كه اين كوشش را تنها ما 

ديگران نيز جبهه . ايم تصدي نكرده
هاي متعدد پديد آوردند اما از ميان 

يك دليل عمده آن اينست . برخاستند
كه جبهه اي كه دستيابي به قدرت را 
هدف مي كند، نمي تواند خالء قدرت 
را به اين دليل ساده كه پايه ها فرو 

جبهه اي موفق مي . ريخته اند، پر كند
شود كه ترجمان اراده جامعه ملي در 
زيست در استقالل و آزادي باشد و 
بتواند رابطه ملت با دولت را بسود 

در حقيقت، گروهي . ملت تغيير دهد
كه قدرت را هدف مي كند، به دولت 
بمثابه قدرت بيگانه از ملت و حاكم بر 

اقتصاد مصرف محور و (ملت نياز دارد 
بودجه متكي بر درآمد نفت و بازرگاني 

يرانيان آزاده بدين قرار، ا ) .    خارجي
مي بايد وخامت وضع را دريابند و 
مسئوليت خويش را شركت در ايجاد 

توانا به شركت در (سازمان و يا سازمانها
.  بدانند) جبهه اي با هدف آزادي 

آگاه كردن جامعه از اين واقعيت كه 
رژيم خود عوامل مرگ خويش را 
توليد و فعال مي كند از سوئي و غني 

از دانش و روش ساختن وجدان علمي 
سازماندهي با هدف استقالل و آزادي، 
سبب مي شود كه جامعه مدني با اين 
هدف تجديد سازمان كند و سازمانهاي 
سياسي توانا به مديريت، بدون نياز به 

پر » خالء قدرت«زور، شكل بگيرند و 
  :شود
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دادن رأي و ديگري تحريم انتخابات، 
دو ديدگاه، گويائي هاي تاريك و  از

  :روشن و شفاف دارند
تحريم  دليل و نيز رهبري را در  ●

توضيح اين كه از ديد . خود دارد
بنابر  –واليت مطلقه فقيه كه بنگريم 
رد اين  –خطبه آقاي خامنه اي نيز 

اگر از ديد تحريم كننده .واليت است
اي بنگريم كه تحريم را اثبات واليت 

مي داند، تحريم بيانگر  جمهور مردم
حق (= حق  تحريم كننده بر رهبري 

مشاركت جمهور مردم در مديريت 
دليل تحريم نيز در . است) جامعه خود

خود آنست، چرا كه نفي مي كند 
واليت مطلقه فقيه را و اثبات مي كند 

  .واليت جمهور مردم را
براي اين . رأي دادن شفاف نيست ●

ليل شفاف كه آن را از نظر رهبري و د
رفتار را از يكديگر  3كنيم،  مي بايد 

  :تميز دهيم
آنها كه آراي باطل در صندوقها  -

هرگاه بنا را بر اين .  انداخته اند
بگذاريم كه مخالف واليت مطلقه فقيه 
هستند، بايد بگوئيم از راه مصلحت به 
پاي صندوقهاي رأي رفته اند و اما به 

  .نامزدهاي رژيم رأي نداده اند
آنها كه رأي داده اند، زيرا واليت  -

رهبري در . مطلقه فقيه را قبول دارند
زيرا رأي . عمل رأي دادن آنها  نيست

دهنده حق رهبري خود را نقض مي 
كند و در بيرون از خود، آقاي خامنه 
اي را صاحب اختيار مطلق برخود مي 

دليل نيز در عمل رأي دادن . انگارد
ت رأي زيرا نفي مي كند والي. نيست

دهنده را و اثبات مي كند واليت 
  .مطلقه آقاي خامنه اي را

آنها كه رأي داده اند بدين خاطر  -
كه رژيم را مطلوب نمي دانند اما چاره 
اي جز اين نمي بينند كه، از درون 
آن، از راه اصالح تدريجي آن، 

آيا رهبري و دليل . متحولش گردانند
را مي توان در عمل اين جماعت 

عمل آنها بيانگر وجدان آنها بر   يافت؟
اال اين كه . حق رهبري خود هست

رأي دهندگان گمان مي برند بتدريج 
تا . مي بايد اين حق را بدست آورند

آن زمان، واليت مطلقه فقيه را گردن 
بنا بر اين، رهبري در بيرون . مي نهند
. قرار مي گيرد) رأي دادن( عمل آنها 

. ر مي گيرددليل نيز در بيرون عمل قرا
نفي  زيرا توانائي و حق خود را فعال 

به .  مي كنند تا  در آينده اثبات شود
سخن ديگر، دليل رأي دادن باور به 

  .قدرت رژيم و ناتواني خويش است
تقلب بزرگ و جنبشي كه به دنبال      

آورد، بتدريج، رأي دهندگان را به 
: موقع و موضع تحريم كنندگان رساند

طلقه فقيه و اثبات واليت نفي واليت م
دليل جنبش در خود .  جمهور مردم

جنبش است، زيرا اثبات مي كند حق 
شركت كنندگان و توانائي آنها را در 

ولي (رها كردن خويش از بند اطاعت 
امر مطاع مطلق و رهبري شوندگان 

بدين قرار،  تحريم ) .       مطيع مطلقند
بمثابه جنبش، براي ايرانيان توضيح 

نه تنها وجدان علمي . ه نشده استداد
جامعه نمي داند كه اصل راهنما و 
هدف و روش در عمل بيان مي شود، 
نه تنها نمي داند اگر عمل او ترجمان 
حقوق او باشد، مي بايد دليل آن در 
خود عمل و اثبات كننده حق رهبري 

بلكه  نمي داند وقتي  عمل در  او باشد،
ق زمان انجام آن، از دست دادن ح

رهبري معني داد، ممكن نيست سبب 
در . بدست آوردن آن در آينده بگردد

نتيجه، وجدان همگاني تاريك و روشن 
و دستوري كه مي دهد ترديد آميز مي 
شود و اين ترديد جنبش را با خطر 

  .ناكامي روبرو مي كند
از ويژگي هاي جنبشهاي   -  15

همگاني يكي خودانگيختگي شركت 
رگاه ه. كنندگان در آنست

خودانگيختگي كامل باشد، جامعه در 
جنبش، خالء رهبري را احساس نمي 

بدين سان، شدت و ضعف . كند
احساس خالء رهبري، گوياي اندازه 

هر . نقص خود انگيختگي است
استبدادي از ميزان خودانگيختگي 

اما استبداد بنام . انسان ها مي كاهد
دين، انسانها را به آلت ها بدل مي 

ز ابتكار را بزرگ ترين ترس ا. كند
ترسها مي گرداند و اين ترس انسانها را 

ايرانيان دوران واليت . فلج مي كند
فقيه، به كساني مي مانند كه از نيمه 
تاريكي استبداد سلطنتي بيرون نيامده، 
  .در تاريكي كامل فرو برده شده باشند

نه جنبش تحريم يك جنبش خود      
شركت انگيخته گشته است و نه جنبش 

در دادن رأي اين صفت را جسته 
جنبش شركت در دادن رأي . است

پيروي » فكر جبري جبار«بيشتر از 
كرده است كه رأي دهندگان را 
مطمئن مي كرد به قدري از خواسته 

  . هاي خود مي رسند
جنبش اعتراضي مردم  با واكنش به      

يعني آغاز خود . تقلب بزرگ آغاز شد
ه روز، صفت روز ب. انگيخته نداشت

. خود انگيختگي را يافت اما بسيار ناقص
براي اين كه خودانگيختگي شركت 
كنندگان در جنبش بيشتر شود، مي 

  :بايد
در حال . هدف، روشني كامل بيابد ●

... حاضر، مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر 
اما . در فضاي شهر طنين مي افكنند

زنده باد واليت جمهور مردم، هنوز 
و در سرتاسر كشور طنين فرياد نگشته 
» راي ما را پس بده«. نيافكنده است

مي بايد به واليت حق ما مردم است 
  . بدل شود

رژيم مي كوشد به جنبش صفت  ●
بدهد و آن را » انقالب مخملي«

برانگيخته از سوي امريكا و انگلستان 
رفتار فرستنده هاي بي بي . جلوه دهد

سي و صداي امريكا، كار رژيم را ساده 
ضرور بود كه پيش از . تر كرده است

انتخابات قالبي، نامزدها از وسائل 
ارتباط جمعي كشورهاي غربي مي 
خواستند كه جانبداري را رويه نكنند و 
بكار برقراري جريان انديشه و 
  . اطالعات، در بي طرفي كامل بپردازند

در آنچه به بديل بيانگر استقالل و     
 آزادي مربوط است، از پيش از
انتخابات، بكار تشريح اهميت بي طرفي 
دولتهاي خارجي و وسائل ارتباط 

چون . جمعي متعلق به آنها پرداخت

مي دانست بنا بر تقلب بزرگ و بيرون 
آوردن نام احمدي نژاد از صندوق 
است، دست بكار آماده كردن مردم 
براي روي آوردن به جنبش همگاني 

ب تقل«نخستين بيانيه نيز زير عنوان . شد
بزرگ شما مردم ايران را به جنبش 

، متعلق به اين »همگاني مي خواند
چون امكان ارتباطش با . بديل است

جامعه ايران اندك است، مي بايد 
هدف و روشي را بيابد و پيشنهاد كند 
كه هم با خواست قلبي مردم خوانائي 
داشته باشد و هم مردم خود را توانا به 

ر، جنبش در حال حاض. انجام آن بيابند
. مي بايد بر استقالل خود اصرار بورزد
كساني كه به فرستنده هاي خارجي 
مراجعه مي كنند و خواهان مداخله 
امريكا و انگليس و اروپا مي شوند، يا 
نمي دانند چه مي كنند و يا از عوامل 

آنها كه نمي دانند مي . رژيم هستند
بايد بدانند كه هم در كوتاه مدت و 

، شرط سالمت جنبش هم در دراز مدت
از . و پيروزي آن در استقالل آنست

اين رو، شركت كنندگان در جنبش 
مي بايد اصول استقالل و آزادي را 
شعار خود كنند و در عمل، تنها هدف و 
روشي را بپذيرند و تجربه كنند كه 
دليل در خود آنها و رهبري با خود 

هر رهنمود و پيشنهاد . مردم باشد
ا به غير مردم در ديگري كه رهبري ر

درون كشور و به دولتهاي خارجي در 
بيرون از مرزها، واگذارد، ناقض جنبش 
همگاني و اقدام به آن خودكشي 

  .است
با توجه به تشديد سانسور، ادامه  ●

جنبش در گرو آنست كه شركت 
كنندگان در آن، بر ميزان خود 

امروز، بيشتر از . انگيختگي بيفزايند
وزاندن خود هميشه، آموختن و آم

. انگيختگي، مي بايد كار روزانه بگردد
يادآور مي شود كه پيشنهاد كنندگان 
تحريم بمثابه جنبش، بطور مستمر، 
خودانگيختگي انسان و خود جوشي 

هرگاه در . جنبش را تشريح كرده اند
موقع خود براي جمهور مردم بازگو 
شده بود، با اطمينان كامل مي توانستيم 

هم در مرحله اول از پيروزي جنبش 
  . خود، سخن بگوئيم

بدين سان، كاستي ها و خطرهايي     
كه جنبش را تهديد مي كنند، تشريح 

راه كارها در كوتاه و بلند مدت . شدند
با وجود كاستي ها و .  تشريح شدند

خطرها كه جنبش را تهديد مي كنند، 
حجاب وهم و مجاز دريد و واقعيت 

، )88تير  8(امروز : خود را آشكار كرد
ناممكني كه ممكن و تنها راه حل تبليغ 
. مي شد، واقعيت خويش را عيان كرد
مبرهن شد كه در نظام، اصالحي 
ناسازگار با محور و جهت ياب آن 

و . ناميسر است) واليت مطلقه فقيه(
ممكني كه ناممكن باورانده مي شد، 
: نيز، واقعيت خويش را عيان كرد
يه با جانشين كردن واليت مطلقه فق

واليت جمهور مردم و دولت 
استبدادي مافياها به دولت حقوقمدار 
. نمايندگي كننده از جمهور مردم
جنبش همگاني، هم در كوتاه مدت، 
از . دست آوردهاي بس گرانقدر جست
واليت (جمله آنها معلوم شدن هدف 

جنبش (و روش ) جمهور مردم
به يمن اين جنبش، اميد ). همگاني

ن جانشين يأس و جستن و فعال گشت
كزكردگي قرار گرفتن در برابر تقلب 

بدين اميد و فعاليت، مردم . بزرگ شد
ايران بر استبداد خون ريز پيروز مي 

  . شوند
در پاسخ به دو پرسش ديگر، پرسشگر  

  انديشه ورز، بر پايه دست آوردهاي
    جنبش، راه كارهاي ديگر تشريح 

  .خواهند شد 
  

  ويژگي هاي جنبش همگاني
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و » تانتخابا«فصل سوم، به     
سرانجامي كه پيدا كرد و مسموعات و 
گويائي آنها و جنبه هاي عمومي جنبش 

  .مردم ايران اختصاص مي يابد
در فصل چهارم قسمت ديگري از       

مطالعه در باره مافياهاي مأمور 
ايران . سركوبهاي خياباني را مي خوانيد

  .هم اكنون عرصه جنايتكاري آنها است
ها در باره در فصل پنجم گزارش      

شدت سركوب و قربانيان سركوب خونين 
  : را از نظر خوانندگان مي گذرانيم

  

آيا هاشمي رفسنجاني 
در كار بركنار كردن 
خامنه اي از مقام 
  رهبري است؟

  
  

شايعه ها و مسموع ها در 
از خامنه اي فاقد : ايران

كفايت و عدالت است تا 
هاشمي رفسنجاني امضاي 

عضو مجلس خبرگان  40
براي بركناري خامنه  را

  :اي بدست آورده است
  
خامنه اي عدالت و كفايت * 

  :ندارد و بايد جانشين شود
  
خامنه اي فاقد كفايت و عدالت  ◄

. است، نه شايعه و نه مسموع است
بسياري در اين باره اظهار نظر كرده 

: دليلي كه ارائه مي شود اينست. اند
عدالت ندارد زيرا تقلب بزرگ را  

بي كفايت . اني كرده استكارگرد
است زيرا عالوه بر اين كه بر جهانيان 
معلوم كرده است كارگردان تقلب او 
است، بلكه به مردم ايران اعالن جنگ 
داده و  اعتراض مسالمت آميز مردم را 

بنا بر .  به خاك و خون كشانده است
چون عيسي . اين، مي بايد بركنار شود

 –كه توقيف شده است  –سحر خيز 
صريح تر و شجاعانه تر از ديگران، در 
باره خامنه اي اظهار نظر كرده است، 

  :بخشي از نوشته او را مي آوريم
سيد علي خامنه اي چه بخواهد و " ◄

چه نخواهد پس از بيست سال واليت 
مطلقه و حكومت استبدادي بر ملت 
ايران، پا جاي پاي محمد رضا پهلوي 

  .گذارده است
هد و چه نخواهد رهبر ايران چه بخوا 

راه شاه را ميرود و مسير حكومت 
ظالمانه شاهان مستبد و ديكتاتورهايي 
را برگزيده است كه مردم ايران و 
جهان بارها آن ها را به زباله دان 

  .تاريخ ريخته اند
خرداد  30او خواسته و ناخواسته در  
 57شهريور  17جنايات سفاكانه ي  88

ي بخش را رقم مي زند و با كشاندن پا
گارد "نابخرد سپاه پاسداران به جاي 

شاه و گروه هاي چشم و  "جاويدان
چماقداران "گوش بسته بسيج به جاي 

قصد به خاك و  "جيره خوار پهلوي
خون كشيدن هر چه بيشتر مردم حق 

  .طلب ايران را دارد
خامنه اي فراموش كرده است كه  

آنچه ملت ايران را بر رژيم شاه پيروز 
ايت نه جنگ مسلحانه بود و كرد، در نه

. نه تظاهرات خشونت آميز خياباني

آنچه ملت ايران را عاقبت به پيروزي 
رساند، پيگيري سياست مظلومانه ي 

در مقابل حكومت ) ع(امام حسين 
ظالم اموي بود و پيروي از 

  ."خون بر شمشير پيروز است":شعار
رهبر ايران فراموش كرده است كه " 

ت مفتضحانه آنچه شاه را به شكس
كشاند، آوردن ارتش به خيابان ها بود 
و آنچه ملت ايران را به پيروزي 
شگفتي ساز رساند روي آوردن به 

برادر ارتشي، "شعارهايي بود چون 
و كاري تاريخ ساز،  "چرا برادركشي؟

  ."گل نشاندن در لوله  تفنگ نظاميان
نوشته سحر خيز زبان حال بسياري      

خشي از روحانيان از روحانيان قم و ب
اعتراض كنندگان به . دولتي است

  :خامنه اي مي گويند
و » نظام«تا اين زمان، بنا بر تقدم  ◄

اگر بنا بر رعايت مصالح . مصالح آن بود
نظام بود، نمي بايد در انتخابات تقلب 

زيرا رأي مردم مشروعيت . مي شد
اما او چون . بخشيدن به نظام بود

و نزديكانش  مصالح نظام را مصالح خود
مي داند، با تقلب در انتخابات و 
سركوب خونين مردم، مشروعيت را به 

لذا با وجود . عدم مشروعيت بدل كرد
او در رأس نظام، خطر سقوط نظام را 

  .تهديد مي كند
بر اساس اين اظهار نظرها، شايعه ها     

  :و مسموع ها ساخته شده اند
  
بركناري خامنه اي و تشكيل * 

ري موضوع بحث شوراي رهب
  :است

  
يك سايت خبري نزديك به حوزه ◄

ه نوشت "رويه"سايت ، بنام علميه قم
  :است
ميان  تشكيل شوراي رهبري     

اين خبر  خبرگان مورد بحث است
درحالي انتشار مي يابد كه گفته مي 
شود يكي از انگيزهاي كودتاي 

بيماري سرطان  انتخاباتي اخير، تشديد
صحبت از  پيش از اين(ريه رهبر 

است و فرزند ) ا.ا. سرطان پرستات بود
سعي داشته با اين كودتا  "مجتبي"او 

قدرت را در بيت پدرش نگهدارد و 
سپس خود آن را قبضه كند و نگذارد 
رئيس جمهوري مستقل از بيت رهبري 

تجربه بيت آيت . سكان را بدست بگيرد
اهللا خميني و سرنوشت احمد خميني 

نتخاباتي اخير در شكل گيري كودتاي ا
يعني تعيين جانشين . نقش داشته است

خشي از نامه ب! رهبر، پيش از فوت رهبر
ميرحسين موسوي كه در آن اشاره مي 

بحث نه بر سر رياست جمهوري "كند 
و انتخابات اخير، بلكه بر سر نهادينه 

مي  "!شدن يك روش حكومتي است
يعني . اشاره به همين مسئله باشد دتوان

ري به پادشاهي يا تبديل جمهو
حكومت اسالمي كه نوعي  پادشاهي 

 !  مذهبي است
كه  "رويه"سايت خبري تازه ترين    

مله حوزه جاخبار مراكز مذهبي و از 
: اينست منتشر مي كند، اعلميه قم ر

علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس 
مجلس خبرگان رهبري با بعضي از 
مراجع تقليد قم و نماينده تام االختيار 

او . كرده است ريت اهللا سيستاني ديداآ
در ديدار با مراجع تقليد، خاطراتي از 
اوايل انقالب از شيوه حل معضالت 
توسط آيت اهللا خميني رهبر انقالب، 

همين سايت به نقل از . است نقل كرده
خبر را در اختيار   منبعي كه اين

گذاشته، اضافه كرده كه به  "رويه"

گان مجلس نظر ميرسد نيمي از نمايند

خبرگان رهبري تمايل به تشكيل  
بنا بر همين . دارند "شوراي رهبري"

اين جلسات حاصل گفتگوها در  منبع، 
 راين است كه راه حل معقول د

ستعفاي محمود احمدي اشرايط فعلي 
رهبر انقالب پدر و رهبر . نژاد است

. تمام مردم است و نه يك عده  خاص
امنه علي خ(ميرسد ايشان  رمنتهي بنظ

اي  رهبر عده تمايل دارند  پدر و) اي
وال ئوي در پاسخ به س.  خاص باشند

خبرنگار رويه كه آيا جلسه ي مجلس 
خبرگان رهبري در قم تشكيل ميگردد 

اجازه بفرماييد در  ": يا خير، گفت
وال ئشرايط كنوني از پاسخ به اين س

باشيد بزودي خبر  ن مطمئ. معاف گردم
به اطالع  تشكيل جلسه يا عدم آن

  .ميرسد
حاصل شايعه رفتن هاشمي  ◄

رفسنجاني به قم، اين شد كه هاشمي 
تن از اعضاي  40رفسنجاني امضاي 

مجلس خبرگان را  براي بركناري 
  . خامنه اي بدست آورده است

شعارهاي مردم بر ضد خامنه اي  ◄
فصل » رهبر«: يك اسطوره را شكست

اما با وجود خطبه هاي او . الخطاب بود
و اعالن  88خرداد  29نماز جمعه  در

جنگ به جبهه مخالف خود در رژيم و 
به مردم،  روز بعد، مردم با شعار مرگ 
بر خامنه اي و مرگ بر ديكتاتور به 
خيابانها ريختند و كروبي خطاب به 
شوراي نگهبان، پاسخهاي سخت به 

مجمع روحانيون مبارز . خامنه اي داد
يز بر نيز همين كار را كرد و موسوي ن

در نتيجه،  . مخالفت خود باقي ماند
شكست و » واليت مطلقه فقيه«اسطوره 

خامنه اي، در ذهن عمومي، مستبدي 
در اين رژيم، .  بي كفايت جلوه كرد

در » رهبر«اين نخستين بار است كه 
او در . چنين موقعيتي قرار مي گيرد

 3مجلس، در » نمايندگان«ديدار با 
لحن سخن خرداد، همچنان  با همان 

: گفت كه يك دشمن سخن مي گويد
اما اين سان ... زير بار فشار نمي روم و

سخن گفتن و اصرار ورزيدن بر 
سركوب و تشديد آن، بيش از هر زمان 
ديگري، ماهيت واليت مطلقه فقيه را بر 

  از اين رو،.  مردم روشن كرده است
در متني كه بهنگام تظاهرات ميان  ◄

: بودمردم پخش مي شد، آمده 
بركناري خامنه اي و رهبر موقت شدن 
منتظري و تصدي دولت توسط 
موسوي بقصد تهيه قانون اساسي 

  .جديد
هر روز، شايعه جديدي در باره      

بيماري خامنه اي و جانشين هاي 
محل : احتمالي او انتشار پيدا مي كنند
هم .  اقامت خامنه اي را تغيير داده اند

ان بخاطر ترس و هم بخاطر درم
  .بيماري كه شدت كرده است

  
واقعيتي كه در شايعه ها ابراز * 

مي شود و واقعيتي كه هنوز مايه 
  :شايعه سازي نشده است

  
واقعيت اول اين كه تا وقتي جنبش  ◄

مردم موجوديت رژيم را بطور جدي 
تهديد نكرده است، نه مجلس خبرگان 
در اختيار هاشمي رفسنجاني است و نه 

ر كردن خامنه اي را او توانائي بركنا
  .دارد
در وضعيت كنوني كه كشور در      

مالي است،  –اختيار مافياهاي نظامي 
اعضاي مجلس خبرگان توانائي تشكيل 

هرگاه بدون . جلسه را نيز ندارند
تشكيل جلسه، اكثريت آنها متن 

بركناري خامنه اي را امضاء كنند، 

توان به اجرا گذاشتن حكم عزل را 
توجه به اين امر كه اعضاي با . ندارند

اين مجلس حقوق بگير رژيم هستند، به 
خود ياراي مخالفت با خامنه اي را نيز 

  .نمي دهند
واقعيت دوم اينست كه در صورت  ◄

قوت گرفتن جنبش مردم، تغيير 
ديگر موجب نجات رژيم نمي » رهبر«

در حال حاضر، اكثريت بسيار . شود
. بزرگي از مردم رژيم را نمي خواهند
هرگاه جنبش ادامه پيدا كند و قوت 
بگيرد، مردم ايران بر ضد رژيم به 

خامنه اي مي .  اجماع خواهند رسيد
تا آخر «داند كه مخالفان او در رژيم 

از اين رو، سركوب شديد .  »نمي روند
او بر . را چاره كار تصور كرده است

اين گمان است كه سركوب وسيع و 
كند شديد جنبش مردم را متوقف مي 

و بعد از آن، رئيس جمهوري خود را 
دارد و جبهه مخالف را گوشمالي مي 

  .دهد
واقعيت سوم و اصلي اينست كه  ◄

جنگ در رژيم و جنگ خامنه اي و 
مالي با مردم،  بر سر  –مافياهاي نظامي 

  :و بود و نبود رژيم است» رهبر«
هرگاه خامنه اي و مافياهاي نظامي  ●
ري هاشمي مالي غلبه كنند، بركنا –

رفسنجاني از مقام رياست مجلس 
. خبرگان در دستور كار قرار مي گيرد
اگر بخاطر حفظ ظاهر، بگذارند او در 
مقام خود بماند، كنترل بر مجلس 
خبرگان را قطعي مي كنند تا اگر 

بعدي، » رهبر«خامنه اي از ميان رفت، 
  .از آنها باشد

در بلند . اما زمان ادامه مي يابد ●
و ... ر متقلب و خون ريز ومدت، رهب

قالبي، هر دو فاقد » رئيس جمهوري«
مشروعيت، از عوامل شتاب گرفتن 

  . انحطاط و سقوط رژيم مي شوند
: سئوالي كه مطرح است اينست    

كداميك از دو زمان، يكي  كوتاه 
مدت و ديگري ميان و دراز مدت، 
زمان برخوردها تعيين مي شوند؟ رفتار 

كند كه او در  خامنه اي آشكار مي
موقعيتي قرار گرفته است كه زمان 

هرچند . عملي جز كوتاه مدت ندارد
در دراز مدت، مسئله جانشين او مطرح 
است اما، تقلبي كه سخت بزرگ و 
فاحش بود و جنبش اعتراضي مردم، او 
را در تنگنا                        قرار داده 
است و مي كوشد از راه سركوب 

بخواباند و از تنگنا  شديد جنبش را
او حاضر به ابطال انتخابات . بيرون رود

نشد زيرا مي داند كه در كوتاه مدت 
  .نيز بازنده  خواهد شد

واقعيت چهارم فعاليتهاي پشت پرده  ◄
در باره  اين فعاليتها، خبرهائي . است

  :انتشار مي يابند
  .با خامنه اي» نمايندگان«ديدار  ●
ي عالي ديدار هيأت رئيسه شورا ●

  امنيت ملي با هاشمي رفسنجاني
ديدار هيأت رئيس و اعضاي  ●

كميسيون امنيت ملي مجلس با هاشمي 
  .رفسنجاني

دوندگي هاي الريجاني و طرح  ●
  .شدن او بعنوان راه حل

از اين ديدارها، سخنان خامنه اي      
مجلس انتشار » نمايندگان«خطاب به 
از ديدارها با هاشمي . يافته است

جاني جز اين انتشار نيافته است رفسن
عبور از «كه با او در باره بحران و 

بعد، يكي از . گفتگو شده است» بحران
هاشمي : اعضاي كميسيون گفت

رفسنجاني گفته است بزودي بيانيه اي 
  .در حمايت از رهبري صادر مي كند

اما واقعيتهائي كه روي مي دهند، ما     
گاه را از نوع فعاليتهاي پشت پرده آ

  :مي كنند
تهديد هاشمي رفسنجاني و خانواده  ●

و بستگان او توسط احمدي نژاد، بعد از 
و سخن گفتن از بردن » انتخابات«

قانون به مجلس براي رسيدگي به 
سال گذشته و تأييد خامنه  30تخلفات 

اي در نماز جمعه، در آنچه به فرزندان 
و بستگان هاشمي رفسنجاني مربوط مي 

  .شود
به محل حزب كارگزاران و  ريختن ●

اين حزب  به ...  بردن كامپيوترها و
  .هاشمي رفسنجاني نزديك است

كلمه سبز و «ريختن به محل روزنامه  ●
اين . توقيف تمام روزنامه نگاران آن

روزنامه متعلق به مير حسين موسوي 
  .است

استاد دانشگاه كه با  70توقيف  ●
رژيم . ميرحسين موسوي مالقات كردند

تن از آنها را رها كرده  68گويد  مي
  .است

شكنجه نزديكان  هاشمي رفسنجاني و  ●
و » اعتراف«اصالح طلبان براي گرفتن 

  .»انقالب مخملي«تشكيل پرونده 
تهديد مير حسين موسوي كه  ●

سرنوشتي بدتر از سرنوشت بني صدر 
  .در انتظار او است

تهديد مير حسين موسوي خامنه اي  ●
مالي را به اين  –ي و مافياهاي نظام

امركه  رهبري مردم به بيرون از رژيم 
  .منتقل خواهد شد

سپردن امنيت شهر به سپاه پاسداران  ●
  .و تشديد سركوب مردم تهران

پرونده سازي براي ميرحسين  ●
موسوي و مسئول قتلها و ويرانگريها 

  گرداندن او،
پيشنهاد ارجاع پرونده انتخابات به  ●

مخالفت  مجمع تشخيص مصلحت و
الهام، سخنگوي احمدي نژاد با اين 

  .پيشنهاد
روزه  ديگري به شوراي  5مهلت  ●

نگهبان دادن كه هدفش پايان بخشيدن 
به جنبش اعتراضي پيش از اعالن نتايج 

و قول سخنگوي . قطعي انتخابات قالبي
بهترين » انتخابات«اين شورا كه 

انتخابات بوده و تخلف عمده اي 
  .صورت نگرفته است

تشديد حمله هاي تبليغاتي به مير  ●
  .   حسين موسوي

اين رويدادها روشن مي گويند كه 
مالي از  –خامنه اي و مافياهاي نظامي 

راه  سركوب و پرونده سازي و تهديد 
مي خواهد هم در جبهه داخلي و هم 

» پيروزي«در جبهه جنگ با مردم،  به 
  .برسد
 برابر اطالع،  فعاليتهاي پشت پرده     

عمده به اين قصد است كه سران جبهه 
مخالف، يعني هاشمي رفسنجاني و 
ميرحسين موسوي و خاتمي و كروبي، 

مصالحه .  خود سر تسليم فرود آورند
اي كه به اين جبهه پيشنهاد مي شود،  
حتي در حد آزاد كردن دستگير 
شدگان و رها كردن پرونده سازي 

هرگاه اينان . ، ضامن اجرائي ندارد...و
رتسليم فرود آورند و جنبش بخوابد، س

در ميان مدت، خنثي كردن جبهه اي 
در دستور كار قرار مي گيرد كه 

ايستاده و » رهبر«افرادش در برابر 
در اين . موجب بي آبروئي او شده اند

ميان، ميرحسين موسوي و مهدي 
كروبي در موقعيتي قرار دارند كه در 
صورت تسليم شدن،  دو مهر باطل بر 

يكي توسط : اني آنها خواهد خوردپيش
خامنه اي و گروه او و ديگري توسط 

در . مردمي كه به او رأي داده اند
گفتگوهاي في مابين، تصريح مي كنند 
كه تسليم شدن همان  و مهره سوخته 

  .شدن همان
   

  5صفحه 

  شايعه ها و واقعيت؟
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مكارم شيرازي، با صدور بيانيه اي،     
دو طرف را دعوت به آشتي كرده 

  دو طرف در مرحله اي اما جنگ . است
از پيشرفت است كه خامنه اي و 

مالي  نمي توانند  –مافياهاي نظامي 
آشتي را جز وقتي تسليم جبهه مخالف 

زيرا  در تقلب و . معني دهد، بپذيرند
سركوب تا جائي پيش رفته اند كه 
آشتي بمعناي امتياز دادن به جبهه 

اين امر . مخالف، خودكشي گشته است
معلوم است و در بيت او بر خامنه اي 

سخنان . نيز همگان بر اين نظر هستند
علي اكبر واليتي، مشاور خامنه اي گويا 

او مي گويد موسوي مي بايد از : است
  .اعتراض دست بردارد

تير منتشر شده  4گفته ها كه در روز  ◄
اند، تصديق مي كنند اطالع باال را كه 

  :پيش از اين تاريخ در يافت شد
ي راد، عضو كميسيون محمد كرم ●

تير، گفته  4امنيت ملي مجلس، در 
در ديدار با آقاي هاشمي : است

بيانيه اي در : رفسنجاني، ايشان گفتند
. حمايت از رهبري انتشار خواهند داد

تير،  خبري حكايت از آن داشت  6در 
كه او متن بيانيه را نزد خامنه اي 
فرستاده و او تذكراتي داده است و 

ذكرات خامنه اي در متن قرار است ت
انتشار . گنجانده و آن گاه انتشار يابد

نامه، يعني اين كه » غلط كردم«اين 
هاشمي رفسنجاني تسليم خفت بار را 

تير، هاشمي  7در . پذيرفته است
دروغها كه . رفسنجاني سخنراني كرد

گفت و اين واقعيت كه شبح بني صدر 
او را رها نمي كند، به كنار، غلط كردم 

  :گفت هم
با توجه به «هاشمي رفسنجاني،      

تحوالت اخير پس از انتخابات، آن را 
اي پيچيده از سوي عوامل  فتنه

مرموزي دانست كه ايجاد نفاق و 
جدايي ميان مردم و نظام و سلب 
اعتماد و اطمينان آحاد مردم از نظام 

هر جا  .اسالمي را هدف گرفته است
هاي مردم با هوشياري وارد  توده
اند اين توطئه خنثي شده  حنه شدهص

تدبير رهبري معظم انقالب در  .است
تمديد مهلت شوراي نگهبان براي 
بررسي بيشتر مسائل و اداي توضيحات 

زدايي از انتخابات  كننده و ابهام قانع
اين اقدام با ارزش  .بود بسيار ارزشمند

مقام معظم رهبري، براي جلب اعتماد 
نتخابات بسيار و اطمينان مردم به روند ا

و اميدواريم  موثر است
اندركاران اين امر بتوانند به طور  دست

دقيق و با رعايت انصاف و عدل و با 
همكاري كانديداها به اعتراضات 

  .»قانوني به طور كامل رسيدگي كنند
از قرار، از ياد برده است كه او      

خود به خامنه اي نامه نوشته و پيش 
ش روي مي بيني كرده بود كه شور

تير، عامل مرموز  7آيا بنا بر سخن . دهد
  خود او است؟

در ديدار با آقاي كروبي، وي گفت  ●
با بيانات رهبري موافق است و تصميم 
خود را به زودي به اطالع عموم مي 

  .رساند
در ديدار با آقاي موسوي، مسائل  ●

ايشان . امنيتي به ايشان گوشزد شد
به من تظاهرات روزهاي اخير : گفتند

ايشان بر موضع خود كه  .ربط ندارند
در انتخابات تقلب شده است، پاي 

  .فشردند
فرزند هاشمي رفسنجاني، در سايت  ●

خود، موسوي را بر خطا دانسته چرا كه 
  !از مجاري قانوني عمل نكرده است

تير، بيانيه مجمع تشخيص  6در  ◄
اين قسمت از . مصلحت انتشار يافت

به تسليم  آن، تسليم شدن و دعوت
  :است
 ضمن نظام مصلحت تشخيص مجمع
 در مردم سرافرازانه حضور از تشكر

 انقالب معظم رهبري از و انتخابات

 حكيمانه رهنمودهاي خاطر به اسالمي
 و نموده سپاسگزاري صميمانه راهگشا، و

 هواداران ويژه به عزيز مردم همه
 العين نصب به را انتخاباتي نامزدهاي

 هاي توصيه و اتفرمايش دادن قرار
 نيز را زير موارد و دعوت له معظم
 :نمايد مي توصيه

 براي راه ترين مناسب و بهترين  - 1
 را شبهات و اختالفات و منازعات حل

 تا امور پيگيري و قانون برابر در تمكين
 مربوطه مجاري طريق از مسائل حل
 آن به دعوت را همگان و دانسته
 .نمايد مي
 جهت در باننگه محترم شوراي - 2

 كليه به خداپسندانه و دقيق رسيدگي
 شبهات به پاسخ و اعتراضات و شكايات

 انقالب معظم رهبر موافقت به توجه با
 و رسيدگي مهلت تمديد جهت در

 مناسب تركيب با كارشناسان از استفاده
 الزم اعتماد ايجاد بر له معظم تاكيد و
 .نمايد مي موكد توصيه جامعه، در
 انتخاباتي نامزدهاي كليه از - 3
 شوراي با را همكاري نهايت خواهد مي

 با و داشته معمول نگهبان محترم
 و مناسب فرصت اين از گيري بهره
 شواهد و مدارك شده، ايجاد فضاي
 و جانبه همه رسيدگي براي را خويش
 .دهند ارائه شورا آن به دقيق
بدين ترتيب، هاشمي تسليم را     

محمد  هرگاه سخن. پذيرفته است
كرامي راد راست باشد، كروبي نيز 
ممكن است بيراهه تسليم در پيش 

در «موسوي از تظاهرات مردم .  بگيرد
اين . تبري جسته است» روزهاي اخير

  :رفتارها در مردم اثر مستقيم داشته اند
سه گرايش در مردم پديد آمده  ◄
  :است

موسوي از : گرايشي كه مي گويد ●
يان دو دسته همين رژيم است و نزاع م

از اين رژيم است  و ما چرا  خود را به 
كشتن بدهيم براي اين كه يكدسته بر 

  .دسته ديگر غلبه كند
تمايلي كه ناظر صحنه اند تا ببينند  ●

  .كدام طرف غلبه مي كند
تمايلي  كه بيشتر از جوانان تشكيل  ●

: اين تمايل مي گويد. شذه است
 هرگاه صحنه را ترك كنيم، براي رژيم
فرصت سركوب گسترده را پديد 

  .آورده ايم
  .هر سه تمايل، مخالف رژيم هستند     
  

هم روسها در پرونده : انقالب اسالمي
سازي رژيم شركت دارند و هم حكومت 
اوباما تحت فشار است كه همان سياست 

  :بوش را در قبال ايران در پيش گيرد
  

نقش روسيه و امريكا 
» تقلب بزرگ«از 

  :بدين سو
  
سيه و شركتش در پرونده رو

هاشمي : سازي رژيم
رفسنجاني در كار بركنار 

  ...:كردن خامنه اي است و
  
غير از موضعگيري رسمي رئيس     

جمهوري بسود احمدي نژاد، بنا بر 
، »شوروي«همان شيوه دوران 
 –گزارش «خبرگزاري روسي نووستي 

انتشار » تغيير رهبري«در باره » تحليلي
  :داده است

  
تحليل خبرگزاري  -ش گزار*

روسي نووستي در باره تدارك 
  :بركناري خامنه اي

  
 1388تير  3چهارشنبه  روز  اخبارمنبع  
 2009ژوئن  24  -
خبرگزاري نووستي كه يك  ◄

خبرگزاري رسمي روسيه است، در 
تفسيري كه روز سوم تير ماه انتشار 

تغيير «داده، نوشته است موضوع 
مقام در ميان رجال عالي » رهبري

 :ايراني در دست بررسي است
اوضاع در جمهوري اسالمي ايران «    

به طور حتم در مرحله حساسي قرار 
اغلب در چنين شرايطي حل . دارد

. اوضاع بسيار غير منتظره هم هست
روحانيون بلندپايه ايران آماده بررسي 
مسئله تغيير رهبري دائم العمر آيت اهللا 

 .هستند "سيد علي خامنه اي"
بر اساس گزارش برخي از رسانه    

هاي گروهي، مقامات ايراني در شرايط 
دو دستگي در ميان رجال مملكتي 
امكان و پيامدهاي تغيير رهبري را 

 ،  تغيير اودر كل. ارزيابي مي كنند
به . مغاير قانون اساسي ايران نيست

همين خاطر ساختار سياسي جمهوري 
اسالمي شوراي خبرگان رهبري 

روحاني عاليربته را در  86مركب از 
نظر گرفته كه مسئله بررسي و تغيير 
رهبر در صورت ناتواني جسماني و يا 
شرايط غير مترقبه در ايران را بر عهده 

 .دارند
بدون ترديد در چنين شرايطي     

 "علي اكبر هاشمي رفسنجاني"چهره 
رييس جمهور اسبق و رقيب اصلي 
آيت اهللا خامنه اي، در ميان رجال 

. بسياري كليدي استي، ايران
رفسنجاني در حال حاضر رياست 
شوراي خبرگان رهبري و مجلس 
تشخيص مصلحت نظام را بر عهده 

 )خط كشي از ما است( .دارد
تغيير رهبر انقالب به خودي خود     

طي تاريخ سي ساله انقالب اسالمي 
اما اينك اين  . ايران بي سابقه است

تفاقي چه ا . تغيير مطرح شده است
 افتاده است؟

انتخابات در ايران نشان داد كه نه     
تنها دو دستگي ميان رجال سياسي و 
روحانيون رخ داده بلكه جامعه نيز در 

اين . كل به دو دسته تبديل شده است
در حاليست كه بحران اصلي جامعه 
ايران نه بر اثر اختالف در روش هاي 
اصالح طلبان و اصول گرايان در زمينه 

ي اقتصادي و سياست خارجي بلكه ها
بر اثر جسارت كساني رخ داده كه 
. خود را فريب خورده بشمار مي آورند
خيابان ها بيشتر از دانشجوياني پر شده 

مقابله ميان اطالح طلبان و  "تب"كه 
. اصولگرايان را بوجود آورده اند
خيابان ها در آتش فريب خوردگان 

حال اين مسئله تا چه . مي سوزند
 ندازه براي رژيم خطرناك است؟ا
همه چيز مي توانست مساعد باشد اما    

در شرايط رشد روز افزون تورم و 
افزايش روند بيكاري، مناقشه ميان 

و رژيم دور از انتظار  "آحاد مردم"
سبب حضور  نياز به عاملي بود كه. نبود

 .خيابان ها شودمردم در 
انتخابات رياست جمهوري هم در      
براي . ت همان محرك الزم بودحقيق

اولين بار در تاريخ انقالب اسالمي 
مردم خواستار اهميت قائل  ،ايران

شدن براي راي خود هستند نه تصميم 
راي من چه  "شعار. شوراي روحانيون

 .است بيانگر اين خواست  "شد؟
نكته جالب توجه سخنان      
اولين رييس  "ابوالحسن بني صدر"

ن زمينه است كه جمهور ايران در اي
يكي از معماران انقالب اسالمي سال 

از نظر وي . محسوب مي شود 1979
مهمترين عامل موثر و سرنوشت ساز 
پيروزي انقالب اسالمي در آن زمان 
عامل حضور خودجوش و سيل آساي 

اوضاع كنوني دقيقا يادآور . ملت بود
به گفته يكي از . همان سناريوست
، "وسويمير حسين م"مسئولين ستاد 

آنها خود نيز چنين انتظاري نداشتند و 
خواستار خاموش كردن شعله خشم 

اما چگونه؟ مردم در . ملت هستند
خيابان ها ديگر به اين سخنان توجهي 

 .ندارند
البته حكومت خواستار آن نبود كه     

دعواي خانوادگي به بيرون درز پيدا 
وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري . كند

همين اساس رسانه هاي  اسالمي نيز بر
گروهي خارجي را از تهيه اخبار و 
گزارش از محل تظاهرات بدون مجوز 

 .ويژه از حكومت، بر حذر داشت
پليس نيز خبرنگاران خارجي و داخلي 
را بازداشت نموده و عكس ها و فيلم 
هايي كه آنها از محل تظاهرات گرفته 

از ابتداي اين . اند را ضبط نموده است
ا دولت بدون تعلل شروع به ناآرامي ه

بازداشت نمودن خبرنگاران نموده 
در ميان آنها رييس انجمن . است

خبرنگاران ايران، خبرنگار كانادايي 
و خبرنگار شبكه  "نيوزويك"

تلويزيوني بي بي سي ديده مي شوند 
عنصر "كه دولت ايران وي را 

دليل اين . اعالم كرده است "نامطلوب
ها طبيعتا بازداشت ها و ممنوعيت 

در . بدون توضيح باقي مانده است
از جمله آيت اهللا  ،حال حاضر همه 

، رفسنجاني و احمدي نژاد و خامنه اي
به نجات رژيم تمايل  ،به يك اندازه

اما داليل شخصي آنها و دافعه . دارند
هاي موجود ميانشان، يافتن راه هاي 

 .را غير ممكن ساخته است  سازش
منابع آگاه در قم، به گفته يكي از      

رفسنجاني نظر مساعد شوراي تشخيص 
مصلحت نظام و شوراي نگهبان براي 
بررسي مسئله خلع رهبري در مجلس 
 .خبرگان را جلب كرده است
رفسنجاني احتماال از سوي آيت اهللا 
سيستاني يكي از رهبران بانفوذ شيعه 
كه همزمان در ايران و عراق مورد 

ب حمايت احترام قرار دارد، نيز جل
بر اساس اطالعات  .نموده است

جانشين براي  تعيينفعال مسئله  ،موجود
حداقل به طور . وي مطرح نيست

موقت به جاي رهبر قرار است كه 
اما . شوراي رهبري انجام وظيفه كند

بر اساس گزارشات ديگر، قرار است 
كه يكي از چهره هاي قديمي در ميان 

 "آيت اهللا صانعي"روحانيون يعني 
 .عنوان فرد مورد نظر معرفي شودب
تغيير خامنه اي بدون ترديد استعفاي     

احمدي نژاد از پست رياست جمهوري 
البته ممكن . را به همراه خواهد داشت

است كه اين مسئله به آرامش خيابان 
ها منجر شود، اما بحث ديگر آنست كه 
آيا اين مسئله مدت زيادي ادامه پيدا 

به نظر مي خواهد كرد؟ حال بعيد 
رسد كه رژيم واليت فقيه بتواند به 

 "مردمساالري ديني"احياي ظاهري 
   ».بسنده كند

خبرگزاري نووستي، با لحن بي     
طرفانه اي، شايعه اي را انتشار داده 
است كه نادرستي آن در فصل اول، 

اما وقتي شايعه اي اطالع . معلوم شد
قطعي مي شود و از سوي خبرگزاري 

انتشار مي يابد، الجرم  رسمي روسيه
نخست بنگريم كه . بكاري خواهد آمد

روزنامه روسي پراودا كه در دوران 
ارگان رسمي حزب » شوروي«

كمونيست روسيه بود،  به اوضاع ايران 
  :چگونه مي نگرد

  
به قول پراودا، جنبش خياباني * 

  :دست پخت امريكا است
  

 1388 تير 5  آدينه(به نقل از اخبار روز 
 ) 2009 ژوئن 26  -

 در رابرتز گريك پال: روز اخبار
 :نوشته است پراودا روسي ي روزنامه

 ايران دولت از اوباما پرزيدنت«    
 اجاره تظاهركنندگان به خواست
 به را تهران خيابانهاي كنترل بدهد
 رئيس هر يا اوباما آيا. گيرند دست
 اجاره متحده اياالت ديگر جمهور
 كنترل تظاهركنندگان داد خواهد

 بدست را. سي. دي واشنگتن خيابانهاي
  گيرند؟
 ايران، در انتخابات اين با مقايسه در    

 داشت وجود بيشتري عيني مدارك
 دو بوش دبليو جورج داد مي نشان كه

 هيچ اما. دزديد را خود انتخابات
 رسانه طرف از اي شده هدايت كارزار

 آمريكا دولت ساختن اعتبار بي براي ها
 . داشتن وجود
 ديلي« ،2007 مه ماه 16 روز در

 جان كه داد گزارش لندن »تلگراف
 به بوش رژيم رسمي مقام بولتون
 اياالت نظامي حمله كه گفت تلگراف
 تحريم شكست از بعد« ايران به متحده
 براه براي تالش و اقتصادي هاي

 آخرين" عمومي انقالب انداختن
 » .بود خواهد "گزينه
 اياالت »هاي تالش« شاهد اكنون ما   

 به زدن دامن براي« تهران در متحده
 يك پوشش در »عمومي انقالب يك
 از ديگر شده هدايت »رنگي انقالب«

 . هستيم سيا طرف
 ميان شكاف كه است محتمل ينا   

 طلبي جاه حاصل كه روحانيون خود
 كه آنچه به آنهاست آميز رقابت هاي

 نقشه«) 2007 مه ماه 27 مورخ( تلگراف
 اشاعه و تبليغاتي كارزار براي سيا يها

 بي ايجاد جهت در دروغ اطالعات
 حكومت كردن سرنگون نهايتاً و ثباتي

 كرد، توصيف »روحانيون تئوكراتيك
 بدون. رسانده باشد ياري و كمك
 كه است واقعيت يك اين ترديد
 بازيجه تهران شده سكوالر جوانان
خط كشي از (. اند شده سيا هاي دست
 )ما است

 در را ايران موسوي اعتراضات   
 دست دولت يك آمدن سركار معرض
 حمله يك يا متحده اياالت نشانده
 در روحانيون. است داده قرار نظامي
 حتي. دارند قرار باخت -باخت شرايط
 اعتراضات و بمانند متحد روحانيون اگر
 دولت مشروعيت كنند، سركوب را

 آسيب خارج جهان چشم در ايران
 اوباما ديپلوماتيك رويكرد .است ديده
. يافت خاتمه شود شروع آنكه از قبل

 . بردند اسرائيل و ها نئوكان
 اطالعات و متحده اياالت مداخله   

 غربي هاي رسانه بوسيله كه نادرستي
 شود مي پخش شده هدايت بطور

 غيرممكن كه است مبرهن آنچنان
 يا شخص هيج كه كرد تصور است
 به توان نمي. دنبين را آن مطلعي دولت
 خواهد مي غرب كه نرسيد نتيجه اين

 و كند سرنگون را ايران 1978 انقالب
   به خشونت يا فريبكاري با دارد قصد
  

  6صفحه 

  شايعه ها و واقعيت؟
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نويسنده ادعا مي كند  . برسد هدف آن
  رژيم نياز به تقلب ندارد زيرا نامزدها را 

سپس دليل مي . خود معين مي كند
 تراشد بر نقش سيا در جنبش مردم

 :ايران
 انگيزه حقيقت و واقعيات اينكه به باور   

 بنحو است غربي خبري هاي رسانه
 جهت. شود مي دشوار اي فزاينده
 ترين واضح از مورد چند به مايلم ثبت،
) آنها نيت حسن بفرض( ها انگاري سهل
  :كنم اشاره ايران از گزارش در
 بسيار خبري منابع گزارش به بنا ●

 لندن، تلگراف ،مثال بعنوان( متنوع
 و گلوب نيوز، ياهو
 ،)Politico و   Asbarez.comميل،
 حوزه شدن بسته از قبل موسوي آقاي«

 ها نشانه همه به توجه با راي، اخذ هاي
 يقين بطور" را خود ايران، سراسر از

 وجود مدعي او. كرد اعالم "برنده
 بدون شد گسترده انتخاباتي تخلفات
 و دكن ذكر را مشخصي مورد آنكه
 كردن چالش آماده كه كرد اشاره
  » .است انتخابات نهايي نتايج
 از قبل موسوي، موعد از پيش ادعاي  

 آرا آنكه از قبل يا گيري راي پايان
 حركت يك آشكارا باشند شده شمرده
 بي آن هدف كه است، دستانه پيش
 غير ديگري نتيجه هر دادن نشان اعتبار
 براي ديگري دليل. اوست پيروزي از

  .ندارد وجود ادعا اين طرح
 بعنوان موسوي به كه دليل اين به   
 شد، مي نگاه رفسنجاني »چي تدارك«

 موسوي كه است »نكردني باور« چرا
 در نژاد احمدي كه ميزاني همان به

 شكست را رفسنجاني گذشته انتخابات
  ببازد؟ نژاد احمدي به داد،
 Kenneth تيمرمن كنت●

Timmerman اينكه نگفت با نئوكان 
 در شده هدايت »رنگي انقالب« يك
 گوني از را گربه اجراست، دست
 از قبل تيمرمن. انداخت بيرون

 از صحت تهران در«: نوشت انتخابات
 از قبل چرا. است "سيز انقالب" يك
 اعتراضات نتايج، اعالم و گيري راي

 اعتراضات شد؟ مي سازماندهي
 حمايت تحت كه اي شده سازماندهي

 پاسخ توان نمي را وقوعند انتظار در
 انتخابات در تقلب به خودبخودي

  .دانست
محافظه نويسنده نتيجه مي گيرد كه      

كاران جديد پيروز شدند و سياست 
  .اوباما ناكام شد
پراودا چون مبلغ : انقالب اسالمي

سياست دولت روس است، تمام واقعيت 
  :را نمي بيند

گروه احمدي نژاد نيز پيشاپيش،  ●
  .زي او را اعالن كردپيرو
. چون خامنه اي جعل قول مي كند ●

حقيقت اينست كه اوباما هيچگاه از رژيم 
ايران نخواست خيابانها را در اختيار  

چون پرودا ارگان رژيمي . مردم بگذارد
استاليني بوده است و امروز نيز ارگان 
حكومت پوتين است، نمي داند كه در 

لق به دموكراسي، خيابانها همواره متع
دولت حق ندارد مانع از . مردم هستند

  . درآمدن مردم به خيابانها شود
سه ماه پيش از » تقلب بزرگ«نقشه  ●

نشريه انقالب . انتخابات طراحي شده بود
اسالمي، بطور مرتب، در اين باره به 

پيش . خوانندگان خود گزارش كرده بود
از انتخابات، بني صدر به مردم در اين 

مردم ايران نه مي . اده بودباره هشدار د
دانند تيمرمن كيست و نه از نوشته او 

اما مي دانند كه از انتخابات . اطالع دارند
اول رياست جمهوري ببعد، در ايران، 
. هيچ انتخابات سالمي انجام نگرفته است

اگر پراودا نمي داند، ايرانيان مي دانند كه 
 3آراء ضرب در : كروبي، در مجلس گفت

خرداد، يك روز پيش  19و در  .مي شدند
از انتخابات، فاطمه رهبر، از طرفداران 

مي كند كه » پيش گوئي«احمدي نژاد، 

ميليون در انتخابات شركت مي كنند  35
  . ميليون رأي مي آورد 24و احمدي نژاد 

در انتخابات رياست جمهوري پيشين  ●
نيز احمدي نژاد را با تقلب گسترده به 

اما چون . ندرياست جمهوري رساند
تحريم انتخابات وسيع بود و مشاركت 
كم، هاشمي رفسنجاني نيز چهره 
منفوري بشمار بود، نمي توانست به مردم 

به خداوند : اينست كه گفت. مراجعه كند
در اين دوره، ميرحسين . پناه مي برم

موسوي براي جامعه جوان ناشناخته بود 
  ...و
ن اين امر كه رژيم خود نامزدها را معي ●

مي كند، هيچگاه مانع از تقلب در 
نه تنها به اين دليل كه . انتخابات نيست

در رژيم گروه بنديهائي وجود دارند كه بر 
سر قدرت، در تنازع هستند، بلكه به اين 
دليل كه در اين انتخابات، دو جبهه در 

تنها بعد از .  برابر يكديگر قرار گرفته اند
جبهه انتخابات رسوا است كه يكي از دو 

 –متوجه شده است كه مافياهاي نظامي 
بيانيه حزب (مالي قصد حذف آنها را دارد 

خبرگزاري نووستي و ). تير  6مشاركت 
پراودا، از رقابت روحانيان با يكديگر و 
هاشمي رفسنجاني را در كار بركنار 
كردن خامنه اي از رهبري، مي نويسند، 

واقعيت . اما واقعيت را گزارش نمي كنند
ست كه در كوتاه و دراز مدت، خامنه اين

مالي نمي  –اي و مافياهاي نظامي 
توانستند بگذارد رياست جمهوري از آن 
موسوي و رياست مجلس خبرگان از آن 

  .هاشمي رفسنجاني باشد
رئيس  ،تبريك زود باالفاصله مدودو ●

به احمدي نژاد و رفتار  ،جمهوري روسيه
ه يا مداخلآ ،وسائل ارتباط جمعي روسيه

احمدي نژاد و  –بسود خامنه اي 
يا به آمالي نيست؟  –مافياهاي نظامي 

اين دليل نيست كه حكومت روسيه 
نگران پايان گرفتن بحران اتمي و از 
دست رفتن دست مايه اش در معامله با 

يم ژغرب و خورد و بردها از قبل ر
  ؟مالي است –مافياهاي نظامي 

اما تبليغات بي بي سي و صداي  ●
بسود ميرحسين ) راديو تلويزيون(ا امريك

» تقلب بزرگ«ربطي به  موسوي، اوال 
،  مردم ايران فرصتي را  ندارد و ثانيا 

. يافتند براي ابراز مخالفت خود با رژيم
اين فرصت را امريكا براي آنها فراهم 

كنار گذاشتن تهديد ايران، ترس از . نكرد
باقي . خطر حمله به ايران را از ميان برد

ار را آقاي خامنه اي و مافياهاي نظامي ك
اگر . مالي با تقلب بزرگ انجام دادند –

قرار باشد كسي تصور شود كه از سوي 
امريكا به برانگيختن مردم به ريختن به 
خيابانها مأمور شده باشد، او كسي جز 

  .خامنه اي نيست
  
گسيل : كروبي افشا مي كند* 

افراد به روسيه براي آموختن 
  :ترين روشهاي سركوبوحشيانه 

  
در ذهن اين  انقالب مخملي روياي ◄
را مي  كه كابوس آن بوده يا آنها ها

گسيل  همسايه شمالي نيرو به ديدند و
چگونه  ببينند تا كه آموزش داشتند
 و قيافه مهيب با حالت ارعاب مردم را

پرتاب  و زدن باتوم و و هجوم موتور
پير و  كابل بر سر فلفل و زدن گاز

مغازه  اتومبيل و زن و مرد و و جوان
 جرات حضور تا مبادا كسي بترسانند

 ماندن را به صحنه اعتراض آرام و در
همان روش  بعدها هم با و خود بدهد

 بوق كردن حرف تبليغاتي و در هاي
 محكوم به واقعي، همه را هاي غير

، تخريب و  انقالب مخملي اغتشاش ،
جايي  نموده و تا ها اتهام ديگر ده
يكديگر  را به قتل رفتند كه مردم يشپ

 براي زدن در لباس بسيج و رفتن
 !كردند خودشان هم متهم
خامنه اي و احمدي :  انقالب اسالمي

نژاد و نتان ياهو و محافظه كاران جديد 
به تشديد بحران نياز دارند و مي كوشند 
سياست اوباما را گرفتار شكست كنند و 

در دوره سياست امريكا را همان كنند كه 
  :بوش بود

  
محافظه كاران جديد بعد 
از يك عقب نشيني كوتاه 
مدت، بازگشته و به 
حكومت اوباما فشار مي 
آوردند در باره ايران به 

  :سياست بوش بازگردد
  

فشار جمهوري خواه ها  * 
محافظه كاران جديد به اوباما و 
اين واقعيت كه امريكا در ايران 

  : نقشي نمي تواند ايفاكند
  
ژوئن  26كنسرسيوم (ايكل وينشيپ م◄

مقاله اي در باره نقش محافظه ) 2009
كاران جديد امريكا در مجبور كردن 
اوباما به رها كردن سياست خود و 
اتخاذ سياست بوش در قبال ايران، 

  :انتشار داده است داراي اين نكات
محافظه كاران جديد كه نقشي  ●

مصيبت بار در حمله امريكا به عراق 
د، بعد از يك عقب نشيني كوتاه داشتن

مدت  بازگشته اند و در كار آنند كه 
اوباما را به اتخاذ سياستي تهاجمي، بعد 
از انتخابات رياست جمهوري ايران، 

  :ناگزير كنند
رهبران جمهوريخواهان در كنگره و     

محافظه كاران جديد سياست اوباما در 
قبال ايران را مورد انتقاد شديد 

  :ندقرارداده ا
سناتور ليندسي گراهام و سناتور مك  ●

واكنش اوباما در باره : كين مي گويند
آنچه در ايران مي گذرد، بيش از آنچه 
ما تصور مي كرديم،  خجوالنه و 

او مي بايد مي .  كارپذيرانه است
اين انتخابات يك فساد آشكار : گفت

است و مردم ايران از حقوق خويش 
  . محروم شده اند

همانطور كه سوزان مالوني،   اما      
 Policy   Saban Center forاز

Middle Eastواقعيت : ، مي نويسد
اينست كه امريكا نقشي در ايران ندارد 
ولو امريكائيان بپندارد كه چنين نقشي 

وقايع اسفبار ايران، بطور . را دارند
كامل، در خود كشور، توسط ايرانيان 

ل اين رويدادها حاص.  روي داده اند
سه دهه انتخابات نيمه رقابتي در ايران 

مردم ايران نيك از محدوديت . است
. حقوق و آزادي خويش آگاهند
مبارزه نخبه ها بر سر قدرت و فرصتي 
كه براي مردم پديد آورد، عاملي از 

  . عوامل رويدادهاي ايران است
امريكا در برانگيختن : انقالب اسالمي

 مردم ايران به جنبش نقش مستقيم
توضيح . ندارد اما نقش غير مستقيم دارد

اين كه سياست بوش كه تهديد مداوم 
ايران به حمله نظامي و مجازاتهاي 
اقتصادي بود، سياستي بسود رژيم 

ترك اين . مافياهاي نظامي مالي بود

سياست، مساعد جنبش مردم براي 
رژيم . تحصيل حقوق خويش است

مالي بهيچ رو حاضر  –مافياهاي نظامي 
ست دست از محور كردن امريكا در ني

  :سياست داخلي و خارجي رژيم بردارد
  
خامنه اي و احمدي نژاد  در * 

مقام متهم كردن امريكا به 
از » انقالب مخملي«تدارك 

  : جعل قول نيز امتناع نمي كنند
  
خرداد، خامنه اي  29در نماز جمعه  ◄

قولي را جعل كرد و به اوباما نسبت 
ظر ريختن ايرانيان به سالها ما منت: داد

اين دروغ نياز به . خيابانها بوديم
چرا كه . تكذيب از سوي اوباما نداشت

ماه نشده است كه در  6او باما هنوز 
  .كاخ سفيد است

  نژاد، احمدي ، محمود88تير  6در  ◄
از اوباما خواست بخاطر اظهاراتش از 

 او سران. مردم ايران پوزش بخواهد
 را يك ريكاآم و اروپايي كشورهاي

 در كه خواند سياسي مانده عقب مشت
 او . اند مانده خود مردم و كشور اداره
 است مطرح سئوال اين امروز«: پرسيد
 كه است چيزي آن آزادي] اگر[ كه

 در پس است جاري ايران در امروز
 اين و گذرد مي چه اروپايي كشورهاي
 بر حاكم غيرمردمي هاي دموكراسي

 دانيد مي شما چيست؟ اروپا و آمريكا
 قدرت اروپايي كشورهاي در مردم
 سه الي دو حصار در ندارند، انتخاب
 توجهي قابل نقش و محدودند حزب
 خود سرنوشت و سياسي هاي عرصه در

 و سرخ هاي جيغ اين امروز .ندارند
 دليل اين به ها غربي و دشمنان بنفش
 آنها ايران ملت حركت با كه است
 سئوال زير و اند گرفته قرار فشار تحت
از  وي. هستند عصباني بنابراين اند، رفته

 كشته برابر در غربي كشورهاي واكنش
 در ايرانيان از جمعي شدن

: گفت و كرد انتقاد اخير هاي درگيري
 ريختن خود پرونده در كه كساني«

 ثبت به بيگناه نفر ها ميليون خون
 متهم را ايران امروز است، رسيده
 است باخبر نياد كه حالي در كنند، مي
  ».پذيرد نمي را چيزي چنين آنها از و
بديهي است  از دماغ : انقالب اسالمي 

كسي كه پرورده دستگاه زور و دروغ و 
وقاحت است، جز اين نوع سخنان تراوش 

اما رژيم  به اين امر قناعت . نمي كند
نمي كند كه، در سخن،  امريكا را عامل 

در حال . جنبش اعتراضي  بخواند
پيش از . جه و پرونده سازي نيز استشكن

يم به ژبه نقشي نيز بپردازيم كه ر ،نآ
  :اسرائيل مي دهد

  
نظر رسمي اسرائيل ناقض * 

قولي است كه كيهان به سايت 
وزارت خارجه اسرائيل نسبت 

  :مي دهد
  
كه كارش جعل ) 88تير  6(كيهان  ◄

خبر و قول است، بدون دادن نشاني و 
 ايتس: حتي تاريخ، مدعي است

 با صهيونيستي رژيم خارجه وزارت
 بهانه به كه آشوبگراني از حمايت

 تخريب و جنايت به اقدام انتخابات
 تصريح كردند، مردم و عمومي اموال
 جمهوري سرنگوني دنبال آنها: كرد

 يا انتخابات به اعتراض نه بودند اسالمي
 .آن ابطال
 است آميز توهين و دردناك قدر چه   
 ابطال حد در را آنها خواسته كه

 حركت، اين. دهند مي تقليل انتخابات
 يك هر آغاز در كه است قطاري مثل
 سوارش بيند، مي آن در كه منفعتي به
 منافعش مسيرش در كه آنجا و شود مي
 پايان. شود مي پياده گيرد، مي زير را

 جمهوري از عبور قطار، اين مسير
 موسوي آقاي كاش اي. است اسالمي
 همانا كه آخر ستگاهاي تا بتواند

 است اسالمي جمهوري سرنگوني
  .شود همراه

ماير داگان، ) تير 1(ژوئن،  22در   ◄
رئيس سازمان اطالعات اسرائيل، 
موساد،  بهنگام توجيه اعضاي كميسيون 
امور خارجي مجلس اسرائيل، گفته 

جنبش اعتراض به انتخابات پس :  است
  . از چند روز، فرو مي خوابد

اطالع مي دهد ) ژوئن  26(زدبكا نيو   
كه سخنان او، بقصد دادن اطمينان به 

  .مقامات ايران بوده است
راست بخواهي، اين : انقالب اسالمي

اظهار نظر رئيس موساد ترجمان رضايت 
خاطر مقامات اسرائيل از رئيس جمهوري 
. كردن احمدي نژاد با تقلب بزرگ است

ي پديده احمد«از ياد نبرده ايم كه اسرائيل 
» وقوع معجزه اي بسود اسرائيل«را » نژاد

توصيف كرده بود و واكنش رسمي 
حكومت نتان ياهو، پس از انتخاب قالبي 
  :احمدي نژاد به رياست جمهوري اين بود

حكومتي كه با مردم خود چنين  ◄
رفتار وحشيانه اي را مي كند، آيا در 
صورت مجهز شدن به بمب اتمي ، 

  هد شد؟ براي جهانيان خطرناك نخوا
  
نقشي كه رژيم به انگلستان * 

آشوب و «بعنوان محرك به 
  :مي دهد» اغتشاش

  
بطور رسمي، بدنبال قول خامنه اي  ◄
، »از همه خبيث تر انگلستان است« كه 

نخست دو ديپلمات انگليسي اخراج 
كارمند ايراني سفارت  9شدند و سپس 

. انگلستان در تهران دستگير شدند
تير،  8در . وي دادتير ر 6دستگيري در 

تن از دستگير شدگان را رها  5رژيم 
تن ديگر رها شدند و  3تير  10در . كرد

  .تنها يك تن در زندان باقي ماند
بطور نيمه رسمي، انگلستان متهم شد     

كه بيش از تعداد الزم كارمند ايراني 
استخدام كرده و به كساني از آنها 
و روشهاي ايجاد اغتشاش را تعليم داده 

استفاده » اغتشاشات اخير«از آنها در 
تعدادي از آنها مأموريت . كرده است

داشته اند از اجتماعات مردم فيلم تهيه 
كنند و اين فيلم ها از طريق سفارت 
انگلستان به خارج انتقال و منتشر مي 

  .شده اند
بطور غير رسمي، بي بي سي كسي     

را كشته است » ندا«را اجير كرده و او 
عكس مقتول در برانگيختن افكار  و از

عمومي جهانيان بر ضد ايران استفاده 
  .كرده است

بدين قرار، رژيم  قول و يا فعلي از      
مقامات انگليسي را نيافته است تا دست 

  .آويز توهين به مردم ايران كند
  7صفحه 

  شايعه ها و واقعيت؟
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شكنجه زندانيان بقصد 
گرفتن اعتراف بر اين كه 
عامل امريكا در  به راه 

ختن انقالب مخملي اندا
  :بوده اند

  
روزنامه جوان، وابسته به * 

احمدي نژاد، در دو نوبت، خبر 
از اعترافات دستگير شدگان به 

مأموريت براي براه انداختن «
  :مي دهد» انقالب مخملي

  
شماره  88تير  4(روزنامه جوان  ◄

  : داده است» خبر«)  2875
بازداشت اعضاى سه كميته كودتاى  ●

 :مخملى
طبق آخرين بررسى هاى صورت     

گرفته درخصوص اغتشاشات اخير 
تهران، سازماندهى اين آشوب ها تاييد 
و نقش افراد مختلف در اين زمينه 

به گزارش . محرز شده است
،  دراين بررسى ها »جوان«خبرنگار

مشخص شده كه يك هسته فكرى 
تهران،  ضمن » دارآباد«مستقر در

ات ساختن موضوع انتخاب» حيثيتى«
براى ميرحسين موسوى وى را در 
موضع لجاجت قفل كرده و ازديگر سو 
با رايزنى هاى مختلف ضمن طراحى 
آشوب هاى اخير،  سه كميته براى 
عملياتى ساختن تصميمات اتخاذ شده 

اين سه كميته . تشكيل داده بودند
 :  عبارت بودند از

 :  تبليغاتى وكميته رسانه اى  -1 ●
ميته واقع در ستاد اصلى اين ك   

قيطريه بوده و فعاالن اصلى آن 
منظورش عبداهللا ( ،»ر. ع«شامل

محمد (»ع. م« )رمضان زاده است  
  )سعيد شيركوند(،»ش. س«، )عطريانفر 

محمد قوچاني يا مصطفي (»ق. م«
دراين ستاد ضمن . بودند... و )قاجار 

اى،  به خط  هماهنگى با فعاالن رسانه
هاى همسو  كردن وبالگ ها،  روزنامه

. و سايت ها دنبال مى شده است
همچنين در اين كميته مصوبه هاى 

، »شايعات«هسته مركزى در قالب 
» اخبار با منابع سياه و خاكسترى«

انتشاراطالعيه ها ازطريق چاپ و 
email جهت پمپاژ عملياتى مى   ،

اين كميته ارتباط كامالً . گرديده است
 با شبكه خبرى بى بى سى» آن الين«

داشته و عمده اطالعات را براى پوشش 
خارجى و ايجاد هيجانات به اين شبكه 

نكته قابل توجه در  .مخابره مى كرد
اين زمينه آنست كه پس از شناسايى 
اين كميته و هنگام ضربه به آن توسط 
نيروهاى امنيتى،  شبكه بى بى سى به 
طور مستقيم صحنه ورود ماموران به 

همچنين . بوداين مركز را پوشش داده 
نحوه ارتباط شبكه سازماندهى شده به 
گونه اى بود كه پس از وارد عمل 

 ،در عرض سه دقيقه ،شدن گروه ضربت
تن از اراذل و اوباش در  2000حدود 

اطراف ساختمان مزبور گرد آمده 
همچنين در اين خانه تيمى،  . بودند

سيستم هاى شنود بى سيم و تلفن 
رفه اى، همراه،  دوربين هاى فوق ح

سى دى هاى تبليغاتى و تخريبى و نيز 
دستگاه ارسال كننده ماهواره اى 

گفتنى . كشف و ضبط گرديده است
است براساس مشاهدات و اعتراف 
برخى از افراد حاضر در اين خانه 
تيمى،   برخى هنرمندان سينما 

نيز در اين خانه رفت » ك. ن«همچون
 .وآمد و همكارى داشته اند

 :  ياسىكميته س -2 ●

( »ت. م«فعاالن اين كميته شامل    
عيسي (»س. ع«، )مصطفي تاجزاده 

محسن ( » ا. م«، ؟  »م. ح«،  )سحر خيز 
( »ن. ب«به مديريت . . . و)امين زاده 
به فعاليت مشغول بوده  )بهزاد نبوي 

ساختمان اصلى اين كميته . اند
ساختمانى پنج طبقه واقع در ميدان 

فته مى شود اين گ. هفت تير بوده است
ساختمان متعلق به يكى از اعضاى 
. اصلى ستاد ميرحسين موسوى مى باشد
هدف اين كميته سازماندهى نيروهاى 
سياسى جهت سخنرانى، تحريرمقاالت،  

بوده ... هيجان بخشى به تجمعات و
همچنين اين كميته ساختمان . است

ديگرى نيز در حوالى خيابان انقالب 
به تجمعات داشته است كه نزديك 

خيابانى اين جريان بوده و نقش رصد 
و هدايت جريان توسط ليدرها را 

 .دنبال مى كرده است
 :  كميته تخريب - 3 ●
نفر از  20الى  15اين كميته كه شامل    

نيروهاى اخراجى و بازنشسته يك 
مجموعه بوده اند،  سازماندهى اراذل 
و اوباش،  محوربندى خيابان ها،  

تجهيز نيروها را برعهده درگيرى ها و 
. م«مديريت اين كميته با . داشته است

 )اصغر خدادادي (»خ. ا«و با معاونت »ه
بوده  - كه اخيراً نيز بازداشت شده -

گفته مى شود كميته مزبور . است
سيستم پيشرفته مخابراتى را وارد 
كشوركرده بود كه ارتباطات درون 
تشكيالتى آنها از طريق همين سيستم 

در بررسى هاى . مى شده است انجام
صورت گرفته اعضاى اين كميته كه 
داراى خط نفوذ در برخى از مراكز 
بوده وشناسايى نقاطى كه بايد مورد 
. حمله قرار بگيرد را دنبال مى كردند

شناسايى بانك ها،   مراكز نظامى،   
اماكن دولتى،   خانه هاى مسؤوالن و   
نقطه هاى مناسب آشوب توسط اين 

اخبار به . يته دنبال مى شده استكم
دست آمده حكايت از آن دارد كه با 
شناسايى و دستگيرى سه كميته 
ذكرشده،   جريان مزبور به شدت 
آسيب ديده و شيرازه كار آنها به شدت 

پراكندگى . از هم گسيخته شده است
تجمعات،  كم رنگ شدن شعارها و 
آسيب هاى وارده به اموال عمومى و 

نشان دهنده نشانه رفتن  امنيت مردم
گلوگاه جريان اغتشاش طلب توسط 

انتظامى بوده  …نيروهاى امنيتى ق
 .است

 اعترافات برخى دستگيرشدگان
اخبار به دست آمده از اعترافات    

جالب توجه برخى دستگيرشدگان 
مرتبط با آشوب هاى اخير حكايت 

. م«بنا برگزارش هاى دريافتى . دارد
در اعترافات  )محسن امين زاده ( »ا

خود ضمن تاكيد  بر برنامه ريزى 
چندين ماهه اين جريان براى ايجاد 

چرا «آشوب پس از انتخابات گفته است
من را گرفته ايد،  اصل ماجرا و تالش 

صورت » خ وخ. ه«ها توسط مثلث
» .همه كاره آنها بوده اند. گرفته

از اعضاى شوراى  ؟»ا. ه«همچنين 
خردادى مركزى يكى از احزاب دوم 

نيز در اعترافات خود تاكيد  كرده 
است حتى اگر ميرحسين هم پيروز مى 
شد رويه ما به اين شكل برنامه ريزى 

محمد قوچاني يا (»ق. م«. شده بود
نيز اطالعات عمده اى  )مصطفي قاجار 

در خصوص جريان پشت پرده رسانه 

اى اين آشوب ها مطرح ساخته و از 
برخى هماهنگى هاى صورت گرفته با 

از شبكه هاى خارجى براى پوشش 
. م«. اغتشاشات اخير خبرداده است

نيز با افشاى  )مصطفي تاجزاده ( »ت
شبكه اصلى اين جريان،  اسامى تعداد 
زيادى از سرپل هاى تشكيالت خود را 
اعالم و تصريح كرده است هماهنگى 
ها در اين زمينه با چراغ سبز يكى از 

  .ستچهره هاى سياسى كشور بوده ا
چهره سياسي مورد نظر، : انقالب اسالمي

برابر اطالع، شخص هاشمي رفسنجاني 
  .است
منظور روزنامه جوان از اسامي مستعار    

بازداشت شدگان در به اصطالح كميته 
  رسانه اي مورد ادعايش  بترتيب از

ع   . ر  عبداهللا رمضان زاده  و م..ع ●
سعيد » ش.س«محمد عطريانفر 

ا ...مصطفي تاجزاده و مت ...شيركوند م
. ن بهزاد نبوي و م...محسن امين زاده  ب
خ  اصغر خدادادي ...ق مصطفي قاجار و ا

س عيسي .محسن امين زاده و ع  1..و م
ق محمد قوچاني يا . سحر خيز و م

  .مصطفي قاجار هستند 
، زير )88تير  6(روزنامه جوان  ◄

اخراجى هاى امنيتى در ستاد «عنوان 
 :مي دهد »خبر» «موسوى

كميته اى از اعضاى اخراجى يك     
نهاد امنيتى و وابستگان به يك جريان 
سياسى خاص در ستاد موسوى از زمان 
انتخابات مشغول به فعاليت بوده و طبق 
برخى شواهد پس از انتخابات نيز در 
آشوب ها و اغتشاشات اخير نقش فعالى 

اين كميته امنيتى كه . ايفا كرده اند
عبداهللا رمضان () ر. ع(قيم زيرنظر مست

فعاليت مى كند در ؟  ) ت.خ (و )زاده 
دفترى واقع در شهرك غرب، خيابان 

اين دفتر . ايران زمين مستقر است
ظاهراً بازرسى ستاد ميرحسين موسوى 

از جمله اعضاى اين كميته . بوده است
مى توان به افرادى چون 

) الف.ى(، )عبداهللا مومني ()م.ع(
مجيد ( )ن.م(، ) س.الف(، )ر.ب(،

اشاره كرد كه اكثراً از ) ن.ق(و  ) نيري
 اخراجى هاى يك نهاد امنيتى

و از فعاالن اطالعات نخست  )واواك(
در دوران نخست وزيري (وزيرى 

در سال هاى ) ميرحسين موسوي
اين كميته . ابتداى انقالب بودند

چاپخانه اى در كرج نيز دارد كه از 
فاده آن در شب هاى اغتشاشات است

فراوانى در راستاى امور چاپى اين 
اين تيم امنيتى پس از . كميته مى شد

برخورد نهادهاى مسؤول در شب هاى 
اغتشاشات و دستگيرى هاى گسترده 
عوامل آشوب فعالً از هم پاشيده شده 
و حتى اعضاى آن شايعاتى را مبنى بر 

 !بازداشت خود منتشر كرده اند
اى  متهم پرونده قتل هاى زنجيره ●

 :باالخره بازداشت شد
از متهمان پرونده قتل هاى ) خ - الف(  

زنجيره اى كه در ستاد موسوى به 
شدت فعال بود باالخره توسط نهادهاى 

نامبرده كه از . مسؤول بازداشت شد
 اخراجى هاى يك نهاد امنيتى

است، در ستاد موسوى با  )واواك(
وظيفه ارتباط گيرى و ) ه-م(همكارى 

راذل و اوباش تهران در سازماندهى ا
آشوب ها و اغتشاشات اخير را به عهده 

  .داشت

  
سيد امير حسين » اعترافات «* 

مهدوي  سمت ياب روشي 
هستند كه خامنه اي و مافياهاي 

مالي در درون رژيم در  –نظامي 
  :پيش گرفته اند

  
سيداميرحسين ،  88تير  6در  ◄

مركزي سازمان  مهدوي عضو شوراي
ب اسالمي پيش از ظهر مجاهدين انقال

در  امروز در جمع خبرنگاران
خبرگزاري ايسنا به بيان جزئياتي 

 هاي فرهنگي و درباره مجموعه فعاليت
اي ستاد ميرحسين موسوي و نقش  رسانه

دهي  برخي عوامل در شكل
وي اظهار  .پرداخت هاي اخير آشوب
سازمان  87در كنگره سال : داشت

 يتمجاهدين انقالب اسالمي به عضو
شوراي مركزي سازمان مجاهدين 
انقالب اسالمي درآمدم و در انتخابات 

ماه سال جاري در ستاد مركزي  خرداد
موسوي به عنوان سردبير روزنامه 

صفحه  4روزنامه اي در  انديشه نو كه
براي پوشش اخبار ستاد بود آغاز به 

خرداد  23روز  تا روزنامه . كار كردم
روندي كه  .دماه به انتشار خود ادامه دا

 23از فرداي روز انتخابات يعني 
شد يك انحراف و  ماه آغاز خرداد

هاي  فعاليت  گردش مسير در مجموعه
آنها متعلق به  اي از بود كه بخش عمده

ستاد ميرحسين موسوي بود به طوري 
موسوي كه  كه نامزدي با ويژگيهاي

اساس حضورش را بازگشت قطار 
 از اجرايي كشور بر ريل قانون بود

گيري با اعالم نتايج  شامگاه روز رأي
پيش از شمارش آراء و پس از آن با 

پذيرش نتايج شمارش آراء و عدم  عدم
،  تمكين به ساز و كار قانوني برگزاري

هاي ايجاد مشكالتي را  انتخابات زمينه
 .در جامعه فراهم كرد

: سردبير روزنامه انديشه نو افزود    
زماني كه هاي حامي ايشان و سا گروه
عضو شوراي مركزي آن هستم در  من

بيانيه با رفتاري مشابه  3يا  2قالب 
كانديداي مورد حمايت خود  رفتاري

نسبت به روند قانوني بيان اعتراضات و 
اعتنايي  به شوراي نگهبان بي ارائه آنها

كرده و پس از آن با منتفي شدن زمان 
اعتراض و به ويژه پس از  قانوني
رداد رهبر انقالب با خ 29هاي  خطبه

هاي مختلف  صدور بيانيه تهييج مردم و
و با تشويش اذهان عمومي ملت ، تالش 

مطالبه خود را پيگيري  اند تا داشته
تر  و اين موضوع از زماني حاد. كنند

اين مجموعه رفتارها ،  شد كه در كنار
خورده ملت،  برخي دشمنان قسم

هاي ضد  گروهك خاندان پهلوي و
ز با اعالن علني و رسمي آن انقالب ني

قرار  را تشويق و مورد حمايت
اسنادي رسمي  مدارك و .اند داده

 بادال بر همراهي و همكاري آنها 
عدم . ها به دست آمده است آشوب

هاي قانوني راهي  تمكين به فرايند
برخي  جديد را در ليست سياسي

ها به وجود آورد و  ها و گروه جريان
داد كه  درپي نشان هاي پي انتشار بيانيه
ها ديگر متمايل حركت در  اين گروه

 يك فرايند قانوني و در چارچوب
 .قانون اساسي و ساختار آن نيستند
مهدوي با اشاره به مباني اساسي انديشه 

 اگر افرادي: طلبي عنوان كرد اصالح

خواستند با فرايندهاي غيرقانوني و 
 خارج از چارچوب كار خود را به پيش

ها به معني از بين رفتن ببرند اين
طلبي نيست چرا كه اساسا  اصالح مشي
طلبي بر اصول و اساس  اصالح مبناي

 .حركت بر مدار قانون استوار است
سيد اميرحسين مهدوي عضو شوراي 
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و 

ستاد ميرحسين موسوي  عضو مركزي
همچنين به سواالت خبرنگاران در 

وي در  .داد اسخحوزه مسائل متعدد پ
پاسخ به پرسشي در خصوص نقش وي 
و سازمان متبوعش در برخي 

اخير و اساسا مكانيزم و  هاي آشوب
ساختار رفتاري سازمان مجاهدين 

من در : اظهار داشت انقالب اسالمي
شوراي مركزي سازمان مجاهدين 

البته ساختار به  ام انقالب عضويت داشته
اين صورت است كه اعضاي شوراي 

كنگره  كزي به عنوان منتخبينمر
كند  هاي را پيگيري مي فعاليت  مجموعه

 ها در كه اين مجموعه فعاليت
هاي ديگري نيز عالوه بر شوراي  قالب

هاي پيگيري  مركزي در كار گروه
البدل  من دو سال عضو علي شود مي

شوراي مركزي و يك سال عضو 
به خاطر  ام و شوراي مركزي بوده

ري اقتصادي در نگا سابقه روزنامه
 تدوين و تبيين مواضع اقتصادي

ام و تقريبا در  سازمان نقش داشته
جريان تمامي تصميمات و تحركات 

  ...جمهوري بودم رياست هاي نامزد
مهدوي درباره يكي از سايت هاي  ●

سايت : تخريبي اصالح طلبان افزود
صورت روشن منسوب به  جمهوريت به

د و فرزندان آقاي هاشمي رفسنجاني بو
كنندگان اين  اداره معلوم بود كه

پروا و صريح از كجا خط  سايت بي
سازي  پرونده گيرند و مشغول مي

گسترده در خصوص عملكرد چهارساله 
 .دولت نهم بودند

نفر از  3وي با اشاره به دستگيري  ●
اعضاي شوراي مركزي سازمان 

انقالب، گفت كه دستگيري  مجاهدين
بط اين افراد به دليل قطع روا

جوانان با افراد أي  هاي خوشه شبكه
مذكور همچون تاج زاده و قطع 

و متوليان  ها روابط ميان مديران رسانه
خردادي با بهزاد نبوي  هاي دوم سايت

بسيار كمك  به آرام شدن فضاي كشور
 .كرد

» اعترافات«اين نوع از : انقالب اسالمي
  :چند  واقعيت را آشكار مي كند

گروههائي را دارد  رژيم بنا بر حذف – 1
كه در جبهه مخالف عضويت جسته و 

  .موسوي را نامزد خود كرده بودند
برغم قصد صدور بيانيه در حمايت  – 2
كه مفاد آن را به نظر خامنه » رهبر«از 

اي رسانده است، هاشمي رفسنجاني و 
خانواده و گروههاي تحت رهبري او،  در 

انقالب «شمار توطئه گران و سازندگان 
  .هستند» ليمخم

كساني ... تاج زاده و بهزاد نبودي و  -  3
هستند كه بنوبه خود مي بايد زير 

  .شكنجه اعترافات كنند
با : بر هر ايراني است كه از خود بپرسد    

كودتاي «وجود همكاري روسيه در 
و نقشي كه رژيم به امريكا در » سفيد

جنبش مردم مي دهد، ايران بيشتر از 
ه بود، از استقالل خود آنچه در دوران شا

  محروم نيست؟
تقلب بزرگ آنهم در انتخاباتي كه     

نامزدها را رژيم خود بر مي گزيند، گوياي 
محروميت مردم ايران از آزادي و  بنا بر 

  :اين، از استقالل است
  8صفحه 

  شايعه ها و واقعيت؟
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با وجود اعتراف رژيم 
به تقلب بزرگ، 

ابطال » انتخابات«
  :ناپذير است

  
ميليون  25دليل بر صحت   24* 

  :رأي؟
  
، روزنامه دولتي ايران 88تير  3در  ◄
، پاسخ وزارت كشور را )متعلق به ايرنا(

. به ميرحسين موسوي انتشار داده است
در تهيه اين پاسخ،  از منطق صوري 

پوشانده » تقلب بزرگ«استفاده شده تا 
  :شود
در پاسخي كه وزارت كشور خواسته  ●

 25است ثابت كند كه احمدي نژاد 
ميليون رأي آورده است، در اين باره 
كه بطور متوسط زمان دادن رأي از 
سوي هر رأي دهنده، چه اندازه بوده 

وزارت كشور . است، كلمه اي نيست
چگونه ممكن : الزم نديده است بگويد

بوده است در مدت مقرر  و ساعاتي 
كه از راه تمديد زمان رأي دادن بر 
 40آن افزوده شده است، نزديك به 

  ميليون رأي اخذ شود؟
در پاسخ وزارت كشور ادعا شده  ●

  است هرجا مردم براي دادن رأي 
  
حضور داشته اند، زمان تمديد شده 

حال آنكه فيلم مستند جمعيت . است
رأي دهنده در حوزه حسينيه ارشاد 

بنا بر اين فيلم مستند، با . موجود است
وجود باقي ماندن نيم ساعت از وقت 

ه را بر روي رأي رأي گيري، حوز
  . دهندگان بسته اند

حوزه،  170موسوي نوشته است در  ●
 100تا بيشتر از  95آراي مأخوذه از 

.  درصد دارندگان حق رأي بوده است
در پاسخ وزارت كشور كلمه اي در 

  . اين باره نيست
به اعتراض در باره كمبود تعرفه با  ●

ميليون تعرفه بيشتر از  12وجود چاپ 
حق رأي، پاسخ داده است دارندگان 

تنها تعداد معدودي از حوزه ها، كمبود 
تعرفه داشته اند كه به سرعت به آنها 

  .تحويل داده شده است
ميليون و بيشتر  5/2در باره چاپ  ●

تعرفه بدون شماره سريال، نيز در پاسخ 
  .كلمه اي نيامده است

هاي  نامزدها و تقلبي » كد«در باره  ●
است، نيز كلمه اي كه از اين راه شده 

  .در پاسخ وزارت كشور نيست
،  28به فرم  22در باره انتقال از فرم  ●

  :در پاسخ وزارت كشور آمده است
ستاد انتخابات كشور، صرفاً موظف «  

اعالم نتايج ( 28هاي  است نتايج فرم
را به ) ها شمارش آراي شهرستان

نمايندگان نامزدها اعالم نمايد و ارائه 
اي واصله از شعب  اي رايانهه نتايج فرم

اخذ رأي به اين افراد بر عهده وزارت 
البته در راستاي اجراي . كشور نيست

واصله از  28هاي  قانون، كليه فرم
ها بدون تأخير به اين  شهرستان

نكته قابل ذكر . شد نمايندگان ارائه مي
كه نمايندگان برخي نامزدها، وقتي  اين

 صبح از ناكامي 6در ساعت حدود 
نامزدهاي خود مطلع شدند، ستاد 
انتخابات را به اختيار خود ترك 

 ».نمودند
به   22هرگاه انتقال آراء از فرمهاي     
تحت نظارت ناظران نامزدها انجام   28

مي گرفت، بدون ترديد، وزارت كشور 
آن را  بطور مؤكد خاطر نشان مي 

  .كرد

در باره ريختن آراي قالبي به  ●
اي در پاسخ وزارت  صندوقها نيز كلمه
( اميدوار رضائي . كشور وجود ندارد

، يكي از تقلبها را فاش )88تير  8تابناك 
  :مي كند

ادعاي وزارت كشور در بازشماري «    
ها، در نوعي بازشماري  صندوق

ها قبل از  غيررسمي از برخي صندوق
. اطالع جامع به نامزدها بوده است
البته در همين بازشماري غيررسمي 

درصد آرا با  80تا  70خص شد كه مش
يك نوع خودكار و با يك خط 
مشترك به نفع يك كانديداي خاص به 

البته از . ها ريخته شده است صندوق
آنجا كه اطالعات اوليه الزم به دست ما 

ها هم  نرسيد، عمالً اين نوع بررسي
فايده بود و چيزي را اثبات  بي
  ».كرد نمي
صندوقي هزار  15و البته در باره   ●

كه در اختيار سپاه بوده است، يك 
كلمه توضيح در پاسخ وزارت كشور 

  .نيست
  
به تخلفها » شوراي نگهبان«* 

: اعتراف مي كند اما مي گويد
تأثيري در نتيجه انتخابات 

  !:ندارند
  
» شوراي نگهبان«نوبت اول،  ◄

ميليون  3حوزه،  55پذيرفت كه در 
 رأي اضافي به صندوقها ريخته شده اند
اما  نتايج نهائي انتخابات را تغيير نمي 

  .دهند
بر اثر «پس از آنكه محسن رضائي،  ◄

تكمين كرد، » اقدامات پشت پرده
كار او را » شوراي نگهبان«سخنگوي 

در رسيدگي معلوم شد : ستود  اما گفت
كه ميزان واقعي آراي او، كمتر از آن 

از . بوده است كه اعالن شده است
اند كه به وجود قرار، سخنگو نمي د
  .تخلف اعتراف مي كند

محسن رضائي نيز تهديد كرد كه      
اگر شوراي نگهبان به اين رويه ادامه 
مي دهد فاش خواهد گفت در پشت 
پرده چه اقداماتي انجام شدند تا او 

او نيز ! راضي به انصراف از شكايت شد 
غافل بوده است كه با گفتن اين سخن، 

ي احراز عدم صالحيت خود را برا
. مقام رياست جمهوري ثابت مي كند
زيرا نامزدي كه بر اثر اقدامات پشت 
پرده تن به تسليم دهد و شكايت خود 

رأي رأي (را از پامال شدن حق خود 
پس ) دهندگان به او و ديگر نامزدها

بگيرد، كجا لياقت آن را دارد كه 
  حافظ حقوق ملي ملتي باشد؟

»  شوراي نگهبان«نوبت سومي،  ◄
 30انتخابات را بهترين انتخابات در طي 
  :سال خواند و هيأتي را معين كرد

 از خبر شب جمعه نگهبان شوراي   
 غالمعلي كه داد اي كميته تشكيل

 واليتي، اكبر علي حدادعادل،
 افتخار گودرز ابوترابي، محمدحسن
 و رحيميان محمدحسن جهرمي،
 آن اعضاي آبادي نجف دري قربانعلي
 رسد مي نظر به جمع ناي در. بودند

 مجلس رئيس نايب ابوترابي محمدحسن
 دري مقننه، قوه از نمايندگي به هشتم
 به كشور كل دادستان آبادي نجف

 افتخار گودرز قضائيه، قوه از نمايندگي
 مستقل حقوقدان عنوان به جهرمي

  .دارند شركت
اين عده اغلب از طرفداران     

ذوب شدگان «احمدي نژاد و همه از 
از سه »  شورا«. هستند» ر واليت فقيهد

نامزد معترض خواست نماينده معرفي 

درصد آراء را  10كنند و اين هيأت 
با وجود اعتراف به . بازخواني كند

ميليون رأي اضافي و نادرست  3وجود 
بودن جمع آراي رضائي، حتي اگر 
داليل ديگر نيز نبودند، انتخابات 
. مخدوش بود و مي بايد ابطال مي شد
اما چون اين كار، آشكار كردن فساد 
كار سردسته متقلبان، سيد علي خامنه 
اي است، به جاي ابطال انتخابات، 
ميرحسين موسوي است كه تهديد به 

او و كروبي و رضائي . محاكمه مي شود
پاسخهاي زير را » شوراي نگهبان«به 

  :داده اند
  
ابطال : مير حسين موسوي*  

نده انتخابات و يا ارجاع پرو
  :انتخابات به حكميت

  
 تعالي بسمه

 نگهبان محترم شوراي
 شماره نامه به بازگشت. عليكم سالم   

 معاون 5/4/1388 مورخ 33512/31/88
 شورا، آن انتخابات امور و اجرايي
 اعالم قبلي نامه دو در كه همانگونه
 انجام تقلبات و تخلفات گسترة گرديد
 رياست انتخابات دوره دهمين در شده
 از قوانين نقض موارد و مهوريج

 بخشي كه كشور وزارت و دولت سوي
 رئيس 28/3/88 مورخ نامه در آن از

 و مستند كشور كل بازرسي سازمان
 است حدي به شده داده تشخيص وارد
 شكايات به رسيدگي كردن منحصر كه

 به انتخاباتي تخلفات به مربوط
 رأي هاي صندوق درصد ده بازشماري

 اطمينان و اعتماد لبج به تواند نمي
 در را عمومي افكار و كند كمك مردم

 .نمايد اقناع شده اعالم نتايج خصوص
 آن آگاهي به قبالً كه آنچه اساس بر

 اقدامات و تخلفات حجم رسيد شورا
 :بخش چهار در قانون مغاير
 و انتخاباتي تبليغات فعاليتها،. الف

 گيري رأي روز از پيش تا اقدامات
 آرا شمارش و رأي اخذ عمليات. ب
 آرا نتايج اعالم و بندي جمع. ج
 اعالم و گيري رأي از پس اقدامات. د

 آرا نتايج
 جز اي چاره كه است اي گونه به   

 آن مجدد برگزاري و انتخابات ابطال
 به نمونه عنوان به. است نگذاشته باقي
 و تخلفات عناوين اهم از برخي

 شود مي اشاره قانون مغاير اقدامات
 كلي نتيجه در تأثير" مصاديق از كه

 33 ماده تبصره موضوع "انتخابات
 است جمهوري رياست انتخابات قانون

 ناپذير اجتناب را انتخابات اين ابطال و
 اين از يك هر تفصيل( سازد مي

 ):شود مي ارسال پيوست به عناوين
 جسورانه و گسترده صريح، نقض ●

 استفاده و انتخابات قانون 68 ماده
 عمومي منابع و دولتي امكانات از وسيع
 اعضاي از تعدادي آشكار مداخله و

 و استانداران و ارشد مديران دولت،
 .حاكم نامزد نفع به اجرايي مديران

 صدا جانب از طرفي بي رعايت عدم ●
 كه نشده اثبات اتهامات ايراد و سيما و

 كل دادستان سوي از آنها از بخشي
 و تاس شده تلقي مجرمانه عمل كشور
 رسانه جانبدارانه و گسترده تبليغ نيز
 روزنامه ايرنا،(  دولت به متعلق هاي
 نفع به)  خبري سايتهاي و دولتي هاي
 .حاكم نامزد

 ماده موضوع جرايم گسترده وقوع ●
 جمهوري رياست انتخابات قانون 33
 نص مخالف كه زير هاي زمينه در

 :اند مذكور ماده بندهاي صريح

 سود توزيع ريقط از رأي خريد ●
 به نقدي پرداختهاي و عدالت سهام

 نهادهاي پوشش تحت هاي خانواده
 نظاير و عشاير و روستائيان و حمايتي

 .آن
 از انتخابات امر در تطميع و تهديد ●

 پرداخت و دولت به وابسته افراد طريق
 اسالمي شوراهاي اعضاي به نقد وجوه

 ... و نفوذ ذي افراد و
 بودن اليخ از اطمينان عدم ●

 گم نيز و مهر و الك از قبل صندوقها
 و ها تعرفه شدن خارج يا شدن

 به توجه با رأي اخذ شعب از صندوقها
 گزارشهاي و ناظران حضور عدم
 .واصله

 توجهي قابل بخش از رأي اخذ عدم ●
 كردن محدود با شرايط واجدين از

 در متعدد تخلفات و رأي اخذ زمان
 تعرفه يتمدير قبيل از گيري رأي روز
 اخذ شعب در تعرفه كمبود ايجاد و ها
 .رأي
 عليرغم كه گيري رأي در تقلب ●

 و اضافي تعرفه ميليون 12 از بيش چاپ
 قولي به و(  ميليون 2.5 حدود چاپ نيز

 شماره بدون جديد تعرفه)  بيشتر
 شوراي اعضاي از يكي مجوز با سريال
 گيري، رأي از قبل روز در نگهبان
 رأي اخذ هاي حوزه در تعرفه كمبود

 كنترل با ترديد بدون و بوديم شاهد را
 اطالعات بانك با ها تعرفه هاي برگ ته

 قابل آن عظيم حجم احوال ثبت
 و شمارش تخلفات نيز و است اثبات
 .آرا تجميع

 مشخص نامزد به دادن رأي به توصيه ●
 اساساً و ناظران و شعبه اعضاي توسط
 از توجهي قابل بخش گيري شكل
 شوراي ناظران و رأي اخذ بشع

 .حاكم نامزد هواداران ميان از نگهبان
 رأي براي وحشت و رعب ايجاد ●

 يك در آنها هواداران و دهندگان
 به حمله و رأي اخذ روز به منتهي هفته
 قانوني تجمعات در هواداران و ستادها
 .كشور مختلف مناطق در تبليغاتي

 براي متعدد هاي محدوديت ايجاد ●
 براي نامزدها ستادهاي ناظر دگاننماين

 اجرايي، هاي هيأت جلسات در حضور
 بخش و آرا تجميع و شمارش مراكز
 .رأي اخذ شعب از توجهي قابل
 رأي روز در كوتاه پيام سرويس قطع ●

 شده بيني پيش ابزار عنوان به گيري
 و رأي اخذ شعب بر نظارت براي

 ناظرين سوي از تخلفات انعكاس
 پيگيري جهت باينجان ستادهاي
 ثابت و همراه تلفنهاي قطع و قانوني
 و تجميع زمان در آرا از صيانت كميته
 .نتايج اعالم

 قابل غير كاري و ساز طراحي ●
 تجميع براي قانون مغاير و نظارت
 به آرا نتايج اعالم و شده شمارش آراي
 در هم آن(  شده مهندسي صورت
 از نتايج اعالم شروع از قبل كه حالي
 كشور، وزارت انتخابات ستاد سوي
 به وابسته سايتهاي در انتخابات نتايج
 شده درج كيهان روزنامه و سپاه دولت،
 ) بود
 بخش غيرقانوني و گسترده مداخله ●

 حين و قبل مسلح نيروهاي از هايي
 نظر صريح نص خالف كه انتخابات
 .باشد مي) ره( امام حضرت

 رأي اخذ حوزه 170 از بيش وجود  ●
 140 تا 95 بين مأخوذه آراي زانمي با

 .درصد
 در انتخاباتي ستادهاي به حمله ●

 ستاد پلمپ و تهران و شهرستانها
 و رئيس دستگيري و اينجانب مركزي
 در اخالل موجب كه آن فعال اعضاي

 مدارك و اسناد كامل گردآوري
  .گرديد انتخاباتي تخلفات

...  
 بر مجدد تأكيد ضمن اينجانب لذا    

 ترين مناسب عنوان به تخاباتان ابطال
 و شده ايجاد معضل از رفت برون راه

 براي صرفاً و عمومي اعتماد بازسازي
 از رسيدگي جهت نيز راهي اينكه
 گشوده ملي حكميت هيأت يك طريق
 در مردم قانوني اعتراض و بماند

 كه گيرد قرار رسيدگي مورد مرجعي
 وفاق و ملي اجماع مورد بتواند
 قبول مورد آن أير و بوده عمومي
 اطمينان مايه و دهندگان رأي عموم
 كه كنم مي پيشنهاد باشد، مردم خاطر

 و قانوني و شرعي حكميتي به موضوع
 و نامزدها اتفاق مورد كه مستقل
 و آيات حضرات از دسته آن حمايت
 فصل و حل كه تقليد عظام مراجع
 باشد اند، نموده پيگيري را موضوع
  .شود داده ارجاع

، )88تير  7(ا ، در سرمقاله كيهان ام  ◄
كودتاي «حسين شريعتمداري كه در 

شركت داشته است و روز به » سفيد
روز حمله هاي خود را به ميرحسين 
موسوي تشديد مي كند، اينكه او را 
مسئول قتلهائي مي داند كه قواي 
سركوب بدستور خامنه اي كشته اند و 

 :او را تهديد به محاكمه مي كند
نه سازي براي دور كردن زمي«   

موسوي و اطرافيانش از محاكمه و 
مجازات احتمالي به جرم قتل مردم بي 
گناه، برپايي آشوب و بلوا و مخصوصاً 
همكاري با سرويس هاي بيگانه براي 
تضعيف نظام جمهوري اسالمي ايران 
كه با هدف كاستن از اثرگذاري آن 
در معادالت منطقه صورت پذيرفته 

ست كه بررسي اين ماجرا بديهي ا.بود
يك ضرورت كامال منطقي و قانوني 
است چرا كه جرايم ياد شده اتفاق 
افتاده و تعيين تكليف مجرمان چه آنان 
كه مستقيما در جرم و جنايت دست 
داشته اند و چه آنها كه در خانه هاي 
امن تيمي نشسته و زمينه جرايم مورد 
اشاره را فراهم آورده اند، بر عهده 

ن است و نتيجه هرچه باشد به يقين قانو
مورد قبول و احترام همگان خواهد 

بنابراين هيچكس نبايد و حق . بود
ندارد از اين پي گيري ناخرسند 

  ».باشد
  
كروبي دو شرط قائل مي شود *

و خواستار احاله امر به حكميت 
  :هيأتي بي طرف است

  
 يشورا«به  يماه، كروب يرت 6در  ◄

:ستپاسخ داده ا» نگهبان  
آن  5/4/88عطف به نامه مورخ «      

شورا، ضمن استقبال از اينكه تصميم بر 
تعيين هياتي مستقل براي رسيدگي به 

ها گرفته  درصد از صندوق 10شمارش 
اي را نيز از سوي اينجانب  و نماينده

ايد، نكات زير جهت  دعوت كرده
  :گردد تكميل اين تصميم پيشنهاد مي

 از پيش يات،ه آقايان از برخي  - 1
 اي جانبدارانه و شديد مواضع اين
 موضع اكنون هم از طبعا و اند داشته
 خواهند ايفا هيات در كه نقشي و آنان
 پيشنهاد رو اين از. است روشن كرد،
 و مستقل حكميتي به موضوع شود مي

 افرادي عضويت با و الطرفين مرضي
 .شود واگذار تر معتدل

 تنها عنوان به آرا شمارش تعيين ـ2
 زيرا نيست، كافي هيات اين وظيفه
 كه ذيل عنوان چهار به بنده اعتراض

 طور به 25/3/88 مورخ نامه طي هم قبال
 كه است مربوط ام كرده اعالم مشروح
ابطال  براي تنهايي به آنها از يك هر

 :است كافي انتخابات
 انطباق و فردي صالحيت بررسي - الف
 اساسي قانون 115 اصل با آن
 انتخابات برگزاري از پيش فاتتخل -ب
  انتخابات روز تخلفات -ج
  

  9در صفحه 
     

  ؟شايعه ها و واقعيت
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1388تير     28تا      15   ا ز     727شماره      

    

 

   

 نتايج اعالن نحوه در تخلفات -د
 انتخابات
 10 شمارش هرگز كه كنيد مي مالحظه
 حل را مشكلي ها صندوق درصد
 نيست معلوم اينكه مخصوصا. كند نمي
 درون تغييراتي چه هفته دو اين در

 شده ناعال آرا توجيه براي ها صندوق
 است ذكر به الزم.باشد آمده عمل به
 و انتخابات برگزاري از پس روز دو كه
 كشور محترم وزير مصاحبه دنبال به

 به مربوط اطالعات اينكه بر دال
 ها نامزد اختيار در را ها صندوق

 4872 شماره نامه طي و گذاريم مي
 CD ارسال خواستار24/3/88مورخ
 اام شديم؛ ها صندوق اطالعات حاوي
 از بعد روز از كه اطالعات اين متاسفانه
 بود كشور وزارت اختيار در گيري راي
 10 تاخير از پس و نشد داده ها نامزد به

 در ناقص طور به هم آن بتدريج روزه
 گرفته قرار كشور وزارت سايت
 سوال اين به بايد كشور وزارت.است
 اطالعات چرا كه دهد پاسخ بزرگ
 قرار ها امزدن اختيار در را ها صندوق
 كه نيست مفهوم بدان اين آيا. نداد

تقلب در [...]  درصدد انتخابات مجريان
 شرايطي چنين انتخابات بوده اند؟ در

 چند بازشماري با توان مي چگونه
 .نمود برطرف را ابهامات صندوق

 در موجود آرا اصالت اصلي مساله -3
 رسيدگي با كار اين كه هاست صندوق
 سايت با وتطبيق دهنگان راي اسامي
 رسيدگي نيز و احوال ثبت سازمان

 در خط بودن تكراري به كارشناسي
. است پذير امكان راي هاي برگه
 از بسياري آراي بودن باالتر عالوه به

 موضوع مشاركت درصد 90 از ها حوزه
 معرف كه است برانگيزي شبهه بسيار
 شوراي هم قبال و است مسائل از خيلي
 مواردي در تداللاس همين با نگهبان
 در و. است كرده باطل را انتخابات

 علمي و متعدد آماري نهايت   مطالعات
نتايج [...]  در گسترده تخلف مويد كه

 بايد هم است عددسازي و انتخابات
 اينها همه با. گيرد قرار توجه مورد
 آن جانب از مستقلي هيات چنانچه
 امر در كامل حكميت مسووليت شورا
 عهده به را انتخابات نبهجا همه بررسي
 و كرده استقبال آن از اينجانب بگيرد
 خواهم معرفي را خود نماينده متعاقبا
 ».كرد
كلمه هاي هستند كه روزنامه } ...{ ●

اعتماد ملي اجازه نداشته است درج 
  !كند
  
اتمام : كروبي 88تير  7نامه * 

بار : حجت به شوراي نگهبان
مسئوليت را بر دوش رهبر 

  : بگذاريد
  
انتظار اينجانب از شوراي محترم   

نگهبان اين است كه براي حفظ جايگاه 
رفيع قانوني خود در قانون اساسي، 
انتخاباتي را كه تخلفات و تقلب در آن 
بر همگان مشهود است باطل اعالم 

اگر اين شورا با اتكا به نظر .نمايد
رهبري، مبني بر عدم بطالن كه آن را 

نمي داند و  بدعت و به مصلحت نظام
، حداقل به قصد به تاييد انتخابات دارد

لحاظ حقوقي و حسب وظيفه شرعي و 
قانوني اين انتظار مي رود كه مانند 
. انتخابات مجلس سوم عمل نماييد
حتما بخاطر داريد كه بدنبال اختالف 
پيرامون انتخابات مجلس سوم ميان 
شوراي نگهبان و وزارت كشور، 

جهت بررسي حضرت امام نماينده اي 
هنگاميكه نظر . موضوع تعين كردند

ايشان بر صحت انتخابات قرار گرفت، 
شوراي نگهبان در نامه خود با استناد به 
نظر امام و واگذار كردن بار مسئوليت 

. بر دوش امام انتخابات را تاييد كرد
اينبار شما نيز با استناد به نظر رهبري و 

 ن به رهبري بهآواگذاري بار مسئوليت 
حسب مصلحت انتخابات را تاييد كنيد 
و نگذاريد جايگاه شوراي نگهبان نزد 
افكار عمومي بيش از اين تنزل پيدا 

 .كند
اما چرا تاكنون به شوراي نگهبان    

جايگاه شوراي نگهبان . نيامده ام
مطابق اصول مندرج در قانون اساسي 
مشخص است متاسفانه تعدادي از 

و يا  اعضاي آن شورا از طرفداران
يكي . اعضاي متعصب اين دولت هستند

از فقها آن شورا پيش از انتخابات مي 
فرمايند نظر رهبري آقاي احمدي نژاد 
است و عبور از ايشان صالح نيست و يا 
فقيه ديگري در سفر ها و تريبون نماز 
جمعه حمايت بي دريغ خود را از 
ايشان اعالم مي كند و حتي نامه نگاري 

نژاد با برخي از  هاي اقاي احمدي
سران دنيا كه بدون پاسخ مانده را با 
نامه امام مقايسه كرده و در مدح آن 
خواستار درج آن در كتب درسي مي 
شود و يا حقوقداني از آن شورا كه 
اتفاقاً در انتخابات قبلي رياست 
جمهوري نقش كليدي داشته در 
سمتهاي متعددي در اين دولت از 

خنگوي جمله وزير دادگستري و س
دولت دارد و همچنين حقوقدان 

آيا با . ديگري عضو رسمي دولت است
اين تركيب مي توان به بي طرفي اين 
شورا در جهت انجام وظائف قانوني 

  اش اميدوار بود؟
  

كشور در : محسن رضائي* 
و هيأت ... وضعيت خطير است و

رسيدگي كننده مي بايد 
  :فراجناحي باشد

  
ئي به ،  محسن رضا88تير  7در  ◄
  :نوشته است» شوراي نگهبان«
الزم مي  5/4/88پيرو نامه مورخه «    

دانم بعنوان يكي از كانديداهاي 
معترض به فرايند و نتايج انتخابات دهم 
رياست جمهوري كه روش قبلي را در 
جهت ايفاي حقوق همه ملت 
برخوردار از جامعيت ندانسته و به اين 
دليل نيز از احقاق حقوق فردي 

راف دادم، از اين رو با توجه به انص
شيوه جديد شوراي نگهبان در تمديد 
زمان و تعيين هيئت ويژه بررسي به 
شكايات، نظرات خويش را در خصوص 

 :شرايط جديد اعالم نمايم
كشور در شرايط فعلي در : اوالً●

وضعيت خطيري است و احتماالت 
ناگوارتري در صورت تداوم اين 

در اين . تصور است شرايط، قابل
وضعيت هرگونه ابتكاري كه حاوي 
فرصتي براي خارج شدن از اين 
وضعيت و بازگشت آرامش و اميد و 
اعتمادملي به كشور و خنثي كردن 
تبليغات دشمنان نظام باشد، بايد مغتنم 
شمرده شود و حداكثر همراهي با آن 

 .و بهره برداري از آن صورت گيرد
ن اينجانب طرح شوراي نگهبا: ثانياً ●

در تشكيل هيات ويژه رسيدگي به 
شكايات را بعنوان يك ابتكار و فرصتي 
كه بالقوه مي تواند مسيري براي 
گشايش وضعيت جاري كشور ايجاد 

 .كند، ارزيابي مي نمايم
موفقيت اين ابتكار را منوط به : ثالثاً ●

اراده راسخ و جديت در نيتي كه در 
پشت آن مي باشد و الگويي كه مبناي 

. را تشكيل مي دهد، مي دانم نعمل آ
جديت در اين كار را احياي اعتماد 

واقعي در بخشي از ملت كه در اين 
انتخابات به اعتمادشان لطمه وارد شده 
و همچنين رفع نگراني نخبگان مي بينم 
و اين امر مستلزم رعايت موارد زير 

 :است
تركيب هيئت به منظور جلب  -1

بايد  اعتماد بيشتر مردم و كانديداها
اصالح و تكميل شود تا ضمن ايجاد 
وحدت ملي و پرهيز از هر گونه 
پيشداوري، الگوي عمل آن مدلي 

 .فراجناحي باشد
اين هيئت بايد رسيدگي جامع به  -2

كل فرايند انتخابات و همه شكايات و 
اعتراضات را بنا به طرح و روشي كه 
خود تشخيص مي دهد، در دستور كار 

رنامه كاري آن از قرار دهد و روش و ب
 .قبل تعيين و ديكته نشود

براي فراهم كردن شرايط موفقيت،  -3
اين هيئت بايد از اختيارات كامل 
برخوردار باشد و در امر رسيدگي و 
تنظيم و ارائه گزارشات نيز آزادي 

 .عمل داشته باشد
هيچ محدوديتي از جمله  -4

محدوديت زماني نبايد مانع كيفيت و 
گي كامل و جامع به دقت كار و رسيد

تمامي ابهامات و اشكاالت باشد هرچند 
در كنار آن، سرعت عمل در رسيدن به 

 .قضاوت نهايي، ضروري است
رعايت اصل شفافيت در كار،  -5

اساسي است و براي رفع ابهامات الزم 
است اين هيئت تمامي فرايند و 
رويدادادهاي مسير رسيدگي را بطور 

مردم در  شفاف و مرحله به مرحله با
بعالوه الزم است براي . ميان بگذارد

كانديداها فرصت و آزادي عمل 
فراهم گردد تا توضيحات خود نسبت 
به اين فرايند را براي مردم ارائه 

 .دهند
هيئت به دور از هرگونه پيشداوري  -6

و نيز فارغ از هرگونه محدوديت در 
جمع بندي و نتيجه گيري به هرشكل 

 .را انجام دهدمتصور، ماموريت خود 
براي مشاركت هر سه نامزد ديگر  -7

انتخابات تالش شود تا آنكه بررسي 
هاي هيئت، جنبه عمومي و فراگير پيدا 

در غير اين صورت مشاركت . كند
اينجانب جنبه فردي به خود مي گيرد 
كه آن را براي عبور از شرايط موجود 

 ».كشور، مناسب نمي دانم
سند هايي  اين سه متن: انقالب اسالمي

به . هستند گوياي وقوع تقلب بزرگ
ايرادهاي اساسي اين سه نامزد، هيچگونه 

به ايرادهائي پاسخ . پاسخي داده نشده اند
داده اند اما صحت اين پاسخ خود نيازمند 

اما موارد بزرگ تقلب، . رسيدگي است
يعني اين كه .  يكسره بي جواب مانده اند

م داده رژيم مي داند تقلب بزرگ را انجا
است و به جاي پاسخ گفتن به ايرادها يا 

  .تهديد مي كند و يا سكوت
  
تير شوراي نگهبان صحت  8در *
  :را تأييد كرد» انتخابات«
  
 ،شوراي نگهبان  ، 1388تير  8در  ◄

 10پس از نمايش تلويزيوني بازخواني 
صحت انتخابات قالبي  ،درصد صندوقها
» انتخابات«  ،بدين سان. را اعالم كرد

يمي شد ژسند عدم مشروعيت كامل ر
كه وقتي هم خود نامزدها را معين مي 

از راه تقلب، منصوب مافياهاي  ،كند
ملت، اعالن » منتخب«مالي را  –نظامي 
  !مي كند

ممكن واقعي كه 
ناممكن تصور مي شد 
و نا ممكني كه ممكن 
  :باورانده مي شد

  
طرحها براي بيرون بردن 

  :رژيم از بحران
  

طرحهايي كه از نظر : سالميانقالب ا
خوانندگان گذرانده مي شوند، مسموعاتي 
هستند كه بسا براي دو دل كردن مردم و به 
حال انتظار در آوردن آنها، ساخته و انتشار 

با وجود اين، گوياي وضعيت بهم . مي يابند
  :مالي هستند –ريخته رژيم مافياهاي نظامي 

علي : خبر انتشار يافته اينست ◄
و صدا و » شوراي نگهبان«ني الريجا

سيما را بخاطر نقض بي طرفي مورد 
انتقاد نرم قرارداد و خواستار رسيدگي 

هيأتي را . جدي به شكايات نامزدها شد
. نيز معين و مأمور حل مشكل كرد
طرفداران احمدي نژاد در مجلس 
مافياها، او را مورد حمله شديد قرار 

  .  دادند
نتخابات اگر ابطال ا: مسموع اينست ●

مشكل است بدين خاطر كه اعالن 
ورشكست خامنه اي است، راه حل مي 
تواند عبارت باشد از اين كه بعد از 
مدتي، احمدي نژاد استعفاء كند و 
انتخابات رياست جمهوري انجام و 

  .الريجاني به رياست جمهوري برسد
خبر اينست كه دستگيري ها از  ◄

خود  قربانيان تازه به. اندازه گذشته اند
آمده اند كه بنا بر حل بحران از راه 

  .حذف است
مسموع اينست كه خامنه اي و  ●

دستياران او در انجام كودتا بر اين 
رأي هستند كه با استفاده از فرصت، 
مي بايد دست به تصفيه وسيع زد و 
براي مدتي طوالني، خيال خود را از 

هدف . مخالفان درون نظام راحت كرد
،در صورت »رهبر«اينست كه تكليف 

  . مرگ، از هم اكنون معين شود
،  حزب 88تير  6در اين باره، در     

مشاركت در بيانيه خود،  بر اينست كه 
  :رژيم قصد حذف و تصفيه وسيع دارد

 رفتار نوع و كشور در اخير تحوالت«   
 نحوه از حاكم، اقتدارگراي جريان
 و برگزاري تا انتخابات مقدمات تهيه
 آن، باور غيرقابل تايجن اعالم سپس

 جريان در نظير بي محدوديت
 قطع جمله از اجتماعي ارتباطات
 هاي تماس در اختالل و ها پيامك
 اينترنتي، هاي محدوديت و تلفني
 هاي تحريف و آشكار پراكني دروغ
 ديگر و ملي اصطالح به رسانه آور بهت
 از دولتي جريان به وابسته هاي رسانه
 در سابقه بي تخشون كشور، روز وقايع
 مدني، و آرام هاي اعتراض با مواجهه
 سياسي، مخالفان ارعاب و تهديد

 خبررساني فعاليت در شديد محدوديت
 كشور در خارجي و داخلي هاي رسانه
 بازداشت گسترده موج باالخره و

 و موسوي ميرحسين مهندس حاميان
 برخي و طلب اصالح سياسي فعاالن
 ناظران، از بسياري نزد نگاران، روزنامه
 نام انتخاباتي كودتاي شبه يا كودتا
 .گرفت

 حاكي ديگري شواهد و ها شنيده اما  
 دست در به حاكم جريان كه است

 رضايت ممكن نحو هر به قدرت گرفتن
 در را ديگري شوم هدف و نداده
 با داخلي گسترده حساب تسويه راستاي
 .دارد سر در قانوني سياسي مخالفان

 عده عجيب هاي يدستگير از پس   
 خيابان منزل، در سياسي فعاالن از اي
 خشونت و باتندي گاه كه كار محل و

 بر مبتني تحليل يك بوده، همراه
 بازداشت آن اساس بر كه بود شايعاتي
 شناخته اي شيوه به است قرار شدگان
 مسايلي به اقرار براي فشار تحت شده،
 از بسياري همچون كه بگيرند قرار
 تمامي براي آنها كذب ه،مشاب اقارير
 بديهي كشورمان آگاه مردم و ناظران
 ها چهره از برخي براي هنوز اما است
 جريان شده شناخته هاي جريان و

 اعتبار از روش اين اقتدارگرا،
 .است برخوردار

 نيزمطرح دومي بينانه خوش تحليل  
 جريان رفتار اين اينكه بر مبني بود

 و عصبي هيستريك، رفتاري حاكم،
 گسترده موج برابر در كه است موقتي
 كند مي دنبال را ارعاب خط مردمي،

 اعالم از پس حداكثر مدتي، از پس و
. شوند مي آزاد انتخابات، نتايج رسمي
 رسانه در اخير روز چند در آنچه اما
 و دولتي جريان به وابسته هاي

 نظريه متاسفانه شده، منعكس اقتدارگرا
 .كند مي تاييد را اول بدبينانه

 رسوا و گونه هذيان هاي تحليل ارائه
 كه شدگاني بازداشت اعترافات بر مبني
 بر و چگونه كانالي، چه از نيست معلوم
 هاي رسانه به قانوني چه اساس

 از گذشته شود، مي رسانده اقتدارگرا
 اعتراف چنين وقوع صحت در اينكه
 و دارد وجود جدي ترديد هايي
 بين در قانشقا و انفعال هدف احتماال
 مي دنبال را جامعه در فعال نيروهاي
 كه است مطلب اين كننده تاييد كند،
 ماهي گرفتن بر حاكم جريان اراده
 موجود آلود گل آب از درشتي هاي
 در قدرت انحصار به و گرفته قرار

 . ندارد رضايت خود دستان

 كه حاال كه هستند اين پي در آنها
 جان به را انتخاباتي كودتاي اتهام
 كه آبرويي بي سان به اند، خريده
 دادن دست از براي چيزي ديگر
 گونه هر شر از را خود يكباره ندارد،
 بان ديده و قانوني مخالف و رقيب
 حقوقي و حقيقي شخص هر و مدني
 ».كند راحت ديگري پاگير و دست

، سازمان مجاهدين 88تير  7و در   ◄
انقالب اسالمي بيانيه اي صادر و هدف 

احمدي نژاد را  –خامنه اي  كودتاي
  :اين سان توضيح داد

  ملت شريف ايران   
حدود دو هفته از مصادره آراي     

ملت و بالموضوع شدن انتخابات در 
كشور كه با واكنش گسترده مردم 

در طول اين . روبرو شد، مي گذرد
مدت كودتا گران با اعمال تبليغات 
استالينيستي همه جانبه كوشيده اند 

جامعه را از مسئله اصلي يعني اذهان 
كودتا عليه مردمساالري منحرف ساخته، 
موضوع را به اعتشاشات خياباني و 
تخريب اموال عمومي از سوي اجانب 

اما امروز با كاهش . تقليل دهند
اعتراضات مردمي به تدريج شاهد تغيير 
تدريجي جهت حمالت تبليغاتي 
سازمانيافته از اهداف موهومي نظير 

به ... ها و عوامل بيگانه و  تروريست
سوي احزاب و تشكل هاي سياسي 
مخالف اقتدارگرايان و آشكار شدن دم 
خروس از زير رداي گوبلزهاي وطني 

  .آشكار هستيم
در پوشش تبليغات فريب سهمگيني     

كه كشور نظير آن را به خاطر ندارد، 
شدت عمل عليه احزاب وتشكل هاي 

  وني و سياسي منتقد با ورود غير قان
  

  10صفحه 

  شايعه ها و واقعيت؟
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بدون حكم قضايي به دفتر مركزي 
حزب مشاركت و ضبط كامپيوترها و 
دفاتر و اسناد و پلمب غير قانوني دفتر 
مركزي حزب آغاز شد و با دستگيري 
گسترده اعضاي احزاب اصالح طلب و 

در روزهاي اخير به . منتقد ادامه يافت
رغم كاهش چشمگير اعتراض هاي 

وند برخورد با مردمي درخيابان ها ر
احزاب روز به روز شدت بيشتري مي 

از جمله در روزهاي اخير دفتر . يابد
انجمن مدرسين دانشگاه ها توسط 
مأموران نظامي اشغال و بيش از هفتاد 
تن از اساتيد مرد و زن عضو اين تشكل 
سياسي قانوني به جرم مالقات عمومي 
با آقاي ميرحسين موسوي دستگير و با 

نت و زدن دستبند به مكان توهين و اها
نامعلومي منتقل شدند و تا امروز 
چهارتن از ايشان همچنان در بازداشت 

  .غير قانوني به سر مي برند
به عنوان جديد ترين و نه آخرين     

نمونه، روز گذشته آقاي امير حسين 
مهدوي روزنامه نگار و جوان ترين 
عضو شوراي مركزي سازمان 

كه در كنگره  مجاهدين انقالب اسالمي
اخير سازمان به عنوان نماد جوان 
گرايي به عضويت شوراي مركزي 
درآمده است، پس از آن كه مدتي در 
بازداشت به سر برده بود، تحت الحفظ 
مأموران امنيتي به خبرگزاري ايسنا 
هدايت شد تا در حضور خبرنگاران 
خبرگزاري هاي مختلف ، طي مصاحبه 

كيهان و  اي به تكرار محتواي مقاالت
تحليل هاي سست و سخيفي بپردازد 
كه مردم ما هر ساعت از صدا و سيماي 

اين روزنامه . اقتدارگرايان مي شنوند
نگار خوشفكر و عضو جوان سازمان 
مجاهدين انقالب اسالمي كه حضوري 
فعال در ستاد انتخاباتي آقاي ميرحسين 
موسوي داشت و روزنامه انديشه سبز 

ظر او منتشر مي در ستاد موسوي زير ن
دوران بازداشت با هدايت و  شد، در
بازجويان تواب ساز ناگهان  راهنمايي

به اين نتيجه رسيده است كه در ستاد 
انتخاباتي آقاي مهندس موسوي 
فعاليتي غير قانوني داشته، مير حسين 
موسوي قانون شكن است و از آغاز هم 
معلوم بود كه رأي نمي آورد و احزاب 

ياسي اصالح طلب از و تشكل هاي س
جمله سازمان متبوعش همسو با 
بيگانگان هستند و نظام بايد با آنها 

  !!!برخورد كند
 ...  

سئوال اين جاست كه چگونه و چرا      
جهت صحنه سازي ها و نمايش هاي 
مهوع سيستم تبليغاتي اقتدارگرايان از 

خواندن مردم معترض به  وابسته
بيگانگان به سوي تبليغات عليه احزاب و 
تشكل هاي سياسي چرخيده و با سامان 
دادن اتهامات زشت و رسوا عليه 
احزاب زمينه هاي برخورد با آن ها 

  فراهم مي شود؟
اقتدارگرايان خود بهتر از هر كسي    

مي دانند نسبت دادن اعتراضات 
دروغ و  قانوني مردم به بيگانگان يك

تحريف بزرگ است، اين همه غوغاي 
تبليغاتي عوامفريبانه براي آن است كه 
خاك در چشم حقيقت بپاشند و مردم 
را از درك آنچه در حال وقوع است 

آنچه در حال رخ . منحرف سازند
دادن است تكميل پروژه كودتايي 
است كه از انتخابات مجلس هفتم در 

هدف . شش سال پيش آغاز شد
رايان حاكم از اين پروژه اقتدارگ

تبديل نظام جمهوري اسالمي به 
طي اين . حكومت مطلقه فردي است

مدت آنان توانستند انتخابات مجلس را 
چنان كه ديديم . بالموضوع كنند

با فضاحتي به  انتخابات مجلس هشتم
مراتب رسواتر از انتخابات مجلس هفتم 

  .برگزارشد

انتخابات رياست جمهوري دهم در     
اقع نقطه اوج تقابل نيروهاي سياسي و و

اجتماعي مدافع جمهوري نظام با 
اقتدارگرايان خواهان استحاله 
جمهوري اسالمي به حكومت مطلقه 

خطر از دست رفتن . فردي بود
جمهوريت نظام و استحاله نظام همان 
چيزي بود كه مير حسين موسوي را 
مانند بسياري از فعاالن سياسي نسبت به 

ور نگران و در نتيجه سرنوشت كش
مصمم به حضور در رقابت هاي 

اكنون اين تقابل مي . انتخاباتي كرد
عمالً به رود تا با مصادره آراء ملت، 

بسته شدن پرونده انتخابات به عنوان 
. مهمترين شروط مردمساالري ختم شود
اكنون پس از محو استقالل مجلس و 
بالموضوع شدن رأي مردم در انتخاب 

و هيئت دولت و نيز  رئيس جمهور
اعمال سانسور علني و پايمال شدن 
آزادي قلم و مطبوعات، نوبت به 
احزاب و تشكل هاي سياسي به عنوان 
آخرين نهاد تضمين كننده 
. مردمساالري در ايران رسيده است
تسويه حساب با فعاالن سياسي و حزبي 
و محكوم كردن آنان به حبس هاي 

تقل طوالني مدت و تعطيلي احزاب مس
و منتقد كه آخرين شاخص 
مردمساالري بازمانده در ايران هستند، 
در واقع تكميل آخرين حلقه كودتا 
عليه نظام جمهوري اسالمي و شكل 
گيري حكومت اسالمي مطلقه فردي به 

پيش در آمد و زمينه ساز . شمار مي رود
تكميل اين آخرين سكانس سناريوي 
كودتا اعتراف گيري هاي سازمانيافته 

ز دستگيرشدگان تحت فشار روحي و ا
جسمي عليه احزاب و تشكل هاي 

  .سياسي است
بنا بر قانون قدرت و : انقالب اسالمي

ساله، نگراني حزب مشاركت و  30تجربه 
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي بجا 

يعني نزاع از راه حذف . بنظر مي رسد
  .مي شود» حل و فصل«

اين  آيا اين دو بيانيه اعتراف به     
واقعيت است كه تحول رژيم از درون، 
ناممكن است؟ اگر نه از حكومت 
رفسنجاني، دست كم از حكومت خاتمي 
بدين سو، ناممكني ممكن تبليغ مي شود 
كه اصالح رژيم واليت مطلقه فقيه از 
. درون و در جهت مردم ساالري باشد

برغم تشريح مستمر واقعيت و توضيح 
رار مي شد اصالح و انقالب، همچنان اص

كه  انقالب مساوي با خون ريزي و 
تكرار كنيم كه . اصالح تنها راه حل است

اصالح يك نظام در جهت مخالف با محور 
و جهت ياب عمومي آن، غير ممكن 

محور و جهت ياب عمومي نظام، . است
  . واليت مطلقه فقيه است

طرفه اين كه ذهن گرايان مشغول     
اگر : گويندتناول خيال پلو هستند و مي 

گذاشته بودند موسوي به رياست 
جمهوري مي رسيد، دست به اصالحات 

منطق صوري همچنان . اساسي مي زد
قدرتي كه با : مانع از ديدن واقعيت است

چنان تقلب مفتضحي مانع از رياست 
جمهوري موسوي مي شود و از سركوب 
خونين روي گردان نيست و آلت فعلش، 

، 88خرداد  92خامنه اي، در نماز جمعه 
درب نظام را مي بندد و بر آن قفل مي 
زند، چه محل براي اين خيال بافي باقي 
مي گذارد كه اگر موسوي به رياست 
. جمهوري مي رسيد، اصالح مي كرد

واقعيت مي گويد كه اصالح ناسازگار با 
محور و جهت ياب رژيم ناممكن بود و 
: رژيم با دست زدن به تقلب بزرگ گفت

ي ناممكني بود كه ممكن اصالح طلب
  . تبليغ مي شد

اما جنبش مردم ايران در اعتراض به      
تقلب بزرگ، دروغي را فاش ساخت كه 

تغيير از بيرون، با دست : تبليغ مي شد
زدن مردم به جنبش همگاني ممكن 

اين ممكن نيز سالها ناممكن تبليغ . است
جنبش مردم ايران نه تنها مسلم . مي شد

ش تغيير از استبداد به مردم كرد راه و رو
يعني بديلي » محور دوم«ساالري وجود 

مستقل از (در بيرون رژيم و درون ايران 
قدرت خارجي و بي نياز از قدرت 

و شركت مردم در جنبشي ) خارجي
همگاني و مداوم است به ترتيبي كه رژيم 

مالي فرسوده گردد و از  –مافياهاي نظام 
  . ميان برخيزد

فراوان مبارزان سياسي و   دستگيري     
دانشگاهي و دانشجو و حضور زنان و 
معلمان و كارگران و بخشي از بازاريان و 
كاركنان دولت در جنبش، گوياي اين 
واقعيت كه نيروي محركه سياسي، 

بحثهاي بني صدر . واقعيت جسته است
در راديو آزادگان و روزنامه انقالب 
 اسالمي در باره نيروي محركه سياسي و
روش تشكل و كار آن، بكار بزرگ و كار 

  .ساز كردن اين نيروي محركه مي آيند
شهادت ندا، دختر جوان، او را نماد      

زن، هم بمثابه وطن اجتماعي و هم 
بمثابه زن محروم از حقوق خويش و هم 
بمثابه نسل جوان محروم از نقش 
خويش، بر ورود ايران به دوران جديد 

رهائي و حقوق دوران . شهادت مي دهد
مندي زن و مرد ايران و باز و تحول پذير 
شدن جامعه از رهگذر  الغاي واليت فقيه 

   .و استقرار واليت جمهور مردم
  

جنبش همگاني پايان  
ذهن گرائي و آغاز 
ارتباط مستقيم گرفتن 

  :مردم با واقعيت
  

گزارشها در باره جنبش :  انقالب اسالمي
انقالب  همگاني، روز به روز،  در سايت

اسالمي،  در اختيار خوانندگان قرار مي 
اين گزارش، سيماي عمومي . گيرند

  :جنبش را مي نماياند
اگر مردم ايران  خود به جنبش بر     

نخاسته بودند ، كودتا و تقلب بزرگ 
در سكوتي ياس اور تحميل ميشد و 
آقاي خامنه اي و مافياي حامي اش را 

ي اما رو. به خواست خود مي رساند
اوردن مردم به جنبش و اعتراضات 
آشكار خود در روزهاي بعد از تقلب 
بزرگ خصوصا اجتماعات چند ميلوني 
آنها و نيز اشكال مختلف مبارزه و ادامه 
جنبش  اعتراضات در خيابانها  تاكنون 
چندين دست آورد مه مذيل را  

  : داشته است
شكستن فصل الخطاب بودن خامنه  -1

  .اي 
اعات چند ميليوني در مردم با اجتم 

ميدان انقالب و نيز نه گفتن صريح 
خود به تقلب بزرگ، اسطوره واليت 
فقيه و فصل الخطاب بودن وي را 
شكستند و زماني نيز كه مردم با سيل 
بازداشت شدگان و نيز سركوب شديد 
از طرف نيروهاي لباس شخصي وپليس 

مواجه شدند باز  ...  و گارد ويژه نظام و 
خود  نيز ادامه دادند و  اجتماعات

جنبش را با  حركات اعتراضي زنده 
در ذيل فهرست اين .نگاه داشتند

اجتماعات از ديد خوانندگان مي 
  .گذرد

مبارزه شديد و سريع با سانسورو  -2 
  شكستن سانسور خبري رژيم

با همه تالشي كه نظام در اعمال  
سانسور خبري داشت از قطع پيامك ها 

ه خبرنگاران خارجي ، اجازه ندادن ب
در ارائه گزارش و گرفتن عكس و فيلم 
از صحنه هاي تظاهرات مردمي ، پايين 
آوردن سرعت انترنت و حتي قطع 

در فيلمهايي كه  پس از هر ... برق و
اعتراضي بسرعت بر روي يوتوب قرار 
ميگرفت ، جهانيان بسرعت در جريان 
. واقعيت  جنبش مردم قرار مي گرفتند

بهترين سند از شركت همه  فيلمها خود
هر . اقشار جامعه در اطالع رساني است 

جواني موبايل بدستي از صحنه هاي 
جنايت ماموران  نظام واليت فقيه در 
حال عكس برداري و ثبت آن در 

  . تاريخ است
ايجاد جو محبت و دوستي در بين -3

مردم و فرا خواندن به اظهار محبت با 
   ماموران جهت جلبشان به جنبش

با همه شايعاتي كه نسبت به بي احساس 
بودن مردم  نسبت به يكديگر و ازبين 
رفتن اخالق و مروت و دوستي بين 
مردم  پخش ميكردند ، فيلمها ي 
موجود شاهد زنده همبستگي مردم و 
نيز روحيه مبارزه جويي در عين 
عطوفت و مهرباني نسبت به هم و حتي 
اظهار محبت به ماموران مسلحي است 

ه مردم را مورد ضرب و جرح قرار ك
و اين  خود نشان گر دست .ميدهند 

اورد مهم ديگر جنبش است كه هرگاه 
هدفي مشخص شود و افق ديد مردم 
نسبت بدان روشن گردد ، مالط اخالق 
و عطوفت و مهرباني  مردم در جنبش 

  . را بهم پيوند ميدهد
حمايت و ابراز همبستگي  افكار  -4

  بش مردمعمومي جهان با جن
صحنه هاي مقاومت و اعتراض مردم 
كه توسط فيلمها در بين جهانيان پخش 
شد مردم جهان را به مظلوميت مردم 
. ايران و سبعيت نظام حاكم واقف كرد
در شهرهاي مختلف جهان از پراگ و 
كره و امريكا و آلمان و فرانسه و گرفته 
تا  توكيو  ژاپن مردم اين كشورها 

ي به جنبش مردم براي اعالم همبستگ
  . ايران دست به تظاهرات زدند 

همبستگي ايرانيان خارج از كشور با -5
  مردم داخل كشور

با وجود تمامي تالش رژيم در ايجاد 
صف جدايي بين ايرانيان خارج از 
كشور و داخل كشور ، در پي جنبش 
مردم ايران  ايرانيان تمامي جهان با 
تالشي خستگي ناپذير و با راهپيمايي 
هاي  افشا گرانه ،حتي در كوچكترين 
شهرهاي كشورهاي محل اقامت خود 
صداي اعتراض مردم ايران را به نظام 
حاكم را  بگوش جهانيان رساندند و 
يگانگي و همبستگي داخل و خارج از 
كشور را ميان ايرانيان به نمايش 

  .گذاردند
وجود نيروهاي محركه سياسي و -5

  فرهيخته در جنبش 
به ليست بازداشت  نگاهي حتي 

شدگان كه مملو از دانشجويان و 
روزنامه نگاران و اساتيد دانشگاه و 
حقوق دانان و تحصيل كردگان 

خود نشان گر اين است كه . است ...
نيروي محركه فرهيخته سياسي در 

  . جنبش حضور فعال دارد
ادامه جنبش به هر شكل ممكن  -6

  براي ايجاد تغيير بزرگ 
امر است كه تغيير  خود نشانگر اين 
هكه اين تغيير مدام همراه به پيش (

رفتن جنبش  در شعارهاي مردم 
راه به خواستي )نيزنمايانگر است 

عمومي برده است كه همانا تغيير نظام 
اين خواسته اكنون . واليت فقيه است

ديگر در حوزه وجدان همگاني  قرار 
  . رفته است

در ذيل بصورت فهرست وار  
مردم را در پي  اخبارتجمعات 

اعتراضات چند ميليوني روزهاي بعد از 
كه در شماره قبل به ( تقلب بزرگ

از روز اول ) اطالع خوانندگان رسيد 
  :پي مي گيرم1388تير 
  
اعتراضات  88تير  1دوشنبه ◄

  تيرتهران  7مردمي در ميدان 
  

در حاليكه سپاه پاسداران انقالب 
آشوبگران، "اسالمي با صدور بيانيه اي 

را به  "اغتشاشگران و قانون گريزان
تهديد  "برخورد قاطع و انقالبي"

نفر از  1000كرده است حدود 
تير تجمع  7مخالفان دولت در ميدان 

 300به گفته شاهدان حدود.كرده اند
روهاي پليس و امنيتي با نفر از ني400 تا

استفاده از باتوم و گاز اشك آور سعي 
چند نفر مردم را متفرق كنند  با  كردند

از زنان و مرداني كه به نشان عزاداري 
براي كشته شدگان وقايع اخير، لباس 
سياه بر تن كرده بودند، برخورد 

تن  از  80در اين روز بيش از . ندكرد
  . تجمع كنندگان بازداشت شدند 

  
اعتراضات  گسترده   88تير ٢◄

 :مردم تهران در ميدان بهارستان
  

وي مردم تهران به سدر اين روز 
ميدان بهارستان حركت كردند و  
جمعيت گسترده اي در انجا حضور 

همچنين در خيابانهايي كه به . داشت
ميدان بهارستان منتهي مي شود مانند 

 ،سرچشمه توپخانه خرداد، 15خيابانهاي 
 . بودند،امين حضور مملو از جمعيت 

از جمله شعارهايي كه در آنجا سر داده 
بر اين مرگ / مرگ بر ديكتاتورشد

نيروهاي گارد  .بود  دولت مردم فريب
ويژه ،لباس شخصي ها ،سپاه پاسداران 

همراه با  و بسيج بصورت گسترده اي
ماشينهاي گارد ويژه، ماشينهاي آب 
پاش ، موتور سواران  در خيابانها 

در اين روز دختر . ندآرايش گرفت
خانمي با گلوله اي از ماموران رژيم 

 .درگلو شهيد شد
  
 88تير  3رشنبه چها ◄

تيراندازي به سوي مردم معترض 
گزارشگران . در ميدان بهارستان

روزنامه انقالب اسالمي از اين 
تجمع مردم  گزارش زير را 

  :ارسال كردند 
  

با نزديك شدن به ساعت چهار كه 
زمان اعالمي تجمع مذكور بود، 
نيروهاي نظامي و شبه نظامي مستقر در 

گيري محل از توقف شهروندان جلو
مي نمودند، عده زيادي از مردم از 
همه گروه سني  زن ومرد و همه نوع 
طبقه اجتماعي  در ميدان حضور 

در راه هايي كه به ميدان  .داشتند
بهارستان ختم ميشود كه همراه 
جمعيت برا ه افتاديم مردم ميگفتند 
بايد اين حضورمان را پررنگ كنيم و 
ن به هيچ وجه بدان خاتمه ندهيم تا اي

مساله ما ديگر انتخابات . رژيم فلج شود
و ابطال آن نيست بلكه ابطال اين نظام 

با افزايش جمعيت، نيروهاي  .است
  امنيتي ايستگاه متروي ميدان بهارستان 

  
  11 صفحه

  شايعه ها و واقعيت؟
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 2009ژوئيه      18تا   6  ا ز

 
1388تير     28تا      15   ا ز     727شماره      

    

 

   

را تعطيل نمودند و اقدام به برخورد 
فيزيكي با معترضان را آغاز 

نيروهاي نظامي با افزايش .كردند
معترض به طور بي جمعيت شهروندان 

حد و حصري از گاز اشك آور براي 
متفرق كردن معترضان استفاده نمودند 
و با مشاهده مقاومت مردم معترض به 
استفاده از تيراندازي هوايي و سپس 

عالوه بر دهها .مستقيم روي آوردند
بازداشت و زخمي شده، بنابر مستندات 
دريافتي مجموعه، تا كنون يك دختر 

از ناحيه گلو مورد  ساله 19حدود 
اصابت گلوله نيروهاي شبه نظامي و 
لباس شخصي قرار گرفته است و 
تيراندازي هوايي و مستقيم كماكان در 

خيابان هاي  .اين منطقه ادامه دارد
منتهي به ميدان و ايستگاه هاي مترو 
بهارستان و دروازه شميران تا ساعت 

شب بسته بود و اتوبوس ها اجازه  10
تظاهرات و . دان را نداشتند ورود به مي

اعتراضاتي نيز در خيابان هاي نزديك 
به مجلس چون نواب و فردوسي و الله 

شاهدان موثق خبر از . زار نيز داير بود 
نفر و بازداشت  10زخمي شدن دستكم 

  .نفر را داده اند  50حداقل 
  
گردهمايي  88تير 4پنج شنبه ◄

گزارشگر روزنامه . مادران عزادار
دختري دانشجو ( اسالمي  انقالب

در  88تير  4از تظاهرات شب )
  :تهران

  
 2000در خيابان جيهون امشب حدود

زن ومرد كه در سنيني بودند كه ميشد 
را تجربه كرده اند و   57گفت انقالب 

دختران جواني نيز انها را همراهي 
ميكردند  وشمع بدست  عكس شهيدان 
  را نيز بدست گرفته بودندو بسيار آرام 
 به سمت ميان جمهوري حركت 

آنها عكسهاي  كشته شدگان و . ميكردند
زخمي هاي جنبش نوين و نيز 
عكسهايي از مصدق، شريعتي و پوينده  
و مختاري  و نيز شعارهايي را حمل 

من را به ياد دادخواهي . ميكردند
مادران در آرژانتين انداخت كه 
چگونه با ساكت ننشستن و تنها حمل 

ته شده اشان مبارزه را عكس پسران كش
چندي از شعارهايي كه . به جلو بردند

بر روي پالكارد نوشته بودند اشعار 
زنده ياد شاملوو ملك الشعراي بهار  

آنجا كه تو قدم برنهاده ":همچون.بود
باشي گياه از رستن تن ميزند چرا كه 
تو تقواي خاك و آب را هرگز باور 

باش تا نفرين شب از تو چه "".نداشتي
سازد،كه مادران سياهپوش ،داغداران 
زيباترين فرزندان آفتاب و باد هنوز از 

من كه . سجاده ها سربرنگرفته اند
نيزشمع خريده بودم و مانتوي مشكي 
به تن كرده بودم  سعي كردم به جمع 
مادران و خواهرانم بپيوندم ولي 

شديدا .مامورين مسلح نگذاشتند 
مراقبت ميكردند به تعداد تجمع 

مامور لباس . ندگان افزوده نشودكن
شخصي نبود ولي از نيروي انتظامي 
زياد بود و اغلب نيروهاي انتظامي زن 

مرد مسني را ديديم كه بر روي .
جمهوري ": پالكاردي نوشته بود

و علي مايه ننگ است، كين  محمود
صحبت اصالح وطن نيست،كه جنگ 

دوستانش از وي خواستند كه "است 
بهانه براي سركوب  آن را جمع كند تا

  .به دست ماموران ندهد

اعتراض  88تير  5 جمعه◄
دانشجويان و اساتيد دانشگاه 
فردوسي مشهد و برگزاري شام 

  غريبان شهدا
  

صدها تن از دانشجويان و اساتيد 
دانشگاه دانشگاه فردوسي مشهد با 
برگزاري مراسم سوگواري وشام 
غريبان، ياد تمامي شهداي اخير ايران 

در اين مراسم در .مي داشتندرا گرا
ابتدا دانشجويان با سر دادن شعارهايي 
در صحن دانشگاه به كشتار مردم بي 
دفاع و خشونت هاي به كار گرفته 
شده توسط نيروهاي نظامي و همچنين 
حمالت وحشيانه نيروهاي لباس 
شخصي به دانشجويان اعتراض 

سپس دانشجويان با روشن .كردند
داي اخير كردن شمع هايي ياد شه

ايران را به عنوان شهداي راه آزادي 
  .پاس داشتند

  
اعتراضات مردم  88تير 6شنبه ◄

و جوانان در اطراف پارك الله 
فعالين حقوق بشر ودمكراسي در .

  : ايران
  
گزارشات رسيده از تهران ،  بنابه    

اعتراضات پراكنده اي در نقاط 
مركزي شهر تهران از ساعاتي پيش 

بعد از  17:00از ساعت .آغاز شده است
نفر در  3000ظهر جمعيتي در حدود 

به صورت دسته هاي    ميدان انقالب
مختلف به هم پيوستند كه با يورش 
گارد ويژه مواجه شدند و با باتوم 
جوانان دختر و پسر را مورد ضرب 

جمعيت معترض، با . وشتم قرار دادند 
يورش گارد ويژه اقدام به دادن شعار 

در اين . تور نمودند مرگ بر ديكتا
تن از جوانان دستگير و به  3يورش 

نقطة نامعلومي منتقل شدند و در اين 
 3يورش بنابه گفتة شاهدان عيني بين 

جوانان معترض .نفر زخمي شدند 6الي 
در بلوار  19:00مجداد ساعت حوالي 

. توحيد تجمع كردند –كشاورز 
نفر  1500جمعيت آنها در حدود 

آنها قصد داشتند  .تخمين زده مي شد
كه وارد پارك الله شون، كه با يورش 
وحشيانه گارد ويژه مواجه 

جوانان در يك نقطه تجمع مي .شدند
كنند و به حركت اعتراضي خود ادامه 
مي دهند و در صورتي كه با يورش 
گارد مواجه مي شوند پس از درگيري 
متفرق مي شوند و در نقطه اي ديگر 

ع مي حركت اعتراضي خود را شرو
نيروهاي گارد ويژه ، سپاه .كنند

پاسداران ،بسيج و لباس شخصي ها 
تمامي خيابانها و كوچه هاي منتهي به 
پارك الله در ميدان انقالب،بلوار 
كشاورز،خيابان مطهري،و فاطمي را به 

  .محاصرة خود در آورده اند
  
گزارشگر .  88تير  7يكشنبه  ◄

انقالب اسالمي  از تجمع مردم 
 مسجد قبا گزا رش داد  در مقابل

  
هزار نفر مي شود تخمين زد  20حدود 

كه در خيابانهاي اطراف و در مسجد 
مردم خيلي آرام . جمع شده اند 

بودند ولي قبل از پايان مراسم 
نيروهاي نظامي و لباس شخصي به 

درگيريها در . مردم حمله كردند 
كوچه ها و خيابانهاي اطراف مسجد 

اي نظامي سعي نيروه. قبا شدت گرفت

مي كردند كه با ضرب و شتم شديد 
وقتي . مردم را از منطقه متفرق كنند 
و به . آقاي كروبي از مسجد خارج شد 

طرف خيابان قبا رفت و از دايره پليس 
ضد شورش رد شد ، بناگهان نيروها 
بطرف مردم حمله ور شدند و شروع 

مير حسين موسي .كردن به زدن مردم 
ترافيك از طريق  بعلت گير كردن در

موبايل صدايش براي مردم پخش شد 
نيروهاي امنيتي با سازو برگ و .

  .آمبوالنس در خيابان حضور دارند
هلي كوپتر هاي نظامي باز بر فراز 
و .آسمان تهران به پرواز درآمده اند

مردم تا حوالي حسينيه ارشاد به 
راهپيمايي و سر دادن شعار مرگ بر 

چند روزنامه نگار .ديكتاتور ادامه دادند
   .در مقابل مسجد دستگير شدند

 
و گزارشي  88تير   8دو شنبه ◄

از همكاران نشريه انقالب 
  :اسالمي

  
مردم ساكت ولي با  18:00از ساعت  

قيافه هاي مصمم و دلير از هر سني  
سعي در تشكيل زنجيره  انساني  از 

ونك  تا خيابان ولي عصر   تا  تجريش
منيتي اعم از لباس نيروهاي ا  .دارند 

شخصي ها و ماموران گارد ويژه و 
همه   شورش و نيز نيروي انتظامي

خيابانهاي اصلي شهر را خصوصا خود 
نيز   خيابان اصلي ولي عصر را و

خيابانهاي فرعي آن را پوشانده اند و 
موتور سواران جديد نيز كه به تهران 
وارد كرده اند د رخيابانهاي فرعي 

ازدحام مردم بسيار . مستقر شده اند
زياد است همانگونه كه ازدحام 

ولي ترسي در چشمان مردم . ماموران
هلي .خصوصا شير زنان ديده نميشود
در   كوپتر ها بر فراز خيابان ولي عصر

در   مردم بين خود.حال گردش است
با باز   صفها ميگويند خيال كرده اند كه

شماري اراي تقلبي ما را ميتوانند آرام 
حاال بايد ببينيند كه تازه ما  !كنند 

  ! شروع كرده ايم
  
بر  اعتراض هاى شبانهادامه  ◄

پس از  سر پشت بامها خصوصا 
توسط "انتخابات  "تاييد نتيجه

 شوراى نگهبان
  

در پي تاييد انتخابات تقلبي توسط 
شوراي نگهبان در ساعات پاياني روز 

اعتراضات شبانه بر 88تير  باز  8دوشنبه 
شب مردم  10ها از ساعت  سر پشت بام
وشعارهاي اهللا اكبر و  .ادامه يافت 

مرگ بر ديكتاتور و حتي مرگ بر 
تير از هر شبي بر  8خامنه اي ديشب 

  .فراز تهران بلند تر بود
وسيع ترين و شديد  :انقالب اسالمي

ترين سركوبي كه تاريخ معاصر ايران به 
هر ايراني را از نقشي كه  ،خود ديده است

ي سركوب خياباني در خدمت مافياها
 ،مالي بر عهده دارد –مافياهاي نظامي 

قسمت ديگري از مطالعه . گاه مي كندآ
در باره اين مافياها را در دسترس مطالعه 

  :خوانندگان قرار مي دهيم
  

مافيا هاي مأمور 
-سركوبهاي خياباني 

4  
  
  : اصول اعتقادي  حزب اهللا*
     

حزب  اعضاي حزب اهللا و انصار        
اهللا و گروه رزمندگان و چماقداران 

گفته هاي   مبلغان واليت مطلقه ... و
فقيه باور خود  گردانده و توجيه گر 

جمالتي را به . خشونت ساخته اند
خاطر سپرده اند و خود را در قيد و 

براي .  بندگي آنها قرار داده اند 
روشن كردن محتواي باور آنان، ابتدا 

زان خشونت را گفته هاي نظريه پردا
و سپس تشريح  بني صدر .  مي آوريم

را از ذهنيت اين خشونت طلبان مي 
آوريم و در نهايت اشاره اي به باور 

  :آنان در اين روزها مي كنيم
  
نظريات برخي از خشونت طلبان در * 

مورد واليت فقيه و حاكم كردن اين 
  : انديشه بر گروه حزب اهللا

ت فقيه خميني، بنيانگذار رژيم والي ●
در ايران،  تا هنگامي كه از فرانسه به 
ايران نيامده بود در مورد واليت فقيه 
و مطلقه بودن حاكميت روحانيت 

در نجف، . چيزي بر زبان نياورده بود
واليت فقيه را تدريس كرده و گفته 

آن را تدريس » من باب فتح باب«بود 
كرده است و در فراخواني از اسالم 

.  طرحي تهيه كنند شناسان خواسته بود
واليت با جمهور : در فرانسه، گفته بود

پيش نويس قانون اساسي . مردم است
نيز بر اساس واليت جمهور مردم تهيه 

  . شد
با ورود به ايران و قرار گرفتن در     

كنار روحانيون ديگر، به تدريج كه  از 
مردم دور و به قدرت نزديك مي شد،  

ز سوي دچار اين شبهه شد كه گويا ا
خداوند  براي حاكميت بر مردم ايران 

به تدريج، او به . مأموريت يافته است 
راهي رفت كه تمام مستبدان آن را 

قول او حجت شد و . طي كرده بودند 
او در مورد واليت فقيه، از نظارت فقيه 

) قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان(
.  شروع و به واليت مطلقه فقيه، رسيد

ز كار را به جائي استبداد خون ري
رساند كه تا به امروز، خدمتگزاران 
رژيم  كالم وي را وحي منزل مي 

  .دانند و چون چماق بكار مي برند 
خميني مانند و دستياران او كه      

واليت مطلقه فقيه را از كليساي قرون 
وسطي گرفته و به اسالم چسبانده اند،  
مردم را ناقص عقل دانسته و درحكم 

بنا براين، ولي فقيه . انگارند صغير  مي
.  مي بايد صاحب اختيار مطلق آنها باشد
ولي امر مي بايد مردم را به بهشت ببرد 

شاه مي . حتي اگر با اعدام كردن باشد
ولو به زور ايران را به دروازه : گفت

تمدن بزرگ مي رسانم و آل خميني 
ولو به زور مردم را به : مي گويند

ين دليل بود كه به هم!  بهشت مي بريم
ولي مطلقه بعدي، يعني خامنه اي  

را  توجيه گر خشونت » النصر بالرعب«
گستري كرد و اين مرام را  ميان 

  .ترويج كرد»  خودي«نيروهاي 
جمالت زير از  خميني هستند كه در 
مراسم مختلف در مورد ولي فقيه و 

  :روحانيت اظهاركرده است

  اسالم واليت فقيه را واجب كرده« -
، صحيفه 3/8/58سخنراني (» .است
  )118،ص6نور،ج

اند  اند و نيازمند كمال مردم ناقص« -
اند، پس به حاكمي كه قيم  وناكامل

واليت (  .امين صالح باشد محتاجند
اهللا  فقيه يا حكومت اسالمي از روح

  ) 58ص الموسوي الخميني، 
واليت فقيه واقعيتي جز قرار دادن « -

( » .ندارد و تعيين قيم براي صغار
اهللا الموسوي  واليت فقيه، روح

الخميني، موسسه تنظيم و نشر آثار امام 
  ) 41،ص78خميني، چاپ نهم، تابستان 

اگر فقيه دركار نباشد، واليت فقيه « -
يا خدا . دركار نباشد طاغوت است

جمهور با  اگر رئيس. است يا طاغوت
» .نصب فقيه نباشد طاغوت است

 ) 253ص ،9ج نور، صحيفه(
واليت فقيه براى شما يك هديه « -

، 9/8/58 سخنراني( » .الهى است
 ) 407ص ،10جلد ،صحيفه نور

»  .خواهد ملت واليت فقيه را مي« -
، صحيفه 12/7/58سخنراني (

 ) 36،ص6نور،ج
فقهاي جامع الشرايط از طرف « -

معصومين نيابت در تمام امور شرعي، 
سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور 

 (» .غيبت كبير موكول به آنان استدر 
 ) 237، ص6صحيفه نور، ج

فهوم رهبري ديني، رهبري علماي م« -
 (» مذهبي است در همه شئون جامعه

 )168، ص4صحيفه نور، ج
واليت فقيه از موضوعاتي است كه « -

تصور آنها موجب تصديق مي شود و 
اينكه ... چندان به برهان احتياج ندارد

چندان توجهي » قيهواليت ف«امروز به 
نمي شود و احتياج به استدالل پيدا 
كرده، علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان 
عموما و حوزه هاي علميه خصوصا مي 

 ) 6واليت فقيه، ص (» .باشد
اين توهم كه اختيارات حكومتي « -

بيشتر از حضرت ) ص(رسول اكرم
بود يا اختيارات حكومتي ) ع(امير

است، بيش از فقيه ) ع(حضرت امير
واليت فقيه،  (» .باطل و غلط است

  ) 40ص
نهاد حكومت آن قدر اهميت دارد «  -

كه نه تنها در اسالم حكومت وجود 
دارد بلكه اسالم چيزى جز حكومت 

اهللا خميني،  كتاب البيع، روح» .نيست
، 5قم،انتشارات اسماعيليان، بى تا، جلد

  472ص
اگر فقيه عالم و عادل بپاخاست و « -

مت داد، همان واليتي را تشكيل حكو
ي جامعه داشت  در امر ادارهپيامبر كه 

ي مردم الزم  باشد، و بر همه دارا مي
واليت  (» .است كه از او اطاعت كنند

 ) 37، صفقيه
استعمارگران فرهنگ اجنبي را « -

ميان مسلمانان رواج دادند و مردم را 
ها همه براي اين  اين. زده كردند غرب

( » .رئيس نداشتيمبود كه ما قيم و 
  ) 51واليت فقيه،ص

اي از واليت  حكومت كه شعبه« -
اهللا است، يكي از احكام  مطلقه رسول

اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احكام 
صحيفه ( » .نماز و روزه و حج

 ) 452،ص20نور،ج
از كه من يك نفر آدمي هستم « -

پيام (» .واليت دارم طرف شارع مقدس
صفحه  ،5جلد  ،ورصحيفه ن،  15/11/57
31 (  
حكومت بايد با قانون خدايي كه « -

صالح كشور و مردم است اداره شود و 
نظارت روحاني صورت  اين بي

اهللا  االسرار، روح كشف(» .گيرد نمي
الموسوي الخميني، انتشارات آزادي، 

  ) 222قم، چاپ دوم،ص
  اينها اينطور نيست كه شما خيال ب« -
  

  12 صفحه

  شايعه ها و واقعيت؟
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 خواهيم اما مال م را مىكنيد كه ما اسال
شود اسالم بى  خواهيم، مگر مى ىمن

توانيد بدون مال كار را  مال، مگر شما مى
بدهيد، باز اين مالها هستند كه  انجام

دهند، اينها  افتند كار انجام مى جلو مى
گوييد ن دهند جانشان را مىهستند كه

خواهيم مال  كه ما اسالم مى
است،اين  اين خالف عقل.  خواهيم نمى

عضى از اينها ب. است خالف سياست
خواهيم منهاى  اسالم مى بگويند كه ما
اسالم . شود آقا اين آخوند، نمى

صحيفه ( » .شود آخوند اصال نمى بى
 ) 262 صفحه ،1جلد،نور
  
شكست روحانيت، شكست اسالم « -

اسالم بدون روحانيت محال .است
است كه به حركت خودش ادامه 

  ) 44،ص 18ور، جصحيفه ن( » .دهد
مخالفت با واليت فقيه، تكذيب ائمه « -

، 5صحيفه نور،ج ( » .و اسالم است
  ) 522ص
واليت فقيه يك چيزي نيست كه « -

. مجلس خبرگان درست كرده باشد
واليت فقيه يك چيزي است كه 
خداي تبارك و تعالي درست كرده 

»  .اهللا است است، همان واليت رسول
، 6فه نور، ج، صحي30/7/58سخنراني (

  ) 95ص
  
  :خامنه اي  مي گويد ●
ولي مطلقه اي كه بعد از خميني،    

قيافه اي به خود  گرفته است كه 
پنداري از آسمان هفتم نازل شده 

چنان دچار توهم شده است .  است
كه خود را بر تر مراجعي مي انگارد 
كه استاد او بوده اند و  به انحاء مختلف 

يا سكوت كرده  آنها را وادار به اطاعت
  :است 
برخي مانند آيات اهللا منتظري و  -

صانعي و قمي و روحاني و شيرازي را 
اطالعاتي و  –با استفاده از باند امنيتي 

نظامي خود در محاصره و حصر قرار 
  .داده تا  عمر خود را بسر آورند

برخي ديگر از آيات عظام را به  -
لحاظ مالي وابسته به بيت خود نموده 

آنها براي ادامه حيات و حفظ . است
موقعيت  خود مجبور به حمايت از او  

مانند نوري همداني و فاضل .  شده اند
لنكراني كه مرد و مكارم شيرازي و  

  ...مصباح يزدي و 
اين ولي فقيه مطلقه وقتي بر تخت    

نشست، وقت خود را صرف پا برجا 
او  با . كردن حكومت استبدادي كرد

باند منتسب به خود و استفاده از هشت 
بيت خود استبداد بر مردم را در 

در زير  چند .  سراسر كشور بسط داد
  : جمله از  جمله هاي او را مي آوريم

كه  فقيه اگر مسئله واليت مطلقه« -
  اى  و قاعده اين نظام است، ذره يمبن

گره كور خواهيم دار شود، ما خدشه
مشروح مذاكرات شوراى ( ».داشت

نون اساسى جمهورى بازنگرى قا
  ) 1640، ص 3اسالمى، ج 

واليت فقيه جزء واضحات فقه اسالم « -
خنراني به مناسبت برگزاري س(» .است

كنگره امام خميني و انديشه حكومت، 
 ) 78بهمن  11
واليت فقيه بر خالف برخي «  -

. ها، امري تشريفاتي نيست برداشت
بديهي است كه دشمنان ملت از واليت 

د باشند و همواره و در هر فقيه ناخرسن
مساله واليت فقيه را مورد حمله فرصتي

در  اي سخنراني خامنه(» قرار دهند
درگذشت پانزدهمين سالگرد  مراسم
  )  14/3/83خميني ، آقاي
  
  :شيخ احمد جنتي مي گويد ●
از حاميان واليت مطلقه فقيه كه    

كامال معتقد به صغير بودن مردم است، 
او براي . تي استيكي شيخ احمد جن

اينكه بتواند اين مردم يتيم و صغير را 

به بهشت ببرد از تمام توان نظامي 
گري و چماقداري نظام استفاده مي 

او در راس نيروهاي سركوبگر . كند 
خياباني و گروههاي ترور داخلي و 
خارجي است و  آنچنان ميخ واليت را 
بر تابوت فقاهت فرو كرده است كه به 

بزودي كلك اين رژيم ،  نظر مي رسد
از جمله به دليل بي ارزش دانستن 

  .مردم  را بكند 
جنتي سالهاست كه همچنان در      

عالوه .  راس شوراي نگهبان قرار دارد
بر آن نماينده ولي فقيه در كار هاي 
فرهنگي و تبليغاتي و چماقداري مي 

سخنان او را در زير  مي آوريم . باشد
 :ه   معلوم شودتا ميزان فهم اين فقي

ولي فقيه نسبت به جان و مال و « -
همان  .ناموس مردم اختيار دارد
. داشت) ص(اختياري كه پيغمبر اكرم 

فقيه اين مقام و واليت را به منظور 
سمينار ( ».حفظ مصلحت امت دارد

واليت فقيه در ساري، راديو تهران، 
ارديبهشت  29روز  20اخبار ساعت 

1361 (  
ن ايتام محسوب ملت به عنوا« -
شوند و عالمان در حكم قيم و  مي

واليان امر هستند كه كار رسيدگي به 
 (» .تمام امور مردم را دارا هستند

  ) 8/11/77گردهمايي ائمه جمعه،
بعد از آل محمد امت حالت يتيمي « -

را دارد كه پدر ندارد و سفارش 
اند كه علما به جاي امامان از آنها  كرده

ايت امت را بر عهده كفايت كنند و هد
بگيرند مانند قيمي كه بعد از پدر 

روزنامه (» متكفل اداره امور ايتام است
  ) 20/11/77صبح امروز،

اين روحاني مطلق انديش، بنا بر     
آنچه مي گويد،  خامنه اي را حاكم بر 
جان و مال و ناموس مردم مي داند و 
به همين دليل است كه خشونت  در 

  .  بيندحق مردم  رو مي 
  
  :مصباح يزدي مي گويد●
از ديگر آخوندهاي معتقد به    

او نيز . خشونت، مصباح يزدي است
مانند ديگر شاگردان خميني معتقد 
است كه اصل اسالم واليت فقيه است 
و آنقدر بر اين باور مانده كه حتي 
دستور و فتواي قتل برخي ها را جهت 
حفظ نظام استبدادي واليت  صادر 

  . كرده است
اين آيت اهللا خشونت طلب تا جايي     

پيش رفته است كه مي گويد اگر كسي 
با واليت فقيه بر اساس باور مخالفت 

در زير برخي از . كرد او را خفه كنيد 
گفته هاي اين خشونت طلب را مي 

  :آوريم
عناصر مزدور شيطاني را شناسايي « -

هرجا آهنگ مخالفت با واليت . كنيد
ه ساز شده آن را فقي فقيه يا ولي

خاموش كنيد، اگر از روي ناداني 
است برايش توضيح دهيد و شبهه اش 
را رفع كنيد، اگر از روي غرض ورزي 

سخنراني (» .است، او را خفه كنيد
در جمع  اهللا مصباح يزدي آيت

  )1381مرداد7 ،بسيجيان شهرستان قروه
انقالب اسالمي ثمره اعتقاد مردم به « -

خبرگزاري ( » .واليت فقيه است
 ) 18/05/84فارس،

» .اعتبار واليت فقيه به مردم نيست« -
جمع ناظران انتخابات سخنراني در(

بهمن  29استان قم، خبرگزاري انتخاب،
  ) 1384ماه 
واليت فقيه، مترقي ترين اصل « -

در سخنراني (» .قوانين كشور است
ديدار با مسؤولين دانشكده افسري 

خرداد  10كيهان، نيروي زميني سپاه،
84  ( 
ولي فقيه در حكومت اسالمي « -

» .گيرد از خدا مي مشروعيت خود را
برگزاري جمهوري اسالمي، خ(
 85/04/26 (  

مخالفت با ولي فقيه، مخالفت با « -
امامان و در حقيقت شرك به خدا 

مصباح اهللا  سخنراني آيت(» .است
دي به مناسبت عيد يز

فروردين  16غديرخم،خبرگزاري رسا، 
83 (  
اين روحاني خشونت طلب  استبداد    

فراگير را كه به تعبير قرآن فرعونيت 
است،  مترقي ترين شيوه حكومت مي 
داند و به گونه اي عمل مي كند كه 
ديگران فكر كنند كه واقعا حكومت 
قتل و جنايت و ترور همان حكومت 

  .خدا و پيامبر است 
جمالتي ديگر از اين آيت اهللا   

  :خشونت طلب
اگر جايي در بيابان خلوتي دور از « -

چشم پليس كسي به خدا و پيغمبر و 
اسالم اهانت كرد و شما دسترسي به 
پليس در بيابان نداريد، اهانت به 
مقدسات اسالمي حكمش اعدام است و 
در جايي كه تشكيل دادگاه براي 
چنين فردي ميسر نباشد هر فرد 
مسلماني موظف است شخصا اقدام 

ان فتواي امام در مورد اين هم .كند
  خشونت -منبع (» استسلمان رشدي 

  استراتژيك  در مديريت  سازي  و بحران
، نشريه  1378  فروردين -   پناه  ح -

 ). 36  ، صفحه  91  صبح شماره 
وقتي مردم احساس كنند كه كيان « -

اسالم در خطر است و توطئه اي عليه 
يك وقت . نظام اسالمي در كار است 

اسالمي اين توطئه را مي شناسد  دولت
و قبول دارد چنين توطئه اي در كار 
است وظيفه اش است كه خودش 

يك وقت اقدام مي كند و . اقدام كند 
اقدام او كافي نيست و مردم هم بايد 
كمك كنند همانطور كه در خواباندن 

شوب هيجده تير مردم هم آاين 
شوب به آمشاركت كردند و اين 

قواي دولتي خوابانده تنهايي به دست 
اخيرا مسئولين هم تصريح . نمي شد 

كردند كه اين كار به همت بسيجي 
هاي عزيز انجام گرفت و يك جايي 
كه اساس نظام در خطر باشد مردمي 
اگر با داليل قطعي برايشان ثابت شد 
كه توطئه اي عليه نظام اسالمي در كار 
است و مي خواهند اين نظام را بر 

ان به هر دليلي تو جه اندازند ديگر
ندارند يا به صالح خود نمي دانند اگر 

خودشان بايد  ،مردم قطع پيدا كردند
اين هم از مواردي است . اقدام كنند 

 ».كه توسل به خشونت جايز است 
در   سازي  و بحران  خشونت -منبع (

 -   پناه  ح -  استراتژيك  مديريت
 91  ، نشريه صبح شماره  1378  فروردين

  ) 36  صفحه  ،
اگر تحقق اهداف اسالمي بجز از « -

راه خشونت امكان پذير نباشد اين كار 
  ) 17/3/78صبح امروز، (».ضروري است

  
  : هاشمي رفسنجاني مي گويد* 
از ديگر مفتيان قتل هاي خارجي و    

داخلي و از عمده سردستگان حامي 
واليت فقيه و يكي از فرماندهان 

اباني و از باندهاي سركوب هاي خي
كه اين  60عوامل اصلي كودتا در سال 

روزها اوضاع و احوال بر وقف مراد 
وي نمي چرخد و تحت فشار همان 
كساني است كه با فريب و دروغ وي و 
برخي ديگر از روحانيون براي كشور 
واليت تراشي كردند و فردي را به 
عنوان ولي مطلقه فقيه بر مردم تحميل 

نيز رحم نكرده  كردند كه به خود آنان
او نيز در مورد . است چه رسد به مردم 

حكومت واليت مافياها نظراتي دارد 
  :كه در زير مي آيند 

نظام مبتني بر واليت فقيه مترقي و « -
، 6صحيفه نور، ج( » دمكراتيك است 

 ) 237ص
واليت فقيه محكم ترين مبناي « -

حركت جمهوري اسالمي ايران 
حكومت واليت فقيه محور  ...است

شيعي است اگر واليت را از شيعه 
سخنراني (»   بگيرند شيعه چيزي ندارد

دهمين نشست دوره سوم مجلس در 
 )1382/06/17،خبرگان

  
  :مشكيني گفته است●
از جمله سردسته هاي باندهاي ترور    

و سركوب هاي خياباني و قضايي نظام 
او خميني را تا حد . مافياها مشكيني بود

ال برده و حتي او را بر برخي پيامبران با
. از پيامبران خدا اولي تر دانسته است
 : جمله هائي كه گوياي طرز فكر اويند

فقيه  ،ما معتقديم كه بال اشكال« -
مشروح مذاكرات ( » واليت مطلقه دارد

شوراى بازنگرى قانون اساسى 
 ،3جمهورى اسالمى ايران، ج 

 ) 1631ص
صوب رهبر يا ولي فقيه را خدا من« -
ولي چون مردم قدرت . كند مي

تشخيص ندارند نمي توانند او را پيدا 
نشريه شهروند چاپ كانادا،  (» .كنند
  ) 1381خرداد  9برابر با  5/30/2002
او نيز مانند ديگر حاميان واليت    

مطلقه فقيه، مردم را ناتوان و نادان مي 
پندارد كه بايد رهبر را  كه از سوي 

  . ي شود،  بپذيرندخبره ها شناسائي م
  
  : شيخ علي خزعلي مي گويد ●

شيخ علي خزعلي از روحانيون       
مستبد و ستمگر است كه  ميلياردها 
تومان از اموال مردم را در بنياد خود 
خرج توهمات خود و ديگر روحانيون 

او نيز به دليل نزديكي به . نموده است
ديگر حاميان واليت مطلقه فقيه، همان 

ونت طلبي ترويج مي كند و انديشه خش
 :مي گويد 

گويند  اين چه حرفى است كه مى« -
اند؟  مردم چه كاره. اگر مردم خواستند

. كنند مردم احكام خدا را اجرا مى
مردم محترم و عزيزند اما براى اجراى 
احكام خدا، نه براى بر هم زدن احكام 

 ،80يا لثارات الحسين، شماره (» .خدا
 ) 4ص
اه با زور و سر نيزه اطاعت از ش« -

فقيه واجب  باطالست اما اطاعت از ولي
  ) 16/3/78روزنامه خرداد،(».است
گويد قواي ثالثه  قانون اساسي مي«  -

شما وقتي . زير نظر واليت فقيه است
 20واليت فقيه را قبول نداشته باشيد 

ميليون هم راي  30ميليون كه هيچ 
ت بياوريد تا اين راي به تاييد مقام والي

روزنامه خرداد، ( » نرسد معتبر نيست
5/3/78 (  
ما در شوراي نگهبان مواظب هستيم « -

شوراي . تا جوانان طعمه جهنم نشوند
نگهبان وقتي در مورد مساله اي اظهار 

گويد درست است  كند و مي نظر مي
ديگر تمام شد و اگر گفت باطل است 

  ) 11/3/78خرداد(» .ديگر تمام شد
  
  :بهشتي گفته است سيدمحمد حسيني ●
بهشتي از بانيان چماقداري : انقالب اسالمي   

و  عامل تبديل قوه قضايي به وسيله استقرار 
او از گردانندگان كودتاي . استبداد مطلقه بود

او نيز با كمك حسن آيت  و . بود 60خرداد 
برخي ديگر واليتيون توانستند اصل واليت 

ز طريق فقيه را  كه رهنمود سفارت انگلستان ا
مظفر بقايي  و حسن آيت بود، در قانون 

  :او مي گويد .  اساسي بگنجانند
چرا جامعه عصر امام صادق جامعه « -

چون  ؟صحيح و سالم اسالمي نبود
جمهوري (» .واليت فقيه نداشت

  )03/04/1382 اسالمي،
اگر جامعه ما بخواهد به راستى « -

اسالمى بماند و اسالم اصيل بر آن 
هم  ،بايد فقيه در جامعه ،حكومت كند

رهبرى فقاهتى كند و هم رهبرى 
يعنى بايد نبض حكومت در  ؛واليتى

جاودانه تاريخ، ( ».دست فقيه باشد
سيدمحمد حسينى بهشتى، سازمان 
انتشارات روزنامه جمهورى اسالمى، ج 

 ) 46-47صص گفتارها،  ، 3
  
ديگر حاميان واليت مطلقه فقيه گفته  ●

  :اند و مي گويند
واليت فقيه ستون خيمه «: قره باغي -

 ) 85شهريور  9كيهان، ( » .جامعه است

مردم خوب مي دانند كه «: غرويان -
حكومت مال مردم نيست بلكه حكومت 

ر انتخابات و د.متعلق به خداست
رفراندومها مردم براي بيعت با واليت 
 فقيه مي روند نه براي تعيين حكم خدا

 )1384دى  22رسالت  (» 
خدا به ولي فقيه از «: ارم شيرازيمك -

اجازه داده كه ) عج(طريق امام زمان 
خبرگزاري كار (» .حكومت كند

  )  12/7/85ايران،ايلنا،
پرتويي  فقيه واليت «: جعفر سبحاني -

 سخنراني(» .از واليت امام زمان است
با ديدار  در آيت اهللا جعفر سبحاني

ولين اجرايي دومين همايش بين ئمس
ارديبهشت  24مهدويت، دكترينالمللي 
1385(  
ولي فقيه تنها نيست كه «: آذري قمي -

صاحب اختيار بالمعارض در تصرف در 
باشد، بلكه  اموال و نفوس مردم مي

اراده او حتي در توحيد و شرك ذات 
تعالي نيز موثر است و اگر بخواهد  باري
تواند حكم تعطيل توحيد را صادر  مي

را در ذات و  نمايد و يگانگي پروردگار
يا در پرستش محكوم به تعطيل اعالم 

  ) 68تير  19روزنامه رسالت،(»  .دارد
منتظري به او پيام داده بود دليل     

قول شما چيست؟ و او از آوردن دليل 
امروز، منتظري مي .  ناتوان شده بود

واليت مطلقه فقيه از مصاديق : گويد
قول آذري قمي شريك . شرك است

خدا نيست، حاكم  تراشيدن براي
حاكمي كه مي . تراشيدن بر خدا است

  .  تواند توحيد را نيز تعطيل كند
واليت فقيه محور « : مهدوي كني -

گوييد  مي. اساسي انقالب است
سوي مردم  فقيه از مشروعيت واليت

اين حرفها چيست؟ از خودتان  ؟است
  )13/11/1375 ،رسالت (» ايد؟ درآورده

 از عنايات عرشفقيه واليت« :نمازي -
اهللا نمازي،  سخنان آيت(» .است الهي
    ) 1385خرداد  9ايسنا 
واليت فقيه ادامه واليت « : نمازي-

فرزند اميرالمؤمنين است و به همين 
  اند، علت همه دشمنان از آن ناراحت

چرا كه ولي فقيه عادل، منصوب ذات 
ك به متن .ر(» .اقدس الهي است

گزاري اهللا نمازي، خبر سخنان آيت
  )1383فروردين  16رسا، 
قولهاي باال صراحت دارند بر اين     

كه  ولي فقيه حاكم بر يتيمان و ناقصان 
چون اين ادعا ، با .  و صغيران است

قرآن، از آغاز تا پايان، تضاد دارد، شيخ 
: علي آملي دليل جديدي تراشيد
واليت فقيه ربط به صغير بودن مردم 

نا و نادان عالم و جاهل و دا. ندارد
بديهي است . تحت اين واليت هستند

او نه دليلي بر قول خود ارائه مي كند 
چرا . و نه دليلي هست كه او ارائه كند

  يعني » ناس«كه مخاطبان خداوند، 
هركس خود خويشتن را . مردم هستند

هدايت مي كند و حقوق انسان ذاتي 
هر انسان است و او خود مي بايد به 

وق جمعي هر جامعه حق. آنها عمل كند
نيز ذاتي حيات آن جامعه است و اين 
حقوق را نيز جمهور مردم مي بايد به 

لذا، واليتي جز واليت . عمل درآورند
جمهور مردم، ناقض پيامبري و كتاب او 

  .است
و از آنجا كه رژيم واليت فقيه را      

مي بايست به زور بر مردم تحميل كرد،  
نامه و روش گفته ها اساس نامه و مرام 

نامه  نيروهاي سركوب خياباني و 
كساني كه به . تروريست هاي شدند

ذلت زور پرستي تن دادند، اين گفته 
هاي وسيله توجيه زور گوئي كردند و 
عمله استبدادي شدند كه عامل خرابي 

  . اسالم و ايران است
در برابر انديشه فرقه فوق بودند     

ر كساني كه واليت مطلقه را بدعتي د
دين مي دانستند و با آن  مبارزه مي 

در ميان مخالفان با . كردند و مي كنند
واليت فقيه علماي برجسته نيز قرار 

  :از جمله . داشته اند و دارند
اهللا خوانساري، آيت اهللا  آيت      

اهللا  اهللا خوئي، آيت حسن قمي، آيت
اهللا طالقاني،  محمد شيرازي، آيت

  ت اهللا اهللا محمد روحاني، آي آيت
  13صفحه 

  

  شايعه ها و واقعيت؟
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اهللا كمپاني،  كاظم شريعتمداري، آيت
اهللا صادق روحاني، آيت اهللا  آيت

اهللا اراكي  سيدرضا صدر، آيت
با (ومطهري  و اينك آيات اهللا منتظري 

و آيت اهللا سيستاني ) واليت مطلقه فقيه
. با واليت فقيه و از مطلقه و غير مطلقه و

..  
 واليت در زمان«: آيت اهللا خويي -

غيبت با هيچ دليلي براي فقيهان اثبات 
واليت تنها اختصاص به پيامبر . شود نمي

فقها نه تنها در امور عامه . وائمه دارد
واليت ندارند، بلكه در امور حسبيه هم 

التنقيح في (» .واليت شرعي ندارند
شرح العروه الوثقي، االجتهاد والتقليد، 

اهللا خويي، تقريرات از ميرزا علي  آيت
  ) 424وي تبريزي؛ قم، صغر
  در نجف مشهور بود و بني صدر گفته  -

كسي تعريف مي كرد كه به «: است
آقاي خويي گفته بودند آقاي خميني 
او  .در نجف واليت فقيه تدريس كردند

اسالم واليت فقيه : در جواب گفته بود
ايشان مجتهد نيست چه كار . ندارد

ص  ،درس تجربه( »؟دارد به اين كارها
17(  
تصور مردم از واليت فقيه «: مطهري -

اين نبوده و نيست كه فقها حكومت 
... كنند واداره مملكت را بدست گيرند

اين مفهوم اختصاص به جهان تسنن 
گاه چنين مفهومي  در شيعه هيچ. دارد

پيرامون انقالب (» .وجود نداشته است
اسالمي،مرتضي مطهري، دفتر انتشارات 

مدرسين اسالمي، وابسته به جامعه 
و   67تاريخ، ص حوزه علميه قم، بي
هاي اسالمي در  بررسي اجمالي نهضت

صدسال اخير،مرتضي مطهري،انتشارات 
در حقيقت .) 29تاريخ،ص صدرا، بي

برداشت مطهري از واليت فقيه جز 
  .حكومت فقيه بود

روحانيت نه بايد به طور «: مطهري -
مجموعه و دستگاه روحانيت وابسته به 

نه افرادي از روحانيون  دولت شود و
هاي دولتي را به جاي  بيايند پست

ديگران اشغال كنند، بلكه روحانيت 
بايد همان پست خودش را كه ارشاد و 
هدايت و نظارت و مبارزه با انحرافات 

ها است حفظ  ها و دولت حكومت
پيرامون جمهوري اسالمي، (» .كند

 26مرتضي مطهري،انتشارات صدرا، ص
(  
شان فقيه «: اكي اهللا ار آيت-

الشرايط اجراي حدود و قضاوت  جامع
اين كجا و . و واليت بر قاصران است

تصدي حفظ مرزهاي مسلمانان از 
تجاوز فاسقان و رفع سلطه كافران از 

المكاسب (» ايشان كجا؟
. 94اهللا اراكي،ص المحرمه،آيت

هاي مربوط به نقض اصل واليت  تكه
اهللا  فقيه در چاپ جديد كتاب آيت

  )اكي حذف شده است ار
در رابطه با «: آيت اهللا منتظري  -

گنجاندن اصل واليت فقيه در قانون 
اساسي من و آقاي بهشتي و رباني 
. شيرازي و حسن آيت اصرار داشتيم

مثل . ها هم مخالف بودند البته بعضي
خاطرات (» .صدر آقاي طالقاني و بني

، 79چاپ اول، بهار اهللا منتظري،  آيت
  ) 456ص ،1ج
روشنتر « :ايت اهللا شريعتمداري -

بگويم وقتي نظر اكثريت ملت را 
اعتبار كرديم، بدان توجهي  بي

ننموديم، يعني به جمهوري اسالمي 
ايم و اين جمهور  توجهي كرده بي

لذا وقتي كه . ايم واكثريت را نپذيرفته
اعتبار شد، مسلماً  جمهوري اسالمي بي

قانوني كه در دست تصويب است 
. شود اعتبار مي تماماً بي] اساسيقانون [

يعني از اعتبار عمومي و حاكميت ملي 
لت را نبايد رأي م... برخوردار نيست 

خير ملت كسي  اعتبار كنند وبگويند بي
نيست و هر چه هست فقيه است و او 

اين . كاره است بايد كار كند و او همه
طرز تفكر و اين طرز قانونگذاري و اين 

درست نيست و به  طرز عمل به نظر ما
اساس لطمه مي زند وهمه چيز را بي 

سازد و مسلماً نتيجه خوبي هم  اعتبار مي
مصاحبه با (» در آينده نخواهد داشت

  )1358مهرماه  26روزنامه بامداد، 
بناي كار بر گوييد  شما مي«: صدر بني-

اين است كه ما يك بي اعتمادي مطلق 

اين . به مردم و نمايندگان آنها داريم
اگر فقط كساني ...كار صحيح نيست

حق دارند در انتخابات شركت بكنند 
معناي اين  ،كند كه رهبر معرفي مي
وقتي من . نتخاباتا يعني انتخابات بي

بگويم اي مردم شما آزاديد آن كسي 
كنم انتخاب كنيد،  را كه من معرفي مي

اين امر اسمش نه آزادي است ونه 
مشروح مذاكرات مجلس ( »جمهوري

رسي نهائي قانون اساسي جمهوري بر
  ) 1152صفحه جلد دوم، اسالمي ايران،

به مجلس خبرگان وصيت «: بازرگان-
موارد تغييراتي در بعضي  كنم مي

 ».بدهند تا حكومت انحصاري نباشد
  )58آبان  17 ،اطالعات(
آنطوري كه ما اين اصول « :صدر بني-

رامي نويسيم قدم به قدم يك نوع 
نون اساسي پيش مي استبداد را در قا

  ) 58مهر  1 ،انقالب اسالمي( ».بريم
پس از دادن راي  يت اهللا طالقانيآ-

كه متضمن اصل واليت  5منفي به اصل 
مي ترسم با اين وضع « :فقيه بود، گفت

سطح قانون اساسي جديد از قانون 
تر  سال پيش به مراتب پايين 70اساسي 
از آزادي تا شهادت، مجموعه (» .باشد

ها،  ها، مصاحبه ها، پيام اعالميهكامل 
هاي نماز جمعه و  ها، خطبه سخنراني

اهللا طالقاني،  تفاسير تلويزيوني آيت
  ) 488انتشارات رسا، چاپ دوم،ص

گيري  مكارم شيرازي در روز راي -
روز  ،امروز«: درباره اصل واليت فقيه
نقل از ( » .سياه تاريخ ايران است

لي سا) .   60درس تجربه،صصدر، بني
پيش، مكارم شيرازي كه اينك از 

برخوردار است، » ولي مطلقه«عنايات 
قول خود را تكذيب كرد و به مشروح 
. مذاكرات مجلس خبرگان رجوع داد
انقالب اسالمي، عين اظهارات او را از 
آن مأخذ انتشارداد و روشن شد كه او 
به گفتن اين جمله بسنده نكرده و در 

ر بر زيان ضم واليت فقيه سخنهاي بسيا
  از جمله،. آورده است

جمهور  اينكه رئيس« :مكارم شيرازي -
هم منتخب مردم باشد و هم مورد 
قبول فقيه ورهبر باشد باز هم كار 

 اين اصل.دست او نباشد، معني ندارد
درست فكر ...اصال قابل اجرا نيست

كنيد دشمن در داخل و خارج مارا 
متهم به استبداد ميكند و مارا مخالف 

اين ماده ...كميت ملي معرفي ميكندحا
از قانون ميگويد همه سر نخ ها بدست 

. شما را بخدا اينكار را نكنيد...ما است 
بخدا بصالح اسالم نيست، ما حاكميت 
ملت را در اصول گذشته تصويب 
كرده ايم كاري نكنيم كه حاكميت 
مردم يك شير بي دم و سر و اشكم 

مي ملت ايران به جمهوري اسال... شود 
نود وهشت در صد راي داده و 
براساس آن رئيس جمهورانتخاب 
خواهد كرد و با اكثريت به او راي 
خواهد داد اما معلوم نيست اين 

جمهور با توجه به اين اصل كه  رئيس
اين .... چكاره است؟ ،نوشته شده است

درست نيست كه فقها بخواهند ديگري 
ينند وهم زرياست جمهوري برگه را ب

» اختيارات را داشته باشند خود همه
مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي (

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
   ).  1115-1116صفحه ،جلد دوم

، نيست واليت فقيهاين « :صدر بني-
نقل از مصاحبه با ( » .خدايى فقيه است

نشريه رشيديان، عضو مجلس خبرگان، 
حكومت اسالمي،ارگان دبيرخانه 

سال يازدهم، شماره  ن،مجلس خبرگا
جالب اينجا است . 198ص، 85، بهار 39

ترين  كه رشيديان نيز كه از سرسخت
مدافعان اصل واليت فقيه به شمار 

رفت، عضو حزب زحمتكشان  مي
  .آبادان به رهبري بقائي بود

در يكي از اين روزها ... « : بني صدر -
رفتم اطاق آقاي منتظري كه اطاق 

را به ايشان رئيس مجلس سابق سنا 
. خورد داشت خربزه مي. داده بودند
يك كم با هم شوخي .تعارف كرد

  . كرديم
  ايد؟  آقا شما اينجا چه كاره: گفتم

  . رئيس مجلس خبرگان. من: گفت
  كنه؟  كي اين مجلس را اداره مي: گفتم
  . كنه آقاي بهشتي داره اداره مي: گفت

گفتم شما فرض كنيد كه اين واليت 
اختيارات كه آقاي آيت  فقيه، با اين

حاال شما با . اختيار 16امضا كرده و با 
شما . اين اختيارات شدي ولي فقيه

  ببينيد اآلن توي اين مجلس شما رئيس
هستيد و كس ديگري دارد آن را اداره 

شما ببينيد بعد، واليت فقيه شما . كند مي
كند ؟  را در اين كشور كي اعمال مي

  ايد؟  فكر اين را كرده
كوره ايران هر ژاندارمي  هر ده در

هر . شود وهر پاسداري يك مطلقه مي
اينها . شود خواني يك مطلقه مي روضه

. دمار از روزگار مردم درخواهند آورد
  . پدر شما را هم درخواهند آورد
  آورند؟  گفت پدر مرا ديگر چرا در مي

گفتم همين جور مثل اين مجلس مي 
زني  ينق هم م. شه شما رهبر بشو نيستي

ياد روي  واين چماق واليت مي
  )83درس تجربه،ص( » .ات كله
سالها بعد وقتي چماق واليت فقيه       

بني : بر سر منتظري آمد، او مي گفت
صدر گفت اين بالها بر سر خواهد آمد 

نيز، در ديدار با  اخيرا . گوش نداديم
واليت : اعضاي نهضت آزادي گفت

  .مطلقه فقيه از مصاديق شرك است
سال در خدمت  30چماقداران  ●

استبدادي كه نخست استبداد مالتاريا 
مالي  –بود و اينك مافياهاي نظامي 

  :است
حدود سي سال گذشت و     

سازمانهاي مأمور سركوبهاي خياباني 
همچنان براي ادامه سلطه مافياها هر 

امروز نيز مانند . تالشي را انجام دادند
ب و همان اول انقالب دست به سركو

ترور و قتل و جنايت و ضرب و شتم 
مي زنند تا مگر طول عمر استبداد 

  . مطلقه فقيه بيشتر كنند
بعد از حدود سي سال، بني صدر بار    

ديگر در مقاله اي در پاسخ به پرسش 
قليچ خاني در مورد اين گروه به نكاتي 
اشاره كرد كه شبيه همان جمالتي بود 

ه در مورد اين گرو 59كه در سال 
خشونت طلب گفته و به اثبات رسيده 

ضرور ديديم نوشته او را در مورد . بود 
گروه سركوب هاي خياباني بياوريم تا 
بخشي ديگر از باورها و اعتقادات آنها 

  :بر نسل امروز معلوم شود
بني صدر در مورد باورهاي آنان   -

  :مي گويد 
سرشت انسان را سرشته از  – -1

زور را  ،اين  بنا بر. خشونت مي داند
نست كه آمي داند و بر  روش اصلي

» ولي امر « هرگاه انحصارش در دست 
. در صالح انسان بكار مي رود  ،باشد

چرا كه دو نوع قدرت تشخيص مي 
ن او است آقدرت خوب كه از  :دهد 

» شيطانهاي « ن آو قدرت بد كه از 
  . بزرگ و كوچك است 

به مجازات ها تقدم   ،از اين رو – 2
و   طلق مي بخشد و جعل جرمم

مجازات را بر هر كار ديگري مقدم مي 
 ،از اين رو است كه هر قدرتي. شمارد 

( بخصوص وقتي تمايل به فراگيري 
« به  ،پيدا مي كند) توتاليتاريسم 
تقدم مي بخشد و دستگاه » جزائيات 

  . جرم و مجازات ساز مي شود 
و » ولي امر « از شئون  قضاوت را   - 3

بسط يد او بر جان و   خدمتدر 
  .ناموس و مال گمان مي برد 

اصل را بر تضاد مي گذارد و به   - 4
به  ،از اين رو. اصل برائت قائل نيست 

» ضربه پيشگيرانه « تفتيش عقيده و 
تقسيم   از اين رو است كه. معتقد است 

را به دو و » خودي ها « حتي   دائمي
حذف يكي از دو را عين صواب تصور 

  ي كندم
مالكيت بر جان وناموس و مال  – 5

  .مي انگارد » ولي امر « ن آمردم را از 
سخت ابهام گرا است و روشي كه  – 6

زيرا . منطق صوري است  ،بكار مي برد
ابهام از سوئي و منطق صوري از سوي 

هر  امكان مي دهد » رهبر « ديگر به 
امري را كه به صالح مردم نميداند از 

از . مكتوم نگاهدارد  ،گاه شوندآن آ
دين نيز نبايد شفاف و بر   ،ديد او

مردم حق ندارند . همگان معلوم باشد 
« از چون و چراي احكام ضد و نقيض 

غير از اين . گاه باشند آ» ولي امر 
« قول ها و فعلهاي ضد و نقيض   كه

مردم  ،از راه مصلحت است » رهبر 
  زيرا   .حق چون و چرا ندارند 

در » ولي امر « اينست كه اصل   – 7
» ولي امر « برابر خدا و مردم در برابر 

مردم اگر اطاعت . مسئول هستند 
به  ،غلط بود» رهبر « كردند ولو حكم 

بهشت مي روند و اگر اطاعت نكردند 
 ،زيرا در قيامت . به جهنم مي روند 

» ولي امر « مسئول احكام صادره 
  !خواهد بود 

كه او مي همانست » دين ناب «  –8
زاد آضد جريان  ،از اين رو. گويد 

انديشه ها و اطالعات است و يك فكر و 
يك نوع اطالعات را قابل تبليغ مي 

برداشت خود او از  اولي . داند 
و دومي ها راست و دروغهائي   دين

هستند كه بسود قدرتي باشند كه گمان 
  . مي برد در اختيار او است 

ب صاح بديهي است خود را   - 9
انحصاري قوه قانون گزاري مي داند و 

بر   را » احكام حكومتي « اطاعت از 
  . همه واجب مي شمارد 

و صد البته كه اداره امور جامعه    - 10
را در بعدهاي سياسي و اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي در انحصار خود 

  .مي داند 
دانش و فني كه با سلطه بي   - 11

الشه  «چون و چرايش سازگار نباشد 
مي خواند و خواستار سلطه » علم 

موزش و پرورش است آمطلق خود بر 
، ديني » دين « و تابعيت علم و فن از 

را واجب مي است اوبرداشت خود كه 
  .داند
زادي را اطاعت از اوامر و آ – 12

ن را از آنواهي ولي امر مي داند و غير 
  .الابالي گري توصيف مي كند 

نه تنها . ت به تبعيض قائل اس  - 13
كه بسود » دين ساالران « تبعيض بسود 

 ،» غير خودي « و به زيان » خودي « 
  ...به سود مرد و به زيان زن و

( به تقدم مطلق مصلحت   - 14
نچه تمركز و بزرگ شدن قدرت آهر

بر حق و حقيقت قائل ) اقتضا كند 
  .است 

در همان حال كه خشونت را    - 15
حقوقي كه به  ،سرشت انسان مي داند
. قائل نيست  ،ذاتي حيات انسان باشند

مي انگارد و » موضوعه « حقوق را 
« ن آنها را از آاختيار دادن و گرفتن 

براي انسان اگر . مي داند » ولي امر 
تكليف را بر  ،هم حقوقي بشناسد 

بر اين باور . حقوق او مقدم مي داند 
نيست كه تكليفي كه عمل به حقي 

بلكه براينست . ت ستمگري اس ،نباشد
كه تكليف غير از حق است و در مقام 

حق ساقط و عمل به تكليف  ،مزاحمت
  .واجب مي شود 

دليل حقانيت حكم را  ،بنا بر اين  – 16
در خود حكم نمي داند بلكه در صادر 

اصل سنجيدن  :كننده حكم مي كند 
حق به شخص به جاي سنجيدن شخص 

فصل » رهبر « معناي قول . به حق
  . همين است  ،طاب استالخ
بر » ولي امر « به تقدم ذهنيت  – 17

و انطباق ) مردم و نيازهايشان ( واقعيت 
پندار و كردار و گفتار مردم بر ذهنيت 

  . فرموده قائل است » رهبر « 
« خاصه هاي باال مي گويند چرا  – 18

را در حكم » عوام « است و » نخبه گرا 
گرائي او اما نخبه   .گوسفند مي انگارد 

كه در جامعه هاي   نظير نخبه گرائي ،
. نيست  ،غرب امروز مشاهده مي شود
» برگزيده « بلكه نوعي از نخبه ها را 

خدا « يكي  ،نها آدر ميان  كهمي داند 
نخبه هاي گزيده « است كه » گزيده 

 ،از اين رو. بايد او را كشف كنند   »
هستند و   »برگزيده « كه »   نخبه هائي

مي  ،ي كه برگزيده نيستندينخبه هاهم 
و » نخبه هاي برگزيده« بايد مطيع امر 

» نخبه خدا گزيده « اينها نيز مطيع امر 
  ،در نتيجه   .باشند 
) سيستم ( ضد استقرار هر سامانه  – 19

بدين خاطر كه سامانه هاي بر   .ايست 
محور قدرت كه حقوقي براي انسان 

ي ساختني و پيشنهاد كردن ،بشناسد
در همه ابعاد سياسي و  ،لذا . نيست 

عامل  ،اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي
دين را نيز در . تالشي سامانه است 

از . متالشي مي كند    اجزاي پراكنده
  . ضد رشد است  ،اين رو
بر » ولي امر «   به تقدم و تسلط    - 20

ولي امر مي تواند ( دين قائل است 
  . ... )توحيد را هم تعطيل كند و

اينهمه از رهگذر قدرت را محور   - 21
اصل راهنماي  ،بنا بر اين ،عقل كردن

   :عقل را ثنويت تك محوري شناختن 
و محور » رهبر « محور فعال مايشاء 

هستند » عوام كل االنعام « مطيع مطلق 
  ادامه دارد 

در اين ميان، وضعيت : انقالب اسالمي
اقتصادي ايران بازهم نابسامان تر گشته 

تضاد واليت مطلقه مافياهاي . است
مالي با حيات ملي، در همه  –نظامي 

بعدهايش، از جمله بعد اقتصادي،  جز با 
خارج كردن دولت از تصرف اين مافياها، 

  :حل نمي شود
خبرهاي تجاوزها به : انقالب اسالمي

حقوق انسان در ايران، بيشتر به 
گزارشها در باره سركوبها  مربوط مي 

  :شوند
  

ان در رژيم مافياها اير
وحشيانه ترين سركوب 
گريها را به خود ديد و 

  :استوارايستاد
  

، �#" از د �� ا����ب  ���٨٨  ١در ◄ 
آ�رآ.�ن -�,�ر'��ن *(�ت ر'&ل و 
-�4" از �2اآ3 در1�2" د��0، د'�&ر 
2=��2ت >(��" ;:9 د'�#�ري �7و561 

��ت . ه�ي آ�A@ ?6<�ن -&دCDا EFD
د'�&ر دار61 آ@ �9G ر'�56 -�,�ر'��1:� 

 �,� H�* ت در&I 6<�ن را? @�A�2گ آ
6..K ذآ� "FG< @�#' �� ا*" و�;.  

،  6�N2 درM   ���٨٨   ١در ◄ 
 5�0A1دا ���O� وم از�O2 M&NA1دا
�2C@، در 3.2ل Q1&RS2 4&د در ?:� 
�:�ان �&'T ��1وه�M اQ��.2 -�زدا?9 و 

6? �=�.2 Q2&GU2�1 @V=1 @-.  2�2&ران
ز�2ن -�زدا?M�<W 9 درM از  اQ��.2 در

A4&91 ز��دM ا'��Yد5 1,&د5 و -@ X&ازم 
  .3.2ل ا��Aن Z�'W 3�1 وارد �Kد61

روز2�1@ �01ر  ١٨٠،   ���٨٨  ١در ◄ 
ا��ا1[ در 2�1@ اى '�<�Aد5، از 6O2ود�9 
ه�M دوQ�X در ا�2 اCDع ر'�1[ ا�1=�د 
آ�د5 و در -�ر�F_ 5ت و اG2 9�.2[ آA&ر 

ا�H روز2�1@  .5 ا61ا-�از �01ا1[ آ�د
اK.&ن : �01ران در 2�1@ 4&د <�Y@ ا61

" �a1 @- پ�c از �F< 6��- روز2�1@ ه�
2�2&ر�H دو�X[ -�'6 و -6ون آ.��ل 

61&A1 �A�.2".  
 Peter ،  ���7 ه�X&رد ���٨٨   ١در ◄ 

Hallward ر و ا'��د&:A2 ف&SG�I ،
 &��FXW 6ن، و.X eR'5�0 6�2ل اA1دا

�1�R'&� Alberto Toscano ،
@U2�;  ،e��,'6 اG> fX�K س و ا'��د�.?
ژوHj  ١٩اM -@ ��ر��A>�' M  hد5 در 2�1@
٢٠٠٩ 9�W Q1ا�.l' @- @.2�4 mا  �- Mا

اW  m�9. ا61 د�M6 ا�1=�دM -�4&رد �Kد5
@.2�4  @- @U,; 1,�ز Q1ا�.l' در Mا

 �D�4 @- 6<�ن..Kه��a�" ��n ل�,�ا
Q1&1�< " �1ن راW 6ار داد5 وA1:� هW

S291&A4 ل&o د&- @�S1دا Q�W Mه�.  
@2�1 H�ا  pژا @G,; د5 را از�A>�' M  

  
  14صفحه 

  شايعه ها و واقعيت؟
  

  راSG�I ،��S1&ف �IاM&S1، ;&ر;& 
 5�0A1و ا'��د دا Qj��X���ف ا&SG�I HF2�>W

  شايعه ها و واقعيت؟
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 q�r1�7زو �R.Xا ،ps�ژ MوC'در و3�1، ا
   .ا61 و ا���F�X�- H، ا�K �)2د5

� ،  د-�� ���٨٨K  ٢در ◄ G2 ز�2ن�' �
از 2=��2ت ا��ان  4&ا'9 -�زدا?9، �:6�6 
و ا'��Yد5 از >&5 >:��@ ��YX�l2 @�Gن 

6..K t<&�2 را Q'��'.  2&ن در QK ن�-
9Y> M�1@ ا��-" : Z;&2 ان��9 در ا�Uuو

و " �01اH�- @U2�; Q1 اQGG,X ا'9
�&>I t&رM -�زدا?9 ه�، "4&ا'��ر 

  ".�:6�6ه� و ا'��Yد5 از زور ?6
  ��1وه�M اQ��.2 و   ، ���٨٨  ٢در ◄ 

�AI 9O� �- Q2�a1ر >�ار دادن -�زدا?9 
?6<�ن از Q2 �:1W 4&اه.6 ا���اف K..6 در 
�:�@ 2&اد 5�NY.2 د'9 دا?�@ ا61 و �� در 
*�ل *,� و 1=� 2&اد 5�NY.2 -�زدا?9 

  .?56 ا61
،  در �u Q7ب و ?�v  ���٨٨   ٢در ◄ 

?6�T'&� 6 ��1وه�M ا��1ر و �FXس 
 Q�l? Mرا&? &)�ه�، ا?�Rن ذه�-��ن 

 Q2C'ا H,N1ن 62رن ا&�SKا�I M3K�2
داNA1&��ن دا�I 5�0A1دو'Q و �G&م 

روز ا'K 9@ در  �w�- 6:A2 QR?37 از 
  .�F�2 �' @- �,Kد

�01ر �&Q1�1  روز2�1@  ،  ���٨٨  ٢در ◄ 
" وا?.�� H�0�K"3,@ از �Dف روز2�1@ 

@�:� Mت  -�ا�-�l�1ن ا��3ارش از ;�> M
  .د'�M��0 ?6 . ��ان ا�3ام ?56 -&د-@ ا
9S�X�F�&I  ٧،  ا'��Yد5 ���٨٨  ٣در ◄ 

 M6ه�.- q2 ان از��7&ش ا QG2"3F' " در
5�K �-ان -�ا��6ار ا�و ا-�از  د Q-&.; M

 Q,'ر @N��1 @- ن�u��U2 �- Q0�SF,ه
ا�l�1-�ت در ا��ان، -�ز��ب >�-� �&;:Q را 

H�- @{��در . اQGG,X -@ د�F1ل دا?9 در 
 Q7@1�'6اد، ر�رو H�ا  @- @�S-وا Mه�

 M6:2 QaI�*ان از 64ا��9 در اXدو
 ،Q,��K QG�6:2و��K M، و*�6 ه�?,��ن، 
 H�S* ،Q��N? د&US2 ،�1م&R1 اد&;
 Hl' QG2 v�� �- Q���1 6,O2 و QFUK

 6.�Y> . 
،  ��1وه�M �7'6ار  و  ���٨٨   ٣در ◄ 

?N� @- Q2�a1 @F,|  �2دم �:�ان در 
-� .  *,G@ ور ?6�2616ان -:�ر'��ن 

ا3Iا�9�U,; w ?:�و61ان ��U2ض -@ 
D&ر -Q *6 و *��M از <�ز ا?~ Wور 
-�ا�Y�2 Mق �Kدن �u��U2ن ا'��Yد5 
�Kد61 و -� �A2ه56 2=�و92 �2دم ��U2ض 
 e�' و Q�ه&ا Mد5 از ���ا61از�Y�'ا @-

 .��� ا61ازv�=�S2 M روW Mورد61
 ،56? Q,4و5 -� ده:� -�زدا?9 و زC�

��ت در��Q�I،  �~ د��4 *6ود -.�-� اCD
١٩  @X&G> 9-�{2&رد ا &G> @�*�1 از @X�'

 Q�l? س�FX و Q2�a1 @F? M��1وه�
 v�=�S2 و Q�ه&ا M9  و ���ا61ازI�> ار�<

9I�� @2ن  ادا�K�,K. 
،  2:.6س H�S*��2  ���٨٨   ٣در ◄ 

 H,N1ا &)�SG; M&'&2@ اM -� ا'���6 
ا'Q2C 62ر'�ن دا5�0A1 ه�AK M&ر 

�Y1 از  6U- @K 9٧٠ از ا�H د�6ار دا?
روز  .ا�Iاد *��u در ;SG@ د'���0 ?616

-6U، رژ���n 9Y> v از دو �H، -=�@ را Wزاد 
 .�Kد5 ا'9

،  M @��,K اQD�F)1  ���٨٨   �در ◄ 
داNA1&��ن داvGU2 9�-�� 5�0A1 �:�ان 
وا*6 *��ر�K pج در ه�4W M @�Y '�ل 

�Y1 از داNA1&��ن  w�- QG��O��٠ از 
در ��2ن . ا5�0A1 را ا*(�ر �Kد5 ا'9د

 Q2C'ا H,N1ا M�)�ا*(�ر?6<�ن ،ا
*(&ر دار61 ) ��١٣�٩'�e (داNA1&��ن

: 6,O2، 6 >6س,O2، ن *,53 ;&ا1,�د���<W
 Mه�د، M&G�?��QY ،ا�N? H�2ع ،-:�وز 
 Q.�S* �.�'، 5زاد Q'�F�-�.w ،2:�ان 

QOX�{ 6N2و ا .  
    NA1دا H�X�UI �0�را'�� د H�,در ه Q�&

اW H�2ر�� ،}6را :3�1 ا*(�ر ?56 ا61 
-QK&G ،ا*6 ر�u���ن ،�a2ه� -�-� �2اد 
،د ور �a1��ن ،�F< 6�N2د�OF'، Mن 

  . -�زو61
،  >�6�U' Qu  ���٨٨  �در ◄ 

 v1�4 @- داد'��ن �:�ان ،M&)��2
Q,A�O2 دات�SXا�lI  QYV�2 �S,7&ر، ه

F; M:@  ?56 زاد5 از ره�Fان -�زدا?9 ��ج
�Y> 9Kر�A2 ،9'ج«@ ا�� QYV�2  زاد5 و
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جدال واليت مطلقه با 
  حق حاكميت مردم

  

حق حاكميت ملت از هيچ جنايت فرو 
  گذار نميكند،

اما اين ساختار نظام بر ستون واليت   
مطلقه است  كه راه را بر اجراي حق 

بنا بر اين، .  حاكميت ملت بسته است
خامنه اي و جايگزين بركناري آقاي 

كردن او با عمرو و زيد و يا رهبري 
. شورايي نيست كه چاره ساز است
احمد خاتمي در مقام امامت  در نماز 
جمعه كه بنا بر قاعده بايد از دروغ و 

ظاهرا در ( تهمت و افترا بري باشد 
اسالم آقايان بر عكس است و خطبه ها 

دروغ و تزوير و ريا و  "بايد تماما
، واليت فقيه را كه ) باشند وقاحت

جعل در دين است، دست آويز مي 
را » رهبر«كند و با بستن افترا به دين، 

نايب امام زمان  مي خواند و مخالفت 
با او را مخالفت با آن امام  مي نامد و 
مخالف را محارب مي خواند، مجازات 
. محارب هم در اين رژيم اعدام است

كرد كه  با اين تهديد، او نيك آشكار 
در اين نظام هر اصالحي كه قدرت 
مطلقه را هدف بگيرد بي رحمانه 
. سركوب و عاملين آن مجازات ميشوند
سر مقاله هاي متعدد در زورنامه هاي 

درست ميخوانيد زور نامه است (متعدد 
از كيهان ) و اشتباه اماليي نيست

شريعتمداري، پير دير شكنجه و 
باد  بازجويي تا نشريه جوان جوان بر
امروز .ده، همه و همه با او هم فريادند 
 - .... مير حسين موسوي، بهزاد نبوي و 

و پس   60خرداد ( كه دير زماني نيست 
خود به همين روشها مخالفين ) از آن

نظام استبدادي را كه هنوز كامال 
استقرار نيافته بود آماج حمله قرار 
ميدادند و در نشريه ها و اعالميه ها 

عترافات ساخته و پرداخته گوناگون ا
قزبانيان را درج و منتشر ميكردند و 
امروز نيز خود را پي رو خط امام 
ميدانند،خطي كه بر خون و جنايت 

، در چرخ ماشيني كه  -استوار گشت
خود در هل دادن  و براه انداختن آن 

كيهان و . نقش داشتند گرفتار آمده اند
ساير شاخه هاي تبليغاتي دستگاه ترور 

ظام واليت مطلقه فقيه در تدارك ن
فراهم كردن زمينه براي اعتراف گيري 
و حتي حذف فيزكي نزديكان 
كانديداهاي سابق وبلكه خود آنان 
هستند تا جايي كه كيهان پذيرش 
حكميت  از سوي  آقاي موسوي و 
تمكين احتمالي او را حيله اي براي 

الزم به ! گريز او از مجازات ميخواند
كه  بيرون آمدن از  ياد آوري است

دايره قدرت و پيوستن به مردم ، از 
توانايي ها وحق هر انساني است و بايد 
افرادگرفتار در دايره قدرت را بدين 
كار تشويق و ترغيب كرد اما حتي اگر 
چنين نيز نشد بر هر ايراني و انسان در 
خور اين عنوان است كه از حقوق 
انساني قربانيان خشونت كور بدفاع 

خيزد و مخالفت خود را با شيوه هاي بر
انتخابات  ". قرون وسطايي ابراز دارد

كه ابتدا زور  "رياست جمهوري
آزمايي بين دو جناح در رژيم بود  و 
نيز چنان وانمود مي شد كه كثرت 
راي دهندگان  و حضور گسترده مردم 
مانع از تقلب خواهد شد، فرصت تقلب 

اين بزرگ  را به استبداديان داد و در 
. امر فرماندهي كل با خامنه اي بود
همانطور كه عده اي با قاطعيت 
ميگفتند نه تنها حضور مردم مانع از 

آراء   "حضرت آقا"تقلب نشد  كه 
ريخته شده و حتي ريخته نشده به 
صندوقها را به حساب خود نوشتند و 

اما اينك  با شركت ميليونها . خواندند
ه و تن از  مردم  در جنبشهاي گسترد

بدور از خشونت، اين انتخابات  از 
رقابت  در درون رژيم به مخالفت 
  .گسترده ملت با رژيم  ارتقا يافته است

شعار هايي از قبيل مرگ بر ديكتاتور و  
در حد محدود تر مرگ بر خامنه اي 
ميتوانند آغاز گر حركت جديدي 

گرچه دو كانديداي معترض . باشند
در  باقيمانده در صحنه هنوز پايي

درون نظام و پايي در بيرون دارند و 
پايندي خود به اصول نظام را اعالم 
ميدارند و بر ماندن بر خط امام 

و ميدانيم خط امام جز بي  -مصرند
اعتنايي به آراي مردم نبود زيرا هم او 

سال  28يعني  60بود كه در خرداد 
ميليون بگويند  35پيش از اين گفت 
عمل خود و اين -!بله من ميگويم نه

ميتواند در ركود مبارزه موثر افتد اما 
عدم تمكين آنها به خواسته هاي قدرت 
حاكم را نميتوان نا ديده گرفت اين 
مقاومت به بركت حضور مردم در 

اكنون . صحنه مبارزه امكان يافته است
ايرانيان در كوچه و بازار بر اين امر 
واقفند كه تا واليت جمهور مردم 

حاكميت از آن ملت  استقرار نيابد و
نگردد، خشونت و سياهي از اين وطن 

اين آگاهي بايد به . رخت بر نمي بندد
وجدان جمعي ايرانيان تبديل شود تا 
نداي ندا و هزاران شهيد راه آزادي و 
استقالل ايران را همه ايرانيان بشنوند و 
در كار بناي وطني آزاد  و مستقل 

با اعالم جنگ خامنه اي به . بگردند
مردم، فرايند سقوط نظام ديكتاتوري 
واليت مطلقه آغاز شده است و به قول 
معروف دير و زود دارد اما سوخت و 
سوز ندارد، اين نيز با گستردگي جنبش 

بايد تالش .  مردم رابطه مستقيم دارد
كرد تا جنبش عمومي و همگاني بر 
محور حق حاكميت مردم و نه بر 
محور شخص و يا اشخاص استوار 

ددو ديگر شهر ها و بل روستاها در گر
بايد مردم . سراسر ايران را فرا بگيرد

اين آمادگي را داشته باشند كه در 
صورت ترك مقاومت از سوي آقايان 

بسان محسن  - كروبي و موسوي 
،  حق - رضايي و هاشمي رفسنجاني 

حاكميت مردم هدف مبارزه مردم 
بگردد و جنبش اسباب پيروزي خود را 

اين كار بر عهده تك تك .  فراهم كند
در اين صورت است . ما ايرانيان است

كه عمله ظلم و جور و عاملين و آمرين 
سركوب، عاجز از روياروئي به گستره 
اعتراضات، از سركوب جنبش حق 

  .  طلبانه مردم ناتوان خواهند شد
نكته مهم و اساسي ديگر اين است         

كه بايد مراقبت نمود تا ارازل و 
باشي كه از راس تا بدنه در حاكميت او

جا خوش كرده اند با تحريكات 
بفرموده و برنامه ريزي شده، اعتراضات 
مسالمت آميز مردم را به خشونت 

بايدهرچه وسيع تر و سريعتر . نكشانند
اطالع رساني  آنهم با صداقت كرد تا 
ماشين سانسور رژيم و  دروغ 
پردازيهايش از كار بيافتد و تالشهايش 
براي قطع رابطه مبارزان با يكديگر 

واليت مطلقه فقيه با حق .عقيم شوند
حاكميت مردم در تضاد بود و اينك به 
جدال رو در رو با آنان دست زده 
است اما به شهادت تاريخ هميشه ملت 
پيروز اين نبرد نا برابر است زيرا حق بر 

  .نا حق پيروز است
 jmpaknejad@yahoo.fr  
  
  

واليت فقيه و مرگ 
  جانكاه ندا

  

6? wl7 . @F� ،91، ?=�وت&A4 د�U-ا vG�I
 Q1�-�< ان��9 اG2 @K را Q���.; و Mر�K

ا�&�� H�� 6.1W .، -@ ;:���1ن ?.�'�61
دQj��1 را �Xزا61 و د��S- M�:XرM را 

��د Wور }O.@ ;�ن . ;��O@ دار �Kد
6? Q.�VSGI در 5�.7  '��دن 67ر ،@K

د�&ارK ،M&دp �4د'�wX را، -� ��س و 
�Xز، در nW&ش <��I@ -&د �� �02 او را از 
ر<�Fره�X&G> M@ '�-�زان ا'�اQG�j در 

اX&G> �2@ ه� wX�N2 . ا�2ن 5�01 دارد
ز�� Ac,�ن و*9A زد�I 5ز61ش، . 61اد61

c&ن .  -� �H او �SA1.6 و او ;�ن داد
;6ان �2گ او، �2گ 61ا 1,�د ?6 و در و

9A> @1ه�، ;�ودا .  
<.�W 5ن د*�� �U2&م c@ -&د؟ از >�ار      

S2&ع، او -@ M&'&2 M�<W 3�1 رأM 61اد5 
�.:� از ره�0ر ه,6ردM و ه,QX6 -� . -&د

�2دW @K Q2را��Aن دزد�56 ?56 -&د، -@ 
-�اM د�Iع از *E �2دQ2 . ��4-�ن 562W -&د

562W -&د K@ -�ور?�ن ?56 -&د در 6O2ود5 
?��6 . ��6، ?��6 را�> 5�M3 -��-.6-6 و -

?��Qj�)I . @,�1 6 -�و��Aن -�ز ?&د
در W . M�)IزادM ا�AF��1 Mن ?&د
6..K Q>61ز Mزاد��W و ��,X�'.  

M�<W 2�4.@ اM ?,� �&هHR,2 v -&دن     
-6 و -��6 را �IW�M6 و 4&د، 3�1، �2دم را 

Mد�K ن ره�W �2دم را از . از  @K ا�c
. �� �O2 3�1وم '�Q�4ا�l�1ب ��2ن -6 و -6

Mد�,A1 M3�A7 @- ن را�A�راW . ZG=� H�ا
6? �,O� �-�< ��n �0�راء دW در . @'�K

}�2�Fدم را �FX��K 3د و 1W:� در 
;W M&N�Sرا56A,> M ?�ن -@ 1�-��4:� 

6.�l�ر . @K Mر&:,; e�jر ،H�6 �� از ا-
� �Kد5 ا�6، در �O=�� �2دم �� �,O� �,?

�N1W  p�?�4 ر1W @K 9I:� را e4 و
� ?6. 4&ا61,O� Mا�I �0�رت د�S; H�ا .

;�>@ اM ?6 و ��n w�Wت و ه,9 را 
G,2 �:1�-��4& از ;,GU? . 9�U@ ور �Kد

616? . M6.2&.� �2دان و ز�1ن در��4ن
. ?616 در -�ا-� �I&Dن ':,.�p ا�4.�ق

6? 6.G- د?�ن���I . @OG'�0 از ا�د
1W:� . �7'6اران و -��N�Sن ��س 61ا?�.6

�:�;v و �uب و ?�v >�ار  '9l 2&رد
6.�I�> .61د��S�616. ا�2 ا? @�AK H� د5 ه� .

9A> H�01ن ر�A4�' ��4-�ن ه� از 4&ن .
*(&ر �v�a �2دم در ��4-�1:�  ��د Wور 

9A> بC=1ا Mه,�ن اراد5، ه,�ن . روزه�
Q0�SF,ر، ه,�ن ه&?.  

 M2�4.@ ا M�<W ! Q�<6 و�ورW Q2 د�� @-
��4-�1:�  ?�5 ?�ه6 *(&ر اF1&5 �2دم در

<9Y> @c 9A؟ <9Y }6اM�7 M اC=1ب را 
Q,1 داv1 او در ا�c ،@�Y> H@ . ?.�56 ا'9

از },�v دل Q2 . ا61ازG4 5&ص 9�1 دا?9
@1 �� 9Y> . ،6.1دا Q2 @,و ه v1دا Q2 @r1W

9Y> را Hl' H�او ا @K 9S.�ا�01ر . ا QXو
Ac,:����ن . <&?:��S- �,? M@ ا'9

?��6 هv . .�26دم را Q,1 -�.. �1-�.� ا'9
 9G2 9?&1�' @K 6�1دا Q2 4&د vGS2 E*

?,� �~ . در د'�:�M ��1&ان ?,� -�?6
�G�2&ن ا��اQ1 و ه,@  �Y1٧٠ در -�ا-� 

<�?�@ . �v�GS و '� -@ �2�Iن ?,� -�?.6
 Q2 @K 61ن دارW 9 از��R* �,? و *�ل
. 6.7ار��- Q2 Q�G2 6��V2 6| ا�2 ?,� -�?6

Q.�,4 M�<W tG4 61ز�I 3�1 �,? 6��Sه .
9Y> v٣ا<� : او ه�  @G- 6.�&0- ن&�G�2

@1 v�&> Q2 H2  . M�2دم رأ Mا<� رأ ،@G-
?,� �- ،6?�F1��K ZG=� 6د و رأM �2دم را 

رأ M��Y1 ~ در -�ا-� رأM : رأ�K �,? Mد
  ! �~ 9G2 و *�W �- vKن

 6�j�,? درد @A�ر e7 . درد و @A�ر
K Q�KCI@ -� ا��ان *�vK ا'9، و �9 

�=I @=GV29'ا @ . @K را QSK �:.�
»�F.6، » ره�3> Q2 �- او دارد و @- �a1

Q2 �&ا61 رe�j ;,:&رM ?&د �� از 
 M�:�'در د Q�G2 9?&1�' ،او E��D

»�Fار <��د» ره�< . e�jدر وا>|، ر
او Q�XW در د'9 . ;,:&رM ه��K qر5 ا'9

9S�1 w�- �,? . ،9'�;�- @�=I 9� و ��
ر H�AK Q7 61ا و H�AK }6ه�  ;&ان K@ د

9I�� 66، ادا2@ 4&اه.�Sه MزادW .  
     M2�4.@ ا M�<W �,?  ،@1��lF?&4 ،�2ا

 QX�4 @�=I 9� ص را -� '� وC4 ���
  .�Kد�6

بالندگي جنبش  
واسارت اصالح طلبان 
  در توهم و خيال
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*M�:�2&R و*p�.�A 1,��&ان در -�ا-� 

در ه,�H ز�2ن �2 ؛ 'ZF . -@ 4&د �G1ز�6 
 QI&{ ~X�2 M5  (�1-&د�? ( @- @K ان��ا

��2و�e در 62W و -@ ) �S7 (���ف 
 @K د&- H�6 ، ا? |G4 9.VG' د'9 او از

  !! "(*)-@ ا61ازQI�K 5 4&ن �1��l@ -&د
� -@ �a1م  ٣اC=1ب ا��ان F< @ده

6�Al- @,��4 ان��ا Qه�A.ا�2 . ?�ه
ا'�6Fاد I=�@ -� دو راس Q.�,4 و 2�4.@ 

 M6ادF�'ه,�ن '�?9  ا�- @�R� �- Mا @-،
-�ز'�زM '���4ره��a1 Mم H�A�7 �7دا�4@ 
و ا��ان را C�F2 -@ ا1&اع  -�Oا1:�  و 

از<�و<�M��01 و '�M�:-&K . ;.���ت �Kد
و ادا2@ ;.�    H�1&4�٠  ده@ l2&ف 

��م '�ل   ٨-@ 62ت �<��I@   �٧'�ل و >�
 @�Yر '@ ه��AK و M5 ا��N1ز Mه� ��< ��
ا��4 از �2دم -Q <.�5 در ;Ac &G,�ن 

  . *��ت زد5 �,�9�2 ;:�ن
ا�H اK �2@  �2ه���I�2 9�Q و XW&د5 -@ 
 �-�< @�=I 9� م و�a1 9��.; 91 و&A4
ا}Cح -@ '&M ��4  و �E=O *=&ق �2دم 
ا'9 ،و �� -��eR ره��Q �2 �2دم از ?� 
�a1م *�W 6'�I  9�GK QY1 �- �:.� vKن 

'�ل ا'9  ١٢ا�R2ن �7�� ا'31،9د�~ -@ 
A@ اM در X�S2  @K M�)I@ 2&رد 2.�>

<&�Q ه,@ در':��Q'��' . Q ا��ان ا'9
 Mه� @-�N� از  Q�S��- ��2&ان و @K را
  |<&,- v:1W  Q.و ذه Q.����ر�Ql و 
<��R- ، 9Iر K Q1�SK@ در �&هv ا}Cح 
 Q,1 61د�- Q2 �S- vK�* م�a1 -&دن ���7
 T'&� ��4ا H�1&4 Mد��&K @- 62 و ��1زW

SG4 ت�c �� د&- M��I�2 Mد  -�61ه�&XW @
-�Q4 از -�ور6.2ان -@ ا}Cح �7�� -&دن  

6.K 5م را �7ر�a1 ! رو @c از Q�'را @-
 Mاز ��1وه� Mر��S-را @-�N� M�:'در
'��'�R- Qر �I�01.6؟ ��&ر �u-�ت 
رو*Q دهp�.�A و زv4 ه�M وارد5 -� 
�.:�Ga2 M&م ه,@ -�زدا?9 ?6<�ن و 
��ق   Q�S��F1، ��4ا Mد��&K 6<�ن? @�AK

6ام ��X�' @K 61�A.- Q1�SKن ?�م -� ا1
 M���7 حC{ار ��ه�ت ا�R� @- ل�'
��I�2 Q2�a1�Q  4&<� ?56 -&د61؟��ر�h و 
و;6ان QG2 �2دم ا��ان  9�X&oS2 ا��Y>�ت 
و ;.��9 رخ داد5 در '@ ه�Y@ <�?�@ را 
-� دوش c@ <�وه:� و د'�Q��N از 
��vX '��'9 4&اه6  �K ل&=��0Fl1ن و 

  !1:�د؟
K@  را-V@ ا�S1ن -� ?���ن �&;@ ا'9 

WزادM و �� >6رت و  w=1 وا61از5 و  وزن 
 Mر��Iو ر Q.~ در '���4ر ذه�ه� 
ا  �:1�S1�QR از �� M6�GK�H روا-T  ا'9 
K@ در 2&ا>| *�Sس زQ�l? Q>61 و 

 Q�'��'Q ا��S- w=1 �:1�S1ر - ا;�,�
6.R�2 �Y�ا M56 ا..K H��U� .  

Wن -wl ازاK �:1�S1@ -@ ا}�9X >6رت و 
W @1 و Hور دار61 ، �7&'�@  در ذه�-  Mزاد

� 4&د �S- Q)�UF& د >6رت ,�-�F�X| در 
 MزادW 4&د از �=� 9GYn 9,�< @-و

 6..K Q2 ار�< �- w�&4 . @V-.�ن  را�ا
 @K 6.ده Q2 ����� ن�.c 9�U<را -� وا �=�
 @V-دار و در را�K ر و��Y> در 6.7ار و
ا?�ن -� وا>9�U ه��K Q@ 4&د و د��0ان و 

U<6، -���01  وا.?�- Q2 Q���:�M ا;�,�
��4ل و �N2ز و 1,&1@ -�رز ا'�رت در 

61&? Q2 4&د Q.ذه M�:=GV2 .  
-@ *vR ا�Y1 @- ��UF� H| >6رت ، 
 @V-را  M�; H�nدرو Q�9 <�ا�U<وا

� -� وا>9�U را Q2 <��د =� H��'و . را
ا}�9X ده.56 -@ >6رت ، >6ر�,6ارM 4&د 

. R�2.6  را در *�Nب وا>9�U <�ا�Q 7.:�ن
 9X�{در �&ازن >&ا ،ا  @K 9'6�7ا @�Y> �1
 @K Q1�SK ص&�l2 �:.� دادن -@ >6رت
در Y�2 9�U<&2&ق �F�2?.6 ، 4&د را -�وز 
 9SR? M�:1�S1ا �S- @c ، 66�,1ه
4&رد5 ��2 �� در د'6�AR1 9ن از 

 6.?�- Q2 4&د H9 >6رت در ذهX�{ا .  
    H�-�2 H�1&4 و QI�* وز �(�د�-

ون �a1م و �K @�=I 9@ در ��I�2ه�M در
 H��� ر�R?W @- ��49 ا���1-�ت  ا{�I
� 4&د را ���K @uد ،�QR از  R?
 ��lA�  Mو ز�2.@ ه� �:��U<&2 H���:-
 Mه��RI ز�D ~�RY� و E�<و ?.�94 د
*�Q2 >6رت و �� WزادM را در درون و 

  . -��ون  �a1م و �I 9=�@  -6'9 6�2ه6
K�? �O-،  v�از ا���1-�ت رژ �F< 9 در

و �� ��O�W vن  و ��1�Q?�1  f " ا�l�1-�ت"
از ا��lذ �QR از ا�H  دو ه6ف و روش 

، . @�Y> �1�QR از ا'�'�� Q��F2 H*� -&د

6�7ا'K 9@ ا���Fر <�و5 ه�Q'��' M در 
 Mه� M��> |u&2 د -,&>| و در�RG,�
� از و>&ع  67�56 ا'K 9@  4&د را �A1ن F<
�� 6�2ه6 و  �I T4رق -�ور -@ WزادM و 
Q'��' Mو5 ه��> M&' 6رت  از<- 

  3�1 ، Mد�I �V' در Q�* �� و  Q�ا;�,�
� ���lA و -�< Q'�S* |<2&ا H�.c در

  .�,�3 ا'9
  M�:9 و <�وه�,K�* ن درون�FGD حC{ا

 ، 9�,K�* ن درون&�S�ا7&ز @- EGU�2
 QG2 و MزادW 9):1 ن&r,ه�  -ه QF�2ه

 9A7 �- Q1د�R1 ور�- Mا}�ار �- Q0,ه،
'�ل  �N�٨-@  وا>QU �2دم در  �Kدن -@

*Q,��4 92&R در ا}Cح �7�1�� -&دن 
 ، @�=I 9� م و�a1 Mز�N2 را  ��4ل و

'��4@ و �7دا6.�4 و -@ ;�U2@ ا�K �=Xد61 
 @K " M�7 �2دم در M��Kر *6 ا&)*

}.6وق راV- M&ر *�v از �=QFG -3رگ 
-@ ا'�.�د -��M��>&G; " @�1 4&اه�K 6د 

*�Q درز�2ن  ���٨٨ ٢*3ب �A2ر9K در 
 @-  M4&د -�ا w=1 @- @K @-�N� 6 ازU-
M�7 }.6و>:� 6�AK ن �2دم  اذ��ن دارد و 
�a�.2 �7داش و 1@ ���ب از �Dف �a1م 
  v�.RY�- Qد�� <�  3�1 -&د5 ا'9 �01ه&K :

» ... @- Z��< w�3اI�2دم  ٣٠ا M6{در
 v�a�در ا�H ا�l�1-�ت �2ه&ن �Cش 

Mدر 5�2 ه� @K 9'ن ا�FGD حC{ا  @�?�>
 v��O� ر�- H�Xاو M2&ج ا6�2 ، -�ا �-
ا�l�1-�ت را �K QY�.2د61 و ه,@ Q1�SK را 
K@ -� }.6وق ه�M را�K �:< Mد5 -&د61 -@ 
M�7 }.6وق 6161�AK و *,�'@ *(&ر را 

616�Al- 9�.�� . @1�Y'��2 ~.�ا�2 ا
 Mن در ز61ان ه��.��IWر&? H�9 ا���Kا

 61�- Q2 �' @- Q��.2ا.«  
� ا*�F< H�6 -@ ا=�U2 و ZGD حC{3اب ا

 �- Q{�4 9;�NX �- ، vK�* م�a1 حC{ا
ا�H ��4ل و �&هv -�ور دا?�.�a1 @K  6م 
 H�ا �- QFG=� ن�R2ان و ا&� @�=I 9� و

ا�2 اK.&ن  -6U . و'9U را l1&اه6  دا?9
 v�ا @-�N� از. @-�N� در vه&� H�ل ا�V-و ا

  . -� ه,@ �R?Wر ?56 ا'9 
و ا'�رت در �&ه�I T4 vرق -�ور -@ ��4ل 

� و د�56 -���ت =� H�?زاد 01@ داW �� و
 �F< 9 ،درSه @K @1&01W 9�U<6ن وا�در  د

-@ ! از ��- @-�N�Q�S 4&د را �A1ن  ده6
ز�v �01رW 561ن -wl از ��O�K v..6<�ن 
ا�l�1-�ت K@ -� ا'�س وا>| M�01 و 
?.�94 از روا-T و '�زو �Kر >6رت  

U2 ��n=&ل ا�R2ن ه� <&ZG=� @1 و ر��Iر  
 ، 6.�S1دا Q2 ��2&ر vK�*  6رت< Mرا -�ا
-@ 4&د و  �2دم دروغ �Y01.6 و روا 
 ZF' @- اذه�ن 4&د و �2دم را @K 6.�?61ا
EGV2 '�زM �~ �&هv ،ا'�� �N2ز '�ز61 
� و ��0�7 و -@ 2&>|، �Y2 M�:�GO� ودر

  . -@ ;�U2@ ه6Aار داد61
  Q?�01 ز�D 1,&1@ از ~� @S��=2 9:;

� W Q2ورم K@ -� ا'�س وا>| را  در ذ�
-�.v�,�� Q  و 3�1 ا�R2ن �=ZG -3رگ 
 HR,2 �:.� @1 را @�=I 9� م و�a1 T'&�
9S16�2ا vK�* م�a1 @�u�2 9.' @RG- .
� از �=ZG -3رگF< @�Y:R� 561�01٢٢ر 

�4داد 5�2  در  �١، در ��ر�h  �4٨٨داد 
�7ر�e در ;l' @SG.�اQ1 ��7ا2&ن 

 v��O� M�:�> 5s�4&اص و و  H�.c،
l' H�2.�اQ1 در �A1�@ ( ا'�6 ل Wوردم 
 Q2C'ب اC=1درج ?56 ا'9 �٧٢ا:( «

و>��A1 @-�N� Qن دادK 5@ ا'�س و ?�&5 
�=ZG و  X�2&ف �a1م و �I 9=�@ ه,&ار5 -�

-Q ارزش ?,�دن راM �2دم -&د5 ا'9 ، 
H�دن ا�K �.��'ت " ا�-�l�1ا6�2  و"ا

 @�=I 9� م و�a1 6ا>9 راس{ @- H�?دا
�.:�  ر��O2م اW H�?�01راM �2دم ، 1@د

 @- Q�<6ا{ Q- و Q�2�* Q- @RG- Q2�4
K@  اه,�9 درس ��N-@ ه��Q <�اF1:� ا'9

 ~� Ql�اوان در �7و'@ ��ر�I f1ر �- �S-
 « .Q2 ZSK 9G2 ?&د

◄ &c �,U2 و v�ا @-�N� 6 ازU- ن&.Kا MرW
� <��S- �- 9AرW M'�ن ?56 ا'9* .

&د در M&'&2 M�<W  در1&ار  'l.�ن 4
در «:;,| ا'���6 دا5�0A1 اذ��ن 6�2ارد 

 H�ا �� ZG=� 9U'ه� *�ل ��&ر -.56 از و
 56.- �:.� @1 6? @K Mر�K د و 1&ع&F1 6*
-RG@ ه,@ را �K ��0GI�nد و <��Sد5 �� از 
 Q�0&ه��Y> ر'�6 و Q2 �2 @- @K Q���CDا

و ه.&زK! » 3�1@ -� دو'��ن دا?��v -&د
ZG=� 9U  ا��Aن �Iا2&ش K 6.K Q2@ و'

 vدر �&ه @K را eK نW ه� @RG- 1@ ه,@ را
94�' ��0GI�n د�- Q2 �S- .  

���،  �K M�<W١٠و-Q در -���1@ 4&د ◄
 6.R�2 ن��  :1�Y�.2@ �� -@ �&هv 4&د اذ

در ا�.�N -��6 اذ��ن K v.K@ �2دم و « 
-��K Q4ر?.�'�ن و }�*�a1 Zان -:�� 
از �2 ?�ا�T ا�l�1-�ت را Q2 ?.�6.�4 و -@ 

ت -QG{�* Q -�<3ارM ا�l�1-�ت و �Kا
 MورWد���2دم را  MراW Mدن رو�K ب�S*
 H� HS* H�6ا1@ -�-9 اN2 @K 61د�K Q2
 Q2 Qر4&اه��-@ S2&وH�X از �2دم 

v.K.»  
ا�2 -� �&;@ -@ '��O� 9& ت ،  ا�2 
�=ZG  -� ه,@ �A2�1وع -&دw1 اM�2 ا'9 

@�?�> . @G-�=2 ا61 در&� Q,1 �2دم wF.;
�a1 9�UF' �- Q'ر -�ر��I�> �:.� ، vK�* م

61�,- ZG=� �j�S2. از @K MوردW 9'ن دW
 ZG=� H�ره�0ر ا ) Mب -�ا&GV2�1 6.cه�

 vK�* م�a1( �_&2 wF.; د�- w�7 ��S2در
ا'9 ، ه,�W �1�.@ -&دن ا�ZG=�  H -3رگ 
-� �2ه�9 '�ا �SI �7د و XW&د5 -@ زور و 
 9�U<وا H�ا'9 و ا @�=I 9� م و�a1 4&ن

�,�=Q از  K@  6.4ق  Mد�,��و درQ- 5 ا
ره�0ر ا�ZG=� H -3رگ H�-�2 �2دم و  
�a1م و دو�A2�1 9Xوع ?�Rف ا61ا�4@ 

  .ا'9
ا�2 -6ون ?.�94 از '�ز و �Kر >6رت     

1,��&ان از 2=�}6 و  �2ا*� Q1&.K و 
-M6U ر��Iر GV2  vK�* M��I�2| ?6 و را5 

6�N.' 5ر�c.  
از  از K �N1W@ ��اvK >6ر�:� د ر 1�K&ن ;3

�@ ز�� د'9  و اد�nم &,N2 @�3N� 5را
�7�� �Kدن و �� �K Q�.4دن و *�ف 
�.�}� اد�nم �7 �1�� 9S�1 HR,2 ،;���ن 
��اvK >6ر�:� در 1�K&ن ، 4&د ;���ن 
 Q2 9��3N��a1 Q'��' @م *�vK را '�

6Al- . �2در وا>| ا @K د�K ا2&ش�I 6��F1
 �u�* و در *�ل vK�* M��I�2 ر�SIا

>6رت ا'9 و Y�2  eRUX�- @1&ق -@  د'9
در ;���ن �,�3K ?��-��0 >6رت در .  

� �a1م  �� ,O� @1��'W، vK�* M��I�2 9'د
 M��1و qه�  @- @K 9'ا H���7 6O16ا-
K�O2@ و -��ن K Q'��' 56..K@ -�&ا61 -@ 
 6?�- @U2�; از M�01 ��1ز��- �O1ازا M&O1
و3�1 ه� <&Q'��' 9�X�UI @1 در �4رج از 

vK�* M�RI م�a1  ل ا�:�ر�N2 ن و�R2ا ،
�� ا�H ��1وه�M . و -�وز l1&اه6 داد

;��- @U2�Q�S در EGV2 QA1�K در 
 �2�K م ?56 و ;�ب�nاذ @,K�* 5�0�'د

ا�W Hن .  <�د61  و �� Q�.4 و *�ف <�د61
 Q�2&R* ن�FGD حC{ا @K 9'ا M�2ا
 @- �ه.&ز K@ ه.&ز ا'9 >�6 و �,��

@ -� ه.&ز -�ور 61ارK 61! -�ورش را 61ار61
 M��I�2 �- -.56 >6رت��6 �6A� ر�AI �_ا
 Q�* 9 وU'و H�ا @- QFG=� @K 9'ا vK�*
*�ف 3�I�QR ��ران د��وز *�K,�ن Y�2&ق  
6?�- Q2 ���7 �1 ا;�.�ب M�2ا�2وز،ا !

 E��D از �� vK�* M��I�2" دن�K د��ز
-�Q4 ��1وه�Q'��' M را ;�ب "4W&ره� 

 4&اه�K 6د و�� 1W:� را -@ ز-&Q1 وادار و
�,QG در *FN2  fGI 6&ر  Q- ت و&R' @-
 Mاز ��1وه� M�' نW ��  4&اه6 '�94 و
� اد�nم -�<  @K را @U2�; @K�O2 و Q'��'
F1& د5 و در '��I v�S'6 وراس و �9 
 E��D61 ، از&A�,1 �GV2=@ اش  ;�ب و *
 QU' @N.R? ب و ز61ان و���:6�6 و ار

6.K Q2 ن�A1د�- H�- در از .  
@K M��2�7را �:.�  M��2&ا61 �&ازن >&ا

درون �a1م را -:v ز61 ��1وM 4&د ;&ش 
� 2:�ر ;.wF '�ا'�M �2دم -�< ��n و

QD @K '@ ه�Y@ ا��4 د'9 .ا'9 
و د (Wورده�M درQ1�A4 دا?�@ ا'9 

رQ�-&1 د��- �0�Q�S ا�H د'W 9ورده� را 
  )-V&ر 1�I�R?&2@ 2&رد -�ر'Q >�ار داد 

 9Sl1 ان  از روز���2دم ا @K QX�* در 
-6U از �=ZG -3رگ -� -:9 و *��ت 4&د 
 Quا���6162W Ej�I و -� ا1&اع *��Kت ا
;.QG2 QAF را '�ز�2ن داد61 ، ا*3اب  
'��'Q ا}Cح ZGD 2&;&د در درون 
 M��I�2  Z)nن 3�1 2&رد&.Kا @K 9�,K�*
Y�2&ق >�ار <��I@ ا61 از *�9K 4&د 
  @1�Y'��2 د5 ، ه.&ز��Iا Z=� wF.; ش&;

Q- ��4ل و  -:9  زد5 و vX�� ، @2�1�-
  :�&هv را ره� �R1د5 ا61 

در*�W @K QXن -wl از Y�2 M��I�2&ق -@  
رهM�F 2�4.@ اM  -� -�2�1@ ر�QGF< M3 و 
 9l���7 M�:1�-��4 Q2�,� 6.1�2 Q- Q���'
 94�� @{��و ?:�ه�M -3رگ  AK&ر را 
و ��ز و >6رت �,1�Q ��1وه�Q2�a1 M و 
?Q2�a1 @F 4&د �Kد5 ا'9 و  -@ 
د'���0�G< ، �:| و >,| �YX�l2ن داQG4 و 

 9�,K�* ا���2ز ا*3اب درون &�X @- 6�6:�
و 6:� 3�1�M&'&2  M�<W 6 و د'���0 
?6<�ن -@ K�O2,@ و �N2زات و 

 Qاه&l1&4! Mد��&K ��7دا�4@ و �2ا*
 �- M�0�از د e7 QR� 4&د را H�1&4

 ،6.R�2 QD  ب��?:  
◄ Q��)�N2,| رو*��1&ن �F2رز -� ا

}�F2 9Yرز ... Q,��4 و �Kو-Q و ه,r&ن 
4&د را ه,r&ن �K �- �F.�رM 1:�د5 و-� 
�GN@ اM �4م  �,�K H�Rد5، -� ا}�ار -� 
 @�=I 9� م و�a1 ب&cر�:c  دن�R1 p��
9Y{ 9 دادنFS1 H�-�2 561�2 در، "

pر�F2 "م و�a1 @- "vaU2 " �F4&ا61ن ره
K Q2�a1 H�.c M@ �2دم را -@ p�4 و 

C�در  « :م 6�2ارد4&ن 56�AK ا'9 ،ا
'�  K@ در Wن -@( !!) �F2ر�a1QKم 

Q2 v��- ..@K QX�* در  vaU2 �Fره ��FU� @-
 vم و ه��O2 M32�1ده� vب، هC=1ا

و در �a1م ه6I�D  ،6.�Sاران �1Wن از �a1م
ه� ا�S1ن ��U2ض را ا'�Fب د'�G�2  9&ن

 �Kد�a� Q�* 61ه�ات -�G< Q1�01�0,6اد
AK و 4&ن p�4 @- رام �2دم راW 616 و�

 ه��I Mه.Q0 و -Q,:2 wl از '��2�@
'��'Q و اQ-C=1 و 4��4&اه�ن و �6Uاد 

M���K  616�AK از ;&ا�1ن �3�3 را -@ -.6
�� ه,Q0 را در -�ا-� �~ ا�l�1-�ت 
6l2وش �K v�GS..6 و  ا�.~  e7 از 

ه�K Q.�0.' M@ �7دا94 ?56 ا'9،  ه3�.@
��H ا���اض -@ N��1@ ا�l�1-�ت و  در

دا?�E* H ا���اض 6=�U2�YO2  015�  v&ظ
@K  @.�3ه H�از ا w�- 6��F1 �2دم -3ر<&ار

و  -��داز61 و 6=�U2�v ه��1�Nت 3Iا�.56
�2 ه,@ . �Kر 9S�1 ا���ا�uت Q1�-��4 را5

Q2 ت&��c ،v�.K  @Kا را -@ Wراw2 د
 �- 3�c @,�2 از ه Mب -�اC=1ان و ا��ا

oS2& ن  �� ا'9 و ا�a�1ر دار�K v@ ارزش
�F&ر از M�)I ز?9 اQ��.2 و 3�1 ز�2 @.

  «.Q2�a1 را �IاهW vور61
◄ @aI�* از QAl- Q�&> Q,��4 M�<W

 t�l' M@ ه��4&د را در -�ر5  رو Ql�ر��
و ?.�| و 6u اQ1�S1 ا���اف <��M و 
�&اب '�زM از د<� ا61��Aن را در  دوران 

و �9O رهM�F اw2�2  l2�٠&ف ده@ 
 Q.�,4 را از د'9 داد5 و �1-�ورا1@ در
;,| 1�4&اد5 ه�M د'���0 ?6<�ن ا��4 در 

١٠  6'�7 Q2��� :»�02 61ا&� Q2 eKه� 
-�زدا?9  4&ا'9 �2دم را -@ ه� }&رت

،6.K 1:� راW 6U- 6 و.K Q�&;6ون  -�ز-
@R.�ع از اCDا QSK 5&O1 4&رده� و�- 

 -�?6 �&اب -@ 1W:� دا?�@ �AIره�M وارد5
w�7 از  <��K M.6 و '�زM و ا���اف

@R.�در  اQت داد<�ه�Iا���-�X�{  Q ا�H ا
Q- ا?�@  ارزش -@ >(�وت ا'�س و�>

K �A�.2.6 و  '1W @U2�; �V:� را در ?&د
��)< Q�Q ا�:�ر د'�5�0CDا Q- 6؟.K! و

 w�7 9�Uu9 از وIان را5 -�ون ر&.U-
A�7  �2 �lA2.:�د:562W ا�Cم 6�2ارد

M9 از -�اIون ر�- ��RA� 9�Uuو H�ا 
C2�K ~ ه��ت�ف -� �D Q-Mا  Q'ر�-

Q2�,� H�ا Z1ت -&د ;&ا�-�l�1از ا e7 �� 
 ا<� -@ �1�I�R?&2 QYGl@ -�ر'Q د>�E و

�W @- 9ن Q7 -�د �a1م�N? �-  6.K اف���ا
 -� ا'�6 ل در ��2ن F1&د ا<� X�S2@ اM و

  «!.?&د �2دم ا>.�ع Q=V.2 اذه�ن
��� 4&د  �*3ب �A2ر9K 3�1در -���1@ ◄

-�اM  ،ه.&ز�1-�ورا1@ از >�K 6&د��<�ان
 Hl' ع&,S2 ان ?.�56 و&.U- ب&K�'

ا�2 ?.�56 ه� و ?&اه6 د��0ي «  :0�2&�6 
*�آ" ا'9 آ@ ;���ن *�آv -@ در د'9 
 9��uر H#,2 &O1 6رت -@ ه�< H�I�>
 M��'�0ي را در را�61اد5 و ه6ف ?&م د

 �- "G4د5 دا��S> ب�S* @�&S� ن�YX�l2
  ."در '� دارد '��'" >�1&1"

: &هv ادا2@ 6�2ه6و ه.&ز �nق ��4ل و �.
ا2#�ن اC=1ب G,l2" در ا��ان ا'�'� 
9S�1 H#,2 و ?�F@ 4&ا61ن رژ�v ه��" 
آ@ در 1W:� اC=1ب H�G,l2 *�دث ?6 -� ه� 
 ZG=�2 م و�a1 نW @- H2" -@ وا>| �&ه��a1
� ا}Cح 4&ا61ن Wن ا'9 آ@ -�<��n و
ا}Cح �FGDن >H�.c �UV �01ه" را -@ 

�4�H  -���1@ و ��>9F در�a1!!.»Wم 61ار61
ازWرM�:1�2 <&ه� -�ر اQ2�2 ��د Q2 4&د 

��م  ��Y1 از  �2�I @K 6..K٣�٠٠ن >�
?Z }�در  �I٣ز61ان ا�H �2زو -&م را در 

  :�Kد
» v��Sه Qن ��2 -� ادا2@ راه�.r,�2 ه

Q2 ت�*C{ن را اW @,GK ~� در @K 
� در ,�4&ا6.1؛ �2 ه,r.�ن ��2 -� 

 Wن �cرc&ب >�1&ن هv��S؛ �,�م �Cش �2

4&اه6 -&د �A1 @Kن ده�r1W v@ ا�H روزه� 
ر�I@  -@ �1م د�H، اC=1ب و �a1م -��2

 6.G- M�:1�2رW ،H�ه� د&> �- Q�FS1 ،9'ا
�FX�V2ت -�  ا�2م و 4&ا'�@ ه�M ?:�6ان و

*9G2 E و 2&از�H >�1&ن ا'�'Q 61ارد 
ا�H *3ب -�Vز دردQK�1 در K,�ل .«

 @K 6.K Q2 �u�=� vK�* ا'����ل از >6رت
:» 9�F�� از ا'�=�ار و e7 �اK.&ن  *6ا>

Q15 -�0.�ه�&F14&ا'�@ ا61، ا Q2 @r1W  را
K@ �.:� ;�م 1W:� ?&ر�IW�Q. در ا�l�1-�ت 

�7و561 '�ز�:�M  -&د5 ا'W 9زاد K..6 و از
� و دروغ د'9 -�دار61 و ا;�ز5 {�* Q-

� از *R&92  ده.6 1:�ده�Q162 M و=�S2
�:�M دو-�ر�K 5ر4&د را ه�6O2 �- 6.cود�

6..K ز�nW اوان�I»  
� �&;@ و -��Sر K QK�1�V4@ در -�< @�R1
 @�Y9 در '@ هKر�A2 @ *3ب��1@ و رو��-
اl�2 vA; @- ��4&رد ��Rار  ا��O1ر 
QFGD �4ص در 2&رد *=&ق -�زدا?9 

در .?6<�ن *Q-3 و Q-3* ��n ا'9
>�2&س ا�H *3ب ه.&ز *=&ق -�A را 
 v�S=� M4&د ��n و M��2&ان -@ 4&د

در *��=� @K QX��F ه,@ ا*3اب  ! �Kد
'��'Q و '���:�Q'��' M  ا ��اQ1 در 
�Cش و w?&K ا�,� @K 61�Cت و اC�4ف 
 ��a1 ات *Q-3 و '��'Q را در ه.2�0@ >�
 Q1�; م�a1 T'&� و -�زن M&K م �2دم��
و �K @- @�=I 9.�رM 1:�د5  و در ا�A�1ر 
ا'�Q2 -�زدا?9 ?6<�ن ا�v از  داNA1& و 

62رس و �Kر<� وvGU2 و  زن  *=&>6ان و
-�اZG; M �&;@ .. .و �2د و 1&;&ان و 

'�زM�:1�2 *=&ق -Q1�:; �A  -6ور از 
ه� �K Q)�UF&?� -�?.6  ، ا�H *3ب در 
 9S�X �:.� 4&د 1&روز  4&د Q,'9 ر��'
-�زدا?9 ?6<�ن *Q-3 4&درا  ا�A�1ر داد5 

��� 5�2 4&د  �ا'9 و *�Q در -���1@ 
�&S� د��<�ان �3�1.:�  �01ان&K ب�S* @

 �-Q1&1�< Q'��' ن�YX�l2  9'ا!!  
◄ 3�1 Q2C'ب اC=1ا H�6ه�N2 ز�2ن�'

��� 4&د ه.&ز در �&هv ا'9  ٩در -���1@ 
 @K"ت�-�l�1ا " Q�&> @�=I 9� م  و�a1 در

و در c:�ر c&ب W! H�.cزاد -&د5 ا'9 
Q2 Q��&ان �F2رز�a1  Q1&1�< 5م �A2�1و

r.�ن  -�اM ه,« :و ���,1 Q2 6�K��K  !!6د
K Q2&?6 » ;,:&ر��a1 9م«-�ز<�دان 

ا'��Yد5 از �,�Q2  وو��Y@ 4&د Q2 دا61 -�
��9�I ه��F2 @- Q1&1�< MرزQ1&1�< 5 و 

@�G� 3�2W 9,X�S2  Q1&1�< ��n 9Xدو
 M4&د را -�ا Q��S2 �7دا�4@، �,�م

@K 9�9�2  -�ز<�دا61ن ;,:&رC'ا H2�u
  ».�a1م 3�1 ه�K @- 9Sر -.6د

��Fس �M6F  و ا�2 4&اب◄ M�<W و ��4ل
�A2ور�K  M�<Wو-Q  -� <�ر '@ ه�Y@ از 
 �- �:0.'�I M�a1از ه� w�- ، د��&K

وM در ��د دا?�Q در . وا>G{�I 9�U@ دارد 
H,u ! )<�?�@( ��� در '��9 4&د  ١٠

�,QG 61اA�7 H�S1.:�د  Q,��4 M�<W در 
� ه����D Q- Qف ،  '�K QUد5 ا'9 �RA�

?�- QG* 5را M&N�S; 6�2اق در @- @K 6
S- h�' @1&زد و �FK @1ب ، هv ;��5�0 و 

61ا?�@ K&د�� <�ان را *K �Y.6 و !! ?�ن
-l&اv�1 ��4ل (هv -@ ��4ل 4&د �2دم را 

A�7.:�د وM از .Wرام �Y?W ( 6.K@  4&د را 
-@ H2 �a1 �  را5 « :ا�H >�ار ا'9

راه" آ@ . V.2=" و U2=&ل و;&د دارد
�  �Dف  ?#9S �� ��7وزي >UV": اوً 

را N��1@ 61ه6 و ا}CV*ً� -�زي -�د ـ 
?�ن و ;��5�0 >6رت و : _�A1 94�- .�ً�1&د

*#&92 را *�Y آ.6 و �2دم را هW vرام و 
ا�H ه,�ن راه" ا'9 آ@ در . >�1| آ.6

ه��" آ�ر'�ز 4&اه6 -&د -6��O- H�.c  Hان
U2.� آ@ H�I�D >6ري از 2&اu| 4&د 

Z=� @OX��2 آ..6 و ".�A1  6�Y2 را اي
�&ان  -�اي �E=O ا�H ه6ف �N� ."2-@ آ..6

� از F< @- �4داد -�ز<�دا61،  ٢٢>(�@ را
 ZG=� ي��و -@ D&ر ه,�23ن H�u��U2 اد
 ،61��0- e7 ت را�-�l�16وش -&دن اl2 و
و *#&92 هv اد��ي 2=�-� را آ.�ر 
-�0ارد، و -� ا'��Yد5 از ا���4رات *#&92 
د'�&ر �6N�6 ا�l�1-�ت }�در ?&د و ه,@ 

  ��1وه�ي '��'" D @- 3�1&ر آ�2� و 
  16صفحه 

  

بالندگي جنبش  
واسارت اصالح طلبان 
  در توهم و خيال
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در-9S از ا�v�,�� H ا'�=�Fل آ..6 و 
��G@ ا�l�1-�ت را  �� @X ه�ي���,�2" اد

  ».!آ.�ر -�0ار61
◄ M3K�2 Mو 3�1 ?&را MزادW 9):1

 QG2-  ن -@ ;3 }6ور&.K �� ه� QF�2ه
��@ اM دCDاف ا���ر RO2&م �Kدن ا

  @A�,ن ه&c QY��� ل&< @- ،�:���>
 �;�Z1 ا*���ط را -� 'R&ت در 2=�-

  .'�VGن ;��j ره� �R1د5 ا61
◄ M�0اX&{ا M&'&2 M�<W @,��4 و در

ا}Cح 6U- 3�1 ZGD از ا�.K @- @R&د�� <� 
ان ه6Aار داد r1�.c@ رهwF.; M�F �2دم 
از درون �a1م �4رج ?&د،  -@ د'9  

ان -@ -��ون از �a1م 4&اه6 ا��Iد، -�ور6.2
 ٩-���1@ ?,�ر5 ( در �4W�H -���1@ 4&د 

در Q�{�I Q7 ا'K @K 9&د��<�ان در )
 561�2 �VU2 ار ده.6 �� ا}&ل�< Mا���4ر و
! >�1&ن ا'�'Q را -@ ا;�ا در Wورد

هQ از �0Fl1ن -� '� K 6.1W@ <�د  <�و«:
 Q1&1�< Q��U,; ��RA� �-  6 و.�W vه

&ق و WراM �7�,�ل ?56 �2دم }��91 از *=
در ا�l�1-�ت <�?�@ را از �D�E ا�A�1ر 

ZG=� و ا'.�د p62ار tGl� م  ه� و�N1ا Mه�
 Q��)< vK�O2 @- و 3�1 ر;&ع @�I�>
K M��0�7..6 و ��1�W fن را �S2,�ا -@ 

ا�.Z1�N 3�1 . اCDع �,&م �2دم -�'�6.1
Q2 |,; H��7&61م -@ ا . Mو5 ا;�ا�> H�ا
1�2 �VU2 را در ا}&ل Q'�'56 >�1&ن ا

  «.د'�&ر �Kر 4&د 4&اه6 دا?9 
-.� -�2&اu| ذ�K ?56 در -�  ، ا}Cح    

 ��FGDن *Q�2&R و 3�1 ا7&ز��S&ن دا4
� از {�* QN�> 9 4&د ه.&ز در�,K�*
 T'&� 562W و�I @-�u M��0GI�n

61�F�2 �S- د��<�ان&K . @1 .�ن�ا
 Q2�2د wF.; Mا�- Mا @K�O22&�&ر�:.�

&د -�K @- @RGات -� ا'�س -�ور l1&اه.6 -
4&د -@ 61�2ن در *��ر �a1م ، 6K&2ا 
�2دم را از ر��Iر '���4ر ?R.�1@ و 
 Q-  3�1 و Q��-�l�1ا ��n Mره��U?
 Q:1 ، �4@ زور�' M�:1&1�< @- Q��.��ا

6..K Q2.  
  �F{ ن&r,ه Q����A1 @- @K Q1ا��ه� ا

}�دق ار<�ن '��5 و �K 3�1:�ن و  ;&ان و 
وQ�X ه,r&ن 9264 و ر;�ء '���:�M د

K @2�1�- @K&د�� را -@ 61�F�2 w�7  ...�1&ز 
 Mد��<�ان -�ا&K 6�<6ازد، از.�- Q�01ه
ا;�اM �2ا*� -K M6U&د�� و 3�1  -@ 
 QG4ن دا�YX�l2 61ن�AK و ا'����ل Q1&-ز

�Y> �1@ 6�7ا'K 9@ .4&د -� A�2 �F4&د
 @� @K ن&.Kد�� <�ان ا&K QG{9 اA*و

?�@ 4&د را هv در �A2 561�2و��9 61ا
��2ن �2دم و هv در ا�RIر �,&Q2 ;:�ن 
از د'9 داد5 ا'9 ، از ;.wF 4&د ;&ش 

�cا �U? @Kره�M �2دم -� 6u . �2دم ا'9
2�4.@ اM �~ ا'V&ر5 را ?9SR و Wن 

� ا�VlXب -&د» ره�F«ا'V&ر5 �I .
;.K QAF@ در �� 5��&K�H 62ت 
د'��ورده�M درQ1�A4 دا?�@ و روز 

? H?1@ -�وز -� رو�A1 ن  درW 6ن ه6ف
 E=O� QG{ان 1�2| ا&.U- م�a1 9�GK H�I�>
*�9�I�Y? �- ، QG2 9�,K ه6ف و روش 
 @A�GK 4&د و ?��ب 4&د  در �4وج از
ه��O2 M&ر 61�2ن در c:�رc&ب �a1م 
 H��� M6; و H���>6 ، -3ر�3اIا Q2 vK�*
 M��I�2 6'�I م�a1 ادا2@ *��ت M6 -�ا�6:�

K @K& د�� <�ان  از �N1W.  و �I 9=�@ ا'9
 ، 6.Y<وا wF.; 4&د ;&ش Q���&7 �- 3�1
��1W v�aن از ه,�ا5 و  9A*و H��� 56,�
هv ز�2ن ?6ن  2=�وQ162 M�:�2 �2دم -� 

K QNGI@ . ا���ا�uت 1W Q1�-��4:� ا'9
Q?�1 از ا-��Rر �2دم در ه� 1&ع از 
 M1:�د ه�، Q,��O� ب و����ا���اض و ا

6* @- �� 6.R�2 6�6:� را Q�Xر و دو�R?W M
�F2هH و ا�a�.2 M�2 ا'K @K 9&د�� <�ان 
را -@ �7�R& ا61ا9FS1 �- @�4 دادن 
2=�وQ162 M�:�2 -@ ا}Cح �FGDن 1W:� را 
در 6:� @1��2�K�O2 @- 6,@ و �V,�| ،وادار 
 Q162 92از ه�<&1@ 2=�و H�S; M�F� @-

 M��4 4&اه�1@ "و 3�1 �&}�@ ه�" @-
  !�2دم وادار61

��� �9O  ١١&ان در <3ارش روز2�1@  ;
����� �Iز از ا�A�nش <��Sد5 -@ "�.&ان 

از ا�H >�6 ?&م " W?&ب ;3��5 اى 
  .K&د�� <�ان  �7دQ2 �- 5 دارد

-� ��1وه�wF.; @K�O2 M �2دQ2 ا'9 
� اQ1�S1 ز�2 =�K@ �&;@  دا?�@ -�?.6 ،
 M56 ا..K 6ودO2 از ه� @K 9'زاد اW Q1
 �- w16? T�O2 |1�2 @K 6?�- ره�

?.�'��Q -�0دد و �� 1�2| از u&2&ع 
� و =�-:�5 ور ?6ن از �,�Q2 �&ان C4ق 

اK.&ن در 1��2@ .ا61�A@ ا�S1ن -�0دد
K&د�� و ;.��9 و�&رش ،  �S- @c ��س و 
و*Q?�1  9A از '�a1 9�UFم *�vK ،را5 

-�اM ره�6�1ن .را -� Wزاد ا61��I QAو-.6د 
 M56 ا..K 6ودO2 از >�6 ه�  QU,; �=�

� �-  Q�S��- Ql�ر�� Mه� @-�N� �- @�R
ارز?,.6  و وا>M�:��U ا�R1ر �7�1�� و 
درس <�H�I از�1Wن از ه�  ا�2 و ر��Iرو 
 @K M56 ا..K ر&�O2 6ود وO2 ره.,&د
� و 4&د ;&ش =�S2 Q���&7 1�2| از
;.wF ?&د  -@ ;6 ا;�.�ب ورز�6 و 3�1 -� 
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آن چه درآن دوهفته 
  گذشت

  
بود ونبود نظام را دغدغة اصلي  

اكنون برنده و . دولتمردان قرارداد
بازندة انتخابات به دنبال راه حلي 
براي نجات نظام با دستوركار وحدت 

دربرابر  وحدت. مشغول رايزني هستند

 مردم؟ جنبش چه مي تواند باشد غير از 
سعي مي كنيم درچند نوبت به درس 
هائي كه بايد از اين رويدادها گرفت 

  .ندازيماجمالي بي نگرشي
: آمده است 32در سورة مائده آية 

كشتن يك بي گناه همانند كشتن 
به  "ندا "شهادت . تمامي انسان هااست

ه دست يك بسيجي تفسير عيني اين آي
نگاه او درهنگام مرگ بدنة بشريت . شد

را به لرزه درآورد و بنابراين آيه، بي 
گناه ازميان مارفت و درحالي كه تفسير 

در مغرب ها . اين آيه را به ثبت رسانيد
و مشرق ها از ديگر چشمان اشك ها 
جاري شدند و بر استبداد و خون 

او از گوشة . ريزي لعنت فرستادند
كرامتش به انسان چشمان زيبا و صاحب 

نگاه مي كرد كه تهي از انسانيت هائي 
براي روزي برحكومت ماندن و پشيزي 
بر ثروت پليد خود افزودن بي پروا از 

به آيات . انسان ها خون مي گيرند
عظام و روحانياني مي نگريست تا به 
آنان كه لباس حسين پوشيده اند و 
حكومت يزيدي مي كنند بگويد من 

زنده مي مانم تا بر  شهيد زنده ام و
آن گوشة . نيرنگ شما شهادت دهم

چشم به انسان هاي ديگري هم مي 
نگريست كه مات و مبهوت فهم و شعور 
و انصاف و انسانيت خويش را به ورطة 
فراموشي سپرده و منتظرند تا بر خون  
ريختة مبارزان وكوشندگان و به پا 

  .خاسته گان، جشن آزادي بگيرند
  اما بسيج
يجيان كه آن روزگاران براي شما بس

تداركات دفاع از مردم و كشور خود 
گردهم آمديد، جان بركف  از خدمت 
گزاري به مردمان دريغ نمي كرديد، 
چه شد كه به خدمت قدرت درآمديد 
و اينك به مصاف مردم مي رويد؟ چه 
شد كه از قلة شرافت خدمت گزاري و 
جان بازي براي مردم به قعر بندگي 

يد تا جان مردم بستانيد؟ ظلم درآمد
اكنون دست شما به خون بي گناهان 

) باى ذنب قتلت(آلوده شده است، 
به چه جرمي كشتيد؟ : ازشما مي پرسند

بدانيد ازاين به بعد نام بسيج با رنگين 
نشست  "ندا"خون سرخي كه برچهرة 

همراه با جاري . عجين شده است
، نام بسيج "ندا"شدن خون از لبان 

  .نة تاريخ ايران جاي گرفتدرپليد خا
درست است، نمي توان ادعا كرد كه 
چند صد هزار بسيجي قاتل و آدم كش 

ططري فرماندة بسيج عشايري . باشند
در دوران جنگ درجلسه اي كه در 
يوتوب انتشارپيداكرد، قربانيان 
تظاهرات اخير را شهيد راه آزادي 

نام بسيج چه مي توان كرد، اما .  خواند
خون شده است، آلوده به  آلوده به

خوني ماندگار و . گناه شده است
گذشت . گناهي جاودانه در دو جهان

آن زماني كه بسيج جان خود را به 
مردمانش و كشورش به هديه مي داد 
تا استقالل و آزادي و آسايش فراهم 
آورد وبراي خود شرف و انسانيت 

اكنون بسيج جان مردمان . كسب نمايد
ة خود را مي گيرد تا رشيد وبه پا خاست

استبداد بتواند چند صباحي بي نور و 
سياه و متعفن در منجالب قدرت نفسي 

آن بسيج، فرشته و . ديگر بكشد
درخدمت مردم و دين بود و اين بسيج 

آن بسيج . كافر ومزدور ديو شده است
افتخار بود و اين بسيج جيره خوار 

دولت . وعملة استبداد شده است
 "ندا"ده، قاتل اسالمي اعالم كر

جزوارازل و اوباشي مي باشد كه اجير 
شدة يك انگليسي بوده است، اما 
مردمي كه آن قاتل را دستگير كرده 
بودند كارت بسيج اورا مشاهده و عكس 

مي بينيد كه ولي . برداري نمودند
نعمت خودتان بسيجيان را ارازل و 
اوباش مي خواند و به هنگام ضرورت 

ترديدي به خود  در قرباني كردن شما
به دروغ پاي اجانب را . راه نمي دهد

به ميان مي آورد غافل از اينكه مسئول 
كشتار خود اوست كه با اجير كردن، به 
اقرار خويش، ارازل و اوباش از بسيج 
سازماني جاني و خونخوار پديد آورده 
است تا بتواند با ايجاد رعب ووحشت 
برعمر پليد استبداد فقيه اندكي 

دراين دو هفته ثابت شد بسيج . يدبيفزا
دفاع از زور واستبداد و  درخدمت
ثابت شد بسيج نه درخدمت . ظلم است

مردم كه درخدمت قدرت حاكم 
است، خواه آن قدرت يزيد باشد 

در اين دوهفته، شرف و . خواه مأمون
آبروي بسيج كه زير سئوال بودند 
ازميان رفتند و بسيج نماد خالص تجاوز 

  .تو مزدوري گش
ها بردستان بسيج خشك "ندا"خون 

ميليون ها تصوير آن . نمي شود
چشمان بازپرسنده كه بر چهره اي 
خونين، زنده و آرام  به عمق وحشي 
گري مي نگرد، بر ديوارها نصب شده 
. اند تا ثابت كنند كه شهيد نمي ميرد
استوار مي ماند تا يزيديان را رسواي 

 .هميشة تاريخ گرداند
كه دولت واليت فقيه بر  جفاي بزرگي

شما روامي دارد اين است كه دربرابر 
امتيازمادي ناچيزي شما را درفضائي 
زنداني كرده است كه در آن 
. ابتكارعمل را خودش دردست دارد
هر حركتي از سوي شما بايد به دستور 

به همين دليل درآن دوهفته، . او باشد
درحالي كه هم وطنان وخواهران و 

فاع شما درخيابان ها برادران بي د
مورد تهاجم بي رحمانه قرارگرفتند، نه 
تنها به كمك آنان نشتافتيد كه كمترين 

نقش بارز  ،وظيفة شما بود، بلكه بر عكس
شما دراين سركوب ها با جنايت عجين 

اكنون كه نام بسيج با فرومايگي  .گشت
و پستي و رزالت همراه  و پيوسته و هم 

پاك  شكل شده است، بر بسيجيان
سرشت الزم وضروري است كه خود 
را ازاين نام ننگ ناخواسته برهانند و با 
ترك بارگاه ظلم و ستم، دست خود را 
ازاين خون هاي بي گناه و ستم هاي 
روزمره بشويند و با برائت جستن از 
بسيج حفظ شرف خويش كنند و به 

عمر اين نظام به سر . ملت بازآيند
انگ رسيده است، تا ديرنشده ننگ 

بسيجي نظام ظلم و ستم را از پيشاني 
  . خود بزدائيد

اگر نگاه پر از راز و پرسش آن چشمان 
به خون آلودة به دست بسيجي عرق 
سرد شرم از گناه بربدنت نمي نشاند، 
همان قاتل مزدور اهريمن وطني 
هستي كه دستانش به خون بي گناهان  

اما اگر عرق شرمساري بر . آغسته است
نشاند و اشك غم  پيشانيت مي

مظلوميت مردم چشمانت را مي 
پوشاند، كارت بسيج را بر سينة آن 
روحانياني بكوب كه تورا به جنايت و 

خود   .تجاوز و ظلم و تعدي مي خوانند

را آزاد سازيد، حر شويد، و مزة 
انسانيت را بچشيد و به آغوش ملت 

  .بازگرديد
درفرصت هاي بعدي از زواياي ديگر 

آن دوهفته گذشت به آن چه در
  .خواهيم پرداخت
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