
  

 

مردم و جنبش آنهاهرچند تقلب بزرگ و رفتار وحشيانه رژيم با مردمي كه روي به جنبش نهادند، گوياي شدت ترس رژيم از:انقالب اسالمي
  :و محاكمه هاي فرمايشي و نمايشي  ترس رژيم مافياها را از جنبش مردم به نمايش گذاشتند» تحليف«و » تنفيذ«بود اما 

در فصل دوم، چون و چراي محاكمه . گرد آورده ايم كه وضعيتي را گزارش مي كنند كه رژيم در آنستدر فصل اول، يك رشته خبرها را      
آنچه مي بايد بيشترين توجه را به خود جلب كند، اينست كه رژيم بي پايه و . يشي و نمايشي را به اطالع خوانندگان مي رسانيمهاي فرما

هرگاه مردم ايران به جنبش خود ادامه دهند و بحران سازي را . محروم از مشروعيت روي به ايجاد بحران در رابطه با اروپا و امريكا آورده است
  .د، بسا به يك دوران طوالني بحران سازي پايان دهندبي اثر سازن

قسمت اول مربوط است به تارعنكبوتي كه . در فصل سوم، مطالعه اي در باره تبارشناسي كودتاچيان را از نظر خوانندگان مي گذرانيم     
  . خانواده خامنه اي بوجود آورده است

اين تحقيق كه نشريه انتشار آن را پيش از . مأمور سركوب خياباني را درج مي كنيم در فصل چهارم، قسمت ششم تحقيق در باره مافياي      
خرداد آغاز كرده است، نه تنها از نظر سركوب سبعانه و اهميت شناسائي اين مافيا بيشترين اهميت را دارد، بلكه از نظر شناسائي  22انتخابات 

  .تا پيروزي و بعد از پيروزي نيز بكار مي آيدسران مافياها و سازماندهي آنها، از لحاظ ادامه جنبش 
در فصل پنجم داده ها و خبرهاي اقتصادي را جمع آورده ايم تا بگويند وضعيت اقتصاد كشور چگونه است و مي گويند پيش از آنچه تصور        

  .شود، خراب است
گويند بهمان نسبت كه ترس رژيم از مردم افزايش يافته،  خبرها مي. در فصل ششم، خبرهاي تجاوزها به حقوق بشر گردآوري شده اند       

  .هرگاه جنبش ادامه يابد، همين درنده خوئي از عوامل شتاب گرفتن سقوطش مي شود. ش نيز بيشتر شده استا درنده خوئي
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  راعلي   آ
  88نگرشي در جنبش  خرداد 

  نقاط قوت و ضعف و اميد: 88و  ۵٧قياس 
  

قواي سركوب آنچه در توان داشت را خرج ممانعت از 
بروز جنبش مردم در هجدهم تير كرد و دوباره ناتواني خود را 

دوباره گروهي از هموطنانمان به خاك و . مشهودتر، نمايان نمود
وطن . تگير كردندعده اي را هم دس خون كشيده شدند و

به ياد زندانيان سياسي، . روزهائي سرنوشت آفرين را طي ميكند
و  بسته به سليقه و .... مجروهين و شهدا و خانواده هاي آنها باشيم

در هر جايي از دنيا قرار داريم، همĤن گونه .... امكانات  و توانمان
اي آنها كه اگر به ج اليتها و كارهايي را انجام دهيم،عمل كنيم و فع

توجه  .... م دهندهاشان بوديم، انتظار داشتيم بقيه انجا و خانواده
هر كدام از ما به راحتي ميتوانيم در موقعيت هر  داشته باشيم كه

  ......كدام از آنها باشيم
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  فريد راستگو
جنبش آزاديخواهانه مردم پيروز ميشود 

  )2 (...اگر
  

به وضعيت رژيم داشته باشيم دربخش اول سعي شد نگاه كوتاهي 
و اشاره نمودم كه بعد از كودتاي مافياي حاكم به رهبري سيد 
علي خامنه اي برعليه راي مردم سه جبهه در ايران تشكيل شده 

جبهه اصولگرايان با فرقه هاي مختلف ؛ : است كه عبارتند از
با حضور   جبهه اصالح طلبان با سه گروه متفاوت و جبهه مردم

دربخش اول گفتم اين سه جبهه قدم به راهي . ا معترضميليونه
. برگشت ناپذير گذاشته اند و چگونگي اين امر را تشريح كردم

همانطور كه قول دادم در اين قسمت مقاله سعي مي كنم در 
در  .مورد جبهه مردم و اهداف جنبش آنان بيشتر توضيح دهم

  ه مردم آزاديخواهاناين قسمت تالش دارم تحول و روند جنبش 
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  پاكنژاد- ج
  

  ق حاكميت مردم و توهمح
  خميني "امامت" 

  
هنگامي كه در دوران كودكي و نوجواني در ايام سوگواري 
از جمله دهه محرم و عاشورا فجايع و جنايات اعمال شده 

را از زبان واعظين ) ع(و اوالد علي ) ص(عليه خاندان پيامبر
بر منبر ميشنيدم همواره با خود مي انديشيدم مگر ميشود 

آل معاويه ادعاي خالفت و واليت  –نام دين خدا  انساني به
بر مردم را داشتند و قاضي هاي درباري حكم بر بغي اوالد 
علي و سركوب آنان داده بودند و ذوب شدگان در واليتشان 

به انساني ديگر كه زير بار حكمش  -مجريان اين حكم شدند 
 نميرود اينقدر ظلم روا دارد حتي پيكر كشته شدگان را زير

بر زن و مرد و كودك بتازند و به  پاي اسبان بياندازند و
                      .ضرب و شتم آنان اقدام نمايند
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New   
انقالب     
 اين فصل را در : اسالمی 

  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر  
  

    رابطه فرع با اصل
  
  :پاسخ ها به سه پرسش را با مطالعه رابطه فرع با اصل، كاملتر مي كنم   
  

  :بدون اصل فرع وجود ندارد
  

. مه مي دانند كه بدون ريشه، ساقه و شاخ و برگ وجود نمي يابنده    
اما آيا همه مي دانند كه بدون اصل، فرع وجود ندارد؟ براي مثال، 
مسلمانها مي دانند كه اسالم اصول راهنما دارد اما آيا اين را نيز مي 
دانند كه فروع دين مي بايد از اين اصول وجود پيدا كنند و فرع 

  ل،  به تصور نيز نمي آيد چه رسد به وجود؟ مستقل از اص
هرگاه مسلمانها اين واقعيت را مي دانستند، نه تغيير تعريف اصلها     

نه امروز، .  ممكن مي شد و نه فرع هاي قدرت فرموده جعل مي گشتند
شاهد نزاع اصول گرا و فروع گراها مي شدند و نه اصالح طلبان اين 

با اصالح فروع مي توان به اصالح  فريب را مي خوردند كه پنداري
  :چند مثال. اصول دست يافت

هركس بر سعي خويش مالك . حق كار حقي از حقوق انسان است ●
اين حق اصل است و حقوق موضوعه در باره كار، فروع اين . است

به سخن ديگر، قوانين كار ناقض . اصل و ترجمان اين اصل بايد باشند
اما  در جهان امروز، بيشتر از هرجا در  .اين اصل، فاقد اعتبار هستند

. كشورهاي استبداد زده چون ايران، قوانين كار فروع اين اصل نيستند
زبان . اين قوانين فروع اصل ديگري هستند كه سرمايه ساالري است

فريب، قوانيني را كه تابعيت انسان را از قدرت سرمايه تنظيم مي كنند، 
  .مي باوراند» قوانين كار«
اسالم، توحيد و نبوت و معاد و امامت و عدالت اصول راهنما در  ●

پس تمامي فروع دين، مي بايد فروع اين اصول و ترجمان . هستند
براي مثال، واليت فقيه مي بايد فرعي از اين اصول و . آنها باشند

اما اصول را از تعريفهايشان در قرآن محروم و با . ترجمان آنها باشد
نطق ارسطوئي به آنها، تعريفهايي داده اند ناقض بكار بردن فلسفه و م

با وجود اين، واليت مطلقه فقيه با .  تعاريف قرآن از اين اصول
  :تعريفهاي جعلي نيز سازگاري ندارد

واليت مطلقه فقيه با توحيد، با اين تعريف كه خداوند يكي است و  – 1
يك مي زيرا براي او، در روي زمين، شر. دوتا نيست، سازگاري ندارد

حال آنكه  . است) زور(= شريكي مي سازد كه صاحب قدرت . سازد
تغيير . بكار بردن زور، نيازمند جهت ويرانگر بخشيدن به نيرو است

جهت بخشيدن به نيرو، نيازمند قرار گرفتن در رابطه قوا با ديگري 
، خداوند را محدود و از خدائي »ديگري«اما دوگانگي خدا و . است

   .ز اين رو،  خداوند زورزدا استا.  دمي انداز
و او » پيامبري جز بالغ نيست«با اصل نبوت ناسازگار است چرا كه  – 2

كار او ابالغ . مردم نيست... پدر و مالك و هادي و وكيل و نصير و
. فروعي كه بيانگر اصول و حقوق هستند. اصول و حقوق و فروع است

حال آنكه واليت . او حق ندارد حقي را ناحق و ناحقي را حق كند
ن خاطر مطلقه است كه بنا را بر تقدم و تسلط مصلحت قدرت بر بدا

  . حق مي گذارد
افزون بر اين، پيامبري بر قراركردن رابطه مستقيم ميان انسان و     

سامانه اي از اصول و فروع در اختيار انسان گذاشتن . خداوند است
بدين قرار، . »دهركس خود خويشتن را هدايت كن«است كه، بدان، 

  .نسبت واليت مطلقه فقيه با پيامبري، نسبت تضاد است
با اصل معاد نه به معناي  آرمان شهر جهت ياب  تحول انسان و  – 3

جامعه هايي كه انسانها تشكيل داده اند، بلكه به معناي بازدادن زندگي 
به همه انسانها كه بروي زمين زيسته اند و حضور آنها  در دادگاه عدل 

توضيح . چرا كه سالب اصل مسئوليت است . الهي نيز، ناسازگار است
اين كه افراد جامعه تحت امر واليت مطلقه فقيه، در بخشي از زندگي 
خود كه در تابعيت از واليت مطلقه فقيه مي گذرانند، مسئوليتي بر 

                                                                   .عهده ندارند
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   3ص :وترس از بديل مردم ساالر..جنبشي كه ادامه دارد و رهبري كه رهبر نيست و  ◄
   4ص: محاكمه فرمايشي و نمايشي يعني نزاع از راه حذف، حل و فصل مي شود◄
   ۵ص: 1–تبارشناسي كودتاچيان  ◄
   9ص: 6 –وقتي نظريه خشونت راهنماي مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني ميشود ◄

  تحريم صدور بنزين –ورشكستگي واحدهاي توليدي  –كسر بزرگ بودجه ◄
   10ص: ... و -به ايران  

  12ص : رژيم، ايران را به سرزمين انواع تجاوزهاي سبعانه به حقوق انسان بدل كرده◄

 وقتي رژيم مي ترسد  
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در بخش ديگري از زندگي خويش  
و به قول » رأي ندارند«نيز، چون 

رأي مردم زينت «آقاي مصباح يزدي، 
، تحت جبر و فاقد اختيارند و باز »است

بنا بر اين،  معاد . مسئوليت ندارند
بمعناي حضور در دادگاه عدل الهي،  

هرگاه جهان تحت . ني مي شودبي مع
واليت مطلقه فقيه قرار مي گرفت، معاد 

  .براي تمامي انسانها بي معني مي شد
با اصل امامت، با اين معني كه هر   -  4

انساني صاحب استعداد رهبري و 
گشاينده افق زندگي خويش به يمن 
رشد است، بكنار، با اين معني كه علي 

صوب و يازده فرزند او امامان من) ع(
خداوند و دوازدهمي آنها غائب است 

چرا كه بنا بر ادعا، . نيز ناسازگار است
خداوند واليت را به پيامبر و او به 
امامان و امام غائب در غيبت خويش به 

  اما . فقيهان بازگذارده است» برگزيده«
زورگفتن ناقض وجود خداوند   -  1/4

پس . و مخالف نصوص قرآني است
) زور(= قدرت  واليت بمثابه صاحب

خدا نيست معني مي دهد و صد البته 
خداوند واليت ناقض وجود خويش را 

نداده ) ع(و امامان ) ص(به پيامبر 
پس واليت بمعناي صاحب . است

قدرت، قابل تفويض به فقيه از اسالم 
  .نيست

تعطيل استعداد رهبري همه   -  2/4
انسانها و بدتر از آن، تحت واليت 

ادن آنها، محال مطلقه يك تن قرارد
است و اگر هم ممكن مي گشت، 

محال است .  ستمي بس بزرگ بود
بدين خاطر كه تابعيت مطلق از قدرت، 
مرگ و ويراني همگاني پديد مي 

محال و ستمي بزرگ است . آورد
بدين خاطر كه حتي تابعيت مطلق از 

) زور(= رهبري يك تن، ولو قدرت 
انع نباشد نيز مانع از رشد، بنا بر اين، م

رابطه انسان با خدا و محروم كننده 
انسان از آزادي و حقوق خويش مي 

  .شود
با اصل عدالت بمعناي خداوند  – 5

عادل است و ظالم نيست نيز مخالف 
زيرا خداوند آفريده ها را از . است

استعداد رهبري برخوردار كرده است 
تا رابطه مستقيم با . تا حياتمند شوند
  پس،. خداوند ميسر شود

تحت تابعيت واليت مطلقه قرار   -  ۵/١
دادن استعدادهاي رهبري انسان ها با 
آفرينش او تناقض پيدا مي كند و 

  . ناقض عدالت او مي شود
هر ستم كه از صاحب واليت   - ۵/٢

مطلقه و مأموران او بر آفريده هاي او 
روا رود، خداوند است كه ستم مي 

زيرا جاعل واليت مطلقه فقيه او . كند
  . تاس
تابعيت از واليت مطلقه فقيه   - ۵/٣

اين . يعني رابطه بي زور با زورمند
بدين . رابطه بنفسه ستمگرانه است

خاطر است كه در معاد، انسانها از 
بدين . تابعيت  از  يكديگر رها هستند

قرار، تابعيت يك جامعه از يك تن، 
مطلق ) زور(= رابطه جامعه با قدرت 

قا ستمگر مي مي شود و خداوند را مطل
  .كند
اكثريت بزرگ فقيهان مخالف       

در حقيقت، واليت . واليت فقيه هستند
مطلقه فقيه بازگو كردن نظر ارسطو در 

.  است» واليت قانون گزار عادل«باب 
اما فلسفه ارسطو، فلسفه قدرت است و 

پيروي .  گانه قائل نيست 5او به اصول 
 از نظر او، پيروي كننده را ناگزير از
نقض اصول راهنما و نيز فروعي مي 
. كند كه مي بايد ترجمان اصول باشند

بيجا نبود كه آقاي خميني، وقتي دم از 
واليت مطلقه زد، آن را مسلط بر احكام 
دين شمرد و مجمع تشخيص مصلحت 
ايجاد كرد و در توجيه اين واليت 

ولي : مطلقه، آقاي آذري قمي نوشت
  . طيل كندامر مي تواند توحيد را نيز تع

هر موجود زنده اي استعداد رهبري  ●
هر انساني نيز اين استعداد را . دارد
بنا براي، در هر جامعه، هر عضو . دارد

صاحب حق واليت و شركت در 
اين حق نه . رهبري آن جامعه است

قابل تجزيه و نه قابل انتقال به غير 
بنا بر اين، قوانيني  كه وضع مي . است

اين حق باشند و نمي شوند بايد بيانگر 
بنا بر .  بايد ناقض اين واليت باشند

  اين،
رأي دادن بهنگام انتخاب كردن،  – 1

فرع و روش عمل به حق واليت هر 
اين فرع مي بايد ترجمان . انسان است

اصل باشد، يعني از حق واليت او هيچ 
نبود آزادي ها  در نامزد شدن . نكاهد

 و در آگاه شدن و در رأي دادن و در
ناقض اصل ... اجتماع و شور كردن و

  .مي شوند
رأي دادن به كس يا كساني  – 2

بمعناي انتقال حق واليت به آنها، ناقض 
از اين رو، در مردم .  اصل مي شود

ساالريها بر اصل انتخاب، فرض اينست 
كه رأي دهندگان حق واليت خود را 

بلكه . به منتخب خود منتقل نمي كنند
مه اي رأي مي دهند آنها، نخست به برنا

و ) رئيس جمهوري( و آنگاه كس 
را بر مي ) نمايندگان مجلس( كساني 

گزينند و مأموريت آنها اجراي برنامه 
  .مصوب  اكثريت مردم است

براي اين كه منتخبان خود را   - 3
جانشين مردم نكنند و صاحب حق 
واليت آنها نشمارند، قانون اساسي در 

د و مقرر برگيرنده اصول، وضع مي شو
مي گردد قوانين نمي توانند ناقض آن 

براي جلوگيري از .  اصول باشند
سركشي منتخب يا منتخبان، بنيادهاي 
الزم ايجاد مي شوند و هرگاه از آنها 
نيز كاري ساخته نشد،  حقوق انسان به 
انسانها حق مي دهد به جنبش برخيزند 

  . و خودكامه را عزل كنند
رتمند است و از آنجا كه دولت قد  - 4

متصديان آن مي توانند، از راه اعمال 
قدرت، جانشين مردم در حاكميت 
شوند،  براي پيشگيري از آن، نخست 
وجدان علمي جامعه است كه مي بايد 

زيرا وجدان . همواره غني باشد
همگاني و نيز وجدان اخالقي جامعه از 

از اين . اين وجدان تغذيه مي شوند
خن گفتن و رو، آزادي انديشيدن و س

آزادي مطبوعات ركني از اركان مردم 
اهل دانش ها با . ساالري گشته اند

استفاده از آزادي ها، جريان آزاد 
انديشه ها و دانش ها را برقرار مي 
كنند و به وجدان علمي غني مي 
بخشند و اين وجدان، بنوبه خود، 
وجدان هاي همگاني و تاريخي و 

از جامعه . اخالقي را تغذيه مي كند
فرهنگ آزادي برخوردار مي شود و 
وجدان اخالقي، برخوردار از اصول و 
حقوق بمثابه واحدهاي اندازه گيري، 
در باره پندارها و گفتارها و كردارها 
داوري مي كند و، بدين داوري، مانع 
از آلوده شدن اين فرهنگ به ضد 

  . فرهنگ زور مي شود
ليبراليسم نمي گويد آزادي چيست  ●

آزادي هر فرد تا آنجا «ويد اما مي گ
است كه آزادي ديگري از آنجا شروع 

حكم متناقض است زيرا . »مي شود
در . قدرت است كه حد ايجاد مي كند

واقع، قدرت هركس تا آنجا است كه 
. قدرت ديگري از آنجا شروع مي شود

بدين سان، حكم  روشن مي گويد كه 
. آزادي قدرت فرد تعريف شده است

ناقض . آزادي است اما قدرت ناقض
آزادي است از جمله به اين دليل كه 

در . قدرت از رابطه قوا پديد مي آيد

اين رابطه كسي كه زبر دست مي شود 
قدرتمند و كسي كه زير دست مي 

حقوق .  شود بي قدرت مي گردند
موضوعه يا فروعي كه اين اصل را بيان 
مي كنند، بر ميزان برابري صوري 

و نا ) ابر قانونبرابري همگان در بر(
در عمل با چيز و بي ( برابري واقعي 

وضع )  چيز در برابر قانون برابر نيستند 
براي مثال، همگان آزادي . مي شوند

كارفرمائي را دارند اما در واقع، 
صاحبان سرمايه هستند كه كارفرمائي 
مي كنند و بي چيزها، چاره اي جز 

  . فروش كار خود نمي يابند
آزادي پندار و گفتار و حال اگر       

كردار بر اصل موازنه عدمي تعريف 
بي محل مي شود ) زور(= شود، قدرت 

و آزادي هركس گستره آزادي 
مي توان تصور .  ديگري مي گردد

كرد انقالب بزرگي را كه از رهگذر 
حقوق موضوعه يا فروع از اين انطباق 

  .  اصل، پديد مي آورد
جمله،  از سه چند مثال باال، ما را، از      

  :واقعيت بس مهم آگاه مي كنند
هر بار كه بنا بر اين باشد كه از  – 1

حق همگان برخوردار شوند، اصل 
االصولي كه اصل و نيزحق بر اساس 
آن تعريف مي شوند، ثنويت نيست، 

و هرگاه بنا شود كه اصل . توحيد است
نگاه داشته و تعريف آن تغيير كند 

طون مي كاري كه به قول پوپر افال(
و همگان ) كرد و بنائي كه او گذاشت

يكسان از حق برخوردار نشوند،  در جا، 
  .اصل االصول، ثنويت مي شود

هربار كه بنا بر اين باشد كه تعريف  – 2
اصل و يا حقي تغيير داده شود و يا 
تعريفي براي اصلي و يا حقي جعل 
شود كه همگان نتوانند از آن 

حق برخوردار شوند و آن اصل و 
قدرت معني دهد، اصل راهنما از 
. توحيد به ثنويت تغيير داده مي شود

  براي مثال،
قول (» واليت با جمهور مردم است« ●

حقي ) آقاي خميني در نوفل لوشاتو
است كه همگان از آن برخوردار مي 

اصل راهنمائي كه اين حق بر . شوند
در . آن تعريف مي شود،  توحيد است

باز قولي (» يهواليت مطلقه فق«عوض، 
كه آقاي خميني در تهران بدان قائل 

بر اصل ثنويت تك محوري ) شد
ولي (چرا كه يكي . تعريف مي شود

قدرت دارد و بقيت جامعه ندارند ) فقيه
و رابطه اين دو محور رابطه مطاع و 

به قول آقاي مصباح . مطيع است
مرداد  13خبرگزاري فارس (يزدي 

ر دارد و حق امر و نهي را ولي ام، )88
در . تكليف اطاعت را مردم دارند

صورتي كه اطاعت نكنند، به زور، مي 
  !بايد وادار به اطاعت شوند

چون : بر خواننده است كه بداند     
دين تمامي ابعاد زندگي انسان را در بر 

»  ولي فقيه«حاكميت » حق«مي گيرد، 
همان . بر مردم، فراگير مي شود

، فرعونيت و به تعبير غربيان
بديهي است .  توتاليتاريسم مي گردد

كه عقل توجيه گر قدرت مطلقه كه 
عقل آقاي مصباح يزدي باشد، نمي 
تواند بفهمد تكليف از حق نشأت مي 

اگر هر . گيرد و عمل به حق است
انساني استعداد رهبري و حق واليت 
نداشت، وظيفه عمل به اين حق را نيز 

چه رسد به اين كه . پيدا نمي كرد
ف باشد از كسي اطاعت كند كه بنا مكل

بر قول آقاي مصباح، خود نيز، بمثابه 
  .انسان، فاقد حق واليت است

آزادي هركس آنجا پايان مي يابد « ●
كه آزادي ديگري از آنجا شروع مي 

تعريفي است كه بر اصل ثنويت » شود
دو . دو محوري انجام گرفته است

انسان، در رابطه قوا با يكديگر،  هر دو 
  . فعال و فعل پذير هستند

اما آزادي انديشيدن و سخن گفتن      
و عمل كردن بر اصل موازنه عدمي 

بنا را بر توحيد گذاشتن در (=  است 
، برقرار كننده )انديشه و سخن و عمل

  . توحيد انسانها با يكديگر مي شود
حقوق موضوعه و فروع، بنا بر اين  – 3

ف كه بر اصل توحيد و يا ثنويت تعري
شوند، ترجمان برخورداري انسان از 
آزادي و حقوق خود و يا بيانگر 
اطاعت انسان از قدرت و محروم شدن 

  .او از آزادي و حقوق خود مي شوند
بدين قرار، از آنجا كه  بدون اصل،      

فرع به ذهن نيز نمي رسد چه رسد به 
داشتن وجود، پس با فرع، اصل نمي 

ع مي با اصل است كه فر. توان ساخت
اما آيا اگر اصل و فروع . توان ساخت

آن در اختيار باشند، مي توان با تغيير 
  اصل را تغيير داد؟) اصالح(= فروع 

  
هرگاه اصل يا اصول و فروع 
يك اصل و يا چند اصل وجود 
داشته باشند، از راه تغيير فروع 
نمي توان اصل يا اصول را تغيير 

  :داد زيرا
    
اساسي ايران  گفته مي شود كه قانون  

بر دو پايه اسالميت و جمهوريت، بنا 
: اصالح طلبان مي گويند. جسته است

اقتدارگرايان بنا بر آن دارند كه 
جمهوريت را ناچيز كنند و بسا در 
صدند با تغيير قانون اساسي، اسم و رسم 
. جمهوريت را نيز از اين قانون بزدايند

، آقاي »تنفيذ«مرداد، در مراسم  12در 
: ه اي، در پاسخ به آنها گفتخامن

بيهوده مزنيد داد كه جمهوريت در 
  . اسالميت ملحوظ است

هرگاه،  بر اصل توحيد،  واليت با     
جمهور مردم باشد و در اين واليت، 

بر . نقشي نداشت باشد) زور(= قدرت 
اين اصل، واليت مطلقه فقيه ضد كامل 

و .  توحيد و اصول و فروع اسالم است
نا بر جعل  اصل ثنويت تك هرگاه،  ب

محوري، متخذ از فلسفه قدرت فراگير 
، باشد و واليت مطلقه )توتاليتاريسم(

فقيه جعل شود، جمهوريت نمي تواند 
.  ملحوظ باشد و نيست» اسالميت«در 

آقاي خامنه اي آلت قدرت شده و 
نمي داند كه حق چون حق است 

معناي آن اينست . خداوند مي فرمايد
هوريت بمثابه واليت كه هرگاه جم

جمهور مردم حق باشد كه هست، 
اسالم و هر دين و يا مرام ديگري كه 
بخواهد بيان حق باشد، ناگزير بيانگر 

به سخن ديگر،   .اين حق مي شوند
اسالم بيان آزادي و حقوق انسان و 
حقوق جمعي انسانها و، بنابراين،  بيان 

پس وارونه سخن . جمهوريت مي شود
زيرا به محك  .او راست است

جمهوريت است كه بيان حقوق بودن 
يا نبودن اسالم و هر دين يا مرامي را 

  .  مي توان آزمود
راستي اينست كه در قانون اساسي،      

بنا بر ثنويت جمهوريت و اسالميتي كه 
واليت مطلقه فقيه نزديك به تمام آن 
را تشكيل مي دهد، همه اختيارها از 

يز سهم سه و اطاعت ن» ولي امر«آن 
. قوه مجريه و مقننه و قضائيه است

و محور » ولي امر«محور فعال مايشاء 
. فعل پذير دولت بمثابه سه قوه است

در طول سه دهه، قوانيني هم كه وضع 
را فعال مايشاء تر و » ولي امر«شده اند، 

بدين . سه قوه را فعل پذير تر كرده اند
قرار، اگر اصالح بمعناي تقويت 

ممكن نگشته، بدين » نظامجمهوريت «
خاطر بوده است كه محور فعال و 

بوده » واليت مطلقه فقيه«جهت ياب، 
  . است و هست

يك دوره كوشش اصالح طلبان بر      
اين بود كه با اصالح فروع، اصول را 

ناتوان شدند زيرا  ناممكن .  تغيير دهند
حتي فروع يا .  را نمي شد ممكن كرد

م كه بيانگر قوانين موضوعه اي را ه
از جمله (بودند » جمهوريت نظام«

قانون مطبوعات و اختيار دادن به 
رئيس جمهوري براي اجراي قانون 

زيرا . ، نتوانستند اصالح كنند)اساسي
محور فعال و جهت ياب، واليت مطلقه 

و اصول . فقيه است و اجازه نمي داد
، بلحاظ »جمهوريت نظام«بيانگر 

مطلقه فقيه تابعيت جمهوريت از واليت 
حتي انتخابات رياست جمهوري را (

دستگاه واليت مطلقه فقيه در آنچه به 
تصويب صالحيت و نظارت مربوط مي 

امكان وضع )  شود، انجام مي دهد
قوانين بيانگر جمهوريت بمعناي واليت 

 22كودتاي . جمهور مردم را نمي دهد
خرداد و روش كردن سركوب سبعانه و 

و » دگاهدا«صحنه هاي شرم آور 
، بر اصالح طلبان و جمهور »اعترافات«

مردم روشن كرد كه واليت مطلقه فقيه 
ديگر حضور اصالح طلبان در محدوده 

  .رژيم را نيز تحمل نمي كند
در حقيقت، دوگانگي واليت مطلقه       

. فقيه با جمهوريت، از نوع تضاد است
از آنجا كه محور واليت مطلقه فقيه 

د، اين تضاد را قدرت را در دست دار
. بسود خود حل كرده و حل مي كند

فروع اصل واليت فقيه، مافياهاي 
مالي ، انواع واواك، انواع  –نظامي 

حتي كساني  (گروههاي سركوب گر 
دستگير » اراذل و اوباش«كه با صفت  

شده و مأمور جنايت بر ضد مردم 
، انواع  بي )صاحب حقوق شده اند 

ظامي و دادگاه ها، چندين نيروي ن
انتظامي و روحانيت دست نشانده و 

و ... باجگذار قدرتهاي خارجي شدن و 
جامعه جوان بي فردا و گرفتار انواع 

  .هستند... خشونتها و
تا وقتي اصل وجود دارد، اين      

فروع نيز هستند و بر چند و چون آنها 
آيا اگر تقلب نمي . هم افزوده مي شود

شد و آقاي موسوي رئيس جمهوري 
مي گشت، مي توانست اين فروع را از 

چرا؟ زيرا  در قلمرو . ميان بردارد؟ نه
واليت مطلقه قرار دارند و از آن ناشي 

رئيس جمهوري نه اختيار . مي شوند
قانوني و نه قواي الزم براي از ميان 

همانطور كه . برداشتن آنها را دارد
آقاي خاتمي نيز نتوانست و در رياست 

فروع افزوده شد و  جمهوري او، بر اين
سرانجام، دولت به تصرف مافياهاي 

بدين قرار، . مالي در آمد –نظامي 
تضاد ميان جمهوريت و واليت فقيه، 
تضاد دو اصل است و با حذف يكي از 

  :اين دو حل شدني است
  
تضاد اصل ها و سياست گام به  

  :گام
  

تضاد دو اصل را از راه الغاي اصلي     
قوق انسان و بايد حل كرد كه با ح

با . حقوق جمعي انسان ها سازگار نيست
توجه به استبداد خيانت و جنايت و 
فسادگستري كه واليت مطلقه فقيه از 
كار درآمده است، تضاد ميان 

را با » واليت مطلقه فقيه«جمهوريت و 
  لغو واليت مطلقه فقيه است كه مي بايد 

  
  16در صفحه 

 رابطه فرع با اصل
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جنبشي كه ادامه 
دارد و رهبري كه 

... ر نيست و رهب
    وترس از بديل
  :مردم ساالر

  
جنبش ادامه مي يابد ولو * 

رژيم مافياها بحرانهاي بازهم 
  :شديدتر بسازد

  
 ها  در داخل كشور، وضعيت سنجي   
به اشتراك مي رسند و موضوع  ههم

اشتراك اينست كه رژيم هيچ راهي 
براي بازگشت ندارد و روز به روز 

نده جنبش آي. وضعيتش  بدتر مي شود
اگر چند اتفاق نيفتد . نيز مشخص است

:  تا پيروزي مي تواند ادامه پيدا كند
ن آمگر اينكه چند اتفاق بيفتند كه در 

احتمال توقف جنبش   باز هم  صورت
بسيار كم است اما ممكن است كه 

  .ن را كاهش دهد آسرعت 
  عبارتند از احتمالهاي پيش رو

مكن حمله اسراييل به ايران كه م -  1
است جنبش مردم را تا حدي كند 
نمايد اما بعد از مدتي مجددا مردم  با 

حمالت خود را  ،توجه به ضعف نظام
  .از سر خواهند گرفتگسترده تر

 روي دهد، مرگ خامنه اي كه اگر  - 2
ممكن است مسئوالن نظام با توجه به 

خواهند ن قرار آشرايطي كه در 
رفتاري در پيش بخواهند  گرفت،
كه مردم را به حالت انتظار  برند گيرند 

اما دوران انتظار بضرورت كوتاه مي 
شود زيرا مسائل  انبار شده، راه حل 
مي طلبند و مردم دريافته اند كه تا 
مردم ساالري برقرار نشود، مسائل حل 
كه نمي شوند، هيچ، بر هم افزوده نيز 

 .مي شوند
براي تسكين  حذف احمدي نژاد3

 .مردم
اريو در برخي بخش هاي اين سن      

. حامي كودتا زمزمه مي شود
طرفداران حذف احمدي نژاد مي 

 ،دشواگر احمدي نژاد حذف  :گويند
بردارند و  نظامشايد مردم دست از سر 

حمايت برخي از چهره هاي  بتوان
. موداصالح طلب ميانه رو را نيز جلب ن

روش احتمالي حذف احمدي نژاد سه 
  ازمي توانند عبارت باشند 

  ،ترور احمدي نژاد - 
 او بر اثر تصادف و يامرگ ناگهاني  - 

 ... ياسكته و و ياسقوط هواپيما 
 اعالم عدم كفايت سياسي او  - 

اگر احمدي نژاد به هر دليلي  اما    
، با توجه به پيروزي مردم، حذف شود

ه جنبش براي بكه بدست آورده اند، 
مطالبات خود ادامه بدست آوردن 

زيرا شعارهاي مردم تغيير  . دخواهند دا
كرده است از احمدي نژاد به خامنه 
اي و از جمهوري اسالمي به جمهوري 

 .ارتقاء يافته است ايراني
  

دو سايت، يكي از آن رضائي * 
و ديگري از آن توكلي ) تابناك(

هشدار مي دهند كه حذف 
اصالح طلبان، بديلي را قوت مي 
بخشد كه انقالب مخملي را 

  :اهد كردرهبري خو

هشدار ) 88مرداد 1۵(سايت توكلي  ◄
رسيم كه  به اين نتيجه مي«: مي دهد

براي پيشگيري از تولد اپوزيسيوني 
مند كه در چشم مردم و نخبگان  قدرت

جناح خاص آلترناتيو قدرت حاكم 
بايست با مدارا  شود، مي محسوب مي

طلب را به  سعي نماييم جناح اصالح
اليت در تمكين نسبت به قانون و فع

چهارچوب قانون والبته با فراهم 
آوردن زمينه مناسب جهت مشاركت 
. فعال سياسي اين طيف فرا بخوانيم

دراين زمينه تاسف آور است كه 
كنان هلهله خروج طيفي  اي شادي عده

از نيروهاي سياسي را از صحنه قانوني 
كه حذف  كنند غافل از اين دنبال مي

را بديل واقعي جناح حاكم، زمينه 
براي جستجوي بديل در 

هاي غير قانوني نظير همان  چهارچوب
  ».سازد انقالب مخملين فراهم مي

، تابناك متني 88مرداد  14در  ◄
در . مشابه متن سايت توكلي انتشار داد

اين متن هشدار داده بود كه در 
صورت حذف اصالح طلبان، ميليونها 

 خواهند آورد نفر به آلترناتيوي روي
  .تغيير رژيم است كه خواستار

) 88مرداد  16(روزنامه اعتماد ملي  ◄
هم به اين دو سايت پيوست و هشدار 

  .آن دو را تكرار كرد
هجوم هاي «با توجه به :  انقالب اسالمي

به بني صدر كه بدون انقطاع » تبليغاتي
ادامه دارند و با توجه به اين واقعيت كه 
پيشنهاد كننده و توضيح دهنده جنبش 

او و همفكران او و همه كساني همگاني 
هستند كه استقالل و آزادي را دو اصلي 
مي شناسند كه دموكراسي بر آنها مي 

با توجه به اين  بايد استقرار بيابد، و
واقعيت به سمت و سوئي كه جنبش 
مردم جسته است، به اشاره به اين  
آلترناتيو بسنده كردن، واقعيت در خور 

اسزا پراكني ن: توجهي را نمايان مي كند
خط «روزمره گزارشگر وحشت رژيم از 

   .بسي شديد است» استقالل و آزادي
  

رهبر كه ديگر رهبر نيست و * 
واليت فقيه هم كه توان از 

  :دست داده است
  
رفسنجاني،  از هاشميشنيده شد كه  ◄
پرسيده  ،خصوصي گفتگوييك  در
فقيه سرانجام رهبري و واليت   : اند

قا آاين  :ستفته اگ وچه خواهد شد و ا
به هيچ نصيحتي و صالح انديشي  كه

گوش نداد و كار خود را به جائي 
ديگر رهبر  رساند كه از چشم مردم

 واليت فقيه فكري برايبايد . نيست
  .كرد
برابر اطالع ديگري، هاشمي      

رفسنجاني به خامنه اي هشدار داده 
. است نظام را قرباني احمدي نژاد مكن

الع، خامنه اي هم بيمار بنا بر اين اط
است و هم مهار امور را از دست داده 

ترتيب دادن . و نگران و مضطرب است
نمايش محاكمه از سوي مجتبي و 
همدستان او براي بازگرداندن اطمينان 

  .خاطر به خامنه اي است
اين بار، امامي كاشاني، امام جمعه  ◄

موقت تهران و در علن گفته است 
  :استواليت فقيه ناتوان 

مرداد، به روايت موج سبز  13در  ◄
 در كاشاني امامي اهللا آزادي، آيت

 اعتراف جمكران مسجد در سخناني
 تواند نمي فقيه واليت كه كرده است

 امام از او. كند حل را ايران مشكل
 هرچه كرده است  درخواست زمان
 :كند ظهور تر سريع

 از مستقيم طور به او در سخنانش كه   
 به خطاب شد، مي پخش قرآن شبكه
 امام اي: گفته است) عج(عصر امام

 واليت تو غيبت عصر در اگرچه زمان،
 نور فقيه واليت اما است، حاكم فقيه
 مي سو سو دور آن از كه است كمي
 .كند

 مراسم آنكه از قبل كاشاني، امامي
 آغاز جمكران مسجد در توسل دعاي
 واليت نور سويي كم به اشاره با شود،
 او: كرده است تصريح ايران، در فقيه
 اين كند، حل را مشكل تواند نمي كه

 اوضاع است اين كشور، اوضاع است
 را مشكل بايد تو بيايي، بايد تو دنيا،
  .كني حل

  
خامنه اي و احمدي نژاد * 

عصبي شده اند و دستگاه هاشان 
  :بهم ريخته اند

  
بر اساس آخرين خبر وضعيت  ◄

هم روحي احمدي نژاد به شدت به 
ريخته است و مرتب در كنار او بايد 
دوستان نزديكش باشند تا او را كنترل 

گفته مي شود كه وي اين روزها . كنند
بسيار عصبي است و برخي از دوستان 
وي مي گويند مسائل زيادي وي را 
. دچار افسردگي و عصبيت كرده است

  :از جمله
خامنه اي مي خواهد كه او كامال در  ●

در باره سركشي او از . اختيار او باشد
آنقدر گفتند و نوشتند » فرمان رهبر«

رابطه او با : كه او مجبور شد بگويد
خامنه اي رابطه مريدي و مرادي و 

 . فرزندي است= پدر
گروههاي شركت كننده در كودتا،   ●

براي كمكي كه به وي كرده اند، 
انتظار دريافت سهم خود از قدرت را 

 .دارند
شور به هيچ وجه مردم در داخل ك ●

 . براي وي مشروعيت قائل نيستند
وي » اپوزيسيون قانوني«گروههاي  ●

 . را رييس جمهور مشروع نمي دانند
كشورهاي اروپايي و غربي و برخي  ●

كشورهاي عربي و افريقايي اگر چه 
امر «رياست جمهوري او را بعنوان 

مي پذيرند، اما انتخابات را » واقع
ايران را به حق  قالبي  و مبارزه مردم

 . مي دانند و به او تبريك نمي گويند
مراجع و روحانيون بلند پايه از تاييد  ●

او خودداري كرده اند و  اعتراض ها 
احمدي  –به سركوبگري خامنه اي 

 .  نژاد را مكرر كرده اند
برخورد ميان وي و حاميانش در  ●

گروههاي كودتايي به شدت افزايش 
ئيس مجلس در اظهارات ر: يافته است

مراسم تحليف و ترك مجلس از سوي 
برخي از اصول گرايان و اعتراضها به 

 ... او بخاطر نصب رحيم مشائي و
برخي از نزديكان به خامنه اي  ●

همچنان تكرار مي كنند كه او نبايد 
 . خود را خرج احمدي نژاد مي كرد

تبديل شدن زندانها به شكنجه گاه ها  ●
و شتم و قتل  و  قتل گاه ها و  ضرب

تظاهر كنندگان كه  مردم او را مسبب 
  .اينهمه جنايت مي شناسند

خواست هاي وي را اعضاي كابينه  ●
عمل نمي كنند و پيامهاي او به  مجلس 
و نمايندگان و علما  مورد اعتناء قرار 

 .نمي گيرند
نيز در همين » بيت رهبري« ◄

 :وضعيت است
درگيري هاي ميان نيروهاي سپاه  ●
شماري روز .  ترش يافته استگس

افزون از فرماندهان سپاه و نيروهاي 

انتظامي و مسئوالن واواك  ادامه 
سركوب ها  را زيانبخش ارزيابي مي 

در ارتش نيز جنب و جوشهاي . كنند
تغييرهاي . اعتراضي مشاهده مي شوند

برخي از فرماندهان ارتش و سپاه و 
تغيير مسئوالن واواك، پاسخ 

ه مصلحت انديشي كودتاچيان ب
فرماندهان قواي نظامي و انتظامي و 

 . مسئوالن واواك است
فشار فتواهاي مراجع تقليد بر ضد  ●

شكنجه و قتل و ضرب و جرح و اعتراف 
گيري ها  و در تضاد قرار گرفتن خامنه 
اي با مراجع از لحاظ فقه و شرع، 
شكافي بزرگ در ميان حاميان كودتا 

موارد به  در برخي. ايجاد كرده است
اعتراض . درگيري نيز انجاميده است

سردار عالئي به قتل روح االميني زير 
شكنجه و نامه سردار ديگري  به او، يك 

 .نمونه از اين برخورد ها است
خامنه اي ناگزير شد دستور تعطيل  ●

فرمانده . زندان كهريزك را بدهد
نيروهاي انتظامي مجبور شد اعتراف 

و . شده است كند با مردم بدرفتاري
مسئوالن زندان كهريزك تحت پيگرد 

شنيده مي شود . قانوني قرار مي گيرند
كه برخي از افرادي كه در كشتار 
مبارزان دست داشته اند و لو رفته اند 
از ترس آنكه كودتاچيان تقصير ها را به 
گردن آنها بياندازند و سر به نيستشان 

 .كنند، در صدد فرار از كشور هستند
نظام واليت «درميان حاميان  ترس  ●

به ميزاني افزايش يافته است كه »  فقيه
هر كدام از سرداران و ماموران از 

دوري  »  رئيس جمهوري«و » رهبر«
 .مي گزينند

در مجلس نيز غوغايي بر پا است كه ◄
 :كسي قادر به كنترل آن نيست

برخي از نمايندگان مي گويند وقتي  ●
يس حكم حكومتي رهبر از سوي ري

جمهور كه خود را خيلي واليتي مي 
داند اينهمه مورد بي حرمتي قرار 
گرفته است، او چگونه مي تواند با 

 مجلس تعامل كند؟ 
نمايندگان حامي خود احمدي نژاد  ●

كه در  تشييع جنازه پسر روح االميني 
بوده اند مي گويند نمي دانند چه 
كساني اين جوانان را در زير شكنجه به 

ده اند كه البته دروغ مي قتل رسان
ولي كاتوزيان كه خود يكي از . گويند

كانديداهاي رايحه خوش خدمت بود 
بايد بررسي شود كه چه : گفته است

كساني جوانان را در زندان و زير 
 . شكنجه به قتل رسانده اند

تن از  60در مراسم تحليف،  ●
اصالح طلب و تني چند » نمايندگان«

 .نكردند شركت» اصول گرايان«از 
در :  برخي از نمايندگان مي گويند ●

جلسه راي اعتماد به وزرا شركت 
 .نخواهند كرد

كودتاچيان مجلس را تحقير كرده  ●
كميته رسيدگي به انتخابات كه : اند

كميته . ناگزير شد كار خود را رها كند
رسيدگي به سركوبها كه در مانده 

  . است
  

خبرهائي كه گوياي تحولي * 
  :باشندبزرگ  مي 

  
كاربدستان سركوب ها و ترتيب  ◄

دهندگان نمايش محاكمه، مجتبي 
فرزند خامنه اي و احمدي نژاد و 
حسين شريعتمداري و حجازي و 
جعفري و فيروز آبادي و دستياران آنها 

علت بركناري محسني اژه اي . هستند
از جمله اختالف بر سر گرفتن اعتراف 

از دستگير شدگان به توطئه براي 
. ندازي و ترور خامنه اي بوده استبرا

محسني اژه اي و دو معاون واواك، به 
 ريز ياهللا و خزائ بيحاج حبنامهاي 
نژاد هم دستور   ياحمد. روند يبار نم
 بيحاج حب. دهد يآنها را م يبركنار

 يو خزائ يضدجاسوس ونتاهللا معا
  .واواك بوده اند ژهيمعاونت و

 ،ايرنا گزارش ، به88مرداد  13در  ◄
 شب،  دوشنبه خزعلي، ابوالقاسم  شيخ
 تخصصي هاي نشست از روز سومين در

حضرت عبدالعظيم  حرم در مهدويت
اشاره او به (مي خواستند : گفته است

شوراي )هاشمي رفسنجاني است
ولي خبرگان . بوجود بياورند رهبري 

 اخير جريانهاي در و هستند بيدار
 خود حمايت اي نامه در آنها اكثريت

  ».كردند اعالم رهبري معظم مقام زا را
قول او كه از حاميان كودتاي     

انتخاباتي است، خوانائي دارد با خبري 
در باره يكي از علتهاي بركناري 

اشاره خزعلي به . محسني اژه اي
او در ادامه . هاشمي رفسنجاني است

... سخنانش، اعترافات ابطحي و 
  .راواقعي توصيف كرده است

اطالعات سپاه  رابازجوئي ها  ◄
، و جواد آزاده يعامر :تصدي مي كند

حسين و  يخامنه ا يمجتبتحت نظر 
ي بازجوئي ها و پرونده عتمداريشر

روش . سازي ها را در دست مي گيرند
ها شكستن شخصيت و ناگزير كردن به 

فيلم هاي اعترافات كه . اعتراف است
پخش شدند، پيش از انتشار، در بيت 

و اجازه پخش يافته  خامنه اي،  مشاهده
  .اند
نفر  10كشته هاي كهريزك بيش از  ◄

و نام كسي كه در  زير شكنجه مي باشد 
شركت داشته  پسر روح االمينيقتل 
از مسئوالن زندان  ،ذر شهرآ است،
   .است
، فعالين حقوق بشر 88مرداد  ١۵در  ◄

و دموكراسي در ايران گزارش كرده 
كساني كه در شكنجه و قتل : است
قيما نقش تنان قيام مردم ايران مسجوا

تا به شكنجه ها كه داده اند داشتند و 
حال منجر به مرگ تعداد زيادي از 

احمدرضا  ند،  عبارتند ازشده ا  جوانان
، معاون رادان) عامري(عامريان ، رادان

حقي  ،)از دستياران رادان(كشميري 
كوميجاني رئيس ، فرمانده گارد

پاسدار  سروان بازداشتگاه كهريزك،
، زندي معاون اردوگاه كهريزك

محسن ( قاتلين از پاسدار سيد موسوي 
، افسر پاسدار سيد حسيني )روح االمين

نفر از  8افسر نگهبان زندان كهريزك و 
افراد گارد كه با نقاب زندانيان را مورد 

 .شكنجه قرار مي دادند
احمد رضا رادان به اتفاق تعدادي      

 ميري، عامرياناز همدستانش مانند كش
و حقي با هلي كوپتر چند ) عامري(

روز درهفته به كهريزك مي آيند و 
زندانيان را خود مورد شكنجه هاي 

احمد  .دنوحشيانه و تحقير قرار مي ده
ه رضا رادان خطاب به زندانيان گفت

در دنيا اول اينجا است زنداني  :است
كه زنداني را آدم مي كنيم بعد 

  !وابوغريب و گوانتانام
، )88مرداد  18(به گزارش ايلنا  ◄

حميد رضا كاتوزيان، عضو كميته 
تشر : ياب مجلس گفته است  حقيقت

تواند پاسخگوي  زدن به دو نفر نمي
حوادث اخير باشد و شخص فرمانده 
ناجا مسوول وقايعي است كه در 

  .كهريزك رخ داده است
متاسفانه مسائلي در آنجا رخ داده كه 

  هاي  فتن برخي جوانمنجر به از ميان ر
شخص فرمانده  .كشور و قتل شده است

دانم و  ناجا را مسوول اين مسائل مي
  اينكه .است اوپاسخ گويد الزم

  4در صفحه 
  

 وقتي رژيم مي ترسد
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ما اطالعي از اين مسائل گويند  مي
براساس  .ايم درست نيست نداشته
اي  هاي روزانه هاي ما گزارش بررسي

شده است از  به اين مسووالن داده مي
رو رفتارهاي خودسرانه در اين 

  .دانم ها را خيلي بعيد مي بازداشتگاه
مرداد، محمد رضا خاتمي،  17در  ◄

دبير پيشين حزب مشاركت، مصاحبه اي 
: را انجام داده و در آن، به اين پرسش 

برابر با اخبار منتشر شده پنج دسته 
ضابط قضايي افراد را دستگير مي 

اعضاي حزب شما توسط كدام . كردند
يك از ضابطين قضايي بازداشت 

 :شدند؟ پاسخ داده است
مطمئنيم كه دستگيري ها توسط  

وزارت اطالعات يا مستقيماً توسط 
اگرچه يك . دستگاه قضايي نبوده است

حكم قضايي كلي كه تاريخ حكم هم 
مربوط به قبل تر بوده، داشتند اما 
 .دستگاه قضايي راساً نقشي نداشته است

شواهد . نبوده استنيروي انتظامي هم 
و قرائن حاكي از اين است كه 
دستگيري ها زير نظر قرارگاه ثاراهللا 

  .بوده است
خانواده رحيم از قرار اطالع،  ◄

صفوي از وي خواسته اند در جلسات 
مربوط به فرماندهان سپاه كه حامي 

  .هستند شركت نكند خامنه اي
زن و بچه سردار  از قرار اطالع،  ◄

 .اكبر گفته اند رادان شبها اهللا
در مالقات محسني اژه اي با مير  ◄

شرايط سختي را   وي ،حسين موسوي
براي مير حسين موسوي پيش بيني 

. و از او خواسته بود كوتاه بيايد كرده
برو به اربابت بگو  :پاسخ شنيده بود

  .دست از استقامت بر نمي دارم
  

ادامه تصفيه در واواك توسط * 
  :حكومت كودتا

  
، سايت الف 88مرداد  17در  ◄

 حاج عزل از پس: گزارش كرده است
 واواك، معاون دو خزايي، و اهللا حبيب
 دكتر توديع مراسم واواك در امروز

 اطالعات آوري فن معاون فيروزآبادي
 مراسم زودي به و شد برگزار وزارتخانه

 وزارتخانه اين پارلماني معاون توديع
 .شد خواهد برگزار نيز

 مسووليت سابقه سال ٢۵ فيروزآبادي
 از و داشته اطالعات وزارت در فني

 .رود مي شمار به IT برجسته متخصصان
 توديع مراسم فردا اخبار، آخرين طبق

 واواك پارلماني معاون زاده منصوري
 شود مي گفته و شد خواهد برگزار
 تغيير زودي به نيز حفاظت معاونت
 .كرد خواهد

 گيرد مي صورت حالي در تغييرات اين
 سرپرستي و ندارد وزير وزارتخانه كه
 .است جمهور رييس با آن
 اسفنديار كه است ذكر قابل
 وزارت در ١٣۶۵ سال تا مشايي رحيم

 قديمي نيروهاي و است بوده اطالعات
 .شناسد مي خوبي به را وزارت
 مجلس 62 سال مصوبه ست، گفتني
 را اطالعات وزير اسالمي، شوراي
 همترينم كه داند مي شرايطي داراي

 حد در اطالعات وزير ديني سوابق آن
 هيچ در وي عضويت عدم و اجتهاد
 كه آنجايي از. است گروهي و حزب
 باشد، نداشته وزير اطالعات وزارت اگر

 تعيين سرپرست تواند مي جمهور رئيس
 عهده بر را آن سرپرستي وي خود يا

 عينا سرپرست اختيارات بنابراين گيرد؛
 به نتيجه در و تاس وزير اختيارات مثل
 اطالعات وزارت سرپرست منطقي طور
 عضو هم و باشد اجتهاد حد در هم بايد
 .نباشد گروهي و حزب هيچ

  

يك كارگاه آلماني تهديد * 
شده است به تعطيل هرگاه 
كاركنان خود را با تهديد به 
اخراج از شركت در جنبش باز 

  :!ندارد
  
مجله فرانسوي نوول اوبسرواتور  ◄

از قول وال استريت ) 2009 ژوئيه 31(
ژورنال همان تاريخ ، اطالع داده است 

 Knaufكه يك كارفرمائي آلماني بنام 
Gips  كه مصالح ساختماني توليد مي

كند را رژيم مجبور كرده است به 
كاركنان خود ابالغ كند اگردر 
تظاهرات  بر ضد رژيم  شركت كنند، 

اين كارفرمائي . اخراج خواهند شد
آلماني است و دو هفته پيش،  –ايراني 

ساله  34يكي از مسئوالن آن كه مردي 
  . است توقيف شده است

بديهي است كار : انقالب اسالمي
فرمايان ايراني نيز ناگزير شده اند 
كاركنان خود را تهديد به اخراج كنند 

  . هرگاه در جنبش شركت كنند
  

اروپا و امريكا گرچه انتخاب * 
دانند  احمدي نژاد را تقلبي مي

و به او تبريك نمي گويند، اما 
رياست جمهوري او را، بعنوان 

  :امر واقع،مي پذيرند
  
، روبرت جيبس، 2009اوت  5در  ◄

سخنگوي كاخ سفيد، نخست احمدي 
نژاد را رئيس جمهوري قانوني خواند 

او (اشتباه كرده : اما اندكي بعد، گفت
احمدي نژاد را رهبر منتخب خوانده 

سفيد هرچند رياست كاخ . است) بود
جمهوري احمدي نژاد را بعنوان امر 
واقع مي پذيرد اما  قضاوت در اين 
باره كه او رئيس جمهوري منتخب 

تصميم در . هست يا نيست، با او نيست
  . اين باره با ملت ايران است

در همان تاريخ، اتحاديه اروپا  ◄
گفت تجديد رياست جمهوري 

و . احمدي نژاد را تبريك نمي گويد
رفتار رژيم را با مردم معترض به نتايج 

  .انتخابات، محكوم مي كند
احمدي نژاد در مراسم تحليف،  ◄

ملت ايران نه براي تبريك : گفت
گفتن شما ارزشي قائل است و نه براي 

  !تبريك نگفتن شما
  

امريكا در : هيالري كلينتون* 
پرده به اپوزيسيون ايران كمك 
  :كرده و همچنان كمك مي كند

  
به گزارش خبرگزاري فرانسه،  در  ◄

، هيالري كلينتون، وزير 2009اوت  9
امريكا در : خارجه امريكا گفته است

پرده به مخالفان رژيم ايران بسيار 
ما نمي خواهيم . كمك كرده است

خود را ميان مقامات ايران و مردم 
ايران قرار دهيم كه بطور قانوني در 
. حركت اعتراضي بر ضد آنها هستند

زيرا اگر ما بسيار زود و بسيار قوي 
مداخله كنيم، مقامات رژيم مداخله ما 
را دست آويز مي كنند براي متحد 
  . كردن كشور بر ضد اعتراض كنندگان

اين اطالعات روشن مي : انقالب اسالمي
كنند كه محاكمه فرمايشي و نمايشي 

گزارشگر وحشت سران رژيم مافياها از 
  :ادامه جنبش مردم است

  

حاكمه فرمايشي و م
نمايشي يعني اين كه 

نزاع از راه حذف 
  :حل و فصل مي شود

  
  

 ،   بخش ديگري از 88مرداد  10در       
به فرماندهي سيد  ،كودتاي انتخاباتي

اگر نگوييم  . اجرا شد علي خامنه اي 
 در دورهخرين دادگاه فرمايشي آشبيه 

به بايد يادآور شويم كه  اما ، شاه بود
، ري از تحليلگران اين دادگاهنظر بسيا

سيد  بزرگاشتباهاتي يكي ديگر از 
  . بود كودتادستياران او در علي و 

، قصد تا قبل از برگزاري دادگاه     
را » اعترافات«اين بود كه برخي از 

اما بامخالفت هايي كه  .پخش كنند
بر اين شد كه قرار  بعمل آمدند، 

  . پخش نشوند »اعترافات«
از  هفته پيش بياد آورد كه دوبايد       
جنتي در نماز جمعه گفته بود بايد  آن، 

اعترافات شركت كنندگان در 
 . پخش شوند اغتشاشات بعد از انتخابات 

د كه شسردار جواني مدعي  او، بعد از 
اعترافات براي بسياري از مردم پخش 

كميسيون امنيت بعد . مهم خواهد بود
نها با آمجلس نيز كه وابستگي برخي از 

سپاه و جمعيت ايثارگران به روشني 
خواستار پخش اين  ،مشخص است

براي . شداعترافات از صدا و سيما 
را واواك » وزير« ،»اعترافات«پخش 

محسني اژه اي  . تحت فشار قرار داد
نيز بدون اينكه از مراجع قضايي كسب 

تن  »اعترافات«پخش به  ،دكنتكليف 
داد و  ، تغيير رأياما روز بعد .داد

به دنبال . شد» اعترافات«پخش مخالف 
، يعني رييس حقوق بشر اسالمياو، 

محمد جواد الريجاني كه از مشاوران 
قوه قضاييه مي باشد ضمن انتقاد از 

را به صالح ، اين كار »اعترافات« پخش 
  .كشور ندانست

اين واكنش ها و مخالفت ها به       
از سوي دليل فتواهاي صادر شده 

در قم بود كه تقليدز مراجع برخي ا
و پخش ان را خالف گرفتن اعترافات 

مخالفت و نيز،  شرع مي دانستند
كه بودند حقوق بشر مدافع سازمانهاي 

گرفتن اعترافات در شرايط سخت 
زندانهاي ايران را غير قانوني اعالم 

به دليل نياز با اين همه، . كرده بودند
» تاعترافا«به  مطلقه فقيه،  نظام واليت

توجهي به غير شرعي و پخش آنها، 
بودن و غير قانوني بودن ان از سوي 

اما . سيد علي و كودتاچيان نشد
موجب بروز اختالفاتي  هفتواهاي صادر

شديد در ميان سرداران سپاه و 
زيرا بسياري . شده اندمسئولين امنيتي 

براي فتواي مراجع ارزش ديني قائل 
پخش : اينها مي گفتند.  هستند

رافات به صالح مصالح كشور نيست اعت
  . انجام بگيردو نبايد 

در مخمصه  »رهبر«اما هر زمان كه      
اي گير مي افتد و نياز به دستگيري و 

 گرفتن پيدا مي شود، اعتراف 
 براي كردن ها دستگيري ها و شكنجه 

. دنمي شوانجام »  عترافاتا«گرفتن 
 (ماجراي قتلهاي سياسي در  چنانكه

بنا بر قول شاخه زنجيره اي قتل هاي 
هنگامي كه  ،)تبليغاتي سازمان ترور

رد ، يعني به مخمصه افتادخامنه اي 
شاخه فتواي سازمان و قاتالن به او پاي 

نظام «جنايتكار ترور او رسيد، مأموران 
 »رهبر«براي اينكه بتوانند » فقيهواليت 

سازند و وي را خارج ن مخمصه آز ارا 
ساختند حاكي ي ئسناريو مبري كنند،

بيگانه در بدنه نظام و نفوذ جاسوسان از 
. ترتيب يافتن قتلهاي از سوي آنها

گفت  ،در سخنراني خود خامنه اي،
اين جنايت ها و ترورها به دليل نفوذ 
برخي از جاسوسان و نيروهاي 
اطالعاتي غربي در ميان برخي از 
نيروهاي ساده انديش امنيتي كشور 

  .بوده است 
امنيتي و  ، مأمورانن سناريوبرآبنا      

اطالعاتي و نظامي  بيت رهبري به فكر 
دستگيري و اعتراف گيري ازبرخي از 

همسر  ، يكينهااز آ .متهمان افتادند
يار دستسعيد امامي  .بودسعيد امامي 

به دليل اينكه  اما . خامنه اي بودوفادار 
ادامه حياتش براي نظام واليت 

ن خامنه مأموراتوسط  شد، خطرناك 
  .به قتل رسيد اي 

و وابستگان به پيشه باند جنايت        
اصغر مير حجازي و حسين 

مچيان و روح اهللا اشريعتمداري و باد
دادن با  تاوارد كار شدند ...حسينيان و

اعترافات  ،شكنجه هاي بي رحمانه
  .اخذ كنندنها آرا از  »رهبر«مورد نياز 

اين سناريو بود كه اجراي  در پي  
افراد زير،  كنجه گران به نام از جملهش

  : شهرت يافتند
علي اكبر باوند  معروف به  مجتبي   - 

مشهور به اميري از اعضاي  –بابايي 
  برجسته بازجويي و ترور 

احمد شيخا  معروف  به احمد نياكان  - 
 سازمانمشهور به تفتازاني  از اعضاي  –

ترورهاي داخلي و خارجي و از 
جويان معروف و باز شكنجه گران

  زندانهاي كشور 
معروف به  –جواد عباسي كنگوري - 
ملي  عضو برجسته آمشهور به  –زاده آ

ترورهاي داخلي و خارجي و سازمان 
از شكنجه گران به نام عامل در شكنجه 

  .همسر سعيد امامي 
مصطفي منتظري معروف به  - 
از -  "شربياني"مشهور به  "فرقاني"

ي و ترورهاي داخل سازماناعضاي 
خارجي  و از شكنجه گران و بازجويان 

   اواكمعروف و
معروف به  "مهدي قوامي هنر   - 
ترورهاي  سازماناز اعضاي  "قوام"

  .از بازجويان به نام . داخلي و خارجي 
از  –حجت االسالم عباسعلي فراتيان  - 

اعضاي باند هاي قضايي و اطالعاتي 
كه حاكم شرع تعزيرات متهمان قتل 

اي در كنار محمد نيازي  هاي زنجيره
  .بود 

بازجويي و شكنجه متهمان به كار     
كه به سرپرستي  »قتل هاي زنجيره اي«

مير حجازي و حسين شريعتمداري و 
نظارت حجت االسالم محمد نيازي 

به  ،دادستان نظامي وقت انجام شد
 »يت اهللاآ«جايي رسيد كه صداي 

 . آمدمروي معاون قوه قضاييه نيز در 
وي در جريان بازديد از همسر زيرا 

سعيد امامي متوجه شده بود كه شكنجه 
موجب شده است كه استخوان قوزك 

  .پاي وي از گوشت خارج شود 
وقتي جريان شكنجه متهمان به     

بيرون درز كرد و فيلم هاي بازجويي 
نها در خيابانهاي تهران هم به فروش آ

نظام به وحشت افتاد زيرا برخي  ، رسيد
نها را در آايندگان تقاضاي پخش از نم

متوجه خامنه اي . مجلس كردند

و دستور داد اين  شدخرابي اوضاع 
  .د نمجلس پخش نشودر فيلم ها 

ن روز رييس آمحمد خاتمي كه      
بود و كروبي كه رييس  يجمهور

ن روز آمجلس بود و  بهزاد نبوي كه 
براي اينكه  ، معاون رييس مجلس بود

از پيگيري جريان  ،نشودنظام بي اعتبار 
شكنجه هاي وحشتناك خود داري 

باورشان نمي شد روزي  البته . كردند
  .ايدبيهمين بال بر سر خودشان 

به هر حال با توجه به فرمان سيد      
علي خامنه اي شكنجه گران نه تنها 
دستگير و محاكمه علني نشدند بلكه تنها 

در دادگاهي با حضور ديگر ياران خود  
  .نفصال از كار محكوم شدندبه ا
با گذشت چند سال و جريان     

برخاستن مردم به و  88انتخابات سال 
بار ديگر اعتراف گيري مورد  ، اعتراض

بعد از از اين رو، . شد »رهبر«نياز 
دستگيري برخي از مسئوالن اصالح 
طلب و همچنين ادعاي رهبري مبني 
بر دخالت بيگانگان در اين اعتراضات 

كنجه تحت نظر مير حجازي و باند ش
شريعتمداري وارد كار شدند و با 
همكاري نيروهاي دوره ديده 
اطالعاتي و امنيتي سپاه پاسداران كه 
دوره هاي خاص روانگرداني را در 
روسيه و كره شمالي و چين گذرانده 
اند مانند سردار عليرضا صداقت 
متخصص بازجويي با داروهاي 

 تا روانگردان به ميدان امدند 
براي را  » رهبر«مورد نياز » اعترافات«

از بازداشت سخنراني در مراسم تنفيذ، 
  .، بگيرندشدگان

راف گيري  از مسئوالن عالوه بر اعت     
پرونده براي تكميل ، جبهه اصالحات

 ، دخالت بيگانگان در انقالب مخملي
ديگري از برخي گيري  اعتراف به  نياز
اين كار  . جوان بود دستگير شدگاناز 

بر عهده حفاظت اطالعات نيروي 
افراد اين . انتظامي گذارده شده بود

به دليل عدم تجربه و وحشيگري دايره 
 تن را  14به حال حدود ، تا بيش از حد

  .زير شكنجه كشته شده اند 
اين واقعيت ها و خالي از ارزش       

حقوقي بودن اعترافها سبب مخالفت 
. ندرافات شدبا اعتواواك و قوه قضائيه 

به فكر شيوه اي ديگر  رهبري كودتا
اصرار . فتادپخش اعتراف ها ابراي 

  »اعترافات«داشت پيش از روز تنفيذ، 
اين شد كه دو روز پيش . پخش شوند

از تنفيذ، دادگاه فرمايشي و نمايشي 
از تلويزيون » اعترافات«تشكيل و 
  . پخش شدند

  
اعتراف گيري ها نتيجه قهري *

كردن پي آمد تقلب پيش بيني ن
  :بزرگ بود

  
كودتاي انتخاباتي را  پي آمدهاياما    

او درست سيد علي و ياران و مشاوران 
ه بودند پنداشت .ارزيابي نكرده بودند

بدون اعتراضات گسترده  ماجراكه 
از اين .  مردمي به پايان خواهد رسيد

 اجراي اين رو، فكر نمي كردند در
در   .وندروبرو ش طرح كودتا، با مشكل

چند مرحله را پيش آنها  طرح كودتا،
  :بيني كرده بودند

بزرگ  مي تقلب  ، مرحله اولدر  ●
ن را مخفيانه آ. بايد انجام مي گرفت

كسي كردند خيال  . ندانجام داد
اما . تقلب نشدمتوجه چگونگي انجام 

هاشمي رفسنجاني و خاتمي و ابطحي و 
مير حسين موسوي از تقلب آگاه 

شمي رفسنجاني و خاتمي و ها. بودند
موسوي به خود خامنه اي گفته و 
نوشته و هشدار د اده بودند كه تقلب 

  جنبش 
  5در صفحه 

 وقتي رژيم مي ترسد
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ابطحي نيز . اعتراضي ببار خواهد آورد
خرداد، اعالن كرد  22روز پيش از  3

كه انتخابات نمايش است و احمدي 
نژاد را از صندوق بيرون خواهند 

كر نمي با وجود اين، آنها ف.  آورد
كردند تقلب بدين بزرگي باشد و 
اميدوار بودند كه مشاركت مردم، 

بزرگي تقلب، . تقلب را بي اثر مي كند
خامنه اي را ناگزير كرد اول وقت روز 

منتظر بدون اينكه  خرداد،  23شنبه 
شوراي اعالن نتايج انتخابات از سوي 

شود، بيانيه كذائي را صادر نگهبان 
دهان ها را مي با اين تصور كه . كرد

بندد و مانع از آن مي شود كه آب از 
 . آب تكان بخورد

سبب  اعالم نتايج دوم، در مرحله  - 
اعتراض نامزدها و گروهي كم از 

نيروهاي امنيتي و   . جوانان مي شود
خود را نشان مي  سپاه مشت فوالدين 

سركوب اگر كفايت نكرد، با . دهند
 كنندگان را به عتراضو سريع اشديد 

خانه هاي خود باز خواهند گرداند و 
سمج تر ها را هم روانه زندانها خواهند 

وقتي سيد علي متوجه شد كه . كرد
جنبش اعتراضي وسيع است و برغم 

و اين  ادامه دارد سركوبهاي وحشيانه، 
بار  اعتراض ديگر نه انتخابات كه به 
خود او و واليت فقيه است، ناچار 

اي خود مرحله سومي براي طرح كودت
  : قائل شد و وارد اين مرحله شد

به شوراي نگهبان دستور داد مدت  - 1
بررسي و تاييد نتيجه انتخابات را 

چند تن از نزديكان و . افزايش دهد
مشاوران خود را به اسم گروه ناظر بر 

درصد از صندوقهاي راي    10بازبيني 
  .كردمعرفي 

تنفيذ حكم رياست آنكه براي  - 2
 رامش انجام شود، ، در آجمهوري

مجبور شد اين مراسم را به تاخير 
 . اندازد 

تعداد بيشتري از شد   بر آن  – 3
مراجع را وادار به ارسال پيام تبريك 

  .انتخاب احمدي نژاد نمايد
ساي برخي از ؤربر آن شد   - 4

عرب  –اروپايي  –كشورهاي امريكايي 
با دادن وعده كمك و  ، و افريقايي

فرستادن پيام تبريك  همكاري وادار به
  .رييس جمهوري نمايد

هواداران خود را متقاعد برآن شد   - ۵
 »شايعات تقلب در انتخابات«كند كه 

و انتخاب احمدي نژاد به  دروغ هستند
 ودليل دارا بودن لياقت و شايستگي ا

  .بوده است 
و چون جنبش فرو نخوابيد، پخش  – 6
 :ها ناگزير شد» اعتراف«

برگزاري  ه به روزماند چند روز   
مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري 

،  خامنه اي و دستياران او احمدي نژاد
زيرا . خود را گم كردند يدست و پا

جنبش ادامه يافت و خامنه اي  و 
واليت فقيه ديدند كه باخت هاي 

 :بزرگ زير را كرده اند
مذهبي  –نظام فاقد مشروعيت ملي  ●
 شدهاخالقي وسياسي  –اجتماعي  –

  . است
مغضوب همگان گشته و  سيد علي  ●

بي كفايتي او بر مردم ايران و جهان 
 . عيان شده است

، احمدي نژاددست نشانده او،  ●
 .وضعي بدتر از او را پيدا كرده است

خامنه اي را ولي مراجع روحانيان و  ●
و  خوانده دولت را كودتايي جائر و 

نظام را فاقد مشروعيت اعالم كرده اند 
.  
گروههاي سياسي با جرات دولت را  ●

خامنه اي را فاقد صالحيت  كودتايي و 
  .و مشروعيت خوانده اند

واليت مطلقه نظام  اين بار مردم   ●
را فاقد مشروعيت دانسته و فقيه 

يك دولت آنهم به رأي «خواهان 
  .و جمهوري ايراني شده اند» ملت

كشورهاي اروپايي و برخي امريكا و   ●
افريقايي و عربي نظام و كشورهاي از 

را فاقد مشروعيت مي  يرييس جمهور
  .دانند

ديگر ممكن نيست مراسم تنفيذ و  ●
تحليف را بدون حضور مردم در صحنه 

  . براي اعتراض به رژيم، برگزار كرد
اين شد كه بخاطر دست و پا گم      

كردن و تنگ بودن زمان، دادگاه 
 اما. نمايشي و فرمايشي را تشكيل دادند

اعترافات ديگر اثر «اثر نكرد و شعار 
 نيز بر شعارهاي مردم در جنبش» ندارد

  .افزوده شد
  

تنفيذ و تحليفي در درون * 
  : هفت بند قواي سركوب

  
در چنين وضعيتي به نظر مي رسد     

 ساخته،كه نظام در تله اي كه خود 
گير افتاده و دست زدن به برخي 

همه  جرحضرب و  :رفتارها از جمله
شكنجه جوانان در زندانها  وقشار مردم ا

نها به قتل آمورد از  14كه بيش از 
تير اندازي كور به  ومنجر شده است 
ا و زندان كهريزك مردم در خيابانه

كه شهرت زندانهاي گوانتانامو و 
ابوغريب را پيدا كرد و اعتراف ستاني 
و نظامي كردن شهرها و دستگاه 

پخش  تبليغاتي را به كارگاه توليد و
با ريزش شديد  دروغ بدل كردن، 

هواداران و از بين رفتن ته مانده 
اعتبار و مشروعيت مواجه شده است 
بنابراين به اميد اينكه بتواند نيروهاي 
نظامي و امنيتي خود را حفظ نمايد 
برگ اخر خودرا رو كرد و با  اميد 
تغيير وضعيت خواستار نمايش فيلم 

وبرو اعترافات شد كه با مخالفت ر
  .گرديد 

اينبار هم خامنه اي گول مشاوران و     
 نمايشنزديكان خود را خورد زيرا اين 

تلويزيوني همانگونه كه ديگر ترفندها 
اين . زيان بخش بودبراي اين نظام 

به معضلي  ،ينده نزديكآدر  ،نمايش نيز
  .براي رژيم  تبديل خواهد شد

چنانكه ناگزير شدند مراسم تنفيذ را      
مجلس به . مه مخفي برگزار كنندني

چهره ها همه . مجلس ترحيم مي ماند
حتي چهره هاي خامنه اي . مغموم بود

و احمدي نژاد و شاهرودي و الريجاني 
. از خانواده خميني كسي نبود. و جنتي

هاشمي رفسنجاني و خاتمي و موسوي 
  . و كروبي هم نبودند

نيمي از مجلس را از آدمهائي     
د كه نمي دانستند چه پركرده بودن

وقتي . وقت بايد ابراز احساسات كنند
خامنه اي ابراز خشونتي مي كرد، پرده 
اي كنار مي رفت و شخصي نمايان مي 
شد و به كساني كه از رديف سوم ببعد 
نشسته بودند، با دست دستور مي داد 

  . ابراز احساسات كنند
در بيرون از محل تنفيذ، مردم در      

و شعارهاي خود را سر صحنه بودند 
اهللا اكبر، مرگ بر ديكتاتور، : مي دادند

خامنه اي قاتله رهبريش باطله و، 
  ...بسيجي و اعتراف ديگر اثر ندارد و 

مرداد، سال روز انقالب  14در      
در مجلس . مشروطيت، روز تحليف بود

مافياها اين سال روز ناديده گرفته شده 
در  اطراف مجلس را قواي رژيم،. بود

چندين رديف چون حلقه در ميان 
 24كسي كه گويا با . گرفته بودند

ميليون رأي به رياست جمهوري 
رسيده است، نه از ميان مردم كه با 

اين بار نيز، . هلي كوپتر به مجلس آمد
. مجلس به مجلس سوگواري مي ماند

» رئيس«و » رئيس مجلس«سه ناطق، 
به » رئيس جمهوري«قوه قضائيه و 

نيش مي زدند و خطاب به يكديگر 
  .يكديگر، بايد و نبايد مي گفتند

در بيرون مجلس، در ميدان       
بهارستان و خيابانهاي اطراف و خيابان 
ناصر خسرو و بازار، مردم  حضور يافته 
بودند و شعارهاي دو روز پيش را تكرار 

يك دولت آنهم «دو شعار . مي كردند
و استقالل، آزادي، » به رأي ملت

  . وري ايراني نيز داده مي شدندجمه
خامنه اي جنبش مردم را       

كاريكاتور جنبش همين مردم در 
اما وقتي او . توصيف كرد ۵٧انقالب 

و دست نشانده اش از مردم مي ترسند، 
پس او است كه كاريكاتور شاه سابق 

  .شده است
  
   :جريان نمايش فيلم اعترافات*
   

ه كودتا چيان وقتي با مخالفت قو  
جا در  ،مواجه شدند  واواكقضاييه و 

محاكمه نمايشنامه تصميم گرفتند 
و » آمران و مأموران كودتاي مخملي«
. ترتيب بدهند را  به » اعترافات«

اجرا شد، از با عجله بسيار نمايش نامه 
نتوانستند محصول شكنجه  اين رو، 

را از ديدهاي تيز بين »اعترافات«بودن 
 هم در:  نيز مخفي كنند

اشاره هاي وجود داشتند »اعترافات«
كه آشكار مي كردند زير فشار انجام 
شده اند و هم نتوانسته بودند ايماء و 
اشاره هاي صحنه گردان ها را حذف 

  . كنند
از نمايش، دستگاه روزهاي قبل در       

تبليغاتي رژيم كودتا مرتب يادآوري 
مي كرد كه روز شنبه محاكمه انجام 

به دليل انجام  انمتهم. خواهد شد
اعمال مجرمانه و ارتباط با بيگانگان 

مردم منتظر اين . مي شوندمحاكمه 
چه كساني ببينند و بشنوند رژيم بودند 

كودتاي مخملي «را به جرم شركت در 
 . به محاكمه خواهد كشاند »اغتشاشاتو 

به جاي بيست نفري كه  ، روز محاكمه
حدود  ، مردم قرار بود محاكمه شوند

. ديدند» جلسه دادگاه«در  رانفر 100
نها كساني بودندكه قرار بود آبرخي از 

از صدا و سيما پخش شان فيلم  اعترافات
  .شود 

 ي، نمايشدر دادگاه فرمايشي و       
گفته هاي محبتي معاون دادستان 
دادگاههاي عمومي و انقالب بسيار 

 ن بخشدرآبه خصوص  .جالب بود
 ر پيدافراد كه  شدمدعي  وا  كه

 – يك جاسوس دستگير شده اعترافات
بلحاظ امنيتي نمي توان نام و نشان او 

، توقيف و تحت پيگرد قرار  -را گفت 
 اعترافات  نآبر اساس  . گرفته اند
در برخي ازاعضاي حاضر  جاسوس،
ارتباطاتي با برخي از گروهها دادگاه، 

و موسسات وابسته به غرب داشته اند و 
ه انقالبي مخملي قرار بوده كه دست ب

بزنند اوكراين روي داد، نچه در آشبيه 
  .)نقل به مضمون  (.

تلويزيوني صدا و سيماي  نمايشدر       
بيت رهبري چند نكته مهم تحت امر 
  : از اين قرار. ندوجود داشت

چهره هاي ابطحي و عطريانفر  -  1
نشان دهنده دوران پرفشاري بود كه 

شم گودي زير چ. نها رفته بودآبر 
ابطحي و كاهش شديد وزن او نشان 
مي داد كه شديدا تحت فشار بوده 

  .است
ي كه بر زبان شيوه گفتار و كلمات - 2

تاثير جاري مي شدند، ابطحي 
داروهاي  جديدي را كه به قول 

 را  دختر و همسرش به او داده اند
از  اوهمسر و دختر . آشكار مي كرد

وي نقل كرده اند كه چند روزي است 
به او قرص هايي مي دهند كه او را كه 

 ...رام مي كند و آخيلي 
از وي پرسيده مي شود وقتي  -  3 

يا بر همين مواضع آبيرون رفتيد 
به   ،)نقل به مضمون  (ماند خواهيد 

 ورايصداي ريزي در  و، هنگام پاسخ ا
گفتگوي دو  . ه مي شودشنيد وصداي ا

نها به آنفر ديگر است كه يكي از
. ويد حرفها تكراري استديگري مي گ

خش فيلم قطع مي شود و بعد،  پ
 . به سخن در مي آيدعطريانفر 

در گفته هاي ابطحي و عطريانفر  - 4
 چند موضوع خيلي مهم و شبيه هم

 :هستند
 انكار ميتقلب را وجود هر دو  ●

  .كردند 
هردو معتقد بودند كه ديگران هم   ●

نها فكر مي كنند و اعتقادي به آمانند 
بهزاد نبوي و امين  از. لب ندارندتق

  . نام مي برندزاده 
حفظ نظام از  :مي گويندهر دو  ●

اوجب واجبات است و بايد به هر 
 .صورت حفظ شود

تصميم با شجاعت  :ي گويندهر دو م ●
 .اند گرفتهاعتراف  به
با صداقت گفتگو  :مي گويندهر دو  ●

 .مي كنند
 درشرايط زندان  : مي گويندهر دو  ●
و درك مسائل اهميت واقعيت زيابي با

 .اندداشته 
رهبري و شيوه  :مي گويندهر دو  ●

رهبري وي به حفظ امنيت در كشور 
  .كمك نموده است

بعدها گفته هاي  :هر دو مي گويند ●
  .خود را تكذيب نخواهند كرد

تفاوت ميان تقلب  : هر دو مي گويند ●
و تخلف و اينكه هر دو معتقد بودند كه 

  .مورد اشتباه كرده انددر اين 
هر دو معترف بودند كه در زندان با  ●

بازجويان دوست بوده اند و به خوبي 
   .نها رفتار شده استآبا 
  ...و

هر كس را كه » اعترافات«فيلم البته      
بعد از  ، اند پخش كردهتلويزيون  از
همه گفته هاي خود  ،زادي از زندانآ

شار و را در برنامه اعترافات ناشي از ف
به  . اعالم كرده اندكتك و شكنجه 

همين دليل است كه هيچ كس اين 
نمايش ها را قبول ندارد و همه مي 
دانند كه هدف نظام از اين نمايش ها 
تنها حفظ نيروهاي خودي و هوادار 

نها هم تا حدي در حال حاضر، آ. است
دچار ترديد شده اند به خصوص از 
 زماني كه متوجه شده اند برخي از

  .افراد در زير شكنجه كشته شده اند
اين امر كه در دادگاه فرمايشي و  ●

متهمين لباس هاي متفاوتي با  نمايشي، 
معني اين امر آنست . يكديگر داشتند

زندانيان در محل هاي مختلف  كه 
  .نگاهداري مي شوند

بنا به گفته خانواده برخي از متهمين،  ●
روز پيش از نها حتي تا آبرخي از 

روز نمي دانستند كه  ع محاكمه، شرو
 همسر .برده مي شوند» دادگاه«بعد به 

مير دامادي در مصاحبه با بي بي سي 
ديروز كه با ايشان صحبت كردم  :گفت

خبري از اين نبود كه ايشان بايد به 
دادگاه بروند و ناگهان براي محاكمه 

  .ايشان را برده اند 
محاكمه  ادعاي مسئوالن كهبر خالف  ●
جز چند خبرنگار از ، ي استعلن

خبرنگار  ،...خبرگزاري ايرنا و فارس و

ديگري اجازه حضور در دادگاه را 
  .نداشت 

هيچ كدام از متهمان وكيل نداشتند  ●
و وكالي خانواده ها از وكال خواسته 

  . اند در دادگاه حاضر نشدند
اينك نوبت آنست كه   :انقالب اسالمي

را  قسمت اول تبارشناسي كودتاچيان
  :بخوانيم

  

تبارشناسي 
  1 –كودتاچيان 

  
  

در هر برهه  از تاريخ مسائلي اتفاق      
مي افتد كه در سالهاي بعد،  مورخان 
به تحقيق از عوامل ايجاد آن اتفاق و 
افراد و گروههاي دخيل در آن مي 

  .پردازند
نگارنده بر اين باور است كه در     

حال حاضر با توجه به اطالعات موجود 
ي توان برخي از چهره هاي دخيل م

در اين كودتا را براي استفاده 
آيندگان در اختيار قرار دهد و معتقد 
است كه اين اطالعات هرگز به دليل 
سانسور حاكم و بسته بودن شرايط در 
ايران كامل و دقيق نيست اما مي 
كوشد بر اساس اطالعاتي كه از ايران 
به دست آورده است، تا حدي كه 

دارد افراد و گروههاي دخيل امكان 
  .در اين كودتا را بشناساند

پيرامون حاكمان مستبد و جائر      
تحقيقات و بررسي هايي به عمل آمده 

آن تحقيق ها  بكار اين تحقيق . اند
در اين مطالعه، نخست به . آمده اند

معروفي گروها و افراد غير نظامي 
به دنبال آن، . پرداخته مي شود

اندر كار كودتا معرفي نظاميان دست 
  : مي شوند

با توجه به ساختار باندها و گروهها و     
افراد دخيل در اين كودتا مي توان 
گفت  كه گروههاي زير در كودتا 

  :شركت داشته اند 
فرماندهي و رهبري اين كودتا بر  ●

عهده شخص سيد علي خامنه اي و 
دركنار او، فرزندش مجتبي و اعضاي 

  . بيت او بوده است
زير مجموعه دستگاه رهبري و بيت   ●

  :او را  گروهاي زير تشكيل مي دهند
  جمعيت هيات موتلفه  -  1
  تشكل هاي همسو  -  2
  جامعه اسالمي مهندسين  -  3
 –جامعه اسالمي دانشجويان  -  4

  معلمان  –كارگران 
  جامعه اسالمي زينب  -  ۵
  جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي  -  6
  خدمت رايحه خوش  -  7
  شوراي نگهبان  -  8
  جامعه مدرسين حوزه علميه  - 9

  جامعه روحانيت مبارز  -  10
  انصار حزب اهللا  - 11
در زير به ترتيب به معرفي اين     

گروهها  و افراد شاخص آنها و روابط 
سببي و نسبي بين، آنها پرداخته مي 

همانطور كه در ابتدا ياد آور شد، . شود
اما اميد . ر استنياز به اطالعات بيشت

اينست  كه انتشار تحقيق، سبب جريان 
اطالع ها شود و امكان تكميل تحقيق 

در اين كار، از . در آينده، فراهم آيد
  مقاالت و كتب برخي نويسندگان و 

خبرنگاران استفاده شده است از جمله 
كتاب ايستاده بر آرمان و مقاالت محمد 

  ...جعفري و ايرج مصدافي و 
  
  رهبر كودتا  –خامنه اي  سيد علي ●
سيد علي خامنه اي طلبه مشهدي و    

  او . فرزند روحاني اي اهل خامنه است
  

  6در صفحه 

 وقتي رژيم مي ترسد
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در قم و مشهد و نجف به تحصيل 
پرداخت اما هرگز نتوانست تمام 

در سالهاي . مدارج طلبگي را طي كند
قبل از انقالب، او كتابي را با كمك 

  بعدها،. آشوري، تأليف كرد حبيب
اين كتاب، با عنوان توحيد، به نام 

سيد .  آشوري به چاپ رسيد حبيب
آشوري  حبيب علي از انتشار كتاب بنام

آن طور كه آقاي احمد . گله مند شد
قابل در نامه اش به خامنه اي نوشته 
: است، خامنه اي مدعي بوده است

كتاب نوشته او بوده و آشوري به نام 
ديري اما .  خود به چاپ رسانده است

نپاييد كه آشوري، به دليل نوشتن 
» آيت اهللا« همان كتاب، از سوي 

. خزعلي به مرگ محكوم واعدام شد
اعدام آشوري  بارهدر  خزعلي

اي كه دارم  خاطره...«: گويد مي
من اين . مربوط به حبيب آشوري است

 13مرد را با توجه به يكي از آثارش به 
مثالً در . مورد ارتداد محكوم كردم

بطه با صفت رحمان گفته بود كه را
رحمت همين ابر و باران و چيزهاي 

در حالي كه رحمان . ظاهري است
موجود مستقل به ذات و مشرف بر همه 

يك بار، دكتر بهشتي  ...موجودات است
به . كه به قم آمد، آشوري هم آنجا بود

من گفت آيا در صدور حكم ارتداد 
من به ايشان . ؟اي آشوري عجله نكرده

اي در كار نبوده  فتم نه هيچ عجلهگ
رحم دلي ايشان حتي در باره . است

. چنين مرتدي در خور تحسين است
كتاب خاطرات حجت االسالم خزعلي (
، مركز اسناد انقالب اسالمي –

بدين سان،  حبيب اهللا  ).١۵2ص
آشوري اعدام شد و خامنه اي رهبر 

  !گشت
يك دوره عضو حجتيه گروه ضد     

سپس به شريعتي پيوست و بهائي شد و 
تا دكتر علي شريعتي بود، خامنه اي 

شريعتي در . خود را به او مي چسباند
مار از پونه بدش مي : باره او گفته است

دوران . آيد در خانه اش سبز مي شود
نوجواني و جواني را چنان گذرانده 

خواهر او .  بود كه سوء شهرت داشت
كه همسر شيخ علي آقا تهراني است، 

امه اي در باره سوابق او به بني صدر ن
نوشته و روحانيان مشهد نيز از كار 
خميني در نصب خامنه اي به امام 
جمعه اي تهران، بخاطر سوابقش 

  .ناراضي بودند
بعد از انقالب، خامنه اي كه در ايام     

انقالب، دنباله رو بهشتي و هاشمي 
رفسنجاني  شده بود، به معرفي آنها، از 

. ي عضو شوراي انقالب شدسوي خمين
او از بانيان  حزب جمهوري اسالمي نيز 

وقتي شوراي  انقالب سپاه را از . گشت
اختيار حكومت موقت بدر آورد، 
. مدتي خامنه اي سر پرست سپاه شد

بعد نماينده خميني در شوراي عالي 
دفاع و  نماينده مجلس شد و در معامله 

) يزاكتبر سورپرا(پنهاني بر سر گروگانها 
، نقش پيدا 60و در كودتاي خرداد 

  . كرد
سيد علي در جريان كودتا عليه رييس 
جمهور منتخب ايران از اعضاي شاخه 
رهبري در كنار هاشمي و بهشتي و 
. اردبيلي تحت فرماندهي خميني بود

از آنجا كه بسا برخي ها با توجه به سن 
و سال خود از كودتاي سال شصت بر 

به پاره اي از خبر نباشند،  در زير 
داليل انجام كودتا بر ضد  بني صدر 

  :اشاره مي شود 
برخالف اين دوران كه نيروهاي  ●

سياسي كنوني در دو جبهه  در برابر 
يكديگر قرار گرفته اند، در كودتاي 

  :از جمله . همدست بودند 60خرداد 
قدوسي  –بهشتي  –خامنه اي  –خميني 

 –موسوي اردبيلي  –رباني املشي  –
هاشمي  –موسوي خوئيني ها  –انعي ص

 –الجوردي  –مهاجراني  –رفسنجاني 

 –محمد يزدي  –عسگر اوالدي 
 –مير حسين موسوي  –بادامچيان 

مكارم  –اسد اهللا بيات  –خاتمي 
 –محمود هاشمي شاهرودي  –شيرازي 

 –موسوي بجنوردي صافي گلپايگاني 
 –هادي غفاري  –خزعلي  –جنتي 

حسن  –خميني احمد  –مهدي كروبي 
مصطفي تاج زاده  –اسرافيليان  –بيات 

رضا قنبري تهراني  –سعيد حجاريان  –
 –خلخالي  –عبدالكريم سروش  –

 –محمدي گيالني  –موسوي تبريزي 
هاشمي  –مجيد انصاري  –مقتدايي 

بهزاد نبوي  –ميرحجازي  –گلپايگاني 
محمد رضا  - سازگارا –مرتضي نبوي  –

احمد  –اد عادل حد –عليخاني  –باهنر 
 –خاموشي  –برادران اماني  –توكلي 

 –محمد نبي حبيبي  –رفيق دوست 
رضا  –امامي كاشاني  –حسن حبيبي 

 –مصباح يزدي  –اميني  –استادي 
 –نواب  –ريشهري  –نوري همداني 

برادران رضايي و –موسوي تبريزي 
بسيار ديگراني كه امروز در كسوت 

هم اصالح طلب و مجاهدين انقالب 
  در يك سو ... قرار دارند

آيت  –و در سوي ديگر بني صدر      
 –سيد حسين خميني  –اهللا پسنديده 

سحابي  –بازرگان  –آيت اهللا الهوتي 
سالمتيان و ياران وهمراهان بني  –

  ...صدر
گناه اصلي بني صدر، از ديد     

كودتاچيان اين بود كه او بر اصول 
ايستاده راهنماي انقالب ايران، استوار 

در همان حال كه در مرزها با . بود
قشون متجاوز صدام مي جنگيد، در 
تهران، با متجاوزان به آزادي و حقوق 
انسان و ناقضان استقالل ايران مبارزه 

خميني همان واليت مطلقه . مي كرد
اي را مي خواست كه امروز خامنه اي 
مي خواهد و با وجود اختيارات 

تجديد «ي گسترده اي كه قانون اساس
به او داده است، بازهم » نظر شده

كودتا مي كند براي اين كه رئيس 
  . جمهوري آلت فعل او باشد

همه روز، در كارنامه و در سخنراني     
ها، بني صدر از آزادي و استقالل و 
رشد بر ميزان عدالت اجتماعي بحث 
مي كرد و مردم را از كودتاي خزنده 

داد، كودتاچيان بقصد بازسازي استب
به وجود زندانهاي . آگاه مي كرد

مختلف و  پهن بودن بساط  شكنجه در 
به . اين زندانها اعتراض مي كرد

دستگيريهاي بي دليل و به چماقداري 
به اعدام ها . اعتراض مي كرد... و 

ايستادگي او بر . اعتراض مي كرد
اصول راهنماي انقالب و اعتراضهاي 
روزمره اش به مزاج خميني و 

  .اران او خوش نمي آمددستي
صحبت هاي برخي شركت     

كنندگان در كودتاي بر ضد بني صدر، 
در مجلس،  از لحاظ درك وضعيت 
امروز، قابل شنيدن و در خور تأمل 

  :هستند
مجلس طي اين چند روز كانون ...«    

طرح عدم  26/3/60در .حوادث بود
جمهور به مجلس برده  كفايت رئيس

هوري به آخرين روزهاي جم. شد
در روز طرح . گشت سرعت سپري مي

جمهوري،  برخي ها چنين  عزل رئيس
  :گفتند 

صدرجامعه  بني«  :اي خامنهسيد علي  ●
. برد ما را به طرف ديكتاتوري مطلق مي

خواست ايران را به دوران  او مي
ائله كتاب غ» .سلطنت بازگرداند

   706ص  ،اسفند14
م صدر امام و مرد بني« : اي  خامنه  ●

اين خيانت . قدر كرده است را بي

» است يا عدم كفايت سياسي؟
  ) 60تير  1كيهان،(
صدر  جمهوري بني رياست«: ديالمه ●

زيرا به . براي انقالب ما فاجعه بود
 1كيهان، ( » .فقيه ايمان نداشت واليت

  ) 60تير 
صدر با  بني«: ها خوئيني موسوي ●

اظهارنظرهاي ناشيانه سياسي خود 
واني به ايران و انقالب صدمات فرا

بزرگتر يعني اشغال النه جاسوسي زده 
. صدر نيست بحث بر سر بني. است

.. بحث جريان خط آمريكاست
صدر مسلمان است ولي نه اسالم  بني

مبتني بر فقاهت، بلكه اسالمي كه از 
... آقايان نماينده.. پيش خود ساخته

كه فقه صدر ميراث امام صادق را بني
  ) 60تير1كيهان، (» .شتاست قبول ندا

حكم ! صدر آقاي بني«: هادي غفاري ●
عدم لياقت جنابعالي را چندين بار در 

 ،كيهان( ».باطن وجودم صادر كردم
  ) 60خرداد  30
مجلس خبرگان صدر  بني«:  خلخالي ●

را قبول نداشت و واليت را رد 
خاطرات صادق (. كرد مي

  ) 313خلخالي،ص
فرپور از اين سو احمد غضن     

جمهوري را به عنوان  هشدارنامه  رئيس
  :از دستور خواند نطق پيش

و  يبه دين خود و را !اي مردم... « 
اعتماد شما خيانت نكردم و تا جائيكه 

ها  از جريان يبسيار. توانستم كوشيدم
 ...را بموقع مطلع شدم و هشدار دادم

از آزادى چيز چندانى باقى نمانده 
و زبانها بسته  ها تعطيل روزنامه .است
هم بدتر خواهد  اند و آينده از اين شده
كه مقامات را بتصرف در  گروهي. شد

آورده است، بلحاظ بدتر شدن وضع و 
بى اعتبار شدن در افكار عمومى، روز 

 پناه وسائل اختناق آوره بروز بيشتر ب
خواهد برد و خود قربانى همين 

  .جريان خواهد شد
اينكه  اينجانب هيچ گناهى بجز     

ام استقالل و آزادى و اسالم  خواسته
بعنوان تضمين كننده استقالل و آزادى 
و زمينه ساز رشد و تعالى همه جانبه 
 .انسان به اجرا در آيند نداشته و ندارم

امروز از صبح تا شام و از شام تا      
صبح چماق داران رسمى و غير رسمى 
محل زندگى و كار رئيس جمهورى 

در محاصره دارند و  منتخب شما را
توانند هر  مى. اينها مستثنى هستند

تظاهرى را بكنند و هر رذالتى را انجام 
فردا با شما مردم چه خواهند . دهند
پيام رئيس جمهورى به مردم  (» كرد؟

خرداد  22، مسلمان و شريف ايران
صدر به خميني و  ها از بني ؛ نامه1360

  ) 462- 458ديگران، صص
بني صدر نسبت به آنها  مواردي كه      

به مردم ايران هشدار داد،  واقعيت 
همان كساني كه سخنانشان را .  جستند

هادي   –بر ضد بني صدر، نقل شدند، 
آيا  –غفاري و موسوي خوئيني ها 

خود قرباني  استبدادي نشدند كه در 
  بنايش شركت كردند؟

در همان زمان كه بني صدر رييس      
استبداد «ستيار جمهوري بود، عوامل د

براي كسب قدرت كامل شروع » فقيه
به برخورد با مخالفان سياسي و منتقدان 

. زندانها را از آنها پر كردند. كردند
مانند همين . بساط شكنجه گستردند

در آن زمان،  برخي از افراد .  روزها
كه حاال خود گرفتار شكنجه ها شده 
اند، شكنجه ها و اعتراف گيري ها و 

در . ا را تاييد مي كردنداعدام ه
تصديق شكنجه ها، از جمله اشخاص 

  :زير، سخن مي گفتند 

اگر «: شهري االسالم ري حجت ●
مهور از شكنجه، همان جمقصود رئيس 

تنبيهاتي است كه اسالم به عنوان 
كند، ما  حدود و تعزيرات مطرح مي

منكر آن نيستيم، زيرا دستور اسالم 
يزيون ، مصاحبه با راديو و تلو(. است
  ) 332ص ،59اسفند 14غائله 

تعزير مي كنيم و تعزير «  :الجوردي ●
عبور از (  ».با اجازه حكام شرع است

  )440ص   بحران،
« : محمدي گيالني» اهللا آيت« ●

اش  محارب بعد از دستگير شدن، توبه
شود و كيفرش همان است  پذيرفته نمي

ترين  كشتن به شديد. كه قرآن گفته
يز كردن به حلق آو. وجه

تعزير . بارترين حالت ممكن فضاحت
بايد پوست را بدرد، از گوشت عبور 
» .كند و استخوان را درهم شكند

 ) 60شهريور  28كيهان، (
به راستي تفاوت ميان تعزير و شكنجه    

در چيست اگر تعزيربايد پوست را 
بدرد و  از گوشت عبور كند و 

 استخوان را خورد كند؟
ها  در زندان« :وسيقد »اهللا آيت« ●

گيرد، اما  شكنجه صورت نمي
شرعي اسالمي اعمال  ايه مجازات

بهمن  23مصاحبه مورخه ( ».گردند مي
59 ( 
كه امروز اصالح (موسوي تبريزي  ●

يكي از «): طلب و مخالف شكنجه است
احكام جمهوري اسالمي اين است كه 
هركس در برابر اين نظام امام عادل 

. ب استبايستد، كشتن او واج
تر كرد تا  اش را بايد زخمي زخمي

. اين حكم اسالم است. كشته شود
»  .چيزي نيست كه تازه آورده باشم

  ) 60شهريور  29كيهان،(
به راستي آيا در جريانات بعد از      

كه زخمي ها را در  88كودتاي سال 
آمبوالنس ها مي كشتند و يا در زندانها 

اب آنقدر مي زدند كه كشته شوند از ب
فقه واليت «همين دستوراتي نيست كه 

. جعل كرده است ؟» فقيه و مطلقه
اهللا موسوي تبريزي پس از  آيت

پيروزي انقالب داراي مناصبي همچون 
هاي انقالب در  حاكم شرع دادگاه

خوزستان، همدان، آذربايجان شرقي و 
غربي و دادستان كل انقالب پس از 

 1360اهللا قدوسي در سال  قتل آيت
  .بود
صدر  بني « :ها گفت خلخالي نيز بعد ●

مرتبا مسئله شكنجه را براي كوبيدن 
دادگاههاي انقالب عنوان مي كرد و تا 

بني صدر . اين اواخر دست بردار نبود 
تعزيرات شرعي را جزو شكنجه به 

خواست با روش  حساب مي آورد و مي
شيخ  خاطرات( ».اروپايي عمل نمايد

 ) 313ص ،1صادق خلخالي،ج
اتهام وارده «: محمد منتظري گفت ●

صدر به روش بازجويي و  از سوي بني
» .باشد وجه صحيح نمي بازپرسي به هيچ

  ) 60فروردين  30كيهان، (
در آن روزها بني صدر فرياد بر مي     

آورد كه نبايد شكنجه كرد و مردم را 
به زندانها انداخت ولي فرياد او به 

وز جايي نرسيد زيرا همانهايي كه امر
مانند وي فرياد بر مي آورند آنچنان 
تابع واليت فقيه بودند كه باور نمي 
كردند كه ممكن است ولي فقيه و ايات 
عظام و حجج اسالم دروغ بگويند و 
اين فريب و دروغ را حاال متوجه شده 

سال و اين  28اند اما متاسفانه بعد از 
همه خسران و زيان و نابودي صدها 

كشور و صدها  هزار نفر از جوانان
  .ميليارددالر سرمايه مردم 

امروز، مير حسين موسوي مي       
اقاي احمدي نژاد دروغ مي : گويد
كروبي از مردم معذرت مي . گويد

خواهد به جهت دروغ هايي كه 
و ديگران  . مسئوالن به مردم مي گويند 

خامنه اي را ديگر عادل نمي دانند و 
با  بيانيه مي دهند كه مسئوالن نظام

دروغ و فريب و شكنجه و دستگيري و 
كشتار مي خواهند مردم را وادار به 

امروز، خود را قرباني . سكوت كنند
  ...كودتاي سپاه مي خوانند و

اما آن روزها رد پاي دخالت سپاه        
پاسداران در كودتا مشهود بود اما 
كسي به فكر امروز و دخالت هاي بي 

.  نبود حد و حصر سپاه در امور دولت
در همان روزگار بني صدر نسبت به 
اعمال سپاه  هشيار بود و نمي خواست 
بگذارد سپاه ستون فقرات استبداد 

ها  ا و اعدامه شكنجه او فهرست. بگردد
را براي مسئولين ديوان عالي كشور 

وقتي فهرست شكايات واصله « :فرستاد
از سپاه را طي دو ماه براي آقاي 

م كمترين موسوي اردبيلي فرستاد
عملي از سوي دستگاه قضايي كه بايد 
عدل اسالمي را برقرار سازد مشاهده 

آنچه از اين فهرست به يادم مانده . نشد
مورد قتل و  31مورد شكنجه ،  250، 

بسياري موارد توقيف و مصادره بود، با 
آقاي خميني هم در اين باره صحبت 

خيانت (» .اما هيچ جوابي نداد. كردم
  )177 به اميد، ص

ملت عزيز ايران از دستگيري هاي     
اخير توسط حفاظت اطالعات و 
اطالعات بيت رهبري و سپاه پاسداران 

مي دانند چگونه دستگير .  اطالع دارند
اما اين . و شكنجه مي كنند و مي كشند
سال  30. جنايت را تازه پيشه نكرده اند

آن روز مي . است كه پيشه كرده اند
شد اما استبداديان بايد جلوگيري مي 

به جنايت بعنوان روش حكومت نياز 
آن روز، . داشتند و امروز نيز نياز دارند

آنچنان مبارزان تحت شكنجه قرار مي 
گرفتند كه بني صدر در سخنراني هاي 
پي در پي و نوشته هاي خود مي گفت 

  :و مي نوشت 
وقتي شكنجه باشد معلوم است « - 

 20 انقالب اسالمي، (» .آزادي نيست
  ) 59آذر 

يك سندي به دست من رساندند « - 
نفره بود و زير آن  11كه يك فهرست 

! نوشته بود ده نفر باال را اعدام كنيد
علي رازيني » االسالم حجت« قاضي

نفر در  11توجه نكرده بود كه اصال 
گفتند كه حتي . ليست هستند نه ده نفر

اين حرفها هم براي اين  پرونده و
نشده و تمام  يازده نفر تشكيل

 (» !!شان همين يك ورقه است پرونده
  ) 59مرداد  25انقالب اسالمي، 

اگر آن روز  .بايد از حق دفاع كرد«  - 
ها  اول كه سران رژيم سابق را بعضي

ايستاديم و از  كردند، ما مي شكنجه مي
كرديم، امروز به  حق آنان دفاع مي

عنوان امر به معروف و نهي از منكر 
اي  آوردند و عده جود نميها بو زندان
به توسعه منكرات  مهخودكا

 28انقالب اسالمي،  (» .پرداختند نمي
  ) 59آبان 

وقتي ما درباره كساني كه آنها را «  - 
دانيم مثال شكنجه به كار  مستكبر مي

بريم ، بعد كه اين مسئله جا افتاد و 
اين روش را با هر كس كه .معمول شد

  بخواهد 
 ، نيز بكار بزند دم از حق و حق طلبي

 16انقالب اسالمي،  (» .ردبخواهند 
  ) ۵9مرداد 

روشهاي غلط نخست با آدم هاي «  - 
  بد به كار مي رود ولي بعد كه اين 

  7در صفحه 
  
  
  

 وقتي رژيم مي ترسد
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روشها حاكم شدند با همه بكار خواهند 
انقالب  (» .اين است ضد انقالب. رفت 

  ) ۵٩ شهريور  7 اسالمي،
ب چه ضربه كشنده اي به انقال« - 

اسالمي ما زدند و چگونه زيباترين 
ها درآوردند  انقالب را به بدترين شكل

و به جهان عرضه كردند، آنان كه 
محاكمات چند دقيقه اي تشكيل 

كه . كردند دادند و پياپي اعدام مي مي
بنام اسالم و قاطعيت، قاتليت 

كه چهره زيباي انقالب  آنهايي.كردند
ب انقال (» .ما را لجن آلود كردند

  ) ۵٩مهر  ١۵اسالمي، 
دستگاه قضايي ما به جاي اينكه « - 

اطمينان ببخشد ترس ايجاد كرده 
فلسفه مجازات در اسالم تنبيه . است

است نه ايجاد نفرت و خشونت و 
 13انقالب اسالمي،  (» .انزجار و ترس

  ) 60ارديبهشت 
زاده به علت  زماني كه صادق قطب - 

شركت در يك ميزگرد تلويزيوني 
  :صدر گفت داشت شد، بنيباز
وقتي با چنين سادگي و افتضاح «   

يك مبارز كهنه كار و عضو شوراي 
انقالب، مدير عامل راديو و تلويزيون و 
وزير امورخارجه جمهوري اسالمي 
توقيف و توهين مي شود ديگر چه 

براي اسالم و انقالب ايران  ييآبرو
آبان  18 ،ميزان(  »؟باقي خواهد ماند

59 (  
در هشدارها و اعتراض هاي آن      

روز بني صدر  نيك تأمل كنيد و ببينيد 
كه هنوز  همه اين هشدارها و اعتراض 
ها، با صراحت به زبانها و قلم ها نمي 

افسوس كه آن روز، گروهي از .   آيند
اعتراض كنندگان امروز، در خدمت 
كودتاچيان بودند و استواري بني صدر 

يران را، بر اصول راهنماي انقالب ا
، آنهم بر سر »امام خميني«مقابله با 

پنداري بني . قدرت تبليغ مي كردند
صدر به اندازه آنها نمي دانست كه 
اقتضاي قدرت طلبي قرار گرفتن در 

  .بود» خط امام خميني«
با حذف بني صدر، تازه جنگ بر سر     

.  قدرت ميان كودتاچيان آغاز شد
ده همانگونه كه بني صدر پيش بيني كر

بود ولي فقيه دست بكار تثبيت استبداد 
جنگ را نعمت خواند و ادامه داد .  شد

در . و ماشين اعدام را بكار انداخت
همان سال اول، چند هزار تن را 

  . اعدام كرد
و بعد از قتل رجايي كه در يك     

انتخابات قالبي، عنوان رئيس جمهوري 
را يافت، خامنه اي رئيس جمهوري شد 

هشت سال در اين مقام، و به مدت 
به روايت ثقفي، برادر همسر . ماند

خميني، يكبار كه خامنه اي و موسوي 
نزاع خود را پيش او برده بودند، 
حوصله اش را سر برده و او به آن دو 

بلند شويد برويد هردو شما : گفته بود
او . يك انگشت بني صدر نيز نمي شويد
  ! را از دست دادم گرفتار شماها شدم

بعد از حذف آيت اهللا منتظري در     
پي اعتراض او به كشتار زندانيان در 

و افشا شدن افتضاح ايران  67شهريور 
گيت از سوي نزديكان او،  ايران گيتي 
ها بر آن شدند كه رهبري را از آن 

نامه اي از قول خميني به . خود كنند
مشكيني جعل كردند حاكي از اين كه 

در . هبر شودغير مرجع نيز مي تواند ر
همان روزها كه خميني در بستر مرگ 
بود، هاشمي رفسنجاني دست به جعل 

ما به امام عرض كرديم : قول نيز زد
امام . بعد از شما ما كسي را نداريم

وقتي پرسيديم . فرمودند چرا داريد
يكي . آقاي خامنه اي: كسيت؟ فرمودند

نيز ) احمد خميني( از فرزندان او را
وغي چون اين دروغ وادار كردند در

در مجلس خبرگان هم . را بگويد
كارگرداني را هاشمي رفسنجاني كرد 
.   و خامنه اي را به مقام رهبري رساند

به دنبال آن،  با تاسيس شوراي 
بازنگري قانون اساسي و دادن 

اختيارات كامل به خامنه اي، او را  
بتدريج،  او . ولي فقيه مطلقه  كردند

و مقامات مورد نياز  بسياري از امكانات
استبداد مطلقه خود را  به خدمت 

را روش كرد و » النصر بالرعب«. گرفت
زور را در انواع اشكالش بكار برد و كار 
را به جائي رساند كه امروز،  بر كساني 

مي زند كه هرچه » مردود شد«مهر 
  .دارد از آنها دارد

ساله و  8خامنه اي در جريان جنگ      
ست جمهوري و سرانجام در دوران ريا

رهبري خود نشان داد كه فردي است 
از اين رو، بمحض . بسيار ترسو و بزدل

روبرو شدن با مشكل، به قواي سركوب 
گروهي چماقدار و قداره . پناه مي برد

بند به نام انصار حزب اهللا  نيز در 
اختيار دارد كه از نظر وي جزء 

داراي . خواص نظام به حساب مي آيند
كامل هستند چنانكه در  مصونيت

سالهاي اخير هيچ كدام از افراد اين 
گروه، بخاطر جناياتي كه انجام داده 

  .اند، دستگير نيز نشده اند
نيروهاي تحت امر سيد علي خامنه      

اي، در جنايات بسيار، از جمله ترورها 
در داخل و خارج از كشور و حمله به 
 خانه آيت اهللا منتظري و  حمله به نماز

جمعه آيت اهللا طاهري و حمله به 
خوابگاه دانشگاه تهران و حمله به 
نمايندگان مجلس  و  ترور سعيد 
حجاريان و حمله به خوابگاه 
نمايندگان مجلس و حمله به خوابگاه 
دانشجويان در جريانات اخير و تير 
اندازي به سوي مردم در جريان 
جنبش همگاني اخير، سازمان ترور با 

گارد (دد و قواي مسلح شاخه هاي متع
و چماقدار  بوده اند و ...) آهن و
  . هستند

  
تارعنكوبتي كه خامنه اي از * 

روابط شخصي بوجود آورده 
  :است

  
سيد علي خامنه اي از آن رو تقلب      

بزرگ را رهبري كرد و  احمدي نژاد  
رئيس جمهوري گرداند كه فكر مي 
كرد  با اين كار، جانشيني مجتبي را 

مي كند و سلطنت را براي  تضمين
فرزند خشونت طلب خود به ارث مي 

  .گذارد
خامنه اي، در بيت خود،  مجموعه      

اي از بزرگترين جنايتكاران را گرد 
آورده است و با وابستگي هاي سببي و 
نسبي ميان آنها تارعنكبوتي از روابط 
شخصي پديد آورده و اين تارعنكبوت 

  :دولت را  در خود گرفته است
قبل از معرفي فرزندان و زير  ●

مجموعه آنها، به معرفي خواهر و 
برادران وي و برادران همسر وي مي 

  :پردازيم
سيد محمد خامنه اي  برادر  -  1
كه از ابتداي انقالب، صاحب  » رهبر«

مقامات سياسي گشته و در سالهاي اخير،  
وارد باندهاي رسانه اي اين نظام شده 

عضو   و لس نماينده مج  او. است 
پيش از آن،  در . نفره بود 99گروه 

دادسراي انقالب، اسناد انقالب، كار 
به عضويت مجلس خبرگان در . كرد

آمد و در آن مجلس، از طرفداران 
بعد از آنكه مورد . واليت فقيه بود

عتاب خميني شد، ديگر در صحنه 
 .سياست نمايان نشد

بعدها مدير موسسه مالصدرا شد  و     
نون نيز با استفاده از امكانات هم اك

برادر معزز بر اين موسسه حكومت مي 
 .كند

سيد هادي خامنه اي يكي ديگر از  -  2
او سالها در . برادران سيد علي است

امور بازجويي و امنيتي در كنار برادر و 
اما  بعد بر اثر . گروه وابسته به وي بود

كسب آگاهي هايي، از آن باند دوري 
 .گزيد

كه در بازجويي ها  60سال هاي  در    
ما : و شكنجه ها شركت مي كرد، گفت

شالق هاي تعزير را نزد امام برديم و 
ايشان با مشاهده آنها اعالم كرد كه 

 !تعزير با آنها  اشكالي ندارند
ما كابل ها ي مورد «: اما توضيح داد 

 "امام"به نزد  بازجويي را استفاده در
اكه شرعي ايشان آن هايي ر .ه ايمبرد

  ».هستند، تاييد كرده اند
او سالها بعد به گروه اصالح طلبان     

پيوست و از اعضاي هيات مؤسس 
مجمع روحانيون مبارز در كنار خاتمي 
... و محتشمي پور و موسوي الري و

او تا به حال در انتشار دو نشريه .  شد
مدير مسئول بود كه هر دو توسط 

شده  گروه هوادار برادر رهبر تعطيل
اولي جهان اسالم بود و دومي : اند

البته به نظر مي رسد كه .  حيات نو 
سيد . حيات نو مدتي بعد منتشر شد

هادي جهت انتشار نشريه حيات نو مبلغ 
ميليون تومان از شهرام جزايري  500

در خور يادآوري . پول دريافت داشت
است كه او غير از پولي كه به كروبي و 

 2بود، مبلغ  هادي خامنه اي داده
. داده بود» رهبر«ميليارد تومان هم به 

وقتي او را دستگير كردند، از جمله 
براي اين كه اصالح طلبان را بي اعتبار 
كنند، شكنجه كردند براي اين كه 
نگويد بعنوان كارگزار يك مافياي 

مالي عمل مي كرده است و  –نظامي 
 .خود را همه كاره بخواند

ه نماينده مجلس سيد هادي زماني ك    
بود بارها از سوي چماقداران برادر 
تهديد شد و يكبار نيز به شدت از سوي 

آنان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و  
به همراه بهزاد نبوي راهي بيمارستان 

 .شد 
« سيد حسن خامنه اي  برادر ديگر  - 3

سالها است كه او با . است» رهبري
دوري گزيدن از مسائل سياسي در 

يس بازرسي وزارت نفت سمت ري
مشغول به كار است و حساب خود را از 
برادران ديگر تا حدي جدا نگاه داشته 

 .است 
سيد بدريه خامنه اي  خواهر رهبر  – 4

او . انقالب همسر شيخ علي تهراني بود
سيد علي را شخصي فاسد مي دانست و 
در باره فسادهاي او، به بني صدر رئيس 

بعد از . جمهوري ايران  نامه نوشت
،  شيخ علي مخالف 60كودتاي خرداد 

رژيم خميني شد و به عراق گريخت و 
از راديو بغداد، بر ضد خميني تبليغ 

. به نجف رفت و طاقتش طاق شد.  كرد
سيد علي، به ايران » رهبري«در 

مدتي در زندان بود  و اينك . بازگشت
 .تحت نظر زندگي مي كند

ارد اما همسر خامنه اي  دو برادر د ●
كه هردوي آنها از مقامات باالي كشور 

  :شده اند
حسن خجسته باقرزاده برادر زن  -  1

مشهد در   1331متولد سال  خامنه اي
اش در  او مدرك كارشناسي .است

رشته جامعه شناسي را از دانشگاه 
شناسي را از  تهران، فوق ليسانس مردم

دانشگاه تهران و مدرك دكتراي 
را از دانشگاه  مديريت استراتژيك خود

 –. است  عالي دفاع ملي دريافت كرده
دانشگاهي كه اكثر مقامات براي 
دريافت مدرك دكترا به آن وارد مي 
شوند و بدون زحمت مدرك خود را 

وي عضو هيأت  - دريافت مي كنند 
علمي دانشكده صداوسيماي جمهوري 
اسالمي است و نخست به عنوان 

و  كننده برنامه صبحگاهي راديو تهيه
سپس به عنوان مدير گروه اجتماعي 

با صداي جمهوري  نراديو تهرا
اسالمي  اغاز به كار كرد  دكتر حسن 

تاكنون به عنوان  1377خجسته از سال 
معاون رئيس سازمان صدا و سيما در 

دوره  9است و   امور صدا فعاليت داشته
المللي راديو بوده  رئيس جشنواره بين

ت نايب خجسته همچنين به سم. است 
هاي  رئيس اتحاديه راديو تلويزيون

 2007در سال ) ABU(آسيا و اقيانوسيه 
وي هم اينك . است منصوب شده 

معاون نظارت و برنامه ريزي صدا و 
  .انتخاب شده است سيما 

جواد خجسته باقرزاده برادر زن  - 2
خامنه اي كه در زندان محسن دعاگو 

خاطرات حجت . ( را لو داده بود
محسن دعاگومركز اسناد  االسالم

او  عضو  )  121ص  –انقالب اسالمي 
باند فاسد اقتصادي كه همراه 
خوشكوش براي برادران افراشته 
موبايل از دوبي وارد مي كردند و مي 

دادگاه برادران افراشته به . فروختند
سعي بسيار كرد  رياست محسني اژه اي

اما بعدها پاي در . او را بيگناه بگرداند
  .مالي ديگري بميان آمدفساد 

  
فرزندان خامنه اي و اعضاي * 

  خانواده آنها 
  
سيد مصطفي » حجت االسالم« -  1

. خامنه اي فرزند ارشد خامنه اي است
خوشوقت مي » آيت اهللا«او داماد 

مجتهدي، » آيات اهللا«نزد . باشد
شاهرودي و  خوشوقت درس خوانده 

هم اكنون مشغول ساخت و ساز .  است
و در امور زمين و آپارتمان مي باشد 

گفته مي شود .  سازي يدي طوال دارد
و »  و –ام  –بي «كه  او هم اكنون در 

آپارتمان  سازي در كشورهاي 
افريقايي با سيد محمد شريف مهدوي 

 .شريك مي باشد 
آيت اهللا عزيز خوشوقت از اعضاي  ●

شاخه فتواي سازمان ترور  و از صادر 
. زان استكنندگان فتواي قتل مبار

عزيز خان در مسجد چيذر كالسهاي 
مخصوص سران انصار حزب اهللا و 
مسئوالن امنيتي را برگزار مي كند و 

را در » رهبر«مريدان بسياري دارد كه 
در . سركوب مردم ياري مي دهند

اعترافات سعيد امامي نام خوشوقت نيز 
  :  آمده است

دستور قتل داريوش  «: سعيد امامي      
پروانه اسكندري را به روال فروهر و 

االسالم علي  معمول هميشگي حجت
احكام اعدام ساير . فالحيان به من داد

محاربين قبال در زمان وزارت فالحيان 
از مدتها پيش قرار بر . صادر شده بود

اين بود كه عوامل مؤثر فرهنگي 
تهاجم فرهنگي را در   وابسته كه توطئه
نفر  كردند و جمعا صد ايران پياده مي

نفر  29حكم حذف . بودند اعدام شوند
از نويسندگان از مدتها پيش مشخص و 
احكام قبالً صادر شده بود كه در مورد 

تن از آن عناصر احكام در دوره  7
. وزارت علي فالحيان اجرا شده بود

وقتي حكم اعدام فروهر به ما ابالغ شد 
پرسيديم كه تكليف احكام معطل مانده 

 ؟ شود ندگان چه مياعضاي كانون نويس
حاج آقا دري گفتند هرچه سريعتر 

اين بار نيز مثل  .اقدام شود بهتر است
ماقبل انجام شد با فرق اينكه بجاي 
ابالغ از سوي فالحيان امور از طريق 

آبادي هماهنگ  آقا دري نجف حاج 
  شد مي
آيا اين قتل ها توسط اوامر :سئوال     

افرادي مانند فالحيان بود و حكم 
  مومي حفظ نظام را داشته است يا نه؟ع

فالحيان با وجود آنكه : سعيد امامي    
خود حاكم شرع بود، اما معموالً و در 
موارد حساس احكام حذف محاربان را 

او اين احكام را . كرد شخصاً صادر نمي
اهللا مصباح،  اهللا خوشوقت، آيت از آيت

اهللا جنتي و گاها  اهللا خزعلي، آيت آيت
اي  االسالم محسني اژه تنيز از حج
ما . داد كرد و بدست ما مي دريافت مي

فقط به آقايان اخبار و اطالعات 
رسانديم و بعد هم منتظر دستور  مي
  .  »مانديم  مي

سعيد امامي در جايي ديگر مي       
مثال وقتي باخبر شديم كه ...«: گويد

حاج احمد آقا در جلسات خصوصي به 
اليت امر مسئوالن نظام و حتي به و

آن را ارجاع داديم و . كند اهانت مي
بالفاصله دستور آمد كه همه رفت و 
آمدهاي ايشان را زير نظر بگيريد و از 
مكالمات و مالقاتهاي ايشان نوار تهيه 

ما هم بمدت يكسال همين كار را . كنيد
متأسفانه حاج احمد آقا به راه . كرديم

يك طرفه بدي وارد شده بود كه 
وقتي دستور حذف . تبرگشت نداش

حاج احمد آقا را آقاي فالحيان به من 
ابالغ كرد، مضطرب شدم و حتي به 

دو روز بعد همراه با . ترديد فرو رفتم
اهللا مصباح  آقاي فالحيان به ديدار آيت

اي و  رفتيم، آقايان محسني اژه
 "البته بعدا. بادامچيان هم آنجا بودند

حاج آقا خوشبخت هم از بيت آمدند 
ا و نظر جمع بر اين بود كه نبايد به آنج

كساني كه به ولي امر مسلمين خصومت 
  »...كنند، رحم كرد  مي
برادر زن آقا مصطفي نيز زماني در  ●

معاونت نشريات خارجي وزارت ارشاد 
مشغول به كار بود كه به دليل درگيري 
با قاضي منصوب خامنه اي، يعني سعيد 
مرتضوي، در ماجراي قتل زهرا 

ي هنگامي، كه از وي خواسته كاظم
شده بود به نفع مرتضوي مطلبي را 
بنگارد، او نپذيرفت و جرم قاضي 

ولي بعد دعوا .  مرتضوي را بر مالء كرد
زيرا آقا مصطفي وسط را . ختم شد

گرفت و پرونده  قتل زهرا كاظمي 
  .سرهم بندي شد

سيد مجتبي » حجت االسالم« -  2
ي و خامنه اي فرزند دوم علي خامنه ا

. از قصي القلب ترين افراد جامعه است
او در كالس هاي مصباح و نوري 
همداني و  پدر خود و مجتهدي و 
شاهرودي و خوشوقت درس شقاوت و 

سالهاست كه . قساوت را خوانده است
او داعيه رهبري را در سر مي پروراند 

مجتبي . است» بيت رهبر«و همه كاره 
ز فردي ضعيف النفس و از پدر خود ني

ولي به دليل توهم . ترسو تر است
الوهيت و مقبوليت از سوي خدا خود 
را جانشين پدر مي داند و اميدوار 
است كه در مقام رهبري و استفاده از 
افرادي مانند سيد احمد خاتمي و 
مصباح يزدي و نوري همداني و با 
درايت مير حجازي بتواند بر ايران 

  . حكمراني كند
امور امنيتي و سيد مجتبي كه در     

اطالعاتي و اخبار در كنار پدر قرار 
دارد با استفاده از روابط في مابين با 
برخي از سران انصار حزب اهللا و 
سرداران كينه توز سپاه پاسداران و 

  بسيج در جريان بعد از انتخابات هم 
  

  8در صفحه 

 وقتي رژيم مي ترسد
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شهريور    8مرداد    تا      26   ا ز     730شماره   2009اوت     30تا   17 ز  ا

 

تالش شد براي اين كه نگذارد اشتباه 
با شقاوت اين باند . زمان شاه تكرار شود

تمام با مردم روبرو شد و بنا بر اطالعات 
تن از جوانان اين  3۵0تا   100از 

وطن را به قتل رساند تا بتواند ركورد 
شهريور بشكند و  17شاه را در كشتار 

ركورد دار بيشترين قتل جوانان در 
خرداد سال  30يك روز باشد آنهم روز 

اگر خوانندگان توجه داشته .  1388
نيز چنين  1360خرداد  30 باشند در

بعد از آن نيز با .  كشتاري انجام گرفت
كشتن و اعدام بيش از چند هزار نفر، 

خامنه اي و (خميني و دستياران او 
هاشمي رفسنجاني و موسوي اردبيلي 

توانستند رژيم كودتا را بر پا نگاه ...)  و
در آن كشتار بعد از كودتا بر .  دارند

ري ضد بني صدر، رئيس جمهو
منتخب، تني چند از كساني كه اين 
روزها در زندان به سر مي برند شركت 

  . مستقيم داشتند
سيد مجتبي به دليل روحيه امنيتي     

اي كه از پدر به ارث برده است و 
همچنين نزديكي بيش از حدش با 
مسئول امنيت و اطالعات بيت رهبري 
يعني مير حجازي از سالها  بنا را بر اين 

است كه از ديد مردم مخفي گذارده 
بماند تا در روزهايي كه با لباس مبدل 
در ميان مردم رفت و آمد مي كند 

لذا به ندرت . مورد شناسايي قرار نگيرد
تصويري از او و مير حجازي انتشار 

البته در بسياري از جلسات . يافته است
مسئوالن امنيتي و اطالعاتي او در كنار 

به صورت مير حجازي شركت دارد اما 
ناشناس زيرا كمتر شناخته شده است 

وي داماد غالمعلي حداد عادل مي .
  . باشد
حداد عادل كسي است كه سالها در  ●

امور فرهنگي و سياسي و اجرايي در 
او . كشور دخيل بوده است و هست

طي سه دهه خدمتگزار استبداد خون 
جالب . ريز و فسادگستر بوده است

اب اينجاست كه در جريان انتخ
افرادي براي نظارت بر شمارش آرا 
توسط شوراي نگهبان، او  يكي از چند 

البته . نفري بود كه از وي نام برده شد
بودندمانند » رهبر«مابقي نيز از ايادي 

 .رحيميان وواليتي ودري نجف آبادي 
 - 1324غالمعلي حداد عادل متولد      

تحصيل كرده مدرسه علوي و پدر 
ي و كانديداي ا عروس آقاي خامنه

رياست صدا و سيما و داراي دكتراي 
فلسفه از دانشگاه تهران و از افرادي 
است كه داراي مشاغل زيادي بوده و 

از جمله نمايندگي . اكنون نيز هست
نائب رئيس شوراي عالي  -مجلس 

عضو و  -آموزش و پرورش كشور 
 -آموزي  موسس المپيادهاي دانش

 -سي عضو فرهنگستان زبان و ادب فار
مدير عامل بنياد دايره المعارف اسالمي 

عضو شوراي عالي سازمان فرهنگ و  - 
همكار جواد (ارتباطات اسالمي 
اش با آبادگران،   الريجاني و هم گروه

عضو  -)متكي معاون ارتباطات سازمان 
همكار (شوراي عالي انقالب فرهنگي 

واليتي  - احمد جنتي  -علي الريجاني 
ناي بنياد عضو هيات ام - ...)و

عضو هيات امناي  -شناسي  ايران
عضو  -انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 

عضو  - ) مجمع تشخيص مصلحت نظام 
هيات امناي مجمع جهاني اهل بيت 

همكار واليتي و نوري همداني و  ) (ع(
نماينده فعلي مجلس و عضو  -) يزدي
هاي بسيار ديگر و در ضمن  هيات

 داراي دبيرستانهاي غير انتفاعي
دخترانه و پسرانه است كه توسط 
وابستگان به او و همسر  و دختر او 

 .اداره مي شوند
ماهروزاده  همسر حداد عادل طيبه  ●

كه به  و مادر همسر مجتبي خامنه اي
همراه خواهر آقا مجتبي، بشري خانم و 
ديگر وابستگان، دبيرستان دخترانه 

. مجموعه فرهنگ را اداره مي كنند
اد عادل، و مردان همانگونه كه حد

نزديك به او، دبيرستان پسرانه فرهنگ 
  .را صاحب هستند

فخرالدين حداد عادل فرزند  ●
غالمعلي حداد عادل كه سالهاست 

مدير مسئول نشريه همشهري جوان  
  .است
خورسنديان همسر خواهر زاده  ●

غالمعلي حداد عادل و كانديداي 
شيراز است وي باجناق نجابت نماينده 

راز و از اعضاي باند سياسي و سابق شي
اقتصادي حامي نظام واليت فقيه مي 
باشد در مورد خانواده نجابت در بخش 
هاي بعدي دانستني ها شرح داده 

   .خواهند شد
سيد مسعود »  حجت االسالم« -  3

خامنه اي فرزند ديگر سيد علي خامنه 
او نيز در امور امنيتي و . اي است

ر برادر اطالعاتي و رسانه اي در كنا
ديگر، سيد مجتبي، مشغول به كار است 
وي سالها قبل با دختر آيت اهللا خرازي 

  .ازدواج كرد 
آيت اهللا سيد محسن خرازي از  ●

علماي وابسته به گروه انصار حزب اهللا 
بود كه در سالهاي اخير با توجه به نوع 
عملكرد اين باند تا حدي از آنها فاصله 

رس وي گرفته است به گونه اي كه دو
موسسه آموزش و پژوهش امام «در 

كه تحت سرپرستي مصباح » خميني
يزدي است از وي ستانده شد و  در 

 .واقع او اخراج شد
وي سالها در مقام قضايي در كار      

صدور احكام اعدام و زندان مبارزان 
هم اكنون  مسئوليت گروه .  بوده است
را در  - نه انصار حزب اهللا  –حزب اهللا 

نشريه حزب اهللا توسط .  ر دارداختيا
 . وي اداره مي شود

صادق خرازي  كه سالها در كنار پسر  ●
عموي خود در مراكز قدرت سياست 
خارجي قرار گرفته بود فرزند آيت اهللا 
. و برادر همسر سيد مسعود مي باشد

آخرين مقامي كه او داشت سفير ايران 
در فرانسه بود كه با فريب احمدي نژاد 

س، جهت شركت در جلسه اي، از پاري
در تهران، كليد و . به تهران آمد

مسئوليت سفارت ايران در فرانسه از او 
صادق . گرفته شد و او را بيكار كردند

خرازي از نزديكان به خاتمي مي باشد 
و در گروه اصالح طلبان حضور دارد 

صادق خرازي پدر داماد سيد محمد .
رضا خاتمي برادر سيد محمد خاتمي 

  .يس جمهور سابق ا ست ري
كمال خرازي وزير امور خارجه  ●

او سالها در مقام . حكومت خاتمي بود
رييس ستاد تبليغات جنگ و خبرگزاري 
و رييس نمايندگي ايران در سازمان 
ملل بود و در سالهاي اخير به رياست 
مجمع سياست خارجي از سوي خامنه 

او پسر عموي . اي انتخاب شده بود
ست كه سالها در كنار صادق خرازي ا

  .يكديگر كار مي كردند
سيد ميثم خامنه اي كوچكترين  - 4

گفته . فرزند ذكور خامنه اي مي باشد
مي شود خامنه اي جهت ازدواج وي 
سفر سال گذشته به شيراز را انجام 
داده است اما از وضعيت تاهل وي 

  .خبري در دست نيست
بشري خامنه اي دختر خامنه اي  -  4

همسر فرزند محمدي او . است
گلپايگاني است و در كنار پدر به امور 

  .مربوط به بيت مي پردازد
محمدي گلپايگاني پسر محمدي  ●

خامنه داماد و  گلپايگاني بيت رهبري

ازاعضاي باند امنيتي  او. است اي
  . فقيه است اطالعاتي نظام واليت

محمدي گلپايگاني غالمحسين  ●
 مسئول حفاظت بيت و از نيروهاي

گفته مي شود او  . است دخيل در ترور
همسري دارد انگليسي كه پرستار مي 
باشد و يكي از عروس هاي وي 

  .دختري است ايرلندي 
او سالهاست كه در كنار خامنه اي و      

مير حجازي و سردار وحيد و سردار 
نجات و سردار حجازي مشغول امور 

  . هستند» رهبر«حفاظتي بيت و 
رهبري افراد ديگري  البته در بيت    

  :نيز حضور دارند از جمله 
» رهبر«رسولي محالتي از مشاوران  ●

از دوراني كه در  دفتر . انقالب است
مقام «خميني  كار مي كرد، در خدمت 

او داراي دو داماد است . است» واليت
يكي علي اكبر ناطق نوري و عباس 

  .آخوندي 
علي اكبر جمشيدي معروف به ناطق  ●

حكام شرع دادگاههاي  نوري از
انقالب و داماد رسولي محالتي كه 
سوابقي چون وزارت و نمايندگي و 
رياست مجلس و كانديداتوري رياست 
جمهوري و رياست دادگاه شرع را در 

او در حال حاضر . پرونده خود دارد
مسئول بازرسي بيت رهبري است  كه 
به دليل حمالت احمدي نژاد مدتي با 

پيدا كرد كه بعد،  مقامات بيت كدورت
» رهبر«طي نامه اي، اطاعت خود رااز 

  .اعالم نمود 
وي داراي اموال بسياري مي باشد     

كه صدقه سر ارتباط با حاكميت واليت 
مطلقه به دست آورده است وگرنه به 
قول خودش در هنگام طلبگي نماز 
ميت مي خوانده و يا روزه افراد مرده 

ه دست را به جا مي آورده تا پولي ب
  .آورد 

او صاحب هتل نارنجستان و دهها  –
هكتار زمين و دهها خانه و آپارتمان 

 .است
مصطفي جمشيدي فرزند ديگر  ●
و مدير شركت واحمدن و » آيت اهللا«

صاحب شركت بيمه شركت سايپا 
يكي از   .يدك و شركت كاله است

مهدوي » آيت اهللا«فرزندان او داماد 
  .كني است 

جمشيدي معروف برادر وي احمد  ●
به ناطق نوري است كه چندين دوره 

او . نماينده مجلس از شهرستان نور بود
در عين حال رئيس فدراسيون بوكس 

  .كشور است 
پارسا معاون وزير حجت االسالم  ●

داماد  وبادي آدري نجف  واواك
باجناق پسر ناطق نوري   ومهدوي كني 

اقتصادي نظام  -عضو باند امنيتي 
 .استها واليت مافيا

 در  واليتي نماينده مجلسعلي اكبر  ●
وزير امور خارجه چندين و اول  هدور

دوره از دولتهاي بعد از انقالب كه در 
بسياري از ترورهاي خارجي نقش 

وي ازاعضاي بلند پايه  . ه استداشت
در حال  .ها استمافيا رژيمباند سياسي 

بين در را  »رهبر«حاضر نقش مشاور 
با وجود اين كه  .دارد المللي بر عهده 

واليتي بر ضد اعتراض كنندگان به 
تقلب در انتخابات اظهار نظر كرده بود، 
از سوي شوراي نگهبان  بر نظارت بر 

درصد صندوق  10تجديد قرائت آراي 
خنده دار تر اين كه . برگزيده شد

واليتي و حداد عادل و رحيميان  ناظر 
صادق محصولي وزير كشور ! شدند

  .لي اكبر واليتي مي باشدباجناق ع

صادق محصولي باجناق علي اكبر  ●
استاد دانشگاه   واليتي،  فوق ليسانس و

علم و صنعت و فرماندار اروميه و معاون 
استاندار آذربايجان غربي و فرمانده 
لشكر سپاه پاسداران منطقه و مسئول 
تحقيق و بازرسي سپاه و فرماندهي 

امه لشكر شش ويژه و معاون طرح و برن
وزارت دفاع و مجري پروژه هاي 
عمراني و صنعتي و دبير شوراي 

وزير . مشورتي مجمع تشخيص نظام
كشور دولت احمدي نژاد  كه قبل از 
وزارت مسئول ستادهاي انتخاباتي 
احمدي نژاد بوده است و از جمله 
افرادي است كه به دليل سود برد ن از 
رانت هاي دولتي به سرمايه اي بيكران 

 .افته استدست ي
از مير حجازي اصغر، محمد صادق  ●

او . ياران نزديك خامنه اي است
سالهاست كه مسئوليت امنيت خامنه اي 

مير حجازي در حال . را عهده دارد
حاضر رييس اطالعات و حفاظت 
اطالعات بيت رهبري است و در كليه 

حضور سيد مجتبي . امور دخيل است
در كنار وي و برخي از سرداران 

ت طلب از جمله حسين زاده خشون
حجازي و سردار وحيد و سردار نجات 
گوياي خشونت طلبي و اقتدار گرايي 

  .وي است
مير حجازي از جمله افرادي است      

كه نقش موثري در انتخاب برخي از 
سياسيون و فرهنگيان و روحانيون 
جهت ابالغ حكم ترور آنها از سوي 

  .خامنه اي را برعهده دارد 
ماجراي قتل مبارزان سرافراز در      

ايران، داريوش و پروانه فروهر، بعد از 
انجام ترور توسط مأموران ترور،  مير 

بنا .  حجازي در جلسه اي شركت كرد
بر قول سعيد امامي، در اعترافات خود، 
ميرحجازي در جلسه اي شركت كرد و 
از مأموران ترور بابت اين ترورها 

ده عمليات تشكر كرد و به آنها گفت آما
  .بعدي باشيد 

سعيد امامي در رابطه با ترور     
داريوش و پروانه فروهر و مالقات بعد 

  :از ترور با مير حجازي مي گويد
در مورد چگونگي قتل : سوال     

داريوش فروهر و پروانه اسكندري 
  :بگوئيد

از روز قبل من تيم را : سعيد امامي     
م آماده باش داده بودم و شب قبل ه

شبيه سازي عمليات را انجام داديم،كار 
  :در سه گروه انجام شد 

گروه اول را خودم سرپرستي كردم  - 
و در خيابان ظهير السالم مستقر شديم و 
زاپاس بوديم تا مسئله اي خالف برنامه 

   .ريزي اتفاق نيفتد
 –به سرپرستي مصطفي   گروه دوم- 

بود  -معاون امنيت  –مصطفي كاظمي 
هايش در اطراف خانه كه با نيرو

متمركز شده بود و رفت و آمدها را 
   .زير نظر داشته

مهرداد  –گروه سوم را سيد صادق - 
سرپرستي  - معاون عمليات  –عاليخاني 

   .مي كرد كه به داخل منزل رفته بودند
و  را داشتيم ما كروكي خانه قبال    

مشكلي نبود و تلفني خود منزل را هم 
دانستيم كه  چك كرده بوديم و مي

كار  .فقط آن دو نفر در خانه هستند
حدود يك ساعتي طول كشيده بود، 

بود كه من نگران  قرار بر نيم ساعت
شدم به سيد صادق تماس گرفتم و 
علت را جويا شدم كه اظهار داشت 
براي انتقال پروانه فروهر به باال 

اما كار تمام شده و  .مقاومت مي كرد
 .و مي كنيماالن داريم خانه را جستج

سيد صادق  ،گذشت يك ساعت از بعد
تماس گرفت و گفت االن در راهيم و 

من بايد به ستاد برمي . كار تمام شد
گشتم چون معلوم بود تا ساعاتي ديگر 
حتما خبر از طريق ناجا به استعالم ما 

بعد از انجام قتل بايد  .مي رسيد
  . گزارش كار داده ميشد

دوشنبه  روز به گمانم فرداي آن     
بود و طبق روال هر دوشنبه در 
وزارتخانه ما شوراي عالي وزارت 

اتفاقا يا طبق ... داشتيم كه از طرف 
آمده ) من اطالعي ندارم(هماهنگي 

بودند كه در آنجا من و آقا مصطفي و 
سيد صادق رفتيم و مشروح عمليات را 
شرح داديم منتها طبيعي بود كه چون 

آن جلسه چند نيروي غير وزارتي در 
هم آنجا بود ما مواردي را ... بودند و 

در - ذكر نكرديم كه عصر همانروز 
جلسه اي كه با حضور حاج آقا دري و 
حاج آقا فالحيان در دفتر آقاي 
حجازي تشكيل شده بود تمام موارد و 
حتي كشفيات از منزل را ذكر كرديم 
كه آقاي حجازي عنوان كردند مويد 

 ".آماده شويد باشيد و براي مابقي كار 
از جمله افرادي كه با ميرحجازي      

مستقيما ارتباط دارند و دستورات 
از طريق مير حجازي به آنها » رهبر«

ابالغ مي شود و در جريان دستگيري 
ها و شكنجه ها و قتل ها دخالت 
مستقيم دارند مي توان به افراد زير 
اشاره كرد كه به بيت رفت و آمد 

  .دارند
مسئول  و سردار سپاه   نجاتحسين  ●

حفاظت بيت رهبري و از اعضاي باند 
در كنار وابستگان به نظام  نظامي 

واليت از جمله احمد جنتي و مير 
  .حجازي 

در  احمد وحيدي سردار سپاه كه  ●
معاونت طرح  ،شمخاني وزارت دوران

و برنامه وزارت دفاع را بر عهده 
پس از آنكه نجار توانست راي . داشت
نمايندگان براي وزارت دفاع را  اعتماد

كسب كند وحيدي را به عنوان 
. جانشين وزير دفاع منصوب كرد

وحيدي از نظاميان پرسابقه كشور 
او عالوه بر جانشين وزير دفاع . است

رياست كميسيون سياسي، دفاعي و 
را نيز مصلحت امنيتي مجمع تشخيص 

شوراي عالي عضو . بر عهده دارد
از فرماندهان  و تدوين برنامه پنجم

سپاه در نيروهاي ويژه قدس و مرتبط با 
  .بيت رهبري است

حسين طائب  » حجت االسالم«  ●
او سالها در . فرمانده نيروي بسيج است

شوراي مركزي سخنرانان انصار حزب 
اهللا بوده است و از سوي مير حجازي 
براي اين پست پيشنهاد شد و رهبري به 

ام دليل قساوتش، وي را به اين مق
وي در جريان كودتاي اخير . برگزيد

دستور داده بود كه مردم را به شدت 
سركوب نمايند و نگران پي آمدهاي 

شايع است كه .  جنايت خود نباشند
وي قرار است به عنوان وزير واواك 

او از جمله دروغگوياني . معرفي شود
  است كه مدعي بود برخي از توطئه 
ند و گران لباس هاي بسيج را پوشيده ا

به مردم تيراندازي كرده اند تا بسيج را 
  .بد نام كنند 

حجت االسالم علي سعيدي نماينده  ●
اواز . در سپاه پاسداران است» رهبر«

روحانيون وابسته به سپاه هاديون بود و 
به دليل خشونت بي حد و حصر در 
باور و انديشه به اين مقام رسيد و 
مجتبي ذوالنور ديگر روحاني خشونت 

ب حوزه علميه قم و سپاه امام طل
  .صادق را به معاونت برگزيد

حجت االسالم مجتبي ذوالنور از  ●
روحانيون خشونت طلب وابسته به 

  گروه مصباحيه و از عوامل فرماندهي 
  

  9در صفحه 

  وقتي رژيم مي ترسد
 



                                                                                                                                                                                       

 

 
9 
 

 
 

شهريور    8مرداد    تا      26   ا ز     730شماره   2009اوت     30تا   17 ز  ا

 

حمالت به نمايندگان در قم و مسئول 
فرماندهي حمله به بيت آيت اهللا 
منتظري به دستور محمد يزدي و احمد 

وي سالها فرماندهي تيپ .  نتي استج
امام صادق ويژه روحانيت را بر عهده 
داشت و به دليل همان خوي خشونت 
طلبي از سوي رهبري به عنوان مسئول 
دفتر نمايندگي و قائم مقام حجت 
االسالم علي سعيدي در سپاه منصوب 

 .شد
سردار محمد حجازي حسين زاده از  ●

ده فرماندهان سپاه كه سالها فرمان
نيروهاي بسيج بود اين سردار وابسته و 
خشونت طلب در كنار ميرحجازي در 
بيت رهبري مسئوليت هماهنگي 
نيروهاي سركوبگر بسيج و سپاه را 

 .عهده دار است 
سردار حسين همداني از جمله  ●

نيروهاي وابسته به گروه انصار حزب 
در بسيج، او مسئوليت . اهللا است

ه است و از معاونت را در اختيار داشت
مرتبطين با بيت رهبري مي باشد و 

  .سالها با اين بيت همكاري داشته است 
در سالهاي دوران رياست جمهوري      

خاتمي و در ماجراي قتل هاي سياسي، 
، برخي از وابستگان به )زنجيره اي(

سعيد امامي از جمله همسر وي دستگير 
شدند و به شدت مورد شكنجه قرار 

»  رهبر«افات مورد نياز گرفتند تا اعتر
بعد از آن، قرار شد فيلم . را بكنند

اما از . اعترافات آنها پخش شود
بداقبالي خامنه اي، به جاي فيلم 
اعترافات آنها، فيلم بازجويي ها و 
شكنجه هاي آنان پخش شد و موجب 
ريختن آبروي رهبر و ياران مورد 

در آن فيلم ها،  برخي . اعتماد وي شد 
دوستان مير حجازي و  از ياران و

حسين شريعتمداري افشا شدند و با 
حكم دادگاه از ادامه كار به دليل 
خشونت و عملكرد ضد اسالمي، يعني 
شكنجه هاي وحشيانه،  به ظاهر از كار 

اما بنا بر اطالع، در .  منفصل شدند
جريان بازجويي هاي اخير از سياسيون 
و دستگير شدگان، برخي از آن شكنجه 

تا . جددا به كار گرفته شده اندگران م
خود،  فيلم هاي » رفتار اسالمي«با 

براي آنكه دانسته . اعترافات تهيه شود
شود اين جنايتكاران چه كساني هستند، 

  :  معرفي شان مي كنيم
علي اكبر باوند  معروف به  مجتبي  -  1

بابايي مشهور به اميري از اعضاي 
سازمان ترورهاي خارجي و داخلي و 

  جه گر  زندانهاي ايران شكن
شيخا  معروف  به احمد احمد  - 2

از اعضاي   ،مشهور به تفتازاني  ،نياكان
ترورهاي داخلي و خارجي و  سازمان

او از . رژيم از شكنجه گران به نام
شكنجه گران ياران سعيد امامي بود و 

  .فيلم آن نيز منتشر شد
عباسي كنگوري معروف به جواد  - 3
ملي   عضو برجسته آه مشهور ب  ،زادهآ

ترورهاي داخلي و خارجي و سازمان 
شكنجه  مأموراز شكنجه گران به نام 

  .همسر سعيد امامي
منتظري معروف به مصطفي  -  4
از  "شربياني"مشهور به  "فرقاني"

ترورهاي داخلي و سازمان اعضاي 
  .و از شكنجه گران به نام  خارجي 

قوامي هنر  معروف به مهدي  - 5
ترورهاي  سازماناعضاي  از "قوام"

  .از بازجويان به نام  .داخلي و خارجي 
حجت االسالم عباسعلي فراتيان  از  -  6

اعضاي باند هاي قضايي و اطالعاتي 
قتل «كه حاكم شرع تعزيرات متهمان 

در كنار محمد نيازي » هاي زنجيره اي
  .بود 

حجت االسالم محمد نيازي از  -  7
از نزديكان به اصغر ميرحجازي و 

قتل «همشهريان وي كه در جريان 
از مسئوليت دفتر امام » هاي زنجيره

جمعه يك شهر كوچك،   به عنوان 
دادستان، وارد ماجرا شد تا مانع از 

اما بر عكس . آبروريزي بيشتر شود
بعد از آن . آبروي نظام را به باد داد

مقام رياست سازمان بازرسي كل كشور 
را جست و موجب خروج هزاران 

بار ديگر . گه سند از آن سازمان شدبر
به بيت بازگشت وي در جريان شكنجه 
متهمان قتل هاي زنجيره اي و شكنجه 
انان نقش موثري داشت تا بتواند 
اعترافات مورد نياز رهبر را از آنها به 

  .دست آورد 
جريان اعتراف گيري از متهمان از     

در . رايج شد 60دوران كودتاي سال 
ادي چون اعضاي هيات آن سالها افر

موتلفه اسالمي و نيروهاي دفتر سياسي 
سپاه پاسداران مانند حسين 
شريعتمداري و حسن شايانفر و ريشهري 
و منتظري و ديگران و برخي از 
نيروهاي زندانها براي فريب افكار 
عمومي با شكنجه هاي فراوان متهمان 
را وادار به اعتراف نكردني ها و آنچه 

اشتند مي كردند تا را كه عقيده ند
بتوانند ياران و هواداران خود را 

  . فريب دهند
حجت االسالم محمد رضا تقوي  از  - 8

نزديكان به رهبري كه مسئوليت دفتر 
ائمه جمعه و جماعت را عهده دار است 
و در بسياري از امور فرهنگي دخالت 
مستقيم دارد  او سالها در مجلس بود و 

اين . باشدنفره مي  99از اعضاي گروه 
گروه كساني بودند به برخالف دستور 
خميني به مير حسين موسوي، بعنوان 

 .نخست وزير، رأي ندادند
حجت االسالم معزي ازاعضاي  - 9
كه سالها به عنوان  مسئول » بيت رهبر«

در لندن مشغول به كار » رهبر«دفتر 
بود و در امور فرهنگي و تبليغاتي 

  .مشغول به كار است 
السالم رحيميان از حجت ا -  10

و از مشاوران او در » بيت رهبر«اعضاي 
او سالها نماينده .  امور فرهنگي است

بعد از تقلب . در بنياد شهيد بود» رهبر«
بزرگ، او از جمله افرادي بود كه 
شوراي نگهبان براي نظارت بر بازبيني 
ده درصد از سندوق هاي راي انتخاب 

از  به اين ترتيب حداقل سه نفر.  كرد
كساني كه شوراي نگهبان براي نظارت 
بر بازخواني آرا انتخاب كرده بود 
يعني رحيميان و حداد عادل و واليتي، 

البته . از مشاوران خامنه اي هستند
دري نجف آبادي كه  به عنوان ناظر 
معرفي شده بود نيز از جنس اين افراد 

  .است
در سركوب سبعانه : انقالب اسالمي

ايران، ايرانيان  جنبش همگاني مردم
دريافتند كه فقهي كه دستمايه واليت 
فقيه و مطلقه فقيه شده است، تا كجا از 
اخالق خالي و از  نظريه خشونت، 

مالي و  –راهنماي مافياهاي نظامي 
مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني پر 
شده است و آن خالي شدن و اين پر 
شدن، از  عالئم آشكار محكوم شدن رژيم 

 :رگ استبه م
  

  

وقتي نظريه خشونت، 
راهنماي مافياهاي 
مأمور سركوبهاي 

 : 6 –خياباني مي شود
 

به گزارش نشريه يالثارات الحسين در 
در مورد عملكرد حزب اهللا  57شماره 

  :اصفهان توجه نماييد
 1371  از تيرماه  اصفهان  اهللا  حزب...«    

  هاي فعاليت  در ليست.  است  بوده  فعال
  چشم  به  موارد هم  اين،  گروه
از  دفاع  حضور در صحنه: خورد مي

  ضروري  در مواقع  اسالمي  هاي ارزش
  :  از جمله

  برادران  جمعي  حضور دسته)  الف
  از مراسم  در جلوگيري  اهللا  حزب

  سنت  با اين  ومقابله  سوري  چهارشنبه
  صبحگاهي  ورزش  اجراي...   خرافي
  در حاشيه  اللهي  حزب  برادران  توسط
  منكرات  زدودن  رود با هدف زاينده
از   جلوگيري...   غربي  هاي گري وجلوه
...   آزاديبه اصطالح    نهضت  ميتينگ
  ها به خيابان  نام  تعويض  به  اعتراض

نور   خيابان از جمله  انحرافي  هاي نام
... و سپهساالر )  معروف  صوفي(  عليشاه
  هجوم  ابتداي  ناز هما  اهللا  حزب

سينما و   از راه  ستيزان و دين  معاندان
از   و پس  كرده  ، خطر را احساس فيلم

  مسئولين  به  نگاري و نامه  پيگيري
خود از   ادعاي  و ذكر داليل  مربوطه
،  سيب  دو نيمة  منحرف  هاي فيلم  نمايش

  هند، آدم  ، تحفه ، مسافران سوء ظن
  هرگونه  د بدونخو  در حد توان  برفي

  برگزاري... كرد   جلوگيري  درگيري
  آميز عليه اعتراض بزرگ  راهپيمايي

  در مراسم  آور دانشجويان شرم  اقدام
  »...جمهور   خرداد رئيس  دوم  سخنراني

بنا بر اعتقاد آنان بايد مردم را با  ●
ديده شده   حتي : كتك به بهشت برد 

ه اگر است كه برخي از آنها معتقدند ك
فردي در حال مرگ است و اميدي به 
آينده او نيست بهتر است كه كشته شود 
تا در آخرت زودتر گناهانش بخشيده 

  .شود و به بهشت برود 
در سالهاي قبل گاهي اوقات در      

مطبوعات گزارشاتي از خودكشي بچه 
هاي دانش آموز در دوران راهنمايي 

بعدها   .ويا دبيرستان منتشر مي شدند
علوم شد كه اين بچه ها تحت م

تعليمات برخي از افرادي بودند كه به 
آنها گفته بودند تا حاال كه جوان 
هستيد و مي توانيد به بهشت برويد بهتر 
است زمينه اين كار را فراهم آوريد و 
نيز در مواردي ديده شده است كه 

سن و سال را به    برخي از جوانان كم
ط آنان، استناد گناهان انجام شده توس

به ترتيبي . تحت فشار قرار مي دادند
كه آنها از ترس جهنم و بيشتر شدن 
گناهانشان دست به خودكشي مي زدند 

.  
مافياها معتقدند هر حركت غير  ●

به . اسالمي بايد به شدت سركوب شود
همين دليل است كه به تازگي قرار 
است كه با ورود بيشتردر ميان نيروهاي 

ا تحت عنوان قوه قضاييه گروهي ر
نيروهاي حفاظت اخالق اجتماعي 

تا افراد اين گروه بتوانند   تشكيل دهند
در خيابانها بگردند و   با مجوز قانوني

در صورت مواجهه با مسائلي كه آنها 
غير اخالقي مي دانند مانند خنده و 

با مردم ... صحبت كردن دختر و پسر و
  .برخورد كنند 

ام حسين نفر در باور افراد مافياها، ام ●
اول اسالم است به همين دليل آنها 
خود را حسين اللهي مي شمارند و 
تالش دارند سرور آزادگان را نماد 

تشكيل و  . خشونت معرفي كنند
افزايش هيات هاي مذهبي و دادن 
امتيازات به افرادي كه در هنگام محرم 
چادر بر پا ميكنند و گروهي را براي 

مي كنند  سينه زني و زنجير زني جمع
موجب شده است تا در ماه محرم 
بسياري از افراد براي به دست آوردن 
اين امتيازات گروههاي عزاداري ايجاد 

در برخي موارد ديده شده كه . نمايند
در قم انتشاراتي خاص تالش دارند با 
چاپ كتابهايي خاص گريه و عزاداري 

  .را از بزرگترين ثوابها به شمار آورند
به   ي اين گروه مي تواناز كارها      

كتاب اشك سرمايه شيعه و كتاب 
جديدي كه در مورد امام حسين به 

  .چاپ رسيده اشاره كرد
مافياها معتقدند كه حضرت علي در  ●

بسياري از اعمال خود، چپ روي مي 
براي اسالم   كرده است و اين روش 

مي گويند كه . مفيد نبوده است
ابع نمي بايست در جريان سقيفه، ت او 

در برخي  . ن زمان مي شدآرأي مردم 
از نوشته هاي اينان گاهي اوقات ديده 
مي شود كه حضرت زهرا حضرت علي 
را مورد فشار قرار مي داده كه بلند شو 

  .و برو و حقت را بگير
مافياهاي مأمور سركوب معتقدند  ●

امام زمان هم حسين اللهي است و 
از آنجا . براي ادامه كار حسين مي آيد

كه امام حسين را در راس امور مي 
بينند معتقدند كه امام زمان نيز زماني 
كه ظهور كند با جنگ و خشونت 
عدالت را بر كل دنيا حاكم مي 

به همين دليل ما بايد براي   . گرداند
آمدن امام زمان كار كنيم و او 
خوشنود تر مي شود اگر ما به فكر 

  .حسين او باشيم 
صل بر اطاعت مافياها معتقدند كه ا ●

به قول خودشان . محض از مراد است
اگر رهبري بگويد ماست سفيد سياه 

به ( است شما بايد آن را سياه ببينيد 
  ).سران حزب اهللا  نقل از يكي از

مافياها مي گويند كه دراويش از  ●
اين بابت كه به مراد خود معتقدند بايد 

را زي  از صحنه گيتي حذف شوند
وجود آنها مانع كار ما مي شود به 
همين دليل است كه ديده مي شود از 
زمان به سر كار آمدن گروه احمدي 
نژاد در بسياري از شهرها محل تجمع 

حتي   . دراويش را ويران كرده اند
برخي از آنان را در شب تاريك با 

آخرين موارد . چاقو به قتل رسانده اند
توان تخريب محل عبادت آنها را مي 

قم و بروجرد مشاهده  –در كرمانشاه 
از نظر آنها مراد تنها بايد ولي . نمود 

  .فقيه باشد و ال غير 
مراسم مراسم    مهمترين  در باور آنها، ●

عاشورا است و در آن مراسم آنها به 
شديد ترين وجهي به عزاداري مي 

ديده شده است كه آنها در . پردازند
چراغ  دخمه هاي خود در ميان مراسم

را خاموش مي كنند و به شدت شروع 
به زدن خود مي كنند و گاهي اوقات 
بلندگو را به سر و صورت خود 

گاهي اوقات نيز با زنجير به . ميكوبند
سر خود ميزنند به گونه ايكه بعد از 

مراسم تعدادي از آنها به بيمارستانها 
  .منتقل مي شوند 

ديده شده كه در مراسم دخمه       
ا بيشتر آنها با زنجير گردن هاي آنه

خود را بسته و با خواندن نوحه و 
شعارهاي من سگ در گاه تو ام 
ابوالفضل شروع به گريه و زاري و 

  .كتك زدن خود مي نمايند
در اين مورد دو عدد فيلم به فروش      

رسيده است كه صحنه هاي كتك زدن 
خود را به خوبي فيلم برداري كرده 

د ديده مي شود اند و در برخي موار
در فيلم كه با بلندگو به سر خود مي 

   .كوبند
ائمه نبايد   تولد روز در باور آنها، ●

 شهادت روز  تنها  .شودرسمي تعطيل 
مراسم عزداري برگزار   تعطيل و بايد

زيرا معتقدند كه در اسالم خنده . شوند 
  .بايد كمتر از گريه باشد 

مافياها معتقدند بايد مراسمي خاص  ●
براي روزهاي وفات ام كلثوم و سكينه 

وحضرت جواد فرزند   و علي اكبر
برپا   ...  امتولد نشده حضرت زهرا و 

دسته هاي زنجير   در آن روزها، . شوند
همين . زني و سينه زني عزاداري كنند

گروه بود كه دو سال قبل در مراسم 
روز وفات ام كلثوم با بستن خيابانها 

نداخته بودند دسته هاي عزاداري راه ا
كه مورد اعتراض برخي از روحانيون 

امسال نيز بنا به دستور در . قرار گرفت 
مراسم ضربت خوردن حضرت علي و 
نيز شهادت وي گروههايي را جهت 
سينه زني و زنجير زني به راه انداخته 

حدود سه سال است كه در . بودند 
روز وفات حضرت زهرا نيز مراسم 

به صورت تشييع پيكرآن حضرت را 
نمادين در برخي از ميادين تهران به 

  .راه مي اندازند 
در باور آنها، آب دهان رهبر و ياران  ●

رهبر ارزش وااليي دارد به همين دليل 
در بسياري از مراسم، آب ليواني را كه 
رهبر يا نزديكان او به آن لب زده اند 
در ميان خود مي گردانند و هر كدام 

. آب مي زنند براي تبرك لبي به آن 
ديده شده است كه در مراسمي 

خوشوقت كه يكي » آيت اهللا«  خاص، 
ترورها است چاي را لب مي   از مفتيان

زند و بعد آن را در ميان هواداران 
خود دور مي چرخاند تا هر كدام لبي 

  .به آن بزنند
افياها بر اين باورند كه زن از بي م ●

ارزشترين موجوداتي است كه خدا 
است و نبايد به آنها حق راي آفريده 

داد و مي گويند كه امام خميني در 
حق راي زنان اشتباه موافقت كردن با 

او در شرايط خاص به حق رأي   .كرد
به قول . زنان تن داده است

در ميان برخي از آنان گفته   محتشمي،
شده است كه زن و مرد نبايد در كنار 

هميشه     هم راه بروند بلكه زن بايد
متر پشت سر مرد باشد و به دنبال يك 

وي حركت كند تا شان مرد پايين 
: يك نمونه برخورد با زنان. نيايد

گروهي از اعضاي انصار حزب اهللا 
گرگان اقدام به برگزاري تجمع 
اعتراض آميز مقابل محل برگزاري 
. كنسرت پري زنگنه در اين شهر كردند

اعضاي انصار حزب اهللا گرگان غروب 
ه در اعتراض به برگزاري روز پنجشنب

كنسرت پري زنگنه در مقابل محل 
برگزاري كنسرت اجتماع كرده و 
اقدام به برپايي نماز جماعت و قرائت 

تجمع كنندگان . دعاي كميل كردند
نفر بود علت  100  كه تعداد آنها حدود

تجمع خود را جلوگيري از ترويج بي 
غيرتي و اعتراض به سياست اداره كل 

  .گرگان اعالم كردند ارشاد استان
  

  10در صفحه 
  
  

  وقتي رژيم مي ترسد
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نظريه عمومي خشونت وقتي * 
  :به عمل در مي آيد

  
به باور آنها كشور بايد به شديد ترين  ●

وجهي با خطاكاران برخورد كند به 
همين دليل آنها پيرو ايجاد طرح هاي 
تامين امنيت اجتماعي به صورت 

يعني پيروي از همان .هميشگي هستند 
در   امنه اي بطور دائمالنصر بالرعب خ

  .سراسر كشور
در ميان مبلغان مرام خشونت از       

ايثارگران    گروه احمدي نژاد، جمعيت
    .است
خوشوقت » آيت اهللا«در مجلسي،  ●

اگر در جريان سركوب بد : گفته است
حجابي كسي كشته شود ايرادي ندارد 

سردار رادان فرمانده نيروي انتظامي . 
ي از صحبت ها تهران بزرگ در برخ

گفته است كه اگر كسي كشته شود 
ايرادي ندارد ما دستور آن را قبال 

  .گرفته ايم 
در اينجا ذكر اين نكته را بي         

نمي دانيم كه در جريان  فايده 
سركوب به اصطالح ارازل و اوباش، در 
دوره اول، نيروهاي سردار معمولي، با 
نقاب، شبانه و ناگهاني به خانه مردم 

له مي كردند و كتك زنان فرد حم
مظنون را در برابر چشم خانواده مي 

شنيده شده است كه به دستور  . بردند
تا  10سردار رادان گاهي اوقات دست 

نفر از متهمان را به هم دستبند مي  1۵
زدند و بعد آنها را هل مي دادند تا به 
روي زمين سقوط كنند و بعد روي آنها 

گران را از باال مي رفتند تا بتوانند دي
  .بزير كتك بگيرند

ديده شده كه در برخي از موارد      
افرادي را با زور كتك به پشت 
ميكروفن آورده اند تا اعتراف كنند 
ديگران را با قمه و چاقو زده اند و به 

در   . زنان و دختران تجاوز كرده اند
زندان كهريزك كه محل نگهداري به 

ه دليل اصطالح ارازل و اوباش است، ب
شكنجه چندين نفر به قتل رسيده اند و 
دهها مورد شكستگي استخوان لگن و 
دست و سر به دليل ضربات شديد 

  .شده است   گزارش
بر اساس اقارير برخي از افرادي كه      

بيگناه در آنجا بودند و بعد آزاد شدند، 
رفتار برخي از بازجويان به گونه اي 

وطن بوده است كه پنداري با دشمنان 
گرچه با دشمن نيز . رويارو بوده اند

برخي . نمي بايد ددمنشانه رفتار كرد
هني آاوقات دست متهم را با ميله 

جلوي ديگران مي شكستند تا از 
  .ديگران زهر چشم بگيرند 

اين داستانها در شكايات برخي از      
زندانيان كه براي شكايت از نيروي 
انتظامي تهيه شده است ديده مي شود 

شكايت   شاكيان نيز در آن نامهاي  و
اين رفتار آنقدر . نامه ها آمده اند 

بوده است كه شاكيان قيد   ددمنشانه
گرفتاري بعدي خود را زده و اين 
شكايت نامه ها را تهيه و تسليم كرده 

  .اند 
همه ايران بايد به  در باور مافياها،  ●

خاطر اسالم وجود داشته باشد و اگر 
اسالم نابود شود ايرادي ايران به نفع 

ما ايران را براي اسالم مي . ندارد
خواهيم و بايد از آن به خاطر اسالم 

  .نيز بگذريم 
اين سخن دقيقا همان سخني است      

ايران :مصباح گفته است» آيت اهللا«كه 
براي اسالم است و ما ايران را به دليل 

  .وجود اسالم مي خواهيم 
جه توهين به گفته آنها اگر كسي متو ●

به ائمه و رهبري شد حق دارد كه فرد 
مورد نظر را به دست خود بكشد و نظام 

را  هم حق ندارد كه قاتل 
  .تعقيب قضائي قرار دهد  مورد 

رنگ سياه از نظر آنان بهترين رنگ  ●
ولي مي گويند در   .پوشش است

شرايط فعلي گاهي اوقات بايد به دليل 
كرد   ن اجتنابآنظر ابلهانه مردم از 

اما در بسياري از مراسم خاص آنها، تنها 
  .لباس سياه مي پوشند 

افرادي مانند : مافياها مي گويند ●
 –خاتمي  –محسن رضايي و الريجاني 

... كروبي و  –حسن روحاني  –هاشمي 
از جمله خيانتكاران به اسالم هستند و 
خونشان مباح است اما در شرايط 

  . خاص بايد اين كار انجام گيرد
به نظر مافياها دوستي بر اساس كتاب  ●

است و هر كسي كه مانند ما معتقد به 
اسالم باشد دوست ما است و در غير 
اين صورت دشمن ما محسوب مي 

رابطه ما با دشمن خصمانه بايد . شود
و ما درخصومت هيچ كوتاهي   باشد و 

  .نخواهيم كرد 
براي پيروزي اسالم  از نظر مافياها،  ●

دست به هر كاري مي  آن، و استقرار 
 –فريب  –شود زد از جمله دروغ 

و    ضرب وشتم –قتل  –تجاوز  –سرقت 
  .معتقدند كه همه اينها در اسالم است 

حضرت محمد : مافياها مي گويند ●
براي پيروزي اسالم گردن يهوديان را 
زده است و زنان آنان را براي اسالم 
مصادره نموده است و در برخي مواقع 

ر قتل داده است و حتي دستور دستو
سرقت نيز داده است و مي گويند كه 
در برخي مواقع به دليل نياز به اسالم 
مصلحتي دروغ گفته است و از روش 
فريب دادن دشمن نيز استفاده كرده 

  .است 
بايد اسراييليان را : مافياها مي گويند ●

كشت تا بهنگام ظهور، كار حضرت 
ضا محمد ر  .مهدي ساده تر باشد

پناهيان از شاگردان ممنوع التصوير 
شده در صدا و سيما كه به تازگي باز 
ديگر چهره او در شبكه سوم اين رسانه 

زمانيكه : گفته است  پديدار شده است، 
امام زمان ظهور مي كند دستور قتل 
تمام اسراييليان را مي دهد و در آن 
زمان اگر يك اسراييلي در پشت سنگي 

ه اذن خدا آن خود را مخفي كرد ب
: سنگ به سخن مي آيد و مي گويد

پشت من يك اسراييلي مخفي شده 
  .است تا او را بگيرند و به قتل برسانند

در باور مافياها، هر جعل قولي براي  ●
اسالم و ماندگاري آن جايز 

گروه و ياران رهبري در  . است
زمانهاي خاص نامه هايي را كه از قول 

ند نامه مان . جعل كرده اند خميني
خميني به منتظري براي حذف او و 
نامه خميني در مورد نهضت آزادي و 
نامه خميني به مشكيني كه به استنادش، 

  ... خامنه اي را رهبر كردند  و 
افراد مافياها خود را برتر از ياران  ●

حضرت محمد مي دانند و بهشت را در 
در  . برابر ديدگان خود حس مي كنند

آيت «به گفته هاي اين مورد مي توان 
يزدي اشاره كرد كه گفته » اهللا 
امت ما از امت حضرت محمد   بود

  .بهتر هستند 
اين مافياها خميني را از ديگر  ●

» آيت اهللا« . مي دانند  پيامبران باالتر 
گفته اي، مدعي    مشكيني در نوشته يا

امام خميني از حضرت   :شده است

نوح و ابراهيم هم نزد خدا باالتر و 
  . محبوب تر است 

  
 –كسر بزرگ بودجه 

ورشكستگي 
 –واحدهاي توليدي 

تحريم صدور بنزين 
  ...به ايران و

  
 5/16بودجه دولت دست كم * 

  :ميليارد دالر كسري دارد
  
، )88مرداد  13(به گزارش اعتماد  ◄

 كميسيون فرهنگي، عضو محمدحسين
 16 كسري از مجلس،  بودجه و برنامه
 5/16(توماني  ميليارد ۵٠0 و هزار

 داده خبر 88 بودجه در ) ميليارد دالر
 كشور بخواهد اگر دولت :گفته است و
 متمم ارائه جز يي چاره كند اداره را

 قطعي طور به هنوز. ندارد بودجه
 در هم اما است نشده اعالم عددي
 جاري هم و عمراني اعتبارات بخش
هزار ميليارد تومان  ۵/8. داريم كسري

هزار ميليارد دالر  8و در بودجه جاري 
  .در بودجه عمراني و

 از برخي بخواهيم اگر همچنين   
 و پنهان بودجه در كه هم را ها كسري
 در هميشه و است نشده بيني پيش
 گرفتار را مجلس و دولت سال اواخر
 خيلي رقم اين بگيريم، نظر در كند مي

 به اين البته كه است، اينها از بيشتر
 جديدي ابعمن و ها گذاري سياست

 نايب. دارد بستگي شود، مي تعريف كه
 مجلس بودجه و برنامه كميسيون رئيس
 بيني پيش دالري 5/37 نفت گفت؛
 به توجه با اما و بود مجلس و دولت
 منابع و يافته افزايش نفت قيمت اينكه
 با تواند مي دولت واقع در شده بيشتر
 اختيار در جديدي منابع بودجه متمم
  ...بگيرد

  
اهش صادرات و واردات در ك* 
ماهه اول سال جاري گوياي  4

  :ركود اقتصادي
  
، به گزارش دنياي 88مرداد  12در  ◄

 در كشور خارجي تجارت اقتصاد، دفتر
 ميليارد پنج  با جاري سال نخست ماه 4
 صادرات دالر هزار 742 و ميليون 246 و
 هزار 437 و ميليون 682 و ميليارد 15 و

. است وردهخ ورق واردات دالر
 مقايسه و صادرات ميزان اين بررسي

 حاكي گذشته سال مشابه مدت  با آن
 .است درصدي 15/17 كاهش از
 و هزار 562 و ميليون 12 مدت اين در
 نظر از كه شده صادر كاال انواع تن 57

 با مقايسه در رشد درصد 38/10 وزن
 اساس بر. دهد مي نشان گذشته سال

 صادرات ارزش ايران، گمرك گزارش
 با مدت اين در كشورمان غيرنفتي
   و ميليارد شش گازي ميعانات احتساب

 كه بوده دالر هزار 190 و ميليون  841
 سال مشابه مدت با مقايسه در ميزان اين
 و است داشته كاهش درصد 95/19 قبل
 كشور صادرات پذيري آسيب نقطه

 چهار در ديگر، سوي از. جاست همين
 و ميليون 682 و ردميليا 15 امسال ماهه
 كشور وارد كاال انواع دالر هزار 437
 قبل سال با مقايسه در كه شده

 وزن. است داشته كاهش درصد 30/15
 مدت اين در وارداتي كاالهاي

 كه بود تن 72 و هزار 505 و ميليون 16
 وزن. است درصدي 18/32 رشد نشانگر

 اول ماه چهار در كشورمان واردات
 و هزار 486 و نميليو 12 گذشته سال
 و ميليارد 18 ارزش به و تن 839
  .بود دالر هزار 157 و ميليون 515

  
صنايع دريائي و آلومينويم * 

در ... ايران و ايران خود رو و
معرض ورشكستگي و كاله 

كه بر سر » خصوصي سازي«
خريداران عادي سهام رفته 

  :است
  
گزارش ) 88مرداد  13(اعتماد  ◄

  : كرده است
 صورت در دستكاري و زيسا حساب ●

 كه است موضوعي مالي هاي
 خود به روزها اين را سهامداران

 با كه سهامداراني .است كرده مشغول
 به اقدام بلندمدت يا كوتاه هاي برنامه
 كرده ايرالكو مانند شركتي سهام خريد
 متوجه شركت در ازحضور وپس اند

 آنها گذشته هاي شنيده تمام اند شده
 حناي و است رفته باد رب رويايي مانند

 رنگي آنها براي ديگر سازي خصوصي
 اتفاقات مشاهده با عالوه به. ندارد

 مشكالت و خوزستان فوالد شركت
 چند كه هايي شركت براي آمده پيش

 مي بازار در حضورشان از صباحي
 سرمايه داشت انتظار توان نمي گذرد،
 اوليه و عمده هاي عرضه از گذاران
  . كنند استقبال

 هايي شركت از ديگر يكي نيز صدرا ●
 درون به را خود سهامداران كه است
 كه صدرايي .است كشيده گرداب اين
 به پا آرزو و اميد هزاران با 82 سال در

 تحوالت تا گذاشت سهام بازار عرصه
 نه اما زند، رقم بازار اين در را عظيمي

 نرسيد، خود اميدوارنه آرزوهاي به تنها
 براي را اسبينامن شرايط بلكه

 ايجاد كرد و لقب خود سهامداران
  .يافت را بورس زشت اردك جوجه

 گروه هاي شركت حال، عين در ●
 گروه ها، سيماني خانگي، لوازم

 و پتروشيمي هاي شركت نساجي،
 تعريف نيز غذايي مواد توليدكنندگان

 اين از بسياري و ندارند چنداني
 عدم مانند داليلي به ها شركت

 بي واردات معوقه،  الباتمط پرداخت
 به دولت نادرست هاي سياست رويه،
 و نامناسب هاي گيري تصميم همراه
 مشكالتي با كااليي هاي سلطان نفوذ

 وجود اما. اند شده مواجه عديده
  .دارند

 كه صدرا مانند هايي شركت ●
 منعكس بازار به را نادرستي اطالعات

 بندهاي كه ايرالكو يا كنند مي
 نمي اطالع سهامداران هب را حسابرس

 نفس اجازه كه خوزستان فوالد يا دهد
 به هم را مديره هيات در كشيدن
 بحران. دهد نمي خود حقيقي سهامدار

 قيمت افت و آمده پيش جهاني مالي
 نيز فوالدي و معدني محصوالت

 اين فعاالن براي را يي تيره روزگار
  .است زده رقم صنعت

 مانند كوچكي هاي شركت ميان ●
 متال، پارس پامچال، پارس پرميت،

 از كش علف سموم و پارس بندي بسته
 هاي بازدهي تاكنون 87 سال ابتداي
 براي را درصدي 70 باالي منفي

  .اند آورده ارمغان به خود سهامداران
 ايران آلومينيوم مانند هايي شركت ●
 ورشكستگي آستانه در خودرو ايران و

 نيز را خود سهامداران و اند گرفته قرار
 ايران دريايي صنعتي. اند كرده همراه

 بازار در خود حضور ابتداي از كه نيز
 بورس خبرسازهاي از همواره سهام
 سهامداران داد روزها اين است، بوده
 و است درآورده را خود عمده و خرد
 به شركت مديران پاسخگويي عدم

 بر را سنگيني داغ آمده پيش شرايط
 هزاران اب روزي كه سهامداراني دل
 مبلغ با را شركت اين سهم هر اميد

 اند، كرده خريداري تومان 2400
  .است گذاشته

 كه بزرگي سازي خصوصي نخستين ●
 سهام بازار خاطرات ترين تلخ از يكي
 امسال. بود صدرا واگذاري زد، رقم را
 اين ساالنه مجمع برگزاري از پس هم

 خود سهامداران ميان را سودي شركت
 طعم شان، تلخ كام تا نكرد تقسيم

 بين اين در. نچشد را شيريني
 خواستار شركت اين سهامداران
 خود رفته دست از حقوق به رسيدگي

 اين سابق مديران محاكمه همچنين و
 اين تخلف پرونده البته. هستند شركت
 مقررات رعايت عدم دليل به شركت
 كميته در اطالعات افشاي به مربوط
 بهادار راقاو و بورس سازمان تخلفات
 ماه يك تنها صدرا و است مفتوح
 تجديد درخواست كه دارد فرصت

 خصوصي مسووالن از بسياري. كند نظر
 هاي پروژه وجود عدم صدرا، شدن
 اين نابسامان اوضاع دليل را بزرگ
 رستم سردار اما كردند اعالم شركت
 قرارگاه از نمايندگي به كه قاسمي
 حضور شركت مجمع در االنبيا خاتم

 را صدرا فعلي شرايط دليل داشت،
 وجود عدم نه دانست شركت مديران
 شركت حسابرس بين اين در. پروژه
 حسابرس هرچند. نيست تقصير بي هم

 را حسابرسي كامل گزارش است معتقد
 وقت مدير به ها يادداشت همراه به

 از شركت اما داده تحويل شركت
 كرده خودداري بورس به آنها ارائه
 .است
 به ايران آلومينيوم كارخانه در زيان ●

 دولت هيات كه است رسيده جايي
 تعطيلي دستور يي مصوبه براساس
 كارخانه احياي واحد قديمي خطوط

 ماه چهار ظرف را ايران آلومينيوم
 است حالي در اين.كرد صادر آينده

 سهام از بخشي واگذاري از پس كه
 بورس، در ايران آلومينيوم كارخانه
 سو يك از. يافت شافزاي مشكالت
 بخش به كامل طور به شركت مديريت
 ديگر سوي از و نشد واگذار دولتي
 نمي كارخانه اين مالك را خود دولت

 معدني معاون كه طوري به دانست،
 زيانده و مشكالت درباره صنايع وزير
 به كارخانه اين گفته ايرالكو بودن
 خود و شده واگذار خصوصي بخش
. كند مديريت را مشكالتش بتواند بايد
 وزارت نياز اعالم صورت در البته

 خواهد كمك شركت اين به صنايع
 .كرد
 50 كاهش كه است حالي در اين

 بازارهاي در فلزات قيمت درصدي
 آلومينيوم ميان قيمت اختالف جهاني،
 و ركود بروز و فروشي و توليدي
 مشكالت بر جهان، در مالي بحران
 و زيان ميزان اين. شد افزوده ايرالكو
 در ورشكستگي زمان به شركت نزديكي
   اين سهام عرضه از پيش كه است حالي

  
  11در صفحه 

  وقتي رژيم مي ترسد
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شهريور    8مرداد    تا      26   ا ز     730شماره   2009اوت     30تا   17 ز  ا

 

 سهم هر سود ،44 اصل مشمول شركت
 300 معادل 86 سال براي شركت
 تومان 400 گذشته سال براي و تومان
 سنخيتي هيچ كه بود شده بيني پيش

 سود در روند اين. ندارد فعلي زيان با
 اين شركت، شده نيبي پيش زيان و

 سازمان كه كند مي ايجاد را شبهه
 عرضه در بورس و سازي خصوصي

 و نكردند عمل شفاف شركت اين سهام
 به است نشده منعكس بازار به واقعيت
 سال ايرالكو سهامداران كه طوري
 را توماني 400 سود تنها نه گذشته
 توماني 340 زيان بلكه نكردند، دريافت

 ثبت خود هاي يداراي پرونده در را
 .كردند

 ميليارد 100 تا 80 زيان بيني پيش    
 داستان نيز شركت فوتبال تيم و توماني
 فوتبال تيم گذشته سال. دارد را خود

 بر را هزينه تومان ميليارد پنج تنهايي به
 گذاشته ايرالكو زيانده شركت گردن
 نيز شركت اين مسووالن البته. است

 گويا و نداشته تيم مقابل در قدرتي
 شركت، مديران از غير مراجعي
 تيم زمينه در گيري تصميم مسوول
 كه طوري به. هستند ايرالكو ورزشي
 سهامداران و مسووالن هاي تالش
 به راه تيم اين تعطيلي براي عمده
 بيشتر هاي تالش ازاي در و نبرد جايي
 جانب از هزينه، اين حذف براي

 گيري بازپس به تهديد محلي مقامات
 اين در. شدند بخش اين از تشرك

 حمايت دولت رود مي انتظار شرايط
 خارج تازه شركت اين از را خود هاي
 با و نكرده قطع مادر آغوش از شده
 ايرالكو نجات به هايي سياست وضع
 وضع بين اين در كه طوري به بيايد
 آلومينيوم، براي وارداتي هاي تعرفه

 بازپرداخت براي بيشتر فرصت اعطاي
 خروج براي مهمي عامل غيره و اقساط

 مي شمار به شركت فعلي وضعيت از
 منتظر بايد صورت غيراين در اما. رود

 .بود شركت اين زودهنگام تعطيلي
 موتورز جنرال«: خودرو  ايران ●

 يي جمله اين» .كرد ورشكستگي اعالم
 بروز با همزمان پيش چندي كه بود

 جهان خبر ترين مهم به جهاني بحران
 با كه خودروسازي شركتي. شد تبديل
 سرانجام فراوان هاي تالش وجود

 در اما. دارد نگه سرپا را خود نتوانست
 خبر روزها اين كه شاهديم مقابل

 هر در خودرو ايران ورشكستگي
 وجود با و شود مي مطرح مجلسي
 آن خودرو ايران شركت واضح، داليل

 صورت در كه انكاري .كند مي انكار را
 رخ ديگر يي گونه به تشرك مالي هاي

 هر براي شركت اين. است نمايانده
 بيني پيش را زيان تومان 40 خود سهم
 محل از دارد قصد و است كرده
 به هايش دارايي ساير و سهام فروش
 خود، توليدات فروش از غير يي شيوه

 سايت بودن زيانده. كند كسب درآمد
 رغم به شركت اين خارجي هاي

 مهم زمينه ناي در گسترده تبليغات
 شركت هاي هزينه انباشت عامل ترين
 معتقد خودرو ايران چند هر است،
 شركت داخلي هاي سايت است

 زيانده مورد در بررسي و بوده سودده
 به هنوز خارجي هاي سايت بودن
 تغييرات. است نرسيده قطعي نتيجه

 تالش و خودرو ايران در گسترده
 از خروج منظور به شركت مديران
 قراردادي به را كار فعلي منجالب
 شركت و خودرو ايران بين كه كشاند

 ميليارد 370 ارزش به وفا خودران
 پس اين از تا شد منعقد تومان

 صورت به خودرو ايران محصوالت
 فروش به شركت اين طريق از ليزينگ
 .برسد

 تجارت، قانون 141 ماده براساس    
 50 از بيش شركت انباشته زيان چنانچه
 شركت باشد، شده ثبت مايهسر درصد

 است اينجا نكته حال. است ورشكسته
 سرمايه برابر 9 تقريباً خودرو ايران كه

 با ،است بدهكار ها بانك به خود ثبتي
 اين شركت در ازاي كه منطق اين
 زيان يادشده مبلغ و دارد دارايي زيان

 را خود بدهي، نه است انباشته
 در خودرو ايران. داند نمي ورشكسته

 تجربه را بهتري اوضاع نيز گذشته الس
 با 87 مالي سال در كه طوري به نكرد
 مواجه تومان ميليارد 177 معادل زياني
 زيان اين دليل ترين عمده. بود

 كه شد اعالم شركت نوساني تعديالت
 از اما است، تومان ميليارد 370 بر بالغ
 اين گذشته هاي سال در كه آنجا

 زرگب است، نشده محاسبه ذخيره
 از پس را خاورميانه خودروساز ترين

 قرار بدي موقعيت در فعاليت سال 45
 كه است اين نكته حال هر به. داد

 شده مواجه مشكل با خودرو ايران
 حل قابل راحتي به مشكل اين و است
 است ها سال كه طوري به. نيست

 كه زماني تا زنند مي فرياد كارشناسان
 خودروسازان سر از دست دولت

 به ها شركت اين اوضاع دارد،برن
 .بود خواهد روال همين
 كشور صنعتي هاي شهرك در بحران

، ايلنا گزارش 88مرداد  12در  ◄
 براي هم االن همين« : كرده است

 واحدهاي براي بحران كميته تشكيل
 را جمله اين. »است دير صنعتي

 كميسيون مخبر خباز، محمدرضا
 صنعت كنوني وضعيت درباره اقتصادي

 آنچه انگار. گويد مي ايران در
 آيد پيش گاه هيچ خواستيم نمي

 كه باليي و درنورديد نيز را ما مرزهاي
 سر بر آواري همچون ديروز تا

 آرام و آمد مي دنيا صنعتي واحدهاي
 كرديم مي گمان و نگريستيم مي

 هستيم، جهاني بحران آتش در گلستاني
 هم را خودمان گريبان زود خيلي
 . گرفت

 سختي روزهاي اغراق بي ما صنعت    
 از بسياري هاي نفس. كند مي تجربه را

 و افتاده شمار به صنعتي واحدهاي
 آمار، ارائه با تا كنيم مي تالش هرچه

 وضع كه بقبوالنيم خود به حداقل
. كند نمي افاقه نيست، بد هم چندان
 هاي شهرك در امروز بليه، اين تبلور

 . هويداست خوبي به مان صنعتي
 صنايع وزير كه بود پيش ماه 3 همين   
 سازمان كاركنان و مديران جمع در

 صنعتي هاي شهرك و كوچك صنايع
 هاي پيشرفت آنچه به اشاره با ايران

 هاي سال طي معدن و صنعت چشمگير
 سال: كرد تصريح خواند، مي اخير

 بخش در توانستيم گذشته
 24 حدود به صنعتي هاي گذاري سرمايه
 تومان ميليارد 600 و هزار

 90 رشد كه يابيم دست گذاري سرمايه
 محرابيان. دهد مي نشان را درصدي

 آنجا كرد، اشتباه كار جاي يك البته
 ناحيه و شهرك 790 وجود به كه

 اشاره كشور مختلف نقاط در صنعتي
 اين حاضر حال در: گفت و كرد

 خوبي نسبتا وضعيت از ها شهرك
 ناي در توسعه اما هستند برخوردار

 . است بيشتري توجه نيازمند زمينه
 فعاليت درصدي 40 توقف●

 كشور در اي كارخانه
 سخنان از ماه 3 فاصله به حال، اين با   

 مخبر خباز، محمدرضا صنايع، وزير
 توقف از مجلس اقتصادي كميسيون
 ها كارخانه از درصد 40 حدود فعاليت

 باره اين در: گفت و داد خبر كشور در
 با اي جلسه مجلس دياقتصا كميسيون

 درخواست و داشت اقتصاد وزير

 بحران آثار بررسي كميته تشكيل
 اقتصادي هاي بنگاه بر جهان اقتصادي

 . شد مطرح كشور
 تاثير بحث قبل ها مدت از: گفت وي

 ايران اقتصاد بر جهان اقتصادي بحران
 مطرح مجلس اقتصادي كميسيون در
 اتفاقات اين به نسبت چرا كه بود

 با ما كشور بر آن آثار و دنيا جديد
 نكردن گيري تصميم و تفاوتي بي حالت
 اقتصادي كميسيون مخبر. هستيم روبرو

 اقتصادي كميسيون: افزود ادامه در
 فالورجان شهر به پيش روز چند مجلس

 دارد قرار اصفهان كيلومتري 8 در كه
 ذهن در ابتدا كه تصويري. رفت

 و گبزر صنايع بايد كه بود اين داشتيم
 پاي وقتي. باشد آنجا در مهمي

 و گران صنعت هاي صحبت
 و توليدي هاي بخش گذاران سرمايه
 اين از كرديم تعجب نشستيم، صنعتي
 البته داشتند؛ ها اين كه درددل همه
 طور همين تقريبا كشور جاي همه
 . است
 صنعتي شهرك: گفت ادامه در وي

 البرز صنعتي شهرك و مشهد در طوس
 نيز ديگر جاهاي از سياريب و تهران در

 40 به نزديك. دارند مشابهي وضعيت
 دسته و كنند نمي كار ها كارخانه درصد
 از بعد. كنند مي بيكار را كارگران دسته

 فالورجان صنعتي شهرك از بازديد
 اثرات بررسي كميته تشكيل پيشنهاد
 هاي بنگاه بر جهان اقتصادي بحران

 كميسيون رئيس به كشور اقتصادي
 . شد داده صادياقت
 صنعتي شهرك از كارگر 600 اخراج●

 كرج بهارستان
 مطلوب وضع از صنايع وزير   

 اما دهد مي خبر صنعتي هاي شهرك
 بهارستان صنعتي شهرك مدير
 بهارستان صنعتي شهرك: گويد مي

 با مالي مشكالت دليل به كه است مدتي
 و كارگران از زيادي شمار بيكاري
 شده واجهم كارخانه چند تعطيلي
: كند مي اظهار محمدي گل رضا. است

 آمده وجود به مالي مشكالت به توجه با
 نيز و شهرك بزرگ كارخانه چند براي

 كاهش و نيرو تعديل كارگران، بيكاري
 مديره هيأت كاري، شيفت زمان

 همكاري با است تالش در شهرك
 مشكالت، به رسيدگي براي فرمانداري

 يادآور وي. دهد تشكيل بحران كميته
 كه گر توزين كارخانه: شود مي

 آسفالت توليدكننده ترين بزرگ
 گذشته سال و است خاورميانه
 را خود آسفالت تمام تهران شهرداري

 حاضر حال در كرد، خريداري آن از
 صادرات عدم و مالي مشكالت دليل به
 تعطيلي شرف در افغانستان و عراق به

  . است
 از سيرجان صنعتي شهرك چرخ●

 است ايستاده تحرك
 شهرك به فقط وضعيتي چنين البته   

 در. ندارد اختصاص كرج بهارستان
 از سيرجان فرماندار زمينه، همين

 سنگ هاي كارخانه از تعدادي تعطيلي
. دهد مي خبر سيرجان صنعتي شهرك
 سيرجان مردم نماينده پور، حسن شهباز

 صنعت مشكل موضوع، اين تاييد با نيز
 معادن و صنايع دارها نبود را سيرجان

   كند مي عنوان شهرستان اين در
 تعطيلي به را ها شهرك ها، زودبازده ●

 :كشاندند
 از اقتصادي فعاالن از ديگر برخي   

 در ركود موضوع به خاص اي زاويه
 ساكنان. نگرند مي صنعتي هاي شهرك

: كنند مي عنوان صنعتي  شهرك چند
 هاي بنگاه وام دريافت با كه كساني

 مستقر صنعتي هاي شهرك در بازدهزود
 رها كاره نيمه را كار اكنون اند، شده
 در زيربنايي امورات توسعه و كرده

 تمام مشاركت با بايد كه را ها شهرك
 به گيرد، صورت صنعتي واحدهاي

 اگرچه آنها، گفته به. اند انداخته تعويق
 واحدهاي توان نمي صراحت به

 از برخي در مستقر زودبازده
 ناميد، ورشكسته را صنعتي هاي شهرك

 ورشكستگي از كم آنها فعلي وضعيت اما
 هاي وام كه رسد مي نظر به و ندارد

 دريافت افراد برخي سوي از زودبازده
 از غير به ديگري جاي در و شده

. است شده هزينه صنعتي هاي شهرك
 در فعال هاي شركت از يكي مديرعامل

 رابطه اين در نصيرآباد صنعتي شهرك
 صنعتي واحدهاي از بسياري: گويد يم

 بسيار زحمت با ها شهرك اين در مستقر
 اما پردازند، مي مالي منابع جذب به

 زودبازده هاي بنگاه عنوان تحت برخي
 هاي شهرك در زمين دريافت به

 دريافت از پس و كرده مبادرت صنعتي
 و زمين كار، وزارت از تسهيالت
 و كرده رها كاره نيمه را تاسيسات
 وي. كنند مي ترك را صنعتي شهرك

 مديره هيأت مقابل در: افزايد مي
 كاره نيمه دليل به نيز صنعتي شهرك
 خدمات انجام از ها، طرح اين بودن

 سرباز صنعتي شهرك در عمراني
 شهرك در صنعتي فعال اين. زند مي

 مخالفتي البته: كند مي تصريح نصيرآباد
 دولت توسط زودبازده هاي وام ارائه با

 باعث ها طرح اين چراكه ندارد؛ وجود
 دقيقي نظارت بايد اما شوند، مي اشتغال

 منابع كه باشد داشته وجود امر اين بر
 اند، شده معرفي كه هايي طرح در مالي
 . شوند هزينه

  
، سنا طرح 2009در اول اوت * 

تحريم شركتهاي فروشنده بنزين 
  :به ايران را تصويب كرد

  
 طرحي يبتصو با آمريكا سناي ◄

 هاي شركت تحريم خواستار
 نفتي هاي فرآورده و بنزين كننده تامين
 منع شامل تحريم اين. شد ايران براي

 ها شركت اين از خام نفت خريداري
 اين.آمريكاست اضطراري ذخاير براي
 ايران بر فشار اعمال هدف با طرح
 فرآوري و سازي غني توقف براي

 طرح. است رسيده تصويب به اورانيوم
 چهار و سي قانون قالب در سنا مجلس
 و انرژي هاي هزينه دالري ميليارد
 تبديل. شد تصويب آمريكا آبرساني

 مجلس تاييد به قانون به طرح اين
 جمهوري رئيس امضاي و نمايندگان

 از يكي ايران.دارد نياز آمريكا
 خام نفت توليدكنندگان بزرگترين

 به خود نياز از درصد چهل ولي است
 .كند مي تامين واردات راه از را بنزين
 دفاع بنياد مديرعامل دوبوويتز، مارك

 سنا طرح درباره ها دموكراسي از
 گرفتن هدف فكر از كنگره«: گفت
 همان كه ايران اقتصادي آشيل پاشنه

 سنگين واردات به كشور اين وابستگي
 برنامه توقف براي است، بنزين

 آن اي هسته هاي سالح توليد غيرقانوني
 اضطراري ذخيره» .كند مي استفاده

 بشكه ميليون 724 شامل آمريكا نفت
 مجموعه چهار در كه است خام نفت

 و لوئيزيانا هاي ايالت در زيرزميني
 از پيش آمريكا.است شده انبار تگزاس

 از ذخيره اين خام نفت تهيه براي اين
 داچ رويال ويتول، مانند هايي شركت

 هر. است خريده نفت گلنكور و شل

 عمده كنندگان تامين از شركت سه
  .هستند ايران بنزين

  
ذخاير نفتي سريع تر از آن كه 
پيش بيني مي شد در حال ته 

  :كشيدن هستند
  
گزارش ) 2009اوت  4(لوموند  ◄

  :كرده است
زمان نفت فراوان و ارزان به زودي      

دكتر فتيه بيرول . بسر خواهد رسيد
Fatih Birol   كه در آژانس بين

مركزش پاريس  - لمللي انرژي اتمي ، ا
رئيس بخش اقتصاد است،  –است 

او در مصاحبه با . اعالن خطر مي كند
: ايندپندنت چاپ لندن، گفته است

سال آينده، توليد نفت به  10ظرف 
سال  10يعني . حداكثر خود مي رسد

زود از تاريخي كه پيش بيني مي شد، 
توليد نفت روند نزولي خود را آغاز 

سه چهارم مخاذن نفت . د كردخواه
پس از رسيدن به حداكثر بازدهي، 
.  توليدشان سير نزولي خواهند جست

با توجه به كمي مزمن  سرمايه گذاري 
از سوي كشورهاي توليد كننده، 
كمبود نفت از موانع از سرگرفتن 
رونق اقتصادي بعد از ركود كنوني 

بديهي است كاهش توليد . خواهد شد
. قيمت نفت مي شودسبب باال رفتن 

بسا . زيرا تقاضا بيشتر از عرضه مي شود
، تقاضا از عرضه نفتي 2010از سال 

  .فزوني گيرد
 Jeremy Leggetجرمي لگجت      

كه كارشناس محيط زيست است از آن 
مي ترسد كه بر اثر كمبود نفت، دولتها 
و شركتهاي نفتي بر آن شوند كه به 

ني سراغ بهره برداري از شن هاي روغ
كانادا بروند كه سخت محيط زيست را 

زيرا ديوكسيد دو . آلوده مي كند
كربن توليد مي كند و محيط زيست را 

بنظر او، جهانيان . سخت آلوده مي كند
مي بايد درپي توليد انرژي پاك 

هم بخاطر كاستن از آلوده تر . بروند
كردن محيط زيست و هم بلحاظ 
جانشين انرژي حاصل از نفت و گاز 

  . دن انرژي پاككر
ايندپندنت يادآور مي شود كه       

كارشناسان در باره زمان ورود توليد 
نفت به دوران كاهش، اختالف نظر 

حكومت انگلستان و بسياري . دارند
ديگر از حكومتها بر اين نظر هستند كه 

 2030سير نزولي توليد نفت از سال 
  .شروع خواهد شد

  
عسلويه در ركود و در تيول * 
رعنكبوت روابط شخص تا

  :قدرت
 

 رشد و گذاري سرمايه شديد كاهش
 در ركود موجب كشور، اقتصادي
 عسلويه منطقه در ويژه به نفت، صعنت
 خبرنگار گزارش به .است شده

 به كه عسلويه منطقه شرايط ،»آينده«
 الگويي كشور، پتروشيمي قلب عنوان
 ايران اقتصاد و نفت صنعت توسعه براي

 درآمده اي گونه هب شد، مي محسوب
 ركود با عسلويه، فازهاي اكثر كه است

 .اند شده مواجه
 توسط فازها برخي نمايشي افتتاح

 نقص بروز موجب كه اجرايي مسئوالن
 تأسيسات از بخشي خرابي و فني

 از مشكلي نيز گرديد، شده احداث
 حل صنعتي مهم حوزه اين در ركود
 .است نكرده

 عسلويه 12 و 11 فازهاي نمونه، طور به
   است، گاز سازي مايع و تغذيه محل كه

  12در صفحه 

 وقتي رژيم مي ترسد
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 فاز در. برد مي سر به كامل ركود در
 را 11 فاز خام گاز است قرار كه 12

 اي جدي فعاليت هيچ هنوز كند، تأمين
   انجام
 سال يك از بيش نيز 11 فاز و نشده
 باقي كارگاه تجهيز مرحله در است
 .است مانده

 نيز 11 فاز مختلف هاي بخش در   
 دليل به خصوصي، هاي شركت اكثر
 كرده رها را پروژه بودجه، تأمين عدم

 نهادها از يكي به وابسته هاي شركت و
 فعاليت هنوز اما اند، شده آن جايگزين
 .اند نداده انجام خاصي

 زير فاز اين فعاليت شود مي گفته    
 وزارت به وابسته I.L.C شركت نظر
 بستگان زا يكي توسط كه است نفت

 همسر بستگان از يكي و ثمره هاشمي
  .شود مي اداره جمهور رئيس

  
 روزانه سهميه بر مازاد توليد* 

ايران و  نفت اي بشكه هزار 470
فروش مخفيانه آن اما پول اين 
 :فروش به كدام حساب مي رود؟

  
، سرمايه گزارش 88مرداد  17در  ◄

 ايران نفت روزانه توليد: كرده است
 افزايش بشكه هزار 20 با يهژوئ ماه در

 810 و ميليون 3 به ژوئن ماه به نسبت
 حالي در اين. رسيد روز در بشكه هزار
 سهميه رعايت صورت در كه است
 نفت توليد اوپك طرف از شده تعيين
 هزار 340 و ميليون سه تا بايد ايران
 با ايران كه يابد كاهش روز در بشكه
 زاره 470 اوپك سهميه به نبودن پايبند
 داشته اضافه توليد روز در بشكه
 سال گزارش اين براساس.است

 جهاني بهاي كاهش پي در گذشته
 براي اوپك عضو كشورهاي نفت،

 بهاي بيشتر هرچه كاهش از جلوگيري
 چهار بازار،كاهش كنترل و نفت

 نفت توليد اي بشكه هزار 200 و ميليون
 .دادند قرار كار دستور در را اوپك

 كاهش ميزان توافق، اين از پس    
 توليد ميزان به توجه با اعضا نفت توليد
 از ايران سهم كه شد تعيين آنها روزانه
 در بشكه هزار 560 توليد كاهش اين
 سهميه رعايت صورت در. است روز

 سه تا ايران نفت توليد اوپك، بندي
 روز در بشكه هزار 340 و ميليون
 اندك از پس اما يافت مي كاهش
 از بندي سهميه تعيين از عدب كه كاهشي
 نفت توليد گرفت صورت ايران طرف
 بهاي نسبي افزايش به توجه با ايران
 روند گذشته ماه سه طي نفت جهاني

 .است گرفته خود به صعودي
 ژوئن ماه در ايران نفت روزانه توليد    
 است بوده بشكه هزار 790 و ميليون سه
 از بيش روز در بشكه هزار 450 كه

 ژوئيه ماه در. است كرده توليد سهميه
 ميليون سه ايران نفت روزانه توليد نيز
 است بوده روز در بشكه هزار 810 و

 بشكه هزار 20 قبل ماه به نسبت كه
 نيز ماه اين در. است داشته افزايش
 سهميه از بيش بشكه هزار 470 ايران
 .است كرده توليد شده تعيين

 11 نفت توليد گزارش اين بنابر      
 يك ميالدي گذشته ماه در اوپك عضو

 ميزان از بيشتر بشكه هزار 230 و ميليون
 توليد. است بوده شده توافق توليد
ژوئيه  ماه در اوپك اعضاي نفت روزانه

 است بوده بشكه هزار 70 و ميليون  26
 و  ميليون 2 كاهش از نشان كه

 اوپك اعضاي توليد اي بشكه هزار970
 شده توافق سهميه رعايت تا و دارد
 كاهش نيز ديگر بشكه ميليون 23/1 بايد

  .گيرد صورت
نفت مازاد كه محرمانه : انقالب اسالمي

توليد و فروخته مي شود،  قيمتي دارد 

اين قيمت به كدام حساب ريخته مي 
شود؟ اين پرسشي است كه احمدي نژاد 

به . و حكومتش به آن پاسخ نمي دهند
ارد تواتر گفته شد كه بهاي اين نفت و

حسابهاي رسمي نمي شود و در اختيار 
  .مالي قرار مي گيرد –مافياهاي نظامي 

  

رژيم، ايران را به 
سرزمين انواع 

تجاوزهاي سبعانه به 
   حقوق انسان بدل 

  :كرده است
  
) بهجت(زهرا ، 88مرداد  11در  ◄

نوذري، مادر پويا مقصود بيگي 
دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي 

عتراض و كرمانشاه كه براي ا
دادخواهي به كشته شدن فرزندش 
بدن خود را گل گرفته و در مقابل 
اداره اطالعات كرمانشاه به تنهايي 

شب  10تحصن كرده بود، در ساعت 
اولين روز تحصن خود دستگير شده 

 .است
نفيسه آزاد به ، 88مرداد  11در  ◄

اقدام عليه امنيت ملي از طريق "اتهام 
ال حبس به يك س "تبليغ عليه نظام

اين حكم به . تعليقي محكوم شده است
  . مدت سه سال در تعليق خواهد بود

، به گزارش سايت 88مرداد  11در  ◄
گروهي از مادران به ،تغيير براي برابري

نشانه اعتراض به كشته شدگان و 
بازداشت شدگان حوادث اخير در 

از ساعت . پارك الله گردهم آمدند
آبنماي كم كم مادران در حوالي  6:30

. پارك در جمع هاي چند نفره نشستند
جمعي متشكل از  7:15و در ساعت 

نفر آنها در گوشه اي از آبنما  40حدود 
نيروهاي پليس و لباس  .جمع شدند

شخصي ها دور آبنما رفت و آمد مي 
 .كردند و مادران را تحت نظر داشتند

، به گزارش 88مرداد  11در  ◄
يك مقام مسوول در ، خبرآنالين

روز گذشته : ه استدستگاه قضايي گفت
ي متهمان حوادث  رسيدگي به پرونده

پس از انتخابات در دادگاه انقالب آغاز 
ي رسيدگي به آن صبح  شد و ادامه

 10امروز به صورت غيرعلني با حضور 
نفر از متهمان ديگر اين پرونده در 

 .دادگاه انقالب برگزار شد 15ي  شعبه
فعالين ارش ، به گز88مرداد  12در  ◄

 ، حقوق بشر و دمكراسي در ايران
خانواده هاي دستگير شدگان قيام 
مردم ايران در مقابل دادگاه انقالب و 
زندان اوين به تجمعات اعتراضي خود 

آنها خواستار مطلع شدن .ادامه دادند 
از وضعيت و شرايط عزيزانشان و 
آزادي فوري و بي قيد و شرط  آنها 

 . هستند
ي از اسامي  دستگير ليست جديد   

شدگان كه اسامي بعضي از آنها تاييد 
شده و همچنين تعدادي كه هنوز هيچ 
خبري از آنها در دست نيست و 
وضعيت آنها در ابهام است جهت 
ارسال براي سازمانهاي حقوق بشري و 

 . اطالع عموم منتشر مي شود
ساله ليسانس علوم  26سعيد صدر  - 1

ر حاليكه مرداد د 8اجتماعي پنجشنبه 
مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و 

صورتش خوني بود در ونك بازداشت 
 و به اوين منتقل شده

ساله شغل آزاد  28امير سنجري  - 2
مرداد در هفت تير بازداشت  8پنجشنبه 

 و مكان نگهداري وي نامشخص
ساله ليسانس  28سيد نويد هاشمي  - 3

مرداد در حوالي  8روانشناسي پنجشنبه 
ازداشت و مكان نگهداري وي مصلي ب

 نامشخص
ساله ديپلم  25بهزاد جعفري  - 4

مرداد در تخت طاووس  8پنجشنبه 
 بازداشت و به اوين منتقل شده

ساله فوق ديپلم  23هومن صابري  - 5
مرداد بازداشت و  8عمران پنجشنبه 

 مكان نگهداري وي نامشخص
ساله  24وحيد سلطاني پور  - 6

تير در  26دانشجوي كامپيوتر جمعه 
بلوار كشاورز بازداشت و دو روز در 

انقالب بازداشت و سپس  148كالنتري 
 به اوين منتقل شده

 26ساله جمعه  31فرامرز اسحاقي  - 7
تير در انقالب بازداشت و به اوين 

 منتقل شده
ساله ديپلم  24محمد مهدي شجاعي  - 8

تير بازداشت و به اوين منتقل  26جمعه 
 شده

ساله محصل  18مهدي فتاح  - 9
تير در اميرآباد بازداشت و  18پنجشنبه 

 به اوين منتقل شده
ساله ديپلم  29شهاب نوري مقدم  - 10

تير در  18تعميرات موبايل پنجشنبه 
 امير اباد بازداشت و به اوين منتقل شده

ساله دانشجوي  23كامران ضيايي  - 11
تير در انقالب  18رياضي پنجشنبه 

 شده بازداشت و به اوين منتقل
ساله مهندس  27وحيد سرلك - 12

تير بازداشت و  18كشاورزي پنجشنبه 
 به اوين منتقل شده

ساله فوق  22علي اسفندياري - 13
خرداد  30ديپلم كامپيوتر شنبه 

 بازداشت و به اوين منتقل شده
اسامي افرادي كه هيچ اطالعي از  ●

 :آنها نيست
خرداد در  30مهناز عنايتي شنبه  - 1 

م آزادي شركت كرده از تجمعات آرا
آن روز هيچ گونه اطالعي از وي 

 نيست
خرداد كه  30علي فالحتي از شنبه  - 2

در تجمعات آرام شركت كرده 
 بودهيچ اطالعي از وي نيست 

خرداد هيچ  25مصطفي شبستري از  - 3
 اطالعي از وي نيست

مهندس هاشم ، 88مرداد  12در  ◄
خواستار به جرم دفاع از برابري ديه 

مرگ ومرد وبرگزاري سالگرد زن 
دكتر مصدق به شش سال حبس 

بدون  اطالع وخواندن . محكوم شد
پرونده و بدون حضور وكيل مهندس 
هاشم خواستار عضو كانون صنفي 
معلمان در مشهد به جرم دفاع از 
برابري ديه زن ومرد وبرگزاري سالگرد 
دكتر مصدق به شش سال حبس 

 محكوم شد
الع حاصل شد ،  اط88مرداد  13در  ◄

عليرضا همراه با پدرش براي كه 
شركت در چهلم شهداي سركوب اخير 

هنگام بازگشت  .ا رفته بودزهربه بهشت 
لحظه اي دست عليرضا از دست 

دست او  جا، پدرش جدا مي شود ، در 
بر زيرا . مي شودنيز از زندگي كوتاه 

اثر اصابت ضربه ي باتوم كه به سرش 
مي غزيخورد دچار خونريزي ممي 

خانواده  .رسدمي و به شهادت شود 
روز  توانستند جنازه او  4عليرضا بعد از 

  .را از پزشك قانوني تحويل بگيرند

، به گزارش 88مرداد  13در  ◄
حكم دادگاه بدوي  ،خبرگزاري هرانا

ماه پس  4دانشجويان دانشگاه زنجان، 
. از پايان دادرسي به متهمان ابالغ شد

رام واحدي، بر اساس اين حكم به
سورنا هاشمي، آرش رايجي، پيام شكيبا 
و محمد حسن جنيدي هر كدام به 
تشويش اذهان عمومي و تحريك به 
تجمع غير قانوني به قصد برهم زدن 
امنيت كشور به يك سال زندان 

 . محكوم شده اند
عليرضا فيروزي ديگر دانشجوي 
دانشگاه زنجان نيز به اتهام تشويش 

به تجمع غير  اذهان عمومي ،تحريك
قانوني به قصد برهم زدن امنيت كشور 
و همينطور اقدام عليه نظام مقدس 
جمهوري اسالمي به يك سال و چهار 

 .ماه زندان محكوم شده است
، به گزارش 88مرداد  13در  ◄

زاده  ميرحميد حسن ، نيوز پارلمان
مديرعامل سابق خبرگزاري ايسنا با 

 يو .حكم دادگاه انقالب بازداشت شد
در جريان انتخابات مدير سايت 

شود علت  گفته مي.نيوز بوده است قلم
دستگيري او نيز به دليل همكاري با اين 

 .سايت است
، به گزارش 88مرداد  13در  ◄

 ، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
ي  رضا نوربخش سردبير روزنامه

شب در محل  9فرهيختگان ساعت 
لومي ي نامع كارش بازداشت و به نقطه

ماموران در حين بازداشت . منتقل شد  
به تفتيش وسائل شخصي و محل كار 
وي پرداخته و بخشي از وسائل 

. اند نوربخش را نيز همراه خود برده
تر نيز به تفتيش منزل وي  پيش

 . پرداخته بودند
محمود ساالر كيا ، 88مرداد  13در ◄

پس : گفته استمعاون دادستان تهران 
قاچاقچي بين  24فو از رد درخواست ع

المللي مواد مخدر صبح پنجشنبه در 
محوطه زندان رجايي شهر كرج به دار 
مجازات آويخته شدند و فقط يك 
قاچاقچي مواد مخدر توانست از 

 .كميسيون عفو مهلت مجدد بگيرد
هاله سحابي ، 88مرداد  14در  ◄

دختر مهندس عزت اهللا سحابي از 
يران فعاالن زنان و عضو مادران صلح ا
 جرح را در ميدان بهارستان با ضرب و

  .دستگير كردند
 ببه گزارش سحا، 88مرداد  14در  ◄
مهدي يزداني خرم دبير سرويس  ، نيوز

ادب و هنر روزنامه اعتماملي مقابل نشر 
چشمه در نزديكي دفتر روزنامه 
اعتمادملي توسط نيروهاي لباس 

 . شخصي بازداشت شد
، نوروز ، به گزارش88مرداد  14در  ◄

مامور با حكمي كه به امضاي سعيد  5
مرتضوي، دادستان تهران رسيده بود 
شبانه اقدام به پلمپ ساختمان انجمن 

 . صنفي روزنامه نگاران ايران كردند
شب به  9ماموران دادستاني ساعت 

محل انجمن صنفي روزنامه نگاران 
مراجعه كرده و در حالي كه مشغول 

جمن بودند، فيلمبرداري از ساختمان ان
نه تنها اين ساختمان بلكه ساختمان 
تعاوني مسكن انجمن را هم پلمپ 

  كردند 
ابراهيم شريفي از  ، 88مرداد  15در  ◄

فعالين دانشجويي  در منزل پدري اش 
در اقدسيه تهران بازداشت شد او كه از 
وبالگ نويسان و هواداران وناظرين 

تي مهندس مير حسين موسوي اانتخاب
وز بعد از انتخابات توسط ر 3 بود 

گروهي بازداشت شده و پس از يك 
هفته به دليل شدت جراحات وارده به 

بيمارستان منتقل شد كه بار ديگر 
مجددا امروز در منزل پدري اش در 
اقدسيه بازداشت شد اتهام او جاسوسي 
براي ايتالياست فقط به علت اينكه براي 
ادامه تحصيل قصد مراجعت به ايتاليا را 
داشته كه به همين منظور در مدرسه 
سفارت ايتاليا واقع در فرمانيه مشغول به 

  .  يادگيري زبان ايتاليايي بوده است
، به گزارش 88مرداد  15در  ◄

سيامك ياقوتي فعال  ،خبرگزاري هرانا
دانشجويي دانشگاه زنجان صبح روز 
گذشته در منزل پدري خود در تهران 

 . بازداشت شد
به گزارش ، 88 مرداد 15در  ◄

وبسايت  تحول خواهي مسلم زماني و 
عمر حسامي دو عضو اصلي ستاد 
ميرحسين موسوي همچنان در زندان 

 .خرم آباد بازداشت هستند
موج ، به گزارش 88مرداد  1۵در  ◄

مراسم چهلم شهيد  ،سبز آزادي
كيانوش آسا، دانشجوي كرمانشاهي كه 
در جريان اعتراضات پس از انتخابات 

ماموران دولت كودتا به قتل توسط 
رسيد، عصر روز پنجشنبه در كرمانشاه 

اين مراسم با آرامي آغاز . برگزار شد
شد، اما پس از مراسم و در زمان حضور 
مردم بر سر مزار اين شهيد، با دخالت 
پليس و نيروهاي لباس شخصي به 
خشونت كشيده شد و به دستگيري 
تعداد قابل توجهي از حاضران 

  .انجاميد
، سازمان عفو بين 87مرداد  16در  ◄

المللي و نيز ديده بان حقوق بشر، 
نسبت به پرشمار شدن اعدامها در 

و  50ظرف : ايران، اعالن خطر كردند
چند روزي كه از انتخابات رياست 

 115جمهوري در ايران مي گذرد،  
يعني . تن در ايران اعدام شده اند

بطور متوسط، هر روز دو تن اعدام 
عفو بين المللي  يادآور مي .  اندشده 

شود كه از اول ژانويه سال جاري، در 
 115از . تن اعدام شده اند 196ايران، 

اعدام شدگان از انتخابات بدين سو، 
 4تن در  20ژوئيه و   2تن  در  14

تن  24ژوئيه و  14تن و در  13ژوئيه و  
بدين ). مرداد 14(اوت،  5در روز، 

ي نژاد در سان، در روزي كه احمد
تن  24مجلس سوگند ادا كرده است، 

 ! اعدام شده اند
عالين ، به گزارش ف88مرداد  17در  ◄

، حقوق بشر ودمكراسي در ايران
صدهها تن از خانواده ها و مردم تهران 
در اعتراض به دادگاه نمايشي و غير 
انساني كه براي ايجاد  وحشت و 
اعتراف گيري  در مقابل دوربينها قرار 

امروز در آنجا برگزار شود تجمع  است
 .اعتراضي بر پا كردند

در ادامه ، 88مرداد  17در  ◄
هاي ننگين فرمايشي، محاكمه  دادگاه

، "، هدايت آقايي"احمد زيد آبادي"
و  "شهاب طباطبايي"، "علي تاجرنيا"
را در صحن بيدادگاهي  "جواد امام"

 .ديگر آغاز كردند
خانواده علي ، 88مرداد  17در  ◄

تاجرنيا از جمله همسر، برادر و همسر 
برادرش در حالي كه اجازه ورود به 
دادگاه را نيافتند بيرون از دادگاه 
منتظر ايستاده بودند تا شايد بعد از 
دادگاه براي لحظاتي دكتر تاجرنيا را 

بعد از پايان دادگاه چند  .مالقات كنند
مامور لباس شخصي به سراغ زهرا 

نيا آمدند و از او ميريونسي، همسر تاجر
خواستند كارت شناسايي خود را ارائه 
دهد و تابعيت ايراني يا خارجي بودن 
خود را اعالم كند، اما او به دليل 
همراه نداشتن كارت شناسايي 
بازداشت شد، برادر و همسر برادر 
تاجرنيا به اين اقدام اعتراض كردند 

اي جز  كه اين اعتراض آنها نتيجه
  .ا در پي نداشتبازداشت شدن آنه

 13در صفحه 

 وقتي رژيم مي ترسد



                                                                                                                                                                                       

 

 
13 
 

 
 

شهريور    8مرداد    تا      26   ا ز     730شماره   2009اوت     30تا   17 ز  ا

 

  وقتي رژيم مي ترسد
  

، به گزارش 88مرداد  17در  ◄
آرمان استخريان خبرگزاري هرانا، 

يي كه در تجمع سوم  ساله 16جوان 
، بر اثر تيرماه شيراز حضور داشته است

مضروب و به حمله لباس شخصي ها 
.  شود بيمارستان نمازي شيراز منتقل مي

كما بوده و  روز در 17وي در حدود 
پس از فوت، جسد وي پس از سه روز 
به صورت مشروط به خانواده تحويل 

در پرونده پزشكي علت فوت . داده شد
  !تصادف ذكر شده است

با گذشت بيش از ، 88مرداد  18در  ◄
روز از بازداشت موقت شبنم  170

دادگاه  28مددزاده، مسئولين شعبه 
انقالب تهران كماكان از تعيين وقت 

  . ق دادرسي سرباز مي زننددقي
به گزارش ، 88مرداد  19در  ◄

چند مامور لباس  ، خبرنامه اميركبير
ارشناس ارشد كشخصي، امير اصالني 

برق از دانشگاه علم و صنعت و مدير 
عامل يك شركت نرم افزاري  را در 
مقابل در شركت وي و بدون هيچ 

 .حكم قضايي بازداشت كردند
فريدي ،  ناصح، 88مرداد  19در  ◄

دبير سابق انجمن اسالمي دانشجويان 
دانشگاه تربيت معلم تهران بدون حكم 
بازداشت و در حالي كه هيچ اتهام 

 24موجه اي متوجه وي نيست، در روز 
خرداد  بازداشت  و پس از مدتي 

زندان اوين، به  240بازداشت در بند 
 .همين زندان منتقل شد 209بند  
حاصل شد  ، اطالع88مرداد  20در  ◄

 26شهيد مصطفي غنيان دانشجوي كه 
ساله مقطع كارشناسي ارشد مهندسي 

خرداد اولين 27معماري در شب 
چهارشنبه پس از انتخابات در حال 

 8گفتن تكبير بر روي بام ساختمان 
طبقه در محله سعادت آباد تهران به 
ضرب گلوله تك تير انداز هاي مستقر 
 در ساختمان هاي اطراف به شهادت

 .رسيد
به گزارش ، 88مرداد  20در  ◄

خبرگزاري كار ايران، عليرضا حسيني 
بهشتي كه نماينده موسوي در هيات 
ويژه آسيب ديدگان حوادث اخير 

نفره از  69ي فهرست :گفته است  ،است
نفره از  220جان باختگان و حدود 

بازداشت شدگان پس از انتخابات 
  ".تقديم كميته ويژه مجلس شد

گزارش  ايلنا، 88رداد م 20در  ◄
سخنگوي قوه قضائيه از : كرده است
هاي  نفر در ناآرامي 4000بازداشت 

 جمشيدي .پس از انتخابات خبر داد
: تاكيد كرده است سخنگوي اين قوه 

در اين مدت قوه قضائيه بيكار نبوده « 
از اين تعداد،  و بر اثر اقدام اين قوه، 

 .اند نفر در هفته نخست آزاد شده 3700
قول سخنگوي اين قوه اعتراف      

صريح است بر اين واقعيت كه كه قوه 
قضائيه از دستگيري ها و شكنجه و قتل 

فاجعه . زندانيان بي اطالع بوده است
بزرگ همين است كه در اين رژيم، 
دستگاه قضائي يكسره بي نقش شده 

» قوه قضائيه«كودتاچيان خود . است
 .خود را دارند

در پي ، 88مرداد  20در  ◄
ي اخير و انتشار  هاي گسترده بازداشت

ي  گزارشات متعدد از تجاوز و شكنجه
ي  جنسي زندانيان، اين مورد در نامه

كروبي به هاشمي رفسنجاني در تاريخ 

نيز به صراحت ذكر شده  88مرداد  7
در بخشي از اين نامه با تاكيد بر . است

اين كه گزارشات رسيده از سوي 
هاي  داراي پستافرادي بوده كه 

اند، به  حساس در كشور بوده
هاي ركيك و تجاوز جنسي به  فحش

 .زنان و مردان زنداني اشاره شده است
ي موسوي، زن جواني بود كه در  ترانه

تير در اطراف مسجد قبا در  7تجمع 
حضور شاهدان عيني دستگير شد و پس 

ي وي خبر داده  از مدتي به خانواده
و مقعد در شد به دليل پارگي رحم 

ي  بيمارستان است و سپس جسد سوخته
هاي اطراف قزوين يافت  وي در بيابان

 .شد
، به گزارش ساي 88مرداد  20در  ◄

تن را  100از  صداوسيما بيش   ، آينده
به صورت مستقيم و غيرمستقيم شامل 
ممنوعيت تصويري و فعاليت در اين 

  .سازمان كرده است 
 معروف ترين آنها سيدرضا     

مجيدي، حسين  ميركريمي، مجيد 
پاكدل، احمدرضا درويش، فاطمه 
معتمدآريا، محمد رحمانيان، سيد 

محمدرضا بهشتي، هوشنگ توكلي،  
ليلي رشيدي، بهاره رهنما، كيومرث 

تبريزي، حسين  پور احمد، كمال 
برزيده، هما روستا، مهتاب نصيرپور، 

داريوش  مرضيه برومند، الدن مستوفي، 
اهللا انتظامي، علي  زتمهرجويي، ع

نصيريان، محمدعلي كشاورز، محمد 
محمد رحمانيان، مهدي  نوري، 

پور، محسن مخملباف، مازيار  كرم
مسجد  ميري، محمد احصايي، احمد 

جامعي، معصومه ابتكار، عليرضا رئيسيان، 
منوچهر محمدي، علي معلم، حسين 

اهللا صادقي، فرشته  زمان، حبيب 
ريمي، سامان طائرپور، مرتضي رزاق ك

آهنگراني، پانته آ بهرام،  سالور، پگاه 
منيژه حكمت، رويا نونهالي، امير 
جعفري، منوچهر شاهسواري، 

عبدالحسين مختاباد، حسام الدين  
سراج، مسعود كيميايي، گوهر 

رايگان، رويا  خيرانديش، مسعود 
تيموريان، محمدرضا فروتن، ابوالفضل 
جليلي، اسرافيل شيرچى، مهرشاد 

كارخاني، شاهين فرهت، محمد  
وافري، فاطمه راكعي، داوود رشيدي، 
هديه تهراني، باران كوثري، خزر 

معصومي، بيژن امكانيان، بزرگمهر  
پور، داريوش فرهنگ، ليال  حسين

حاتمي، علي مصفا، سعيد ابوطالب، 
بايرامي، حسين خسروجردي،  جمشيد 

عليرضا قاسم خان، احمد اسفندياري، 
نجفقلي حبيبي، مجيد  ف، محمدرضا عار

انصاري، حسن بلخاري، مهدي 
منتظرقائم، محمود نجاتي حسيني، 

محمدعلي خليلي اردكاني، كامپوزيا  
پرتوي، محمدعلي نجفي، قاسم افشار، 

علي ژكان، ابراهيم  مجيد كياني، 
حقيقي، سيروس تسليمي، حميد فرخ 

جغتايي،  نژاد، داريوش پيرنياكان، امير 
محمدرضا اصالني، محبوبه بيات، 

همايون امامي، ابراهيم حسن بيگي، 
عالء، رضا رييسي، فيروزه زنوزي  افشين 

جاللي، جعفر ابراهيمي، محمود دولت 
ميرشكاك، جمال  آبادي، يوسفعلي 

ميرصادقي، علي باباشاهي، عماد افروغ، 
سيد مهدي شجاعي، احمد پورنجاتي، 

، )رجايي(صديقي محمد بهشتي، عاتقه 

نتري، الهه كواليي، محمد عيسي كال
بني  ستاري فر، صادق زيباكالم، رخشان 

اعتماد، ناصر تقوايي، حسين عليزاده، 
جالل ذوالفنون، ناصر چشم آذر، 

شجاع نوري و استاد محمدرضا  عليرضا 
   .شجريان مي باشد

دبير كل سازمان ، 88مرداد  20در  ◄
گزارش تفصيلي در باره  ملل متحد

ر در ايران را، تجاوزها به حقوق بش
  اين تجاوزها .  انتشار داد

در بعدهاي سياسي و اقتصادي و 
اجتماعي و ديني و فرهنگي انجام مي 

  :گيرند
حقوق اقتصادي، اجتماعي و  ●

  فرهنگي
  :حقوق مدني و سياسي  ●

شكنجه و خشونت، تنبيه و  -الف
رفتارهاي خشن، غير انساني يا تحقير 

 .از جمله شالق و قطع عضو آميز؛
مجازات اعدام و اعدام در مالء  –ب 
 .عام 
 .سنگسار بمثابه شكلي از اعدام  - ج
 .اعدام نوجوانان  - د
 حقوق زن  –ه 
 .حقوق اقليتها  - و

حق آزادي تجمع و تشكل  –ز 
 .مسالمت آميز، و آزادي بيان و عقيده 

فقدان برخورداري ازحق آئين  –ح 
دادرسي عادالنه و عدم رعايت حقوق 

  .اشتي بازد افراد
يكي از اعضاي ، 88مرداد  21در  ◄

كميته ويژه بررسي وضعيت 
شدگان اخير با اشاره به  بازداشت

هاي اين كميته براي دريافت  تالش
اطالعات دقيق در مورد وضعيت 
ه دانشجويان و دانشگاهيان در بند گفت

براساس اطالعاتي كه به ما : است
نفر دانشجو همچنان  16رسيده است، 

يع اخير در بازداشت به سر پس از وقا
  .برند مي
به گزارش ، 88مرداد  21در  ◄

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 
نيروهاي امنيتي با يورش به منازل 

حرمتي به زنان و كودكان،  مردم و بي
تن از معلمان و دبيران مدارس را  15

در شهر زاهدان با خود به مكان 
 .نامعلومي برده اند
ها  العي از وضعيت آنتا كنون هيچ اط

ها در دست نيست  داري آن و مكان نگه
ي  گوي خانواده و هيچ نهادي نيز پاسخ

چنين از اتهام  هم. ها نشده است آن
گان نيز اطالعي در دست  دستگير شده

  . نيست
، دفتر جامعه بين 88مرداد  21در  ◄

المللي بهايي در ژنو با انتشار بيانيه اي 
قضايي  اعالم كرده است مقامات

جمهوري اسالمي در نظر دارند از روز 
مرداد ماه محاكمه هفت تن از  27

گفته مي . بهائيان ايران را آغازكنند
شود تاريخ برگزاري اين دادگاه طي 
نامه اي به دفترعبدالفتاح سلطاني يكي 
از وكالي مدافع ابالغ شده است و 
اين در حاليست كه آقاي سلطاني خود 

در زندان به روز است  40بيش از 
 .سرمي برد

اسامي اين هفت نفر كه در حال      
حاضر در زندان اوين به بس مي برند 

فريبا كمال آبادي، جمال : عبارتند از
الدين خانجاني، سعيد رضايي، بهروز 
توكلي، مهوش ثابت، عفيف نعيمي و 

  . وحيد تيز فهم
  
  

نگرشي در جنبش  
  88خرداد 
  

نقاط قوت و : 88و  ۵٧قياس 
  عف و اميدض

  
  

در سراسر ايران مخالفت مردم با رژيم 
واليت مطلقه، در حضورشان در كارزار 
مبارزه، و در شعارهاي شعورمندشان 

مبارزه وارد مرحله اي . متبلور گرديد
در حدود هشتاد در صد .  ديگر ميشود

ملت ايران در سال پنجاه و هفت يا 
هنوز متولد نشده بودند و يا در سني 

بتوانند از آن روزگار چيزي  نبودند كه
كساني كه ماههاي قبل .  به ياد بياورند

از انقالب را ديده بودند و به خاطر 
دارند، اين روزها را نمادي از آن 

در هر شهري به . اتفاقات ميبينند
مناسبتهاي مختلف، از روزهاي تاريخي 

.... بگير تا سوم و هفتم و چهلم شهدا
تا اينكه . دليلي بود براي بروز مخالفت

  "صداي انقالب را شنيد"باالخره شاه 
بعد از برقراري نظم و "و متعهد شد كه 

آرامش، يك دولت ملي انتخاب 
البته درجهء فرعونيت مقام   "...شود

معظم رهبري، هنوز چون پرده اي 
سياه، جلوي چشم او و پسرش آقاي 
مجتبي و ساير گردانندگان سركوب را 

با تمام ولي شاه هم . گرفته است
پشتيباني كه از غرب داشت و بعد از 
مدتي مقاومت و سركوب، مجبور به 

مقايسه اي سرانگشتي . تسليم و فرار شد
، از جمله نكات اميد 57امروز با سال 

  :بخش ذيل را نويد ميدهد
ميليون  70جمعيت امروز ايران حدودا 
جوان، . و اكثريت آن جوان است

آينده ميخواهد و نيروي محركهء 
عظيمي است كه تحول را به پيش 

مقدار كيفي و حتي كمي اين . ميبرد
قوهء محركه،  امروز بيشتر از سي سال 

  .پيش است
نبود احزاب و گروه ها واشخاصي كه 
داعيه رهبري اين جنبش را داشته و 
براي خود نقش چوپان و 
گوسفندچران را خواهان باشند و عدم 

  .اقبال مردم به اينگونه بينشها
بديل مردمساالر پايبند و وفادار  وجود

به آزادي، رشد و استقالل در ايران 
كه مورد محاوره اش نه قدرتهاي 
خارجي و داخلي، كه افكار عمومي و 

  . وجدان جمعي ميباشد
ارزش شدن مردمساالري و دموكراسي  
و ضد ارزش شدن ديكتاتوري، از 

  .جنس پرولتاريا و مالتاريا و غيره
آزادي و شفاف تر شدن بيان 

آزاديخواهي، در تودهء مردم و 
همچنين در رهبران گروه ها و عقايد 

  .مختلف
شفاف تر شدن مفهوم استقالل و ارزش 
شدن  عدم  سلطه پذيري و نيز عدم 
سلطه گري، و ضد ارزش شدن  و 
مذموميت دخالت دادن مستقيم و 
همينطور غيرمستقيم قدرت خارجي در 

  . امور مملكت
تقدمهاي آزادي  شفاف تر شدن فريب

و استقالل به يكديگر و بنا به موقع،  
بدليل عدم اعتماد به خود و عدم باور 

به تواناييهاي مردم و آنچه خود داشته  
  . را، ز بيگانه تمنا  كردن

باز شدن دست روحاني نماها و آنها 
كه نان اسالم را ميخورده اند و 

اسالم ناب "بي اعتبار شدن . ميخورند
و   "...اسالم فقاهتي" و "...محمدي

از جمله به   "...مكتب و مكتبي بودن"
اين دليل كه به آنها هيچوقت تعاريف 

واضح و مشخصي داده نشد و معني اين 
كليشه ها  و شعارها هيچگاه از پردهء 
ابهام بيرون نيامده و شفاف نگشنتد و 
االن بعد از گذشت سي سال، اگر از 

مردم  صد نفر كه اين چماقها را بر فرق
ميكوبند مفهوم اين كالمها را بپرسي، 
صد تعريف متفاوت و بلكه متضاد جواب 
ميگيري كه باز هر كدام از اين صد 
نفر،  از اين مفاهيم بسيار رايج،  در 

موقعيتها و شرايط مختلف، تعاريف  
  . متفاوت و بلكه متضادي ميدهند

و . تنفر از خشونت و خشونت پرستي
  "خشونت= قالب ان"جالب اينكه متاع  

اين نظر توسط . ديگر خريداري ندارد
سيستم اطالعاتي رژيم زاده و پرورده 

شد، و متأسفانه توسط افرادي با زمينهء 
فكري سياسي مبتال به بيماري اضطراب 

  .و افسردگي ترويج داده ميشود
شناختن و اهميت دادن به حقوق بشر و 
. آنها را از هم جدايي ناجستني يافتن

دادخواهي از حقوق هر مورد اهميت 
ظلم قرار گرفته اي حتي اگر آنها خود 
از متجاوزين  به حقوق  بشر بوده باشند 

مثل محاكمه و اعدام نصيري رئيس (
در پردهء ابهام ماندن ).  ساواك شاه
دست پروردهء  "اسالمي"حقوق بشر 

ولي فقيه و معتقدان به اسالم به عنوان 
روشنتر  فلسفه خشونت و زور،  و هر چه

شدن حقوق بشر بيان شده توسط 
  .باورمندان به دين به مثابه بيان آزادي

ابر قدرت آگاهي مردم به  توان عظيم 
و  واقعي دنيا، يعني افكار عمومي

از جمله ميتوان  . استفادهء بهينه از آن
از ارسال تومار امضاهاي فرستاده شده 
به شركت نوكيا در اعتراض به فروش 

فزارهاي شنود و لوازم و نرم ا
جاسوسي داخلي و اجبار اين شركت 
به ترميم وجهه اش،  در رسانه هاي 
جمعي در همين روزهاي گذشته ياد 

افكار عمومي دنيا بايد بدانند كه . كرد
اگر شركتها و دولتهاي محلي  به توليد 
و پرورش خشونت ميپردازند و مستقيم 
و غير مستقيم در بقاي رژيمهاي 

مثل دست (شند ديكتاتوري ميكو
دوستي دادن آقاي رامسفلد با آقاي 
صدام و پخش فيلم آن در شبكهء 

رسوا شدن فروش لوازم .... اينترنت،
اسلحهء كشتار جمعي به عراق و 
استفادهء آن بر عليه كردها و 

رسوا شدن شركتهاي نفتي ... ايرانيان،
غربي در رشوه دهي  و معامالت 

فيلمها .. ..غيرقانوني با رژيم واليت فقيه،
و عكسهاي شكنجه هاي زندانيان 

مردم ....  ) مسلمان توسط امريكاييها،
بايد با اين كمپاني ها دولتهاي خود 
مبارزه كرده و آنها را از اين اعمال باز 

ديديم كه چگونه دستگاه . دارند
عريض و طويل جاسوسي و امنيتي 
امريكا و دو اقيانوس عظيم هم 

م سپتامبر نتوانستند از حملهء يازده
  .پيشگيري كنند

قرار گرفتن منافع ملي در مقابل حقوق 
ملي و بين المللي و به چالش كشيده 
شدن منافع ملي ادعايي قدرتهاي 
سلطه گر در خاور ميانه و بخصوص 

  .ايران
رجوع به قدرت خارجي در گذشته 
مرسوم و بلكه مقبول بود ولي اكنون 

  .  نكوهيده و مذموم  است
در موقعيت سابق  قدرتهاي خارجي

از بلوك شرق و نقشي كه آن . نيستند
روز داشت كه اثري باقي نمانده است  

  و  از سوي ديگر، 
  15در صفحه 
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مطرح شده در  يشعارها يرا از رو
جبهه  يتتا وضع يمنما يحتشر يرانا

.                                                  روشن شود يشانمردم بر اساس شعارها
پر واضح است كه تقلب بزرگ 
انتخاباتي نظام جمهوري اسالمي به 
رهبري خامنه اي نشان داد كه شركت 
در انتخابات مانع انجام تقلب انتخاباتي 
سران رژيم نمي شود و در مقاالت قبل 
از انتخابات متذكر شدم كه در رژيم 
جمهوري اسالمي انتخابات نمايشي 

بار است به كارگرداني خامنه اي كه اين
هم او تصميم گرفته است اسم احمدي 
نژاد را از صندوفهاي راي بيرون 

با درك چنين امريست كه .  بيĤورد
مردم ايران بر عليه اين تقلب به 
. جنبشي اعتراضي دست مي زنند

جنبشي كه هم رژيم و هم اپوزيسيون 
را غافگير و متحير كرد، الخصوص آن 

بيشتر غافگير كرد كه دل در  بخشي را
و اصالح رژيم مستبد والئي را گر

داشتند و اميد واهي به مردم دادند تا 
سران .  آزموده را دوباره بيĤزمايند

رژيم با تمام ادعاهاي خود مبني بر 
استياليشان بر امور كشور و با اينهمه 
نيروهاي نظامي، امنيتي، اطالعاتي در 
خواب هم تصور نمي كردند كه 

منجر  كودتاي آنان بر عليه راي مردم
به جنبشي همگاني شود كه بعد از چهل 

مردم . روز كل نظام را به چالش كشد
ايران الخصوص جوانان قبل از 

اگر تقلب "انتخابات شعارمي دادند 
در اصفهان  "بشه، ايران قيامت ميشه

منتظريم تقلب  "مردم شعار مي دادند 
بعد از تقلب . "بشه ، تا شهر قيامت بشه
ن ، كودكان و پير و جوان ، مرد و ز

سالمندان همانطور كه قول داده 
بودند با تظاهرات ميليوني خود قيامتي 
بر عليه كودتاچيان به پا ساختند، آرام 

راي منو، پس  "ولي با صالبت با شعار 
من فقط  "و  "راي من كو "و يا  "بده

وارد  "راي خودمو رو مي خوام 
خيابانها شدند و مقاومت مردم ازهمان 

م نتايج دروغين انتخابات دقايق اعال
 23آغاز شد و تاريخ ايران از روز 

در همان . متحول شد 1388خرداد 
روز مردم با شعارهاي مسالمت جويانه 
خود اعتراض شان را بر عليه تقلب به 

شعارهائي مانند . نمايش گذاشتند
نوشتيم ميرحسين، خوانديد احمدي "

بازهم تقلب شده، احمدي  "و يا  "نژاد
تقلب يك درصد، دو "و  "هسيد شد

هاله نور را  "و  "درصد 53درصد، نه 
شعارهاي سه  "ديده، راي ما را نديده

شعارهاي . روز بعد از انتخابات بودند
مردم در روزهاي فوق براي تحقق 
بخشيدن به خواستهاي حداقلي بودند 
كه بخاطر شان در راي گيري شركت 
كرده بودند، يعني در راستاي همان 

آرزوهاي قبل از انتخابات و حركت و 
در اين مرحله مردم قصد دارند تا 
منازعه اشان را با رژيم در چارچوب 

 25هنگاميكه در عصر .  نظام حل كنند
خرداد صف آرام تظاهر كنندگان به 
رگبار بسته شد شعار ابطال انتخابات و 
ناسزاگوئي به احمدي نژاد شروع شد 

 برادر شهيدم ، "كه از آن جمله اند 
تا  "و همچنين "راي تو پس مي گيرم

 "احمدي نژاده، هر روز همين بساطه 
 "دولت كودتا، استعفاء ، استعفاء  "و يا 

مردم دراين مرحله كمتربدنبال راي 
خود بودند و بيشتر بدنبال همبستگي 
فراگيري هستند كه جلوه آن در شعار 

ايران شده فلسطين، مردم چرا  "
سيد، ما همه نترسيد نتر"و يا  "نشستين

  .متبلور ميشود "باهم هستيم
آنان با ايجاد همبستگي  و با طرح  

شعارهاي جديد پا را فراتر از شعار 
راي منو دزديده ،  "و  "راي من كو"

گذاشتند و دولت  "با راي من پز ميده
كودتا و رئيس جمهور آنرا مورد تهاجم 
قرار دادند تا هم رژيم را مجبور به 

و بدين وسيله  عقب نشيني نمايند
موسوي را بجاي احمدي نژاد به 
صندلي رياست جمهوري بنشانند و هم 
نشان دهند كه احمدي نژاد نمي تواند 

  . و نبايد نماينده ايران و ايرانيان باشد 
دشمني مردم با احمدي نژاد بعد از 
سخنراني او در ميدان ولي عصر به اوج 
خود رسيد  بويژه احمدي نژاد در آن 

معترضين را چهار تا خس و  سخنراني
مردم با شعارهاي . خاشاك خطاب كرد

. خود پاسخ دندان شكني به او دادند
مرگ بر كوتوله  "شعارها عبارت از 

احمدي بهوش باش، ما  "و  "ديكتاتور
برادر رفتگر،  "و  "ملتيم نه اوباش

خس  "و  "محمود برادر و ببر
وخاشاك توئي، دشمن اين خاك 

  .  بودند  "توئي
مردم تا قبل از نماز جمعه تاريخي سيد 
علي خامنه اي فكر مي كردند با 
اعتراضات خود باالخره دل خامنه اي 
را بدست خواهند آورد و او بعنوان 
رهبر نظام پا درمياني خواهد كرد و از 
طريق شوراي نگهبان يا شوراي 
تشخيص مصلحت نظام راهي براي حل 

ين منازعه پيدا خواهد كرد و دقيقاً بد
خاطر است مردم تا اين زمان هيچگونه 

وقتي .  شعاري عليه او سر نمي دادند
مردم در خيابانها و يا پشت بامها شعار 

را فرياد مي زدند  "مرگ بر ديكتاتور"
. هدفشان شخص احمدي نژاد بود

خرداد با  29خامنه اي در نماز جمعه 
دفاع مستقيم از احمدي نژاد و گفتن 

ر نظام مقدس اينكه اصال و ابدا د
جمهوري اسالمي تقلبي ، دروغي و 
غارتي صورت نگرفته است نشان داد 
كه قصد عقب نشيني و كوتاه آمدن 
ندارد و اشاره كرد هر كسي حرف اش 
را اطاعت نكند مستوجب شكنجه و 

او با فرمان قتل عام . مرگ مي باشد
مردم چنان كبوتر سفيد صلح را به 
ا مسلسل بست كه حتي كودن ترين ه

هم فهميدند كه  متقلب اصلي و سر 
دسته كودتاچيان و چماقداران خود 

بعد از اين سخنراني است . ايشان است
كه مردم متوجه عمق جنگ قدرت در 
درون نظام ميشوند وبا جسارت بيشتري 

احاد ملت با سر . به خيابانها مي آيند
دادن شعارهاي ضد خامنه اي نشان 

منه دادند كه ديكتاتوراصلي خود خا
اي است و با اين اقدام بيان كردند 
كه ديگر انتخابات و ابطال آن مسئله 
اصلي آنان نمي باشد و از دستور 
كارشان خارج شده است زيرا در كادر 
نظام نه خود و نه فرزندانشان آينده اي 
نخواهند داشت و ادامه حيات در نظام 
والئي ذلت و بردگي محض خواهد 

ه از جنبش بود ودقيقاً در اين مرحل
مي جنگيم، مي ميريم،  "است كه شعار

با . مطرح ميشود "ذلت نمي پذيريم
 30قتل ندا و ديگر نداها در روز 

خرداد و روزهاي بعد شعارها 
راديكاليزه تر ميشوند و در اين مرحله 
است كه رهبر مستقيماً مورد تهاجم 

مرگ بر  "قرار مي گيرد شعار
احمدي جنايت مي  "،  "ديكتاتور

مرگ "و  "ه، رهبر حمايت مي كنهكن
جمهوري اسالمي ،  "و  "بر خامنه اي

رهبر  "و  "نمي خوايم نمي خوايم 
جنايت مي كنه ، دولت حمايت مي 

در سراسر ايران طنين مي  "كنه 
توپ و "مردم با طرح شعار. اندازد

 "و يا  "تانك چماقدار، ديگر اثر ندارد
 "و  "حكومت جنايت، نابود بايد گردد

مرگ اين حكومت، نهضت ادامه تا 
همبستگي، اتحاد، براي  "و  "دارد

عمالً به رژيم مي گويند ما  "سرنگوني

تصميم گرفته ايم به جنبش 
آزاديخواهانه خود تا سرنگوني ادامه 
دهيم و هيج چيز حتي توپ ، تانك و 
چماقدارهايي از قبيل لباس شخصيها و 
. سپاهيان و بسيجيان جلو دار ما نيستند

ت در اين مرحله است كه مردم با درس
رهبر ما قاتله، واليت اش  "طرح شعار 

خامنه اي پينوشه ، دستگير "و يا  "باطله
اصل نظام يعني واليت   "بايد بشه

مطلقه فقيه را نشانه مي گيرد و اين امر 
چيزي جز نفي واليت مطلقه فقيه و 
استبداد او معني ديگري نمي تواند 

  .داشته باشد
رح اين شعارها به جهانيان مردم با ط

خاطر نشان ساختند كه ما ديگرتاب و 
تحمل خامنه اي مستبد و بازيچه اش 
احمدي نژاد را نداريم و آنان نماينده 
ما ايرانيان نيستند زيرا آنان جنايتكار و 

 "فاسد مي باشند و با شعارهايي مانند 
و  "حكومت جنايت ، نابود بايد گردد

نابود بايد حكومت استبداد،  "يا  
  .علت آنرا بيان ساختند  "گردد

تير در  26رفسنجاني در نماز جمعه 
نقش فوق رهبر تالش داشت تا دو 
: طرف را آشتي دهد و پيشنهاد كرد

دولت زندانيان را آزاد كند و از 
خانواده هاي عزا دار دلجوئي نمايد 

در عوض موسوي و كروبي از .... و
. دطريق قانوني مشكل شان را حل كنن

حل منازعه از طريق قانون يعني قبول 
تصميم شوراي نگهبان و در نهايت 
قبول احمدي نژاد بعنوان رئيس 

  .جمهور ايران مي باشد
مردم هميشه در صحنه احساس خطر 
كردند و از ترس سازش و مذاكره شعار 

شهيد نداديم  كه مذاكره  "دادند 
ما كشته نداديم، كه سازش  "و  "كنيم
حسين حسين شعار ماست  "و يا  "كنيم

موسوي "و يا  "، موسوي افتخار ماست
يعني  "موسوي ، حمايتت مي كنيم

. موسوي تسليم نشو ما با تو هستيم
مردمي كه قبل از سخنراني هاشمي 

هاشمي  "رفسنجاني شعار مي دادند 
همان  "هاشمي، سكوت كني خائني

روز بعد از سخنراني هاشمي در 
قالب و خيابانهاي اطراف ميدان ان

هاشمي  "دانشگاه فرياد مي زدند 
و بخاطر  "هاشمي ، سازش كني خائني

اينكه آب پاكي روي دست همه بريزند 
مجتبي بميري، رهبري "با طرح شعار 

اعالم كردند مشكل ما واليت  "رو نبيني
فقيه در هر نوعش مي باشد، ما تنها با 
خامنه اي بعنوان ولي فقيه مخالف 

س بعنوان ولي فقيه نيستيم  بلكه با هرك
  .و هرگونه واليت مطلقه اي مخالفيم 

با ارائه طرح رفراندم از طرف خاتمي 
بعنوان آخرين راهكار قانوني حل 
مشكل انتخابات براي مدت كوتاهي 

رفراندم رفراندم ،اين است  "شعار 
مطرح شد ولي هنگاميكه  "شعار مردم

رفسنجاني ادعا كرد در سطوح باالي 
ت وجود ندارد و نظام، جنگ قدر

اميد من به رهبري است كه با « گفت 
توجه به افكار و تجربه خودشان براي 

و » حل مشكالت جاري اقدام كنند
ايشان شخصيتي نوانديش و « افزود 

اطاق » پيشرو در مسائل مختلف هستند
وجدان عمومي مردم دست بكار شد و 
آنان در تظاهرات خود با طرح 

نمي  ما مي گيم شاه "شعارهاي 
 "و يا  "خوايم، اسمش رهبر مي زارند

آزادي ، آبادي ، مرگ برجمهوري 
موسوي بهانه است ، كل  "و  "اسالمي

مخالفت كامل خود   "نظام نشانه است
را با كل نظام اعالم كردند و در نتيجه 
در روز چهلم ندا و ديگر شهداي راه 

« آزادي مردم با سر دادن شعار
» ايراني استقالل، آزادي ، جمهوري 

بيزاري خود را از رژيم  واليت مطلقه 
فقيه اعالم نمودند و براي جايگزيني 
جمهوري اسالمي، جمهوري ايراني را 
بر اساس استقالل و آزادي پيشنهاد 

آشكار است كه اين شعارها . كردند
متعلق به كليه معترضين نيستند زيرا 
تنوع شعارها در روز هاي مختلف و چه 

در يك زمان نشاندهنده بسا در يكروز و 
آنست كه انسانهاي مختلف با عقايد 
مختلف در برابر يك دشمن مشترك 
قرار گرفته اند زيرا درد مشتركي دارند 

اما . و ايراني آباد و آزاد را آرزومندند 
همين مردم كه داراي عقايد مختلفي 
هستند از طريق شعار بما مي گويند 
واليت فقيه را نمي خواهند ولي 

طرح شعار .  ي را طلب مي كنندآزاد
آزادي ، آبادي ، مرگ بر جمهوري "

بيانگر آنست كه آنان مي   "اسالمي 
دانند بدون برچيده شدن نظام 
استبدادي واليت مطلقه فقيه، ايراني 

بدين .  آباد و آزاد نخواهند داشت
 "خاطراست كه مردم با طرح شعار
 "استقالل، آزادي، جمهوري ايراني

را جستجو و متجسم مي آينده خويش 
كنند، آنان  در واقع در پي گمشده 

گمشده اي كه با كودتاي . خود هستند
خميني عليه آقاي بني صدر اولين 
رئيس جمهور مردمي و ضد واليت 
فقيه ايران و روي كار آمدن سلسله 

بهيچوجه . روحانيت ناپديد و محو شد
فكر نكنيم طرح اين شعار اتفاقي است 

ن راه استقالل و سالهاست مبارزي
آزادي اين شعار و مضمون آن را 
بهمراه بيان آزادي چه در ايران و چه 
در خارج تبليغ و ترويج مي نمايند و 
قصد دارند تجربه ناتمام شده انقالب 

  .را به پايان برسانند 1357
از اين پس جنبش آزاديخواهانه مردم  

وارد مرحله تازه اي ميشود زيرا نتيجه 
عارها آشكار مي كند كه و روند اين ش

اين جنبش ضمن نفي كامل نظام 
واليت مطلقه فقيه بدنبال حكومتي 
مردمساالر است كه در آن همه احاد 
ملت از حقوق مساوي برخوردار باشند 
و فرد فرد اعضاء جامعه حق برابر در 
مديريت و رهبري جامعه خويش داشته 

وقتي اين حق جزء حقوق . باشند
ي و برابري بين شهروندي شود همكار

آنان حاكم ميشود و در اينصورت است 
كه تك تك شهروندان هم مسئول 
سرنوشت خويش و هم مسئول 

  .سرنوشت ديگران ميگردند
در حكومت مردم ساالرآحاد ملت با 
همكاري و همراهي يكديگر رشد 

زندگي در رشد و . خواهند كرد
شادابي آنان را به بهروزي خواهد 

كومت كسي بر رساند زيرا در اين ح
كسي فرمانروائي نخواهد كرد و كسي 
بر عليه ديگري زور و خشونت بكار 
نخواهد برد، وقتي كه زورنباشد روابط 

زماني كه گروهي . قوا از بين مي رود
قدرت را در دست بگيرند براي حفظ 
قدرت خود مجبورند بر عليه ديگران 
زور بكار ببرند و در اين شرايط است 

اساس حفظ قدرت  كه روابط قوا بر
در حكومت مردمساالر . تشكيل ميشود

ديگر گروه خاصي نبايد بر مردم 
حكومت كند تا از امتيازات ويژه اي 

ديگر هيچكس مثل .  برخوردار باشد
رهبر، پيشوا، پيشگام، مقتدا، ولي امر، 
امام و شاه حق ندارد در حاكميت 
مردمي ادعاي سهم و يا امتيازويژه اي 

نوع حكومت حاكميت در اين . نمايد

از آن مردم است و مردم خود تعيين 
  . كننده سرنوشت خويش خواهند بود

اضافه كنيم تا زماني كه شعار استقالل و 
آزادي براي مردم به يك فرهنگ و 
اصل اساسي زندگي تبديل نشود و در 
بين مردم و جامعه نهادينه نگردد نبايد 
انتظار داشت عدالت اجتماعي و حقوق 

اگر مردم . امعه گسترش يابدبشردرج
دمكراسي مي خواهند و جدائي دين 
از دولت را طلب مي كنند بايد خود 
از حقوق و حاكميت خود صيانت كنند 
و حافظ منافع خويش باشند و اين امر 
. را مبدل به يك عادت روزانه نمايند

در غير اينصورت بازهم به اشكال و 
عناوين مختلف استبداد بوجود خواهد 

و همين آش و همين كاسه  آمد
  . خواهد بود

تا اينجا تالش شد وضعيت جبهه مردم 
را از دل شعارها تشريح كنيم و اگر 
بخواهيم آنرا بطور خالصه باز گوئي 

در طي دو ماه : نماييم بايد گفت
گذشته جنبش آزاديخواهانه مردم با 
استواري، روي پاهاي خود ايستاده 

ا مقاومت حق طلبانه مردم ت. است 
كنون توانسته است تعادل نظام را به 
نفع خود برهم زند و شكاف درون 
قدرت را عميق تر و غير قابل حل 

مردم با طرح شعارهاي خود . گرداند
عليه نظام واليت فقيه به خامنه اي و 
باند ش نشان دادند كه ديگر مشكل 
شان انتخابات نيست بلكه مشكل شان 
 كل نظام است و قصد تعيين و تكليف

با آن را دارند و براي رهائي از يوغ 
استبداد و رسيدن به ايراني آباد و آزاد 
از هيچ چيز حتي توپ و تانك هراسي 

  .ندارند
چنبش آزاديخواهانه از بركت 
ايستادگي و مقاومت خستگي 
ناپذيرمردم امروز در بهترين شرايط 

  - شكاف الينحل در قدرت. قرار دارد
ر نزد كليه بي اعتباري بي مانند رژيم د

كشورهاي جهان و بنيادها و سازمانهاي 
عدم مشروعيت رژيم در  - بين المللي

ورشكستگي  -بين ايرانيان و جهانيان
اقتصادي رژيم بهمراه مشكالت غير قابل 

تهي شدن رژيم از مشروعيت  - عالج
ترس شديد مافياي   -قانوني و ديني 

مالي حاكم به رهبري سيد  - نظامي
اگر رژيم با . مردمعلي خامنه اي از 

بدترين شيوه هاي ممكنه به سركوب و 
كشتار مردم پرداخته است بدين دليل 
است كه مي ترسد و كسي كه مي 
ترسد سعي مي كند ديگران را بترساند 

  . تا خود را قوي نشان دهد
جنبش را بايد ادامه داد زيرا رژيم  

امروز در ضعف تمام بسر مي برد و از 
ت چون هيچ چيز ايرانيان هراسان اس

جز پول نفت و اسلحه براي قتل و عام 
اگر امروز . مردم برايش نمانده است

رژيم دست به بدترين جنايات مي زند 
و تجاوزجنسي به زندانيان را اعم از 
مرد و زن بطور غير قابل انكار و 
تصوري شدت بخشيده است بخاطر 
آنست كه خود را در آستانه مرگ مي 

جنبش و به نتيجه پس با ادامه . بيند
رساندن آن ما ايرانيان هم خودمان را 
و هم ميهن مان را از شر اين مستبدين 
خالص خواهيم كرد در غير ايصورت 
ذلت و خواري و اسارت هرچه بيشتر 

بنابراين راه جنبش . نصيبمان ميشود
آزاديخواهانه مردم راهي برگشت 
ناپذير است و براي رهائي از يوغ 

د اهدافمان را روشن استبداد حاكم باي
  . و شفاف بيان نمائيم

در بخش سوم توضيح خواهم داد 
چگونه جنبش آزاديخواهانه به اهداف 

  .خود خواهد رسيد
  

  سرا فراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@yahoo.com           

    

 )2 (...جنبش آزاديخواهانه مردم پيروز ميشود اگر
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حق حاكميت مردم و 
  خميني "امامت"توهم 

  
امروز هزار و چهارصد سال از آن 

سل ما، يا با گوشت و واقعه ميگذرد و ن
پوست و استخوان و يا با شهادت 
رسيدن عزيزان  و يا از طريق رسانه ها 
و فيلم هاي پخش شده، خود شاهد 
بيداد بيدادگران به نام دين خدا 

جائري بر مسند خالفت، دم از . هستيم
واليت مطلقه بر جان و مال و ناموس 
مردم ميزند و نداي حق طلبانه آنان را 

زي و داغ و درفش و شكنجه با خونري
پس اين عمل شدني .پاسخ ميگويد

است و وقتي كه دين ابزار قدرت 
گردد هم واقعه كربال اتفاق مي افتد 

و چهارصد سال بعد، با اين   ،هم هزار
همه پيشرفت كه انسانها كرده اند به نام 
جمهوري اسالمي بد ترين رفتار نسبت 
به انسان، چه مسلمان و چه غير مسلمان 
اعمال ميشود كه يادآور همان فجايع 

امروز به نظر ميرسد كه اگر . است
آقايان علما و مراجع دغدغه دين و 
بخصوص تشيع را دارند، زمان آن 
رسيده است كه به مسئوليت خود كه ال 
اقل سي سال است  بدان عمل نكرده 
اند عمل نمايند و به ظلمي كه به نام 
 دين و تشيع بر مردم و دين و تشيع

  .ميرود بشورند
آقاي كروبي در نامه خود به هاشمي     

رفسنجاني به نكاتي اشاره دارد و از 
فجايعي نام ميبرد كه دل هر انساني را 
بدرد مي آورد او نوشته است شنيدن 
شرح اين وقايع، شبي را خواب از 

وباز .... ديدگان او گرفته است 
ها رخ داده  ي در زنداناتاتفاق مينويسد
چنانچه حتي اگر يك مورد  است كه

اي است  داشته باشد، فاجعه صحتنيز 
براي جمهوري اسالمي كه تاريخ 
درخشان و سپيد روحانيت تشيع را 

كند  تبديل به ماجراي سياه و ننگين مي
هاي  كه روي بسياري از حكومت

ديكتاتور از جمله رژيم ستمشاهي را 
  .سفيد خواهد كرد

نجه باز گويي و نوشتن حقيقت  شك   
ها عملي پسنديده است و همچنين اين 
بسيار خوب است كه تالم وتاثر درد 
ديگران خواب از چشم شما ستانده 

گرچه دير به اين تالم و تاثر .  است
اگر فراموش كرده ايد به . رسيده ايد

خاطر شما مي آورم كه نطفه اين 
فجايع از فرداي به قدرت رسيدن 

شما آقاي خميني كه هنوز شما و امثال 
. او هستيد آغاز شد  "امامت"در توهم 

به مصداق  خشت اول چون نهاد معمار 
كج، آقاي خميني يابه زعم شما امام از 
همان روز كه اعدام ها را با نقض 
حقوق انساني متهمان تائيد و تصويب 
كرد و احراز هويت را براي اعدام 
متهم كافي دانست ، اولين خشت هاي 

وشما و بسيار  بناي بيداد را ميگذاشت
اعتراف گيري به .ديگران پذيرفتيد

ضرب شكنجه و محاكمات بي قاعده و 
قانون در نظام جمهوري اسالمي امر 
تازه اي نيست اما امروز به يمن 
گسترش رسانه ها مخفي كردن و 
سانسور آن دشوار و تقريبا غير ممكن 

 60پس از كودتا در خرداد .گشته است 
ضات مردمي بر ضد منتخب مردم، اعترا

،در خون و جنايت  توسط عمال ولي 

سركوب شد و  -آقاي خميني –فقيه 
هر روز جوانان و زنان و مردان 
ميهنمان در زندانهاي گوناگون،تحت 

خميني مورد ضرب و "امام "واليت 
جرح و تجاوز قرار گرفتند واز دختران 
نوجوان ازاله بكارت شد، هستند كساني 

راحت  كه  سي سال است شبها خواب
و شما و دوستانتان نه تنها دم ! ندارند

فرو بستيد، دو دستي عبا و قباي امام و 
مقتداي خود را چسبيديد و تا به امروز 

امروز خاطره هزاران .نيز رها نكرده ايد
جوان نظير حسين نواب صفوي كه 
جرمي جز وفاداري به راي خود و 
پايبندي به استقالل و آزادي نداشت و 

امه انقالب اسالمي ابراز گاه در روزن
پس از  60عقيده ميكرد و در سال 

تحمل شكنجه هاي بسيار در دادگاه 
نمايشي توسط جباران قاضي نما به 
اعدام محكوم شد و با بدني مجروح و 

بنا بر  -ضرب ديده از شكنجه كه
قادر به راه رفتن  - شهادت شاهدان

نبود به محل اعدام برده شد و به 
حات خونين واليت  شهادت رسيد بر صف

دادگاه . آقاي خميني نوشته شده است
هاي فرمايشي و تواب سازي در زندان 
به ضرب شكنجه تنها يكي از ابزار ها و 
راه هاي سر كوب و  به قدرت رسيدن 

آقاي خميني براي .كودتا چيان بود 
تثبيت قدرت خود، به حريم روحانيت 
و مرجعيت نيز  تجاوزكرد و از جمله 

شريعتمداري  مرجعي  آيت اهللا
سالخورده  را كه در مرجعيت او نقش 
داشت محبوس و به اعترافات 
تلويزيوني واداشت تا انتقام شخصي 
اش را ازرقيب بگيرد و شما آن زمان 
اعترافات او را از راه اكراه 
ندانستيد؟وقتي رئيس جمهور وقت، 
آقاي بني صدر، به اعمال شكنجه در 

متعدد و غير  بازداشتگاه ها و زندانهاي
 "امام"قانوني اعتراض كرد آقاي 

 "خميني  از سويي كميته رسيدگي به 
را تشكيل داد و از ديگر  "شايعه شكنجه

سو بنا بر اظهارات محمد منتظري كه 
درآن كميته حضور داشت، به آنها 
حكم مي كند كه بگويند در زندانها 
شكنجه نيست، از اين هم فرا تر رفتند و 

دعي رئيس جمهور قوه قضائيه م
شما و دوستانتان هم آن روز باور !.شد

كرديد كه شكنجه در زندان ها شايعه 
است؟حال فكر ميكنيد آقاي خامنه اي 
و دستگاه هاي سركوب او با نامه شما 
چگونه برخورد خواهند كرد، حد اقل 
  .شما را دروغ گو و شايعه ساز ميخوانند

چند نفر از دوستان شما كه امروز در    
بيدادگاه هاي واليت مطلقه با حالتي 

 –بازجو  "دوستان"خسته از فشار هاي 
آقايان عطريانفر و ابطحي در مصاحبه 
  -گفتند كه با باز جوها دوست شدند

نشسته بودند و نمايش داده شدند در باز 
جويي و تواب سازي و اعتراف گيري 

و پايمال كردن كرامت انسانهاي  
تي الجوردي دربند در اوين به سر پرس
 "دوستان" 60و ديگر زندانها در دهه 
خود  "اشتباه"زندانيان شدند تا آنها به 

پي ببرند و مصاحبه بكنند؟  همين چند 
سال پيش به هنگامي كه شما رئيس 
مجلس بوديد و همسر سعيد امامي 
شكنجه شد و فيلم آن نيز منتشر شد 
عكس العمل شما چه بود؟ باليي بر سر 

اعتراف نمايد عالوه بر او آوردند كه 
رابطه نامشروع، بعد از هر عمل با ورق 

! هاي قرآن خود را پاك ميكرده است 
سكوت در مقابل اين توهين به انسان و 
قرآن را چگونه پذيرفتيد ؟ نميدانم در 

دوران حجاج ابن يوسف و آل زياد 
چگونه با قرآن و  زنداني رفتار ميكرده 
 اند اما امروز فيلمهاي سركوب
معترضين از سوي عمال جمهوري 
اسالمي، حكايت از فجايع روا شده بر 
انسان و قرآن آنهم بنام دين و تشيع و 

ميگويند باز  -سربازي امام زمان دارد
جويان همسر امامي  امروز به كار 

شورش  "متهمان"با  "دوستي"
هنگامي كه  -خياباني هستند

دانشجويان معترض  مورد حمله لباس 
حت امر رهبري قرار شخصي هاي ت

گرفتند و كوي دانشگاه توسط 
امام زمان ايلغار شد  "سربازان گمنام"

و پرتاب جوانان اين مرز و بوم از 
پنجره ها و مصدوم كردن آنها بنام 

صورت ) س(هديه به فاطمه زهرا 
گرفت، وقتي عده اي را به جرم ارازل 
و اوباش گرفتند و رفت آنچه بر آنها 

تلويزيون و ديگر  رفت و در راديو و
رسانه ها كرامت انسان لگد مال شد  

د و يشما و آقايان علما و مراجع نديد
نشنيديد يا حفظ نظام را بر حقوق 
انسانها و حتي حفظ دين ترجيح 
داديد؟  مگر فرد ولو مجرم از حقوق 
انساني محروم است كه بازداشتگاه 
كهريزك  را بنا بر اقرار فرماندهان 

براي ارازل و اوباش نظامي و قضايي 
  بر پا كرده بودند؟

امروز گرچه  با آنچه در ايران و به نام  
دين ميگذرد و به يمن فيس بوك و يو 

جهاني نظاره گر آن است ، .... تيوب و
حجت بر تمامي آنان كه دغدغه دين 
دارند تمام است  و جدا كردن و آزاد 
كردن دين از قدرت  وظيفه انكار نا 

ولي اين كار با ماندن پذير آنان است 
در توهم خط امام و اينكه در دروه 

امكان ... امام فالن بود وبهمان بود و
بايد واقعيت را آنطور كه . پذير نيست

حال جماعتي . بوده، ديد و شرح داد
بر اين امر شده اند تا حساب آقاي 
خميني را از حاكميت كنوني و آنچه 
ميگذرد جدا كنند و در اين توهم به 

مثال  آقاي كديور در آمريكا . ميبرندسر 
و هزاران كيلومتر بدور از ايران در 
مراسمي كه به مناسبت چهلم شهداي 
جنبش مردم ايران بر گزار شده است، 
به هنگامي كه ميخواهد به وقايع اخير 
ايران  اعتراض بكند، به درستي معني و 
مفهموم واليت فقيه در فقه و تضاد آن 

را بيان ميكند و  با حق حاكميت مردم
آن را باطل ميداند اما هنوز در توهم 

ميگويد با اين وجود در .است  "امام "
سالهاي اول انقالب، امام با مردم زاويه 

هيچ معلوم نيست منظور از ! پيدا نكرد
زاويه پيدا كردن امام با مردم چيست 
اگر منظور مقابله كردن با خواست 
ار مردم است، اگر اعمالي كه به اختص

به آنها اشاره شد زاويه نيست ،اگر جمله 
معروف سي پنج ميليون نفر بگويند بله 
من ميگويم نه، زاويه نيست،اگر فرمان 

كه اين  67قتل زندانيان دربند در سال 
روز ها به سالگرد آن فاجعه انساني 
نزديك ميشويم زاويه نيست، اگر به 

درصد رأي مردم  76مقابله رفتن با 
آقاي كديور .... و اگر  زاويه نيست، 

لطف كرده زاويه مورد نظر خود را 
بسط  و شرح دهند تا بدانيم چه جنايتي 

و .  در حق مردم را بايد زاويه خواند
يا اينكه آقاي موسوي همواره صحبت 

از بازگشت به خط امام و دوران امام 
را به ميان مي آورد، از خط امام و 
دوران او مختصري را نوشتم، منظور 

اما راست .  همان رفتار و كردار است؟
و حقيقت امر اين است كه از همان 
ابتداي ورود واژه جعلي واليت فقيه 
به قانون اساسي، روحانيت اقتدار گرا با 
همكاري با ديگر جانبداران استبداد و 
وابستگي اتحاد شومي را به رهبري 
آقاي خميني تشكيل دادند و با تمسك 

صل حقيقي  حق به اين اصل جعلي با ا
حاكميت مردم در تضاد قرار گرفتند او 
براي تثبيت خود و نظامش براي هر 
جنايت و خيانت توجيه شرعي يافت و 

عده اي نيزبراي جدا كردن . ساخت
حساب روحانيت از درباريان، معتقدند 
كه بخش كوچكي از روحانيت با اين 
اعمال موافق بوده است و در 

نيت و تالشندچهره ديگري از روحا
مرجعيت بنمايانند بطور مثال 
مخالفتهاي آقايان منتظري و جمعي از 
مدرسين و فقهاي قم را دليل اين امر 
ميدانند اما اگر چنين است و نهاد 
مذهبي ميخواهد جايگاه بايسته را در 
جامه ايران بيابد به چيزي بيشتر از 
مخالفت هاي گاه گاه نيازمند است، 

و ابطال  بايد بر اصل حاكميت مردم
واليت فقيه شهادت دهند  وگرنه مردم 
خود حساب دينشان را از حساب 
حاكميت و جائران جدا كرده اند و به 
بي ديني اربابان قدرت در نظام 
جمهوري اسالمي پي برده اند، بدين 
سبب است كه شامگاهان شعارشان از 
سويي اهللا اكبر است و از سوي ديگر 

. نيجمهوري ايرا -آزادي–استقالل 
اما سخني با آنان كه زماني خود از 

بودند  60ابزارهاي كودتاي خرداد 
وامروز ادعا دارند كه طالب و مدافع 
حق حاكميت مردم بر سرنوشت 

اين حق هر انسان و امري . خويشند
پسنديده است كه آدمي در آزادي 
برخطاي خويش آگاهي يابد و در مقام 
جبران بر آيد اما اين كار ميسر نيست 

گر با صداقت، حال كه خود قرباني م
ماشيني گشته ايد كه در راه اندازي 
آن شركت داشتيد در عهدي كه با 
مردم براي احقاق حقوق آنان بسته ايد 

در بيانيه ها و سخنراني ها از اين  –
. پا برجا بمانيد  - حق دم زده و ميزنيد

خود خوب ميدانيد كه واليت فقيه 
نورزيد  باطل است بر اين باطل اصرار

كه دو واليت يكي واليت جمهور مردم 
كه بنا بر حق حاكميت آنان دارد و 
ديگري واليت فقيه كه ناقض حقوق 
مردم است با هم تضاد دارند بدون 

  .نمي شود اولي را خواست یدوم نفي 
  

  حق حاكميت مردم آري
  واليت فقيه نه

  آزادي- استقالل
  جمهوري ايراني

  
 jmpaknejad@yahoo.fr 

  
  
  
  
  

نگرشي در جنبش  
  88خرداد 

  
سياستهاي داخلي و خارجي امريكا به 
عنوان سمبل غرب نيز، اين كشور را در 
موقعيتي قرار داده كه به هيچ وجه، 
اگر هم بخواهد، نميتواند نقش سابق را 

  . داشته باشد
قدرت خارجي، هر چه كرد  نتوانست 

شيوه اي را  كه .  ران بديل بسازددر اي
در كشورهاي همسايه انجام داد و در 

از بديلهاي . آن طريق عمل ميكند
واضح سلطنت طلبان و فرقهء رجوي 
را ميدانست، ولي با افشاگري و 
روشنگري  روشنفكران غيروابسته، و نيز 
عملكرد خود اين گروهها، ماهيت آنها 

ي مردم به جانشين. روشن و روشنتر شد
رجوي "توسط    "حزب اللهي"

 "و  كال     "شاه اللهي"و نيز   "اللهي
 "خارجي اللهي"و   "غرب اللهي

  .حاضر به تن دادن نيستند
از جمله روشهاي موفق شاه ترساندن 
مردم بود از حملهء شوروي و اينكه 

ايران ميشود "اگر من نباشم،  
و مملكت پاشيده .... "ايرانستان

ه اش را يكي به تاراج و هر تك.... ميشود
رژيم واليت فقيه هم هر چه ..... ميبرد

كرد،  نتوانست مترسكي خلق كند كه 
با آن مدار بسته اي بسازد و مردم را از 
اين بترساند كه مبادا  بديل بدتري 

  .جانشينش بشود
شكسته شدن اسطورهء غرب به عنوان 

اولين ابرقدرت ...  فرهنگ غالب،
تش جهان بزرگترين ار...  جهان،

ديديم كه چگونه نظاميان و (
غيرنظاميان درگير جنگ در افغانستان، 
خود را در اين جنگ شكست خورده 

از جمله بعلت .... ،)اعالم نمودند
مسافرتها و مهاجرتها و از نزديك ديدن  
شرايط واقعي اين كشورها كه آواز 

  .دهلي بيش نيستند
شكسته شدن اسطورهء اسرائيل به 

پيشرو در قلب خاور عنوان كشوري 
ميانه و نيز به عنوان نمايندهء غرب در 
منطقه و از جمله به علت فساد 

كم شدن انگيزهء ... سياستمداران،
جنگ و خشونت پرستي در مردم 

شكست سياسي و نظامي ...  اسرائيل،
اين كشور در جنوب لبنان و بعد در 

  .... نوار غزه،
از جمله دستاوردهاي جنبش خرداد 

ت كه حرمت و اسطورهء اينس 88
خيلي سريعتر از  "مقام معظم"
سرعت و . شكسته شد "اعليحضرت"

سير پخش خبر، به مراتب بيشتر از سال 
پنجاه و هفت  بوده و در نتيجه سرعت 
تحوالت و تغييرات هم به مراتب بيشتر 

  . است
    

مطمئنا، نكات و موارد بيشتري را 
مهم اينست .  ميتوان به مواد فوق افزود

ه هر سو كه بنگري، داليل و شواهد ك
زيادي را مي يابي كه وقت، وقت عمل 

وقت، . وقت، وقت اميد است. است
. وقت تالش است تا ايران را آزاد كنيم

تا غرور و افتخاري را كه برازندهء 
تا  ميهن و .  ايرانيان است  را بازيابيم

منطقه را از آتش و خون  و خشونت 
  . نجات دهيم
  
  ادي و رشد و استقاللبه اميد آز

  
Ara1457@gmail.com  

  
  هجدهم تير ماه سال هشتاد و هشت
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شهريور    8مرداد    تا      26   ا ز     730شماره   2009اوت     30تا   17 ز  ا

 

  نشريه را ياري كنيد

  

  رابطه فرع با اصل
  
  

اما چگونه؟ به كمك . از ميان برداشت
مثالهاي تاريخي براي اين پرسش پاسخ 

  :بجوئيم
، در آغاز مي بايد )ص(آيا پيامبر  ●

وحيد را اصل مي شرك را الغا و ت
گرداند و يا گام به گام به اين هدف 
مي رسيد؟  داستان قرانيق گوياي 

بنا بر آن، . روش گام به گام است
را مي ) ص(كافران خداي پيامبر 

پذيرفتند و پيامبر نيز، مقام شفيع را به 
قرآن، . دو بت، الت و عزي، مي داد

هشدار مي دهد ) ص(خطاب به پيامبر 
بود، پيامبري خويش و  كه اگر پذيرفته

تجربه . پيام توحيد را نقض كرده بود
به انسانها آموخت كه ) ص(پيروز پيامبر 

انقالب يعني الغاي اصل ناسازگار با حق 
آن الغاء . و استقرار اصل سازگار با حق

و اين استقرار  مي بايد، هم از آغاز، 
  .بطور شفاف انجام بگيرد

در قرن . اما اين تنها تجربه نيست      
بيستم، چند تجربه، شكست و پيروزي 

  :دو روش را آشكار كرده اند
جنبش استقالل هند وقتي به نتيجه  ●

رسيد كه اصالح طلبي در محدوده 
سلطه انگلستان بر هند، به شكست 

گاندي استقالل را بمثابه اصل . انجاميد
هدف كرد و بر آن شد كه جمهور 
. مردم را به جنبش همگاني برانگيزد

نبش همگاني بي نياز از خشونت ج
از اين رو، عدم خشونت را روش . است

  . پيروزي نيز حاصل شد.  گرداند
در الجزاير، نخست جنبش اصالح  ●

طلبي در محدوده سلطه فرانسه 
سرانجام، . برخاست اما به جائي نرسيد

استقالل اصل و هدف شد و انقالب به 
پس از استقرار دولت . پيروزي انجاميد

به جاي تابعيت قوانين موضوعه  جديد،
از اصول استقالل و آزادي، از اصل 
حاكميت حزب حاكم بر جامعه، پيروي 

  .كردند و اين شد سرانجام آن كشور
در بخش بزرگي از اروپا، پيش از  ●

جنگ جهاني دوم،  استالينيسم، نازيسم، 
در اين . فاشيسم و فرانكيسم مستقر شدند

) روعف(جامعه ها، قوانين موضوعه 
واليت جمهور «اكثريت بزرگ را 

نتيجه اين شد . بي بهره مي كرد» مردم
كه مرامهاي نا سازگار با مردم ساالري، 

اهل انديشه كه مي بايد . پيشنهاد شدند
وجدان علمي جامعه را، در آنچه به 
استقالل و آزادي و حقوق انسان 
مربوط مي شد، غني سازند، يا سكوت 

( ت مرامها گزيدند و يا خود به خدم
با . درآمدند...) هايدگر و نازيسم و

وجود قوت گرفتن سازمانهاي سياسي 
جانبدار توتاليتاريسم و ديكتاتوري، 

وفاداران به دموكراسي اصول 
راهنماي دموكراسي را از دست فرو 
هشتند و به فروعي پرداختند كه حافظ 
منافع قشرهاي مسلط و مرفه جامعه ها 

برابر هجوم به از اين رو، در . بودند
آزادي، ياراي مقابله نيافتند و جنگ 
دوم جهاني و به دنبال آن جنگ سرد، 
بهاي بسيار سنگيني شدند كه اروپائيان 

  .و جهانيان پرداختند
مرداد  14كه  –انقالب مشروطيت  ●

نخست   - سال روز پيروزي آنست 
بتدريج كار به . جنبش اصالح طلبي بود

اين . رسيد» عدالت خانه«درخواست 
جنبش به .  درخواست نيز برآورده نشد

اصل رسيد و اصل را كه حاكميت 
انقالب پيروز . مردم بود، هدف كرد

چون دولت جديد برقرار ) اما. (شد
شد، اصول استقالل و آزادي از ياد 
رفتند و زمينه كودتاي رضا خاني فرهم 

  .شد
جنبش ملي كردن صنعت نفت، به  ●

ر يك دوره دنبال اصالح طلبي ناكام د
در  1933قرارداد : طوالني، روي داد

پي توقع درآمد بيشتر از استخراج و 
به جاي درآمد . فروش نفت، امضاء شد

بيشتر، زمان امتياز نامه بود كه بمدت 
سال تمديد شد و سلطه انگلستان بر  60

پيش از . ايران بود كه تحكيم يافت
گس «ملي كردن صنعت نفت، قرارداد 

نوان اصالح قرارداد ، بع»گلشائيان
اين . تهيه و به مجلس داده شد 1933

بار، جبهه ملي به رهبري مصدق، 
استقالل و آزادي را هدف شناخت و 
مبارزه مردم ايران سبب تصويب و 
اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت 

نهضت مي توانست پيروز شود و . شد
نهضت ملي ايران و (برابر اسناد 

به پيروزي  ،)دشمنانش به روايت اسناد
بخشي از رهبري . نيز نزديك بود

نهضت استقالل و آزادي را از ياد برد و 
از راه قدرت باوري، دستيار قدرت 

به  32مرداد  28خارجي شد و كودتاي 
كودتا  پيروزي مردم را . انجام رسيد

، سلطنت 57انقالب .  به تأخير انداخت
با وجود . وابسته را از ميان برداشت

نوز استقالل و ايرانيان اين، ايران ه
اما اگر قرار باشد . آزادي را نجسته اند

دوران هاي تاريخ ايران را با يكديگر 
مقايسه كنيم، از اين واقعيت آگاه مي 

همان نسبت كه اصول راهنما ب: شويم
تعريفهاي سازگار با واليت جمهور 
مردم را جسته اند و بر حقوق ملي و 
، حقوق انسان معرفت حاصل شده است

زمان تحول از استبداد به دموكراسي 
هرگاه اصول . كوتاه تر شده است

به (استقالل و آزادي رها نمي شدند 
ياد آوريد روزهاي نخست بعد از 
سقوط رژيم شاه را كه بر پيشاني هر 
آزادي خواهي انگ  ليبرال مي خورد 
و اكثريتي از اهل انديشه سياست 

ضديت با اصول استقالل و آزادي را 
  .، تجربه پيروز مي گشت)گرفتند پي 
بدين سان، به دنبال ربع قرن مبارزه  ●

پيگير و مستمر آزاديخواهان و در پي 
كوششهاي ناكام اصالح طلبان، انقالب 

از راه اصالح طلبي، . ايران روي داد
. بنا بر تقدم آزادي بر استقالل شد

توجيه اين شد كه در گام اول، آزادي 
گام دوم  را بدست مي آوريم و در

اصالحات «پس از آن، . استقالل را
اما .  شعار گشت» آري ديكتاتوري نه

تا بدانجا كه . استبداد شاه فراگير تر شد
ولو به زور، ايران را به «او مدعي شد 

  ! »دروازه تمدن بزرگ خواهد رساند
انقالب ايران،  با شعار استقالل و      

نه به . آزادي، حكومت ملي،  آغاز شد
ت و آري به جمهوريت در پي سلطن
آقاي خميني تصريح كرد كه . آمد

او به . »واليت با جمهور مردم است«
جمهوري صفت اسالمي داد و ناگزير 
شد به جمهوري اسالمي نيز صفت 

. انقالب پيروز شد. دموكراتيك بدهد
زيرا در برابر واليت مطلقه  شاه، اصل 
. واليت جمهور مردم قرار گرفت

نستند چه مي خواهند جمهور مردم دا
  . و حق خود را از آن خود كردند

اما آيا با تصدي دولت موقت،      
واليت مردم بود كه استقرار جست؟ در 
آنچه به قانون اساسي مربوط مي شود، 

پيش نويس قانون . پاسخ آري است
اساسي بر وفق واليت جمهور مردم 

بديهي است آن قانون مي . تهيه شد
قيق تر بيانگر اين توانست كاملتر و د

اصل باشد اما، با توجه به قدرت گرائي 
همگاني بود،  پيش نويس   كه تقريبا 

قابل قبولي از واليت  ترجمان نسبتا 
بدين .  جمهور مردم بشمار  مي رفت

قرار، در نشاندن اصل واليت جمهور 
مردم بر جاي اصل واليت مطلقه شاه، 
روش گام به گام بكار بردني نبود و 

  . ار نيز نرفتبك
اما اجراي اصل واليت جمهور      

مردم، حتي پيش از تصويب قانون 
اساسي،  نياز به روش گام به گام 

هرگاه قرار بر اين مي شد كه . داشت
قوانين موضوعه، بتدريج تغيير كنند و 
ستون پايه هاي قدرت، يكي از پس 
ديگري برداشته شوند، كارهائي غير از 

دند، مي بايد كارهايي كه انجام ش
  :انجام مي گرفتند

از قوانين موضوعه،  قانون  – 1
اما اين تغيير . مطبوعات تغيير يافت

زيرا با توجه به نقش وسائل . كامل نبود
ارتباط جمعي در غنا بخشيدن به 
وجدان علمي  جامعه و استقرار واليت 
جمهور مردم، قانون مطبوعات مي بايد 

ان آزادي كاملي را در اختيار صاحب
  . انديشه و قلم قرار مي داد

دستگاه قضائي تصفيه و تجديد  – 2
  . سازمان يافت و قضات استقالل جستند

در قلمرو اقتصاد، يك رشته قوانين  – 3
وضع شدند اما ، در عمل، بيانگر واليت 

  . جمهور مردم نشدند
مي بايد ارتش و شهرباني و  – 4

ژاندارمري و دستگاه اداري سازمان 
  .ك مي يافتند اما نيافتنددموكراتي

حقوق انسان و كرامت و منزلت  – ۵
زن مي توانستند هم از آغاز، به اجرا 

  .در آيند و در نيامدند
ستون پايه هاي قدرت مي بايد  – 6

يكي پس از ديگري از ميان برداشته 
مي شدند اما  نه تنها برداشته نشدند كه 

سپاه پاسداران (ستون پايه هاي جديد 
ها و دادگاه انقالب و بسيج و و كميته 

بنياد مستضعفان و جهاد سازندگي و 
ستون پايه هاي ديگر بعد از . نماز جمعه

ساخته شدند و   60كودتاي خرداد 
همه ستون پايه ها به تصرف مالتاريا 

  ). درآمدند
از آنجا كه استقالل و آزادي دو  – 7

اصل راهنماي انقالب ايران بودند، مي 
ض اين دو اصل، الغا و بايد قوانين ناق

قوانين بيانگر آنها تصويب و به اجرا در 
از ياد رفت .  و چنين نشد.  مي آمدند

كه در سطح اصل ها، روش گام بگام 
تقدم آزادي بر . بكار بردني نيست

استقالل، خالئي را بوجود آورد كه 
عمله استبداد، با گروگانگيري آن را پر 

و امريكا محور سياست داخلي . كردند
خارجي ايران شد و ماند و هم اكنون، 

 100در دادگاهي فرمايشي و نمايشي، 
جرم آنها اينست . تن محاكمه مي شوند

كه توسط يك مأمور سيا، براي انجام 
بكار گرفته شده » كودتاي مخملي«

  ! اند
همه . مجلس مؤسسان تشكيل نشد – 8

پرسي بازهم به واليت جمهور مردم 
ين دو جاي به اما ا. نزديك تر بود

مجلس خبرگان دادند كه از واليت 
چون روش گام . جمهور مردم دور بود

از ميان برداشتن ستون پايه ها (به گام 
و الغاي قوانين ناقض واليت جمهور 
مردم و وضع قوانين ترجمان اين اصل 

براي استقرار كامل واليت جمهور ) 
مردم و اصول استقالل و آزادي بكار 

يه هاي قدرت استوار نرفت و ستون پا
تر شدند، قدرت باوران تشكل جستند 
و، در مجلس خبرگان، اكثريت با 

با وجود . طرفداران واليت فقيه شد
اين، مقاومت اقليت سبب شد كه 

قانون . واليت جمهور مردم اصل گردد
واليت : اساسي دو اصل االصول يافت
تعارض . جمهور مردم و واليت فقيه

د شدن اختيار اين دو اصل،  با محدو
فقيه در چند نصب، قابل تحمل تصور 

  انتظار مي رفت آقاي خميني . مي شد
به قانون اساسي پايبند ماند و 

اما . جمهوريت استقرار بجويد
تجاوزهاي او به قانون اساسي مكرر 

، راه را بر 60كودتاي خرداد . شدند

در پايان . استبداديان هموار كرد
بردن نسل  جنگ و به دنبال به قربانگاه

انقالب،  آقاي خميني دم از واليت 
مطلقه فقيه زد و دستور تكميل قانون 
اساسي را داد و اين بار، تعارض بسود 

  . واليت مطلقه فقيه حل شد
اين مثال ها و تجربه سه دهه بر     

مردمي كه به جنبش درآمده اند، مي 
بايد اين واقعيتها ها را روشن كرده 

  :باشند
مقام گزينش قطعي   مقام اصل، – 1

اين مقام نه جاي اصالح است و . است
چرا كه . »سياست گام به گام«نه محل 

. آن اصالح و اين روش ناممكن هستند
بنا بر اين، در برابر واليت مطلقه فقيه، 
بر مردم است كه اصل واليت جمهور 
مردم را برگزينند و براي  بازيافتن اين 
واليت، جنبش را هرچه همگاني تر 

  .بگردانند
پس از استقرار واليت جمهور  – 2

مردم، در برداشتن ستون پايه هاي 
دولت قدرت مدار و استقرار دولت 

» گام به گام«حقوق مدار، مي بايد 
اما  مي بايد بهوش بود كه . پيش رفت

بنا بر برداشتن ستون پايه ها و جانشين 
كردن قوانين و مقررات بيانگر واليت 

ين و مقررات بيانگر مطلقه فقيه با قوان
  .واليت جمهور مردم است

» بنياد ديني«با توجه به اين امر كه  – 3
تنها مؤلفه باقي مانده از سه مؤلفه 

دو مؤلفه ديگر، (دولت استبدادي است 
يكي سلطنت و ديگري بزرگ مالكي و 

، آزاد )ساخت بازار از ميان رفته اند
جدائي دين از (كردن دين از دولت 

ير بنياد ديني به ترتيبي كه و تغي) دولت
نه ارباب  دين مردم كه مبلغ دين، 
آنهم دين  بمثابه بيان آزادي شود،  
براي باز و تحول پذير شدن نظام 
اجتماعي و استقرار واليت جمهور 
مردم، كاري است كه هر انسان 

  .حقوقمند مي بايد بدان بپردازد
عمل به دو اصل استقالل و آزادي،  – 4

د در قلمروهاي سياسي و ايجاب مي كن
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، از 
لحاظ استقالل، قدرت خارجي محور 
نباشد و نه تنها قوانين كه رفتارهاي 

و از . ناسازگار با اين اصل ملغي شوند
نظر آزادي، ساختهاي بنيادهاي جامعه 

سياسي و ديني و تربيتي و فرهنگي و (
ل ، تغيير و با اص)اجتماعي و اقتصادي 

  . واليت جمهور مردم سازگار شوند
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