
  

 

اما ترس دومي نيز بجانش افتاده است و.اين ترسها از مردم و اجتماعات آنها است.ترسها به جان رژيم افتاده اند:انقالب اسالمي
ي سركوبگري را تصدي مي كند و دو تمايل از تمايلهاي موجود در سپاه كه يك. آن ترس از سازش با جبهه رقيب در خود رژيم است

سپاه نيز در دست اين . ديگري تصرف اقتصاد ايران را، با هرگونه مصالحه با جناح هاشمي رفسنجاني و اصالح طلبان مخالف هستند
خامنه اي و . با مصالحه مخالفند زيرا مي ترسند موقعيت خود را از دست بدهند. دو تمايل است هرچند در سپاه اقليت هستند

  .در فصل اول، به اين دو ترس مي پردازيم. او نيز گرفتار اين ترس هستند» يتب«
در اين قسمت، هويت هاي كساني از پرده بيرون مي افتد كه بكار . در فصل دوم  قسمت پنجم تابرشناسي كودتا را مي آوريم    

  .سركوبهاي خياباني مشغولند و در اداره مافياهاي جنايت نقش دارند
مت سوم، خبرهاي درخور اهميت در باره گفتگوهاي ژنو و طرح مجازاتي كه امريكا تهيه كرده است و اثر تصرف اقتصاد در قس     

كشور توسط سپاه در تهيه و به عمل در آمدن اين طرح داشته است، جمع آوري و با يكديگر در رابطه قرار گرفته اند تا خود 
  .واقعيت را آن سان كه هست بيان كنند

  و . ر قسمت چهارم،  خبرها و داده اقتصادي را گرد آورده ايم تا وضعيت بس نابسامان اقتصاد كشور را گزارش كنندد     
در فصل پنجم خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان گزارش مي كنند چسان بخش سركوبگر سپاه با دانشگاهيان و معلمان و زنان      

  : ه رويارو استو كارگران و روحانيان و حتي بخش معترض سپا
3در صفحه                              

  فريد راستگو
  )4 (..اگرميشودجنبش آزاديخواهانه مردم پيروز

  
حجاج بن يوسف : مام محمد غزالي در نصيحة الملوك مي نويسدا

را قصه يي دادند و گفتند از خداي تعالي بترس و بر مردمان 
. شد كه او به غايت فصيح بود رچندين جور مكن، حجاج به منبر ب

اي مردمان خداي تعالي مرا بر شما مسلّط كرده است اگر «گفت 
من بميرم، از پس من شما از جور نرهيد با اين فعل بد كه شما 
راست و خداي تعالي را چون من بسيارند، اگر من نباشم يكي از 

 .»من بتر بيابد
شما رها نمي شويد حجاج ستم پيشه به مردم مي گويد با مردن من 

و پيوسته ستم بر شما حاكم خواهد شد زيرا علت پايداري جور و 
چرا حجاج به خود اجازه مي دهد چنين  . ستم خود شما هستيد

سخناني بر زبان براند و به مردم بگويد حق شما جباريت است و 
، اگر پادشاه جبار است« ر مي گويد لوت شما سزاوار آن هستيد؟ 

خونخوار است، اين ملت است كه مقصر است، اگر بي رحم و 
  .» ملتها شاهاني دارند كه سزاوار آن اند

  13در صفحه 

  محمد جعفري 
  2-واليت فقيه چگونه صيغه اي است؟

 
  
كه تا چه حد با قرآن فاصله دارد،  هيفق تيدر مورد وال اما

 انيبن ينيخم ينمونه از موارد متعدد ضد قرآن آقا كيآوردن 
 كيكند و عاقالن را  يم تيكفا ه،يفق تيگذار حكومت وال

هللا صل ا رسول تياز وال يا حكومت كه شعبه«: اشارت بس بود
اسالم است و  هيولاز احكام ا يكيو آله و سلم است،  هياهللا عل

حاكم ... نماز و روزه حج است يحت هيمقدم بر تمام احكام فرع
آن  انيكه جر يرعباديغ اي يرا چه عباد يهر امر... تواند يم

است  نيكه چن يمخالف مصالح اسالم است، از آن مادام
  )26.( » كنند يريجلوگ
آن  تياز قرآن در مورد نماز و اهم هيآ كصديز ا شيب يوقت

 ست،ين يادعائ هيفق تيدر مورد وال يا هيآ ياست و حت
 فيتكل نييرا چه  رسد كه در مورد آن تع و افراد  حكومت

لحظات  نيدر روز عاشورا در آخر دانيسرور شه نيكند وحس 
 ازكرد و به نم اميق آمد، يكه فرود مريباران ت رينبرد و در ز

كه بنام مصلحت اسالم، حكم به ترك  نشايدحكومت را . ستاديا
 يچه كس را مصلحت اسالم نينماز و روزه و حج دهد و تازه ا

  كند ؟ يم نييتع
 14در صفحه

  جهانگير گلزار 
    متن سخنراني در شهر ماگدبورگ آلمان

  آيا جنبش آزاديخواهي در درون نظام واليت فقيه 
  تحقق مي يابد ؟

  
  چه زمان جنبش بوجود مي آيد ؟ 

در ايران دستوري بود از طرف قدرتهاي  57سال  بسياري ادعا دارند كه انقالب
در صورتي . را داشتند ، شاه رفت و خميني آمدجهاني و چون آنها اين خواست 

بدين معني كه تمام عوامل داخلي و خارجي . ستكه انقالب يك تحول جهاني ا
 . اجتماعي يك كشور بايد فراهم گردد تا جنبش و يا انقالبي صورت پذيرد 

  12در صفحه 

 علي   آرا

، تحول دموكراسي و نقش رسانه هاي گروهي
  شاخه چهارم دولت، رسانه هاي گروهي

  
  

آميز  در پي رسوا شدن تقلب بزرگ و نمايش توهين 
، و اعتراضات و تظاهرات 1388رياست جمهوري  "انتخابات"

هاي "مصاحبه"ها و "اعتراف"خياباني و دستگيريهاي وسيع، 
رسانه هاي جمعي، قرار است . تلوزيوني دوباره شروع شده اند

دوباره مملو از نمايشهايي تهوع آوري شوند كه همه در يك سو 
است كه آيا عليرغم سوال اين !  شستشوي مغزي :حركت ميكنند

بي اعتباري و عدم مشروعيت هرآنچه در رسانه هاي صوتي و 
تصويري رژيم پخش ميشود، اين روش كريه هنوز هم كارآيي 

  دارد؟ 
با توجه به انقالب الكترونيك و انفورماتيك، در مدت زمان نيم 
قرن گذشته، شاهد تغييرات بسيار عظيم و عمده در قلمرو سياسي، 

     .....نگي واقتصادي، فره
  15در صفحه                                                    

  در سوك منير
   

مدرسه نبود، به . سالهای نخست را در روستا زيست. در خرد سالی، مادر از دست داد
خود . زمانی هم که شهر نشين شد، زمانه مساعد به مدرسه رفتن نبود. مکتب رفت

آموخت که زن را فضلها است و بر او است که . آموزگار خود شد و تا توانست آموخت
  . استعدادها و فضهای خود را بپروريد. ا بپرورداين فضلها ر

ساختن زندگی : به يمن پروريدن استعدادها، با محيط زندگی، رابطه ديگری برقرار کرد 
زن صاحب  کار او است و کارپذيرانه از محيط زندگی و شرائط آن ناليدن نه در خور

در ماورای آن،  نهاد و  بيرون »اجتماعی ممکن«پس قدم از دايره . فضل هنرمندی است
در تمام عمر از مشکلها نناليد و با . برای  خود و فرزندانش، فضای اجتماعی ايجاد کرد

در سالهای واپسين عمر، تن به تسليم به  بيماری . چهره ای باز، به مقابله با آنها رفت
نب با چند روزی پيش از آنکه چشم از جهان فروبندد، همسرم و اين جا. خود نيز،  نداد

لحنی شاد داشت و می گفت . نه از شدت بيماری و نه از درد ناليد. او صحبت کرديم
  .حالش خوب است

بی آنکه از او خواسته شود، آماده قبول کارهای پرخطر . در ايثار و فداکاری هنرمند بود 
 وقتی پای نجات انسانی بميان می آمد و از او در نجات آن انسان کاری ساخته. می شد

  .بود، ولو با خطر انداختن جان خود، پا پيش می گذاشت
می دانست که درخت دشمنی بری جز رنج ندارد و تا می توانست نهال دوستی می  

او بسيار هم سخت گرفت اما نتوانست بر. با وجود اين، زندگی بر او آسان نگرفت. نشاند
  .ناگزيرش کند که سر به تسليم فرود آورد

ن که اگر در جامعه ای آزاد، می زيست،  به خصائل و توان رشد، نامور می شد، اين ز  
روانش . منير فاتح، دختر دائی اين جانب بود و بر خانواده اين جانب حقی بزرگ دارد

  .شاد باد
 ابوالحسن بنی صدر 

 
 
  
  
 
 

New   
انقالب     
اين فصل را در : اسالمی 

در : سه قسمت می خوانيد 
قسمت اول گزارشهائی که 

انتخابات « ما خود ، از 
 « 

نگ

  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  

اگر در رأس معامله انجام  -نقش دانشگاهها؟ 
  گيرد؟

  
  :در باره نقش دانشگاهها پيشنهاد* 
  

 به نام خدا
 صدر يابوالحسن بن يجناب آقا       

 سالم    
، ديدانشگاهها در جنبشها و مبارزات دار يكامل بر اثرگذار يهمانگونه كه آگاه    

 :دارم يشنهاديپ
و  هيفق تيغاصب و فاسد وال ميو وجود نفرت مردم از رژ يكنون تيدر وضع    

، رانيجنبش سبز مردم ا يتهايو به حق فعال دبخشيو تداوم ام  رانيسپاه در ا
ملت و  ياز خواسته ها يبه ثمر نشستن حداقل، معدود تر و يلزوم حركت قو

با توجه به آغاز  – زييپا صل، در فنظام ظالم نيا ديپل كريوارد آمدن ضربه بر پ
 .واضح است – ديجد يليسال تحص

نظام  كريبر پ يحساب ةكامل نشود و ضربده ، استفاتيعيموق نياگر اكنون از ا    
شدن عمر دولت كودتا  تر ليطو موجب ،دياين وارد – زييدر طول پا – هيفق تيوال

  .ابديو جهان ادامه  رانيبر مردم ا ميسال فشار رژ نيچه بسا تا چند .گرددمي 
  2 در صفحه 
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  بخش سركوبگر سپاه  -دوترسي كه به جان رژيم كودتا افتاده اند؟ ◄

  3ص :در برابر يك ملت

  ۵ص :۵ –تبار شناسي كودتاچيان  ◄
  شگفتي هايي كه  -اثر جنبش مردم ايران؟ آشكار كردن تأسيسات اتمي قم  ◄

   8صمجازاتها به روش جديد؟  -آفريد؟ » ايران«
  صنعت مي خوابد –نقدينگي و تورم افزايش مي يابند  –بزرگ  يبديهي ها ◄

  11ص:سپاه صاحب بخش دولتي مي شود  -و ايران بهشت واردات مي شود  
  12ص: برابر يك ملت و مأمور سركوب ملت مي شود  وسپاه تنها در ◄

 رژيم ميان دو ترس  
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انتظار  رانيا يدانشگاهها دياز اسات ايآ    
 ةفياگر وظ ي؟ حتنبايد داشت يشتريب

و   پژوهش كوشش در را صرفاً  دياسات
 يعلوم انسان ةاز حوز يو حت(  ميعلم بدان

 يفعل ة، تحت شاكل) مييصرفنظر نما زين
كامالً  زين يموارد نيچن يريگي، پميرژ
 .حاصل است يب

به خصوص  –دانشگاهها  دياكثر اسات    
از  – رانيا يو دولت يمل يدر دانشگاهها

 گرياز د يارياز بس يفهم و درك باالتر
 طيالزم است در شرا .مردم برخوردارند

و  حركت ديفصل جد گرآغازآنها  ،يفعل
اكنون . گردندبحكومت كودتا  هيمبارزه عل

 .نوبت آنان است
 يپس از چند روز: ديريدر نظر بگ       

، در دانشگاهها سيتدر ياز آغاز عمل
چون ترك  يدر اقدامات ديغالب اسات

 اي يفرد ي، استعفادر كالسها سيتدر
خواسته  اني، اعتراض و بيدسته جمع

 ي، دانشگاه را از فضا... و  حيصح يها
عمل  نيچن جهينت. خارج كنند يعاد

مردم كشور در  ةهمكه  نستيا ياعتراض
 يم كيو تحر قي، تشوامروز تيموقع

را از قدرت  انيكودتاچدست شوند تا 
مهم آنكه حركات . كنند كوتاهنامشروع 

به  ييدانشجو يبزرگ و پر سر و صدا
 و ابدي يوقوع م ديدنبال حركت اسات

 عيصنا نيو مهندس ختگانيهمزمان فره
سازمانها و به  ريسا يها كرده ليو تحص

 ديجد ي، وارد فضامردم كثردنبال آن ا
   و تداوم آن شوند يم يو مبارزات ياعتصاب

                                                                       
به جلو برده  عيسر اريجنبش سبز را بس 

. كند يپناه م يغاصب را ب ميو رژ
 يتيموقع نيدر چن ميكن يفراموش نم

 يطرفداران ول يحت اي ها از ساكت يليخ
 مي، خط خود را از رژو دولت كودتا هيفق

، ساكت يو علما عمراج. كنند يجدا م
 ي، حتكنند يم دايجرأت حرف زدن پ

به  يكمك... و  يرفسنجان يامثال هاشم
 .شوند يجنبش سبز م

و  دياگر شروع اعتراضات جد اما    
اعتصابات را از كارگران كارخانجات 

ادارات  ةكارمندان ساد ايورشكسته 
 يةاول ةافراد هست  ،ميانتظار داشته باش

 .شوند يو سركوب م ياعتراض، زندان
)  هيثانو نيمعترض( گروه طرفداران 

 يبرا كاريافراد ب( شوند  ياخراج م
) ] ند هست اديز رانيهم در ا ينيگزيجا

 نيگزي، جادانشگاه دياما در مورد اسات
به خاطر  يپول يترس از ب. (وجود ندارد
ها را از اعتراض  يلي، خاخراج شدن

 يعموماً وضع مال يكند ول يمنصرف م
از  يليخ يوضع پول . بهتر است دياسات
مردم  يةاز بق يول ستيخوب ن دياسات

اگر فرد معترض  نكهينكته ا ) بهتر است 
 يتيكفا يو ب تيتر از حجم جنادرك باال

، استقامت داشته باشد ميرژ انتيو خ
 يليكه معموالً خ(  .خواهد كرد يشتريب

اما افراد )  ترند ميدانشگاهها فه دياز اسات
 رتريتا فراگ ياستقامت كاف ديشا يمعمول

با  نكهيمهمتر ا ةنكت .دنشدن جنبش نكن
، و معلم هاعتصاب استاد دانشگا

، نديآ يبه حركت در م. ..و  انيدانشجو
 ريكارمندان سا(  گرياما در موارد د

احتمال حركت ... ) و  عيادارات و صنا
 يعني. ، مبهم استيبعد يانبوه اعتراض

معلوم است  ديحركت بعد از اعتصاب اسات
سازمانها  گرياما بعد از اعتصاب بزرگانِ د

 .ستيمعلوم ن
 

 :نجانبيا شنهاديتقاضا و پ    
 دياسات يدر جهت فراخوان يجنابعال    

كه مخاطب  –، مثالً با قلمتان دياقدام كن
از . دييبگو اي ديسيبنو يزيچ –دارد 

 نيچن ديبخواه رگذاريتأث يچهره ها
اهل  گرياز رسانه ها و د. ندينما ياقدام

به  كي، در تحرموجه يقلم و چهره ها
از خواص و . ديبخواه ديحق مردم و اسات

را مجاب  دياسات تا ديبخواه انيشجودان
از بزرگان جنبش خواسته شود كه . كنند

به مردم و . رنديدر نظر بگ ياقدام مؤثر
 انيكودتاچ يكه دلها دييبگو انيحق جو
آنها  .، پراكنده استهيفق تيوال انيو حام
 تيوال يشان هستند نه حامدخو يحام
 – ي، پس به زودكنند يتعقل نم .فقيه

 –مردم  زشيو خ كتدر برابر حر
جمعشان پراكنده و سپاهشان شكسته 

 .شود يم

كه  يگريمناسب د يو البته راهكارها    
راه  ني، در ارسد يبه نظرتان م اي ديدار

 .!ديياستفاده نما
 اريبا تشكر بس    
دوستدار و هموطن شما كه ساكن     

 .است رانيا
  
اما پيشنهادي كه مي توان به *

  :استادان و دانشجويان كرد
     

يادآور مي شوم كه در يك نخست  
رشته بحثها در باره نيروي محركه 
سياسي، به نقش دانشگاهيان پرداخته 

هرگاه خوانندگان به سايت هاي . ام
انقالب اسالمي و راديو آزادگان و بني 

كه مورد حمله (صدر مراجعه كنند 
، در )قرار گرفته و تا دفع آن بسته است

اره بايگاني آنها، از نظر اين جانب در ب
نيروي محركه سياسي و نقش دانشگاهها 

در سالي كه گذشت . آگاه خواهند شد
و سالي كه اينك به نيمه رسيده است، 
به جنبش همگاني پرداخته ام و نيروي 
محركه سياسي را براي آغاز و ادامه 
. جنبش تا پيروزي ضرور دانسته ام

اينك مردم ايران در جنبش هستند و 
دادن به آن كار نيروي محركه ادامه 

  : است
اما آيا استعفاي دستجمعي و يا يك  - 1

به يك استادان كاري است كه سبب 
همگاني شدن هرچه بيشتر جنبش مي 
شود؟ نخست بگوئيم كه حتي اگر 
تعطيل كالسهاي دانشگاهها راه حل 

استادان با . باشند، نياز به استعفاء نيست
اعتصاب عمومي نيز مي توانند اين كار 

اما بنظر نمي رسد كه استعفاء  .را بكنند
و اعتصاب، در اين مرحله از جنبش، 

بسا كار رژيم را . كارآئي داشته باشند
. در تعطيل دانشگاه آسان مي كنند

رژيم مسئوليت آن را هم بر دوش 
و هيچ نه معلوم كه . استادان مي نهد

  در عوض، .  جنبش را فراگير كند
ار با آنكه دانشگاههاي ايران در شم     

دانشگاه دنيا نيز نيستند، دانشگاه  1000
صنعتي شريف، در شمار دانشگاههاي 

اين اعتبار علمي در . اول دنيا است
سطح جهان، آسيب پذيري اين 

پس . دانشگاه را كمتر كرده است
هرگاه، استادان سه كار را با هم بكنند، 
به دانشگاهها نقشي را داده اند كه مي 

  :بايد داشته باشند
 بردن سطح علمي دانشگاه تا باال ●

بدين كار، دانشگاه ها را . ممكن است
  .از تجاوز رژيم مصون تر مي كنند

باال بردن سطح اطالع دانشجويان از  ●
حال و آينده نزديك و دور كشور و 
نقشي كه جوان در باز و تحول پذير 
كردن نظام اجتماعي مي بايد داشته 

  . باشد
ش ها همراه كردن جريان آزاد دان ●

و فنون با جريان آزاد انديشه ها، 
چنانكه دانشگاهها  هم خود بيان آزادي 
را بجويند و راهنماي پندار و كردار 
خويش كنند و هم  بيان آزادي را در 
جامعه تبليغ كنند به ترتيبي كه اين 
بيان وجدان عمومي جامعه ايراني 
بگردد و بدان،  شركت همگان در بناي 

  .ب ممكن بگرددجامعه آزاد و ارزيا
استادان و دانشجويان مي توانند  – 2

در سطح دانشگاهها، روشهاي خشونت 
زدائي را بكار برند و در نظر جمهور 
مردم، جامعه آزاد و ارزياب را مجسم 

به ياد نسل امروز مي آورد كه .  كنند
در دوران شاه سابق،  در يك دوره، 
دانشگاهها محيط هاي بحث آزاد 

ظرهاي گوناگون، نه صاحبان ن. شدند
از راه خشونت و نفي، كه از راه بحث 
هاي آزاد،  به نظرگاههاي مشترك مي 

اين شد كه دانشگاه الگوي . رسيدند
جامعه فرداي نزديك شد و عامل 

دوران ديگري . جنبش در جامعه گشت
به دنبال دوران اول آمد، مرام مندها 
ميان خود ديوار سانسور را كشيدند و 

. بحثهاي آزاد تعطيل شدند .باال بردند

دانشگاه شور و نشاط زندگي در آزادي 
اين شد كه، در . را از دست داد

انقالب، دانشگاهها نقش اول خود را از 
با سقوط رژيم شاه، . دست دادند

كوشيده شد دانشگاه ها خشونت زدائي 
را رويه كنند و با برقرار كردن بحثهاي 
آزاد،  هم الگوي زندگي در آزادي 

اي جامعه خود بگردند و هم بر
نسل . بازسازي استبداد را نا ميسر كنند

آن روز مي داند و بر او است كه نسل 
امروز را آگاه كند از نقش سخت زيان 
بخش قدرت باوراني كه دانشگاه ها را 
به ستادهاي جنگي بدل كرده بودند و 
ايجاد مرزهاي مرامي،  تعطيل 

رانش دانشگاهها را بر مالتاريا و دستيا
  .آسان كردند

دانشگاهيان و دانشجويان، بهوش      
!: باشيد و فرصت از دست مدهيد

خشونت زدائي را روش كنيد و جامعه 
دانشگاهي را به جامعه باز و دانشگاهها 
را به عرصه بحث هاي آزاد و جريان 

اين جامعه !. آزاد انديشه ها بدل كنيد
آزاد و پر نشاط است كه مي تواند 

  .ش را تا پيروزي تضمين كندادامه جنب
دانشگاهيان و دانشجويان، دوره   -  3

مقابله با استبداد در تنهائي را تجربه 
سركوب شده اند بي آنكه . كرده اند

بسا بسياري .  جامعه ملي بداد آنها برسد
از دانشگاهيان و دانشجويان نيز به خود 

از مبارزه كردن چه سود : گفته اند
بخاطرش مبارزه وقتي جامعه اي كه ما 

مي كنيم، حاضر نيست براي بازيافتن 
حقوق خويش، به حركت آيد؟ نخست 
بايد دانست كه جامعه هائي كه مردم 
ساالري جسته اند، اين دوره را بخود 

روشنفكران غرب به خود . ديده اند
باليده اند كه فرقشان با روشنفكران 
شرق در اينست كه، در يك دوره 

زير سركوب طوالني،  به تنهائي، 
با وجود اين، پاي . استبداديان بودند

استقامت را سست نكردند تا اين كه 
جامعه هايشان به حقوق خود معرفت 

اما . جستند و به جنبش برخاستند
روشنفكران شرق، مردم را وسيله 
رسيدن به قدرت كردند و رژيم هاي 
استبدادي مدعي تجدد را جانشين 

ف رژيمهاي استبدادي كه كهنه توصي
مي كردند و يا حاكميت استعمارگران 

نتيجه اينست كه جامعه هاي .  كردند
خود را در فقر و عقب ماندگي نگاه 

  . داشته اند
حال اگر قرار شود دانشگاه ها        

جامعه را به جنبش براي استقالل و 
آزادي، يعني جامعه باز و تحول پذير و 
دولت مردم ساالر  برانگيزند، يعني هم 

ه تنهائي با استبداد حاكم روبرو خود ب
نشوند و هم مردم را وسيله قدرتمداري 
نكنند، نه قدرت كه آزادي را مي بايد 

پس مي . هدف بشناسند و بگردانند
بايد، نه در تنهائي، كه از راه مردم و 

بعد از سه . همراه با مردم، فعال شوند
انقالب، زمان هدف و روش كردن 

جه رساندن استقالل و آزادي و به نتي
بنا . هدف آن سه انقالب رسيده است

بر اين، دانشگاه مي بايد هم نقش عقل 
آزاد را بر عهده بگيرد و هم نقش قلب 

توضيح اينكه چون عقل آزاد، بيان . را
آزادي را بيانديشد و چون قلب، بيان 
آزادي را  در جامعه جريان دهد و  
همه جا را  محل برخورداري انسان از 

وه رهبري و نيز آزادي خود استقالل ق
چنانكه ايران سراي استقالل و . كند

  و . آزادي بگردد
يكبار ديگر، مي بايد خاطر نشان   - 4

كنم كه محل عمل علمي و سياسي 
همانطور كه : تعيين كننده است

دانشجو مي بايد بداند چرا دانش مي 
جويد و چه هدفي را دارد و اين دو 

هرگاه  پرسش، پاسخ درخور نمي يابند
نداند در كدام محيط اجتماعي مي 
خواهد زندگي كند، تا وقتي هم كه 
محل عمل سياسي معلوم نگردد، 
استبداديان حاكمند و جنبش در دست 

نظام واليت «در محدوده . انداز است
، نه استقالل و نه آزادي و نه »فقيه

بازيافت حقوق انسان مي توانند هدف 
ت اين هدفها با والي. و روش شوند

پس هدف . جمهور مردم سازگارند
نه به واليت فقيه و «عمومي مي بايد 

و محل » آري به واليت جمهور مردم 
عمل بيرون از رژيم و درون ايران 

بر دانشگاه است كه از ابهام بدر . باشند
  . آيد و جامعه را نيز از ابهام بدرآورد

هم اكنون جامعه را مي ترسانند  -  ۵
خطر آن وجود  كه اگر ساختار بشكند،

. دارد كه ايران افغانستان و عراق بگردد
بدين مقايسه صوري، بر واقعيتهاي بس 

  :مهمي پرده غفلت كشيده مي شود
در دو كشور عراق و افغانستان،  ●

اقليت بر اكثريت بزرگ، به استبداد، 
در عراق، سنيان در . حكومت مي كرد

اقليت عرب . اقليت بودند و هستند
عيت را تشكيل مي درصد جم 20سني 

دهد و استبداديان بنام اين اقليت بر 
. اكثريت بزرگ حكومت مي كردند

درصد  4۵در افغانستان، پشتون ها 
جمعيت را تشكيل مي دهند و سلطه با 

تازه استبداد حاكم، در . اين اقليت بود
ميان پشتون ها يك اقليت ناچيز بشمار 

همانطور كه در عراق، حزب . مي رفت
.  قليت كوچك بشمار بودبعث، يك ا

اگر ترس از عراق و افغانستان شدن 
ايران، جدي باشد و نه توجيه گر تقابل 
بر سر قدرت در محدوده رژيم، وجود 
واليت مطلقه فقيه و قواي مسلح حاكم 

و بر مردم ... بر دولت و اقتصاد و دين و
است كه ايران را در خطر عراق يا 

  .افغانستان شدن قرار داده است
در افغانستان و عراق، دو رژيم بر سر  ●

كار آمدند كه فرآورده كودتاهائي 
بودند كه از راه معامله پنهاني با قدرت 

در ايران، رژيمي . خارجي، روي دادند
مالي  –كه اينك رژيم مافياهاي نظامي 

شده است، حاصل محور كردن امريكا 
در سياست داخلي و خارجي ايران 

اقتصادي،  اكتبر سورپرايز، محاصره(
جنگ، ايران گيت، قراردادن ايران در 

و باج دادن ) حلقه آتش، بحران اتمي
پس . به قدرتهاي خارجي ديگراست

اگر ترس از عراق و افغانستان شدن 
ايران بميان است، مي بايد دولت 
حقوق مداري را جانشين كرد كه 

  . استقالل را هدف و روش بسازد
ق جمعيت دو كشور افغانستان و عرا ●

بر روي هم، با جمعيت ايران برابر نمي 
افغانستان درآمد نفت ندارد و . شود

سخت فقير است و عراق درآمد نفت 
. هر دو جامعه در فقر هستند. دارد

از عوامل پديد . افغانستان بسيار بيشتر
آوردنده وضعيت كنوني در افغانستان و 
عراق، همين فقر همراه با خشونت 

با جنگ همراه  در افغانستان فقر. است
است و در عراق دوران صدام، فقر با 
جنگ و خشونت تحمل ناپذير رژيم او 

امروز نيز، جنگ داخلي و . همراه بود
حضور قواي خارجي در خاك اين دو 
كشور با فقر و بي منزلتي انسان همراه 

فقر هيچگاه تنها ! بهوش باشيم. است
  . نيست همواره با خشونت همراه است

گر ترس از افغانستان و عراق حال ا      
شدن ايران جدي است، مي بايد با 

مالي مبارزه كرد  –مافياهاي نظامي 
. كه ايران را تيول خود كرده اند

آقاي دستغيب نسبت به دست نشانده 
نظاميان شدن روحانيان هشدار مي 
دهد و بسياري خاطر نشان مي كنند 
كه به جاي آنكه دولت ديني شود،  

  در حقيقت، . ه استدين دولتي شد
در افغانستان، جنگ با كودتاي  ●

با ايجاد طالبان با . كمونيستي آغاز شد
پول عربستان و هدايت سياسي 
انگلستان و تصدي اداره اطالعات 

بنا بر قول بي نظير ( ارتش پاكستان 
، جنگ با جانشين شدن دولت )بوتو 

. كمونيستي با دولت طالبان ادامه يافت
بعثي، بعث دولتي شد در عراق، دولت 

و عراق را گرفتار جنگ خارجي و 
پس . خشونت روز افزون داخلي كرد

از تجاوز امريكا به عراق، باز، اين دين 
و قوميت هستند كه دست آويز ادامه 

جنگ، اين بار، با صفت داخلي، شده 
در هر دو كشور، قدرتهاي .  اند

خارجي حضور دارند و از اين دست 
لي، استفاده مي آويزها در جنگ داخ

  . كنند
آيا ساختن  دولت ديني ممكن بود       

آيا ممكن است   ؟ه استاما ساخته نشد
پاي خشونت بميان آيد و دين و مرام 
وسيله نشوند؟ نه،  ممكن نبود و ممكن 

دولت ديني تحقق يافتني . نيست
  زيرا. نيست

نه دين و نه مرام مي توانند قدرت   - 
ردن قدرت، نفي بكار ب. را بكار ببرند

از اين رو، هر زمان .  دين و مرام است
دين و قدرت همراه شوند، دين است 

اگرپيامبر .  كه وسيله قدرت مي شود
از اين » در دين اكراه نيست«فرمود 

  رو بود كه مي دانست 
وقتي دين به زور به كسي  –الف 

تحميل شود، او بنده زور شده است و 
  نه مؤمن به دين و

دهاي دين مي بايد رهنمو –ب  
خشونت زدائي باشند زيرا توجيه 
خشونت توسط دين، قدرت را ارزش و 

  .حاكم  و دين را وسيله آن مي كند
براي اين كه دولت حقوق مدار   - 

بگردد و بماند، دين مي بايد فطرت 
خويش را كه بيان آزادي است، 

اگر بيان آزادي شد، جايش در . بازيابد
نگاه داشتن  درون انسان و كارش آگاه

انسان از استقالل و آزادي و حقوق 
خود و راست راه رشد را در پيش 

مردم ساالري . روي او قراردادن است
گرفتار فساد مي شود و دولت حقوق 
مدار، دولت زورمدار مي شود، وقتي 
دين بيان قدرت و وسيله قدرت مي 

  . شود
آن زمان كه انسانها جامعه هائي را  - 

ها، زنان و مردان بر بجويند كه، در آن
يكديگر واليت بجويند و اين واليت 

و نهي ) حقوق(فراخواندن به معروف 
بگردد، از ما ) ناحق ها(كردن از منكر 
در آن زمان، چون . بسيار دور است

جامعه از روابط قوا رها مي شود، 
بنا بر اين، .  دولت بي محل مي گردد

الگوئي كه بكار تنظيم پندار و گفتار و 
ار نسلهاي امروز و فردا مي آيند، كرد

الگوي جامعه آزادي است كه واليت 
انسانها بر يكديگر، خالي از زور شده 

نزديك به اين الگو اينست كه از . باشد
راه خشونت زدائي و ميزان كردن 
عدالت اجتماعي، جمهور مردم در 
مسئوليت اداره جامعه خود شركت 
كنند و دولت، قدرت جباري حاكم بر 

اين الگو بكار بردني نيست . ا نماندآنه
  . هرگاه دين در بند قدرت بماند

بدين قرار، اگر ترس از عراق و      
افغانستان شدن ايران واقعي باشد، مي 
بايد ايران را از عاملي رهاند كه آن دو 

  :كشور را گرفتار جنگ كرده است
رها كردن دين از بند قدرت و براي  

انسان انسان شدنش و در اختيار 
قرارگرفتنش در مستقل و آزاد و 
حقوقمند زيستن و دفاع از هر صاحب 

  .حقي در هرجاي جهان
گروه هاي سياسي در دو كشور  ●

افغانستان و عراق به قدرتهاي خارجي 
قواي خارجي را به . روي آورده اند

پس . خاك كشور خود كشانده اند
هرگاه ترس از عراق و افغانستان شدن 

شد، مي بايد استقالل، ايران واقعي با
ارزش اول شود و روش و هدف 

يعني هم مي بايد با محور . بگردد
كردن قدرت خارجي در سياست 
داخلي توسط رژيم مبارزه كرد و هم 
مي بايد به قدرت خارجي در مبارزه 
براي استقالل و آزادي مراجعه نكرد و 
هم مي بايد به گروههاي وابسته به 

به سخن .  قدرت خارجي، نقش نداد
ديگر، پيوستن به بديلي كه محل 
عملش بيرون رژيم و درون ايران 

  .هست، كاري است كه بايد كرد
بدين قرار، از واقعيت هاي از ياد  ●

رفته در مقايسه صوري ايران با عراق و 
افغانستان، يكي ديگر اينست كه در 
ايران، از جنبش تنباكو بدين سو، 

  هدف جنبش ها نخست استقالل و 
  16صفحه در 

  اگر در رأس معامله انجام گيرد؟ -؟ هاقش دانشگاهن
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دوترسي كه به جان 
رژيم كودتا افتاده 

اند؟  بخش سركوبگر 
سپاه در برابر يك 

  :ملت
  

كه اينك به جان  ترسهايي
  :استبداديان افتاده اند

  
قاي بني صدر مقاالتي آ سال گذشته   

تحت عنوان ترس ها منتشر ساخت كه 
پرداخت  هاييبه بررسي ترس آنها،در 
نك آن اي. بدانها گرفتارندمردم كه 

ترسها بوجود آمده اند و به جان 
  :استبداديان افتاده اند

  
   ترس از ايام و مراسم مذهبي -  1
  
سالها رهبران مذهبي و حاكمان    

مستبد براي فريب افكار عمومي و سوء 
استفاده از احساسات پاك مردم با 
ترفندهايي خاص و تبليغات گسترده 
برخي از مراسم را در ايامي خاص به 

تبليغ كرده و پوشش مي دادند شدت 
 هتا بتوانند با اجراي اين مراسم وجه

اين  .كنندمذهبي حاكميت را ترويج 
تا سال گذشته با وجود كاهش  كار

ميزان حاميان برگزاري اين مراسم در 
اما امسال با  .، انجام مي شدن ايامآ

توجه به شرايط موجود حاكمان 
فريبكار گرفتار همان تله اي شده اند 

ه خود براي جلب نظر مردم و فريب ك
 نها ايجاد كرده بودند و نمي دانند چه آ

   : چگونه خود را از آن رها كنند
اين مراسم را  –مراسم شبهاي قدر  ●

فريبكار واليت مطلقه سالها  مأموران
جهت ترويج انديشه هاي فريبكارانه 

رنگ غليظ مذهبي به خود و 
هزينه هاي بسيار  خوددادن، با صرف

در مكانهاي خاص برگزار مي نگين، س
و به شدت تحت پوشش رسانه  كردند

به ناچار ، امسالاما . اي قرار مي دادند
مدفن مجبور به تعطيلي اين مراسم در 

از برگزاري اين مراسم . ندشد خميني
در هر شهر و هر محل كه سخنگويان از 
 مخالفان كودتاي انتخاباتي بودند، 

  .جلوگيري كردند
ماه  :مختلف در ماه محرم مراسم  ●

محرم از جمله ماههايي بود كه از سالها 
 مذهبي ، مردم و سران قبل از انقالب

از آنها براي ابراز مخالفت ها و اظهار 
مسائلي كه بدان گرفتار بودند، سود 

 ، در سالهاي پيش از انقالب. مي جستند
خميني و روحانيون با استفاده از 

عاشورا (ن روزهاي معي مراسمي كه در 
شب هاي اين و ...) و تاسوعا و اربعين و

مردم را به  ند،ماه برقرار مي شد
مخالفت با نظام سلطنتي ترغيب مي 

 ، هنوز محرم نرسيده،اما امسال. كردند 
به شدت حاكمان  ش،هاينمادمراسم و 

  زيرا. را ترسانده استستمكار 
نماد استقامت و آزادگي، امام     

ساله در اين ماه  همه. است) ع(حسين 
شب ها  ،نآو به خصوص دهه اول 

تكايا و ميادين شهر  ومردم در مساجد 
 .مي شوند و عزاداري مي كنندجمع 

جنايتهاي امسال مشكل اين است كه  اما
رژيم در برابر چشم مردم انجام شده 
اند و قربانيان سركوبگريش مردم بوده 
اند و تقلب بزرگ را رژيم در آراي 

نه خامنه اي و نه . استآنها كرده 
دستياران او نمي دانند با اجتماعات 
مردم چگونه برخورد كنند؟ ماه 
رمضان، از برخي اجتماعات جلوگيري 
شد، اما جنبش روز قدس نشان داد كه 
مردم در اين ماه كار خود را كرده 

ماه محرم اجتماعات بيشتر و . اند

شهرهاي ايران در روزهاي بعد از 
نتخابات به صحراي تقلب بزرگ در ا

خود به خود، مقايسه . كربال مي ماند
قربانيان بعد از كودتاي انتخاباتي با 
 .قربانيان صحراي كربال انجام مي گيرد

 ديگر اين ماه پرچم هايي نماد ●
با رنگ سبز و سياه كه همه  هستند كه

مي دانند رنگ سبز نماد مير حسين 
موسوي است و رنگ سياه نماد كروبي 

اگرنظام بخواهد مانع از بر حال . 
افراشته شدن پرچم هاي به رنگ سبز 

گي را مي تواند وسياه شود چه رن
 .  جايگزين ان نمايد

مهمتر از همه برگزاري مراسم  ●
. تاسوعا است و روزهاي عاشورا

نمي دانند چگونه مانع از استبداديان 
ن آن شوند آنهم با آبرگزاري 

ي راحساساتي كه مردم در حين برگزا
ن مراسم دارند و شعارهايي كه در آ

. ند شدمراسم احتماال سر داده خواه
مهمتر از همه اينكه مردم عاشورا و 
تاسوعا را نماد مبارزه با ظلم حاكمان 

براي  در تاريخ مي دانند و اين دو روز 
حاكمان واليت مطلقه جزء 

 .ندخطرناكترين روزها به شما مي رو
ي است دهه فاطميه از جمله مراسم ●

كه با عزاداري و برپايي مراسم 
براي  باز سوگواري همراه است كه 

 . ان خودكامه ترس آورندحاكم
شبها و روزهاي اعتكاف در مساجد    ●

ند نكه ميتواهستند از جمله مراسمي 
موجب حضور گسترده مخالفان در 

  . و اظهار مخالفت با رژيم شوندمساجد 
 برايد نتوان نيز مياعياد مذهبي  ●

  . رژيم مشكل ببار آورند
  ...و
 
   ترس از ايام ومراسم غير مذهبي -2
 

همانند ايام و برگزاري مراسم خاص     
در طول  استبداديان،رژيم   ،مذهبي

روزهايي را براي برگزاري  ،سال
معين كرده راهپيمايي و تجمع مردم 

 يك از آنهرتجمع در  ،امسال . اند
فرصتي براي ممكن است  ها، روز
از  گسترده  ت زدن به اعتراضدس

 :از جمله  .شوندمردم  سوي
معلوم كرد  مردم روز قدس امسال  ●

وجود با  . وقعي به تهديد ها نمي نهند
و خامنه  هاي سران پاسدارتمام تهديد

مدند آاي مردم به ميدان ها و خيابانها 
خامنه اي قاتله و با سر دادن شعارهاي 

 لرزه بر تن، ...واليتش باطله و
 .انداختند استبداديان جنايت پيشه 

اين روز را حاكمان  : بان آ 13روز ●
 ضدمستبد براي انجام راهپيمايي بر 

در سالروز حمله به سفارت  ،امريكا
امريكا توسط دانشجويان پيرو خط 

سال گذشته   تا. ، معين كرده اندامام
 اجتماع كم شمار تشكيل مي شد و

مفيد   براي ولي فقيه مطلقه و مافياها
اما امسال وضعيت به گونه اي  .بود

، اين روز ، دراست كه احتمال دارد
مردم فرصت را براي اجتماع بر ضد 

  .رژيم كودتا مغتنم شمارند
اين روز، از روزهاي سياه :  تير  18 ●

. دوران واليت مطلقه خامنه اي ايست
در اين روز، دانشجويانند كه دست به 

در طول  . مي زنند راهپيماييتجمع و 
به گونه دانشجويان  ،سال گذشته 10

تجمع هاي اعتراض آميز  هاي مختلف 
امسال بسيار  . كرده اندبرگزار خود را 
يكي از  .شدانجام و وسيع تر پرشور 

روزهائي شد كه جنبش مردم را  به 
 . خود ديد

روزي است كه، در آن، : ذرآ 16 ●
زاهدي،  - سربازان رژيم كودتائي شاه 

ود نيكسون معاون رئيس بهنگام ور
كه رئيسش،  –جمهوري وقت امريكا 

 32مرداد  28ژنرال آيزنهاور، كودتاي 
كالس درس را   – را رهبري كرده بود

. به گلوله بستند و سه دانشجو را كشتند
نام روز دانشجو اين شد كه اين روز، 

 ، در اين روز، همه ساله .گرفت

دانشجويان براي نشان دادن اعتراضات 
رده خود دست به راهپيمايي مي گست
، از هم اكنون، امسال .نده ازد

استبداديان در كار آنند كه امكان 
اجتماع دانشجويان در اين روز را از 

  . بين ببرند
از و بهمن  روز پيروزي انقالب  22 ●

 ، در آنها، جمله روزهايي است كه
راهپيمايي در سراسر كشور برگزار مي 

يم واليت رژتا سال گذشته . شود 
 از اين راهپيمايي همانند مطلقه فقيه

 13قدس و  راه پيمائي هاي روزهاي
اين  ،اما امسال .، استفاده مي بردبانآ

راهپيمايي از جمله راهپيمايي هاي 
بسيار پرخطر و وحشت زا براي 

اين روزها . شدخواهد  كودتاچيان 
مردم به يكديگر مي گويند كه 

مسال ا سرنوشت رژيم را در دهه فجر
ن روز روشن مي كنيم كه مهمترين آ

بهمن است و به نظر مي رسد كه  22
ت عظيم اعتراضي در ماده حركآمردم 

 .اين روز باشند
مرداد  روز اعتراض به كودتاي  28 ●

. است مصدق بر ضد حكومت ملي 
امسال بسيار پرشور برگزار شد و تجمع 

رژيم كنندگان به حدي بودند كه 
كرد اما مردم با  ن را نميهرگز فكر آ

نها نشان دادند ود به آحضور پر شور خ
كه از اين به بعد هر ساله بايد منتظر 

 .آميز باشداين راهپيمايي اعتراض 
كه سران  ديگري نيز هستندم ايا     

رژيم از تجمع هاي مردم در آنها مي 
سال مجلس  ،امسال از ترس. ترسند

طالقاني را تعطيل روز درگذشت 
يري از تجمع ها در اين جلوگ. دكردن

روزها، هم بروز دادن ترس است و هم 
برانگيختن مردم به اعتراض و ترتيب 

  :دادن تجمع هاي اعتراضي
 اسفند، روز درگذشت مصدق 14 - 
 سالروز درگذشت  دكتر شريعتي  - 
 يت اهللا طالقاني آسالروز درگذشت  - 
 سالروز درگذشت مهندس بازرگان  - 
  سالروز شهادت فروهرها - 
 سالروز انفجار دفتر نخست وزيري  - 
سالروز انفجار دفتر حزب جمهوري  - 

 اسالمي 
 سالروز درگذشت خميني  - 
  ...و
 
  ترس از نمادهاي رنگين  -3
  

اينقدر مسئوالن حاكم بر نظام واليت     
انقالب رنگين و  –از كودتاي رنگين 

كه كم كم ترس رنگ رنگ ها گفتند  
به گونه اي   .نها را گرفتآها نيز دامن 

كه در جريان فوتبال ميان استقالل 
ذين به اين علت كه آتهران و استيل 

اشاگران پرچم ها و پارچه برخي از تم
مسئوالن  ،در اختيار داشتند هاي سبز

به مسئوالن  »جهان دولتزادترين آ«
 »زادترين صدا و سيماي جهانآ«

دستور دادند كه مسئوالن سانسور 
ا سياه و سفيد دست به كار شوند و ب

ديده كردن گزارش فوتبال مانع از 
  .وند شدن رنگ سبز ش

رنگ سبز به سان يك سرطان در    
اكمان اين حال نابودي چشمان ح
نها با هر نماد واليت جنايتكار است و آ

سبزي به مبارزه پرداخته اند به قول 
قرار است كه كليه درختان  طنز گوئي

هاي  تمام زمين –ايران را رنگ بزنند 
بي آچمن ميادين ورزشي را به رنگ 

ورند و دستور بدهند كه هيچ كس آدر 
شلوار  –بلوز  –حق استفاده از روسري 

ت و دامن سبز رنگ را ك –مانتو  –
به دستور مقامات كليه  !نداشته باشد

دكورهاي صدا و سيما با هزينه هاي 
باال از رنگ سبز به رنگ ديگر در 

 است و قرار شده اندورده شده آ
شركت هاي خودروسازي هيچ 
خودرويي كه رنگ سبز داشته باشد را 

  !از كارخانه خارج نسازند 
  

ترس از دانشگاه ها و مدارس و  -4
كارخانه ها و ادارات به اين دليل 

  :كه محل اجتماع هستند
 

مطلقه  بدان  واليت ترس رژيم    
شدت شده است كه از هر محل 

ي سركوبگريها. اجتماعي مي ترسد
پيش از آغاز سال تحصيلي، بيانگر 
وحشت رژيم از دانشگاه ها و مدارس 

 . هستند
مركز  1000حدود  ، مارآبر اساس      
موزش دانشگاهي و چندين هزار آ

 –موزش پيش دانشگاهي آمركز 
دبيرستاني و راهنمايي در ايران داريم 

نها به مثابه يك هسته آر كدام از ه. 
رژيم  اجتماعي موجب ترس و وحشت

در خور يادآوري است كه به   .است
كوي دانشگاه حمله خون بار شد، 

مقصران را تحت : خامنه اي گفت
اما در . پيگرد قانوني قرار مي دهيم

عمل، همان شد كه پيش از وقوع، 
انقالب (خبرش داده شد و انتشار يافت 

كوي دانشگاه را ): 733اسالمي شماره 
 !از دانشجويان تخليه كردند

كه اين فكر است  واليت مطلقه در    
ورزشي را بايد بدون ه هاي مسابق

همان  . كنندحضور تماشاگر برگزار 
كاري كه در چند هفته اول برگزاري 
مسابقات ليگ دسته اول در تهران 

نها متوجه شده اند كه آ. دادند انجام 
حضور تماشاگران فراوان در استاديوم 

، مي تواند به جنبش هاي ورزشي
 از اين رو، . اضي گسترده بيانجامداعتر

شوراي امنيت تهران بارها  گفته است 
كه مسابقات ميان تيم هاي داراي 
تماشاگر را بايد بدون تماشاچي برگزار 

 . كرد
قواي يكي از مشكالت ديگر      

در مورد تيم هاي ورزشي اين سركوب 
است كه تيم هايي مانند پاس همدان و 

يشان سبز هن اصفهان لباس هاآذوب 
رنگ است و تا به حال به هر صورت 
مانع از پوشيده شدن اين رنگ شده 

خر مسابقات آتا  نديا مي توانآاما . اند 
مانع از استفاده از رنگ اصلي پيراهن 

 ؟تيم هاي ورزشي شد 
مشكل  او سيماي ب مسئوالن صدا    

 مسابقه هائي روبرو است كهگزارش 
از اي اعزامي ايران به خارج تيم ه

در . كشور، در آنها، شركت مي كنند
اين مسابقه ها، برخي از تماشگران بر 
ضد خامنه اي و احمدي نژاد شعار مي 

صدا و سيما مجبور از اين رو، . دهند
گزارش مستقيم مسابقات را  استشده 
گزارشگري از داخل صدا و  .كندقطع 

مي سيما به رپورتاژ گزارش ورزشي 
  .بپردازد 
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رژيم يكي از بزرگترين ترس هاي    

ترس از انتشار اخبار  واليت مطلقه فقيه،
 مربوط به خيانت ها و و اطالعات 

با . و فسادهاي حاكمان استجنايات 
اخبار  انتشاربراي  رژيموجود اينكه 

در  دروغ دهها وب سايت و نشريه را 
 اما مردم به دليل عدم اختيار دارد، 

اعتماد به صدا و سيما و وب سايت هاي 
و نيز خبرگزاري هاي  وابسته به نظام

معموال با استفاده از امكاناتي  ،دولتي
مانند اينترنت و ماهواره در پي به 

وردن اخبار و مطالب صحيح آدست 
به دليل عدم توفيق رژيم،  . مي شوند

رسانه هاي خود به جلب اعتماد مردم 
ل و فيلتر و راه ديگري به جز كنتر

ايجاد پارازيت بر روي اينترنت و 
ماهواره ندارد كه مردم نيز براي 
دريافت اطالعات با نصب فيلترشكن 
هاي خاص بر روي اينترنت و نصب 
وسايل خاص در اطراف ديش هاي 
ماهواره هاي خود به مقابله با 

و موفق دست زده  رژيمترفندهاي 

رژيم را روشهاي سانسور كليه شده اند 
 .اثر سازند  بي
ر كه سران مستبد مافياهاي هر با   

خبرهاي تالش نموده اند مالي  –نظامي
مردم  بخورد رادروغ و فريبنده 

ت، دروغهاي چند ساعدهند،دركمترازب
زيرا به مجرد . رژيم بر مالء شده اند

انتشار اخبار دروغ از صدا و سيما و 
نشريات و وب سايت ها و خبرگزاري 

به سرعت اي راست، رژيم، خبره هاي 
، به خارج از از سوي ارتباطات مردمي

كشور ارسال و در داخل كشور، از همه 
راه، بيشتر از راه دهان به گوش، در 

  . سطح جامعه، پخش مي شوند
در اين ميان، نقش افراد فداكاري       

كه از درون رژيم كسب اطالع مي 
كنند و به وسائل ارتباط جمعي مي 

كسب اخبار . كننده استرسانند، تعيين 
تمام وجود با و انتشار آنها، صحيح 

براي انتشار اخبار رژيم  هزينه هايي كه
كاربرد دستگاه  صرف مي كند،  دروغ

. تبليغاتي رژيم را برضدش كرده است
، مرژيبه جرات مي توان گفت كه كمر 

انتشار اخبار واطالعات در آنچه به 
به طور كامل شكسته مربوط مي شود، 

مراجعه كنندگان به اخبار  . تاس
 30كمتر از رژيم، منتشره از سوي 

و بسياري از . مردم شده اند درصد 
آنها، اين خبرها را با خبرهاي صحيح 
مقايسه و دروغهاي رژيم براي ديگران 

  . توضيح مي دهند
براي ممانعت از كسب استبداديان      

اخبار صحيح توسط مردم راه به هيچ 
تنها تالش كرده اند تا با كجا ندارند و 

ايجاد محدوديت در فضاي اينترنت و 
كند كردن سرعت دسترسي به وب 

، وسائل ارتباط جمعي متعلق سايت ها
فروش . به مردم را سانسور كنند

» بيت رهبري«مخابرات به سپاه و 
اما . هدفي جز تشديد سانسور ندارد

احتمال موفقيت مافياها در برقرار 
از :  اندك است كردن سانسور كامل

با انتشار پارازيت هاي سپاه  سوئي، 
بيماري زاي شبانه روزي مانع از 

مي دسترسي مردم به اخبار ماهواره ها 
از سوي ديگر با نصب برنامه  و دشو

هاي شنود بر روي تلفن هاي همراه و 
همچنين كنترل پيام هاي كوتاه تالش 
مي كند مانع از ارسال اخبار و 

ا كنون، موفقيت ت. اطالعات گردد
نسبي با مبارزه كنندگان با سانسورا 

  . بوده است
تن دادن به قبول بحراني 
كه رژيم بدان  گرفتار است 

  : مانع حذف رقيبان نيست
  

 6اين امر كه يك گروه : انقالب اسالمي
بكار  –كه تنها گروه نيز نيست  –نفري 

تهيه طرحي براي بيرون بردن رژيم از 
توصيف مي » ناكخطر«بحراني است كه 

شود، خود اعتراف به وجود بحران و 
چون خامنه اي خود نيز . شناسائي آنست

كوشش اين گروه را تأييد كرده است، 
پس او نيز وجود بحران را تصديق مي 

  :نخست خبرهاي منتشره را بخوانيد. كند
  

نفري كه هاشمي  6گروه * 
رفسنجاني در مجلس خبرگان از 
 وجود و كارش سخن گفت به

  :چه كار مشغولند؟
 
خبر داده  88مهر ماه  7آينده نيوز  ◄

 كنندگان تهيه شود مي گفته: است
كاهش تنشها ميان شخصيتهاي  طرح

نظام و بازگشت شرائط عادي به كشور 
 در ،و جلوگيري از فعاليتهاي فتنه انگيز

 با ديداري در ،گذشته تابستان اواسط
 به را خود طرح جزئيات انقالب رهبر
 از پس و اند رسانده ايشان اطالع

 در تنشها تداوم و قدس روز برگزاري
 طرح اين پيگيري در ديگر بار جامعه،
  .اند شده مصمم

  4در صفحه 

 رژيم ميان دو ترس
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 اسالمي جمهوري روزنامه اين از پيش
 براساس: بود نوشته باره اين در

 از نفره شش جمع يك موثق اطالعات
 به ماه مرداد در اصولگرايان سران
 مي رفسنجاني هاشمي اهللا آيت ديدار
 كردن پيدا درباره ايشان با و روند
 آن براساس كه كنند مي صحبت راهي

 بعد آمده پديد مشكالت حل صدد در
 و دهم جمهوري رياست انتخابات از

 اين. هستند جامعه در آرامش ايجاد
 حبيب آقايان:  از بودند عبارت افراد
و  مظفر حسين و عسگراوالدي اهللا

 سيد و باهنر محمدرضاو  نبوي مرتضي
 حداد غالمعلي و ميرسليم مصطفي
 . عادل
 ضمن رفسنجاني هاشمي اهللا آيت

 به نفره 6 جمع اين تالش از استقبال
 در من كه حال عين در گويند مي آنها
 را اقدام اين اما نيستم ماجرا طرف هيچ
 من از كمكي جا هر و ميدانم مفيد

 ايشان. كرد نخواهم دريغ باشد ساخته
 طرحتان شما است بهتر كنند مي افهاض
 هم انقالب معظم رهبر اطالع به را

 .باشيد داشته هم را ايشان نظر و برسانيد
 را خود نظرهاي نقطه نفره 6 جمع اين
 نظر و مينمايند ارسال رهبري براي
 انقالب معظم رهبر. ميخواهند را ايشان

 كنند نمي مخالفت اقدامي چنين با نيز
 ها بررسي نتيجه منتظر فرمايند مي

 افراد از همگي كه جمع اين. هستند
 به هستند اصولگرا جناح شده شناخته

 و دهند مي ادامه خود اقدامات
 باشد مي دردست كه اخباري براساس
 بندي جمع زودي به هستند درصدد

 .نمايند ارائه را خود
 در رفسنجاني هاشمي اهللا آيت آنچه

 خبرگان مجلس افتتاحيه سخنراني
  .است اقدام اين داد، قرار اشاره مورد

  
برخي از اعضاي مجلس * 

س خبرگان براي ديدار با رئي
اين مجلس، از دفتر خامنه اي 

  !:تكليف مي كنند كسب 
  
به گزارش  ،88مهر  ۵در  ◄

 در اجالس شهريور ماه، عصرايران
، وقتي قرار شد طبق مجلس خبرگان

سنت مألوف ديدار هاشمي رفسنجاني و 
خبرگان برگزار شود، اعضاي مجلس 

تعدادي از نمايندگان اين مجلس در 
اعتراض به مواضع اخير هاشمي تصميم 
گرفتند به اين ديدار نروند و ديگران 

 .را نيز دعوت به عدم حضور كردند
اين وضعيت كه در تاريخ مجلس     

خبرگان بي سابقه بود، توسط آيت اهللا 
قره باغي نماينده مردم آذربايجان 

دفتر مقام معظم رهبري اطالع غربي به 
داده و كسب تكليف مي شود كه 
پاسخي مبتني بر دعوت به وحدت و 
همگرايي از سوي دفتر به وي داده 

در اين پاسخ خطاب به  .مي شود
خبرگان رهبري توصيه شده بود كه در 
مسيري گام برندارند كه باعث انشقاق 

 .در عصاي مسلمين شود
خش، آن متعاقب اين پيام وحدت ب    

عده از نمايندگان خبرگان كه 
خواستار عدم حضور در مالقات با 

تصميم خود صرفنظر  ازهاشمي بودند، 
كردند و بدين ترتيب مالقات مذكور با 

 .حضور اكثريت اعضا صورت گرفت
البته تعداد بسيار اندكي از اعضاي    

خبرگان مانند آيت اهللا علم الهدي و 
حضور آيت اهللا جنتي در اين نشست 

 .نداشتند
تعدادي از خبرگان  ،در اين نشست    

معترض به هاشمي از وي خواسته اند 
مواضعي هماهنگ تر با رهبري اتخاذ 
كند تا باعث ايجاد شائبه هايي مبني بر 
اينكه بين او و رهبري اختالف وجود 

 .دارد نشود
آيت اهللا هاشمي نيز در اين نشست به 
خبرگان اطمينان داده كه هيچ 

تالفي بين او و مقام معظم رهبري اخ
وجود ندارد و هرگاه در مسايلي بين 
ايشان اختالف نظر وجود داشته باشد و 

بحث ها به نتيجه نرسد، وي از نظر ولي 
 .فقيه تبعيت مي كند

گفتني است رهبر معظم انقالب در     
اجالس اخير خبرگان تاكيد ويژه اي 
بر روي حفظ وحدت و دوري از 

اشته اند به گونه اي كه اختالفات د
حتي هنگامي كه تعدادي از اعضاي 
مجلس خبرگان در صدد بودند آيت 
اهللا دستغيب، نماينده استان فارس را به 
دليل مواضع اصالح طلبانه اش از اين 
مجلس حذف نمايند، رهبر انقالب پس 
از مطلع شدن از اين جريان، توصيه 
مي كنند كه نبايد اختالف نظرهاي 

اعث چنين برخوردهايي شود سياسي ب
و بدين ترتيب بركناري اين نماينده 
منتقد، از دستور كار خبرگان خارج 

 .مي شود
كه مي بايد بر  يمجلس: انقالب اسالمي

نظارت كند و با مشاهده » رهبر«كار 
تخلف سالب رهبري، او را بركنار كند، 

» دفتر رهبر«براي ديدار با رئيس خود از 
» رهبر«هرگاه  كسب تكليف مي كند و

توصيه نمي كرد، عضو منتقد خود، دست 
غيب را از عضويت مجلس محروم مي 

بدترين رژيم رژيمي نيست كه ! ساخت
يك تن صاحب اختيار مطلق باشد و 
ناظران بر خود را نيز خود معين كند و 
آنها به جاي نظارت بر كار او، نقش  
سانسورچي هاي او را بازي كنند و هر 

  نتقاد باز شد، بدوزند؟دهان كه به ا
  

افراد : هاشمي رفسنجاني* 
دلسوز و خيرخواه در كار تهيه 

  : طرح خود هستند
  
 ۵، در به گزارش ايلنا، 88مهر  6در  ◄

اكبر هاشمي رفسنجاني در مهر، علي 
ديدار با اعضاي شوراي مركزي خانه 

: ، گفته استاحزاب ايران
ها در مورد  آفريني برخي رسانه جنجال
در اجالس خبرگان رهبري در  مسخنان

خصوص طرح برخي افراد دلسوز و 
متاسفانه برخي  :، بايد بگويمخيرخواه 

ها كه خود را در بهشت  افراد و رسانه
بينند شتابزده در خصوص اين  برين مي

العمل نشان دادند ولي  اظهارات عكس
بايد متذكر شوم افرادي دلسوز در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد 

ده اين طرح به اينجانب بودند كه دهن
مورد موافقت بنده نيز قرار گرفت و 
قرار است نتايج آن به زودي در 
ديداري كه با آنان خواهم داشت 

 .مورد بحث قرار گيرد
  
طرح «سخنگويان كودتاچيان *

را مردود » هاشمي رفسنجاني
  :مي دانند

  
از  خبرگزاري فارس، 88مهر  6در  ◄

مردم  »نماينده «، اكبر رنجبرزاده قول
مافياها گزارش  اسدآباد در مجلس

برون رفت از «طرح : كرده است
را تالشي براي » وضعيت فعلي كشور

اين امر . ستادور زدن مسائل اخير 
براي گروهي از قبيل شكست كه 

خوردگان امتيازي در نظر گرفته شود 
اعتقاد بنده اين  .امري مردود است

ست كه است كه از ابتدا بايد مسير در
همان قرار گرفتن پشت سر مقام معظم 
رهبري است، را انتخاب كرد و رفتارها 

اي نباشد كه احساس دورزدن  به گونه
 .مسائل تداعي شود

اي امتيازي در نظر  اينكه براي عده    
گرفته شود تا در تقابل با نظام قرار 
نگيرند، امري مردود بوده و به مصلحت 

 .كشور نيست

  
سپاه » انده كلفرم«جعفري، * 

قانون «پاسداران، وحدت با 
  !:هرگز» شكنان

  
، بگزارش 88مهر  10در  ◄

كه به سپاه متعلق  فارسخبرگزاري 
است، محمد علي جعفري، فرمانده 

در واكنش به طرح سپاه پاسدارن، 
، گفته هاي مطرح درباره وحدت ملي

هرگز با قانون شكنان و مخالفان : است
حدت آراي ملت نمي توان طرح و

اين افراد اول بايد از ملت . ريخت
عذرخواهي و به آراي مردم تمكين 

هدف از مطرح كردن چنين . كنند
  .طرح هايي توقف روشنگري ها است

  
تسويه حساب  سران اصول * 

  :گرايان با يكديگر
  
مهر ماه  8به گزارش سايت فرارو،  ◄
درصد از اعضاي شوراي 60با تغيير ، 88

رايان، اميد مركزي فراكسيون اصولگ
حاميان دولت براي كنار گذاشتن علي 
الريجاني از مقام رياست فراكسيون 

  اصولگرايان افزايش يافت
به اين ترتيب در شرايطي كه طي 
روزهاي گذشته به خاطر بخت باالي 
الريجاني، كسي حاضر به اعالم 
كانديداتوري نبود، روز گذشته ولي 
اسماعيلي عضو شوراي مركزي 

صولگرايان از قوت گرفتن فراكسيون ا
احتمال نامزدي حدادعادل، آقاتهراني 
و صدر براي رياست بر فراكسيون 

اين در حالي . اصولگرايان خبر داد
است كه پيش از مشخص شدن تركيب 
شوراي مركزي، مخالفان الريجاني نيز 
به بخت مناسب وي اذعان داشته و 

  دانستند كسي را رقيب او نمي
مجامع استاني اما برگزاري انتخابات 

شرايط جديدي را حكمفرما كرده 
ظاهرا حاميان دولت ظرف . است

روزهاي گذشته تالش زيادي داشتند تا 
تركيب شوراي مركزي را به سود خود 
تغيير دهند و نتايج جديد به دست 

دهد كه حداقل  آمده هم نشان مي
درصد اعضاي شوراي مركزي تغيير 60

يد اعالم هنوز نام افراد جد. اند كرده
نشده اما با توجه به شكست باهنر و 
اكرمي و نيز خوشحالي ولي اسماعيلي 
از اتفاقات به وجود آمده، قابل 

بيني است كه افراد جديد از  پيش
  .آيند منتقدان الريجاني به حساب مي

با اينهمه، در انتخاب رئيس  ◄
فراكسيون اصول گرايان، نامزد 
حكومت احمدي نژاد،  آقا تهراني 

رأي نياورد و شكست خورد  7بيشتر از 
 290و به ميمهماني احمدي نژاد، از 

  . رفت» نماينده« 70، تنها »نماينده«
 

و  »يرهبر يتب«بنا بر 
 مالي – ينظام ياهايماف

و  يرفسنجان يكار هاشم
 و يكروب و يموسو
  :ساخته است  يخاتم

  
پيرامون بحراني كه : انقالبي اسالمي

د از راه حذف بخشي از رژيم مي خواه
بخش ديگر آن حل كند، اطالعات زير از 

  :منابع مختلف تحصيل شده اند
و مافياهاي » بيت رهبري«از ديد  ◄

» اصالح طلبان«مالي، سرنخ  -نظامي 
در دست هاشمي رفسنجاني است و 
بدون از اثر انداختن او، بحران فرو 

سخنان كنايه آميز احمدي . نمي خوابد
فسنجاني و نژاد در باره هاشمي ر

بحران، جمع بندي را بازگو مي كند 
بايد : كه اين مافياها به آن رسيده اند

ترتيب بركناري هاشمي رفسنجاني را 
او . از رياست مجلس خبرگان داد

ناگزير شد جلسه آخر مجلس را، بهنگام 
قرائت بيانيه مجلس كه نسبت به خامنه 
. اي سخت تملق آميز بود، ترك كرد

ورد انتقاد كروبي ترك كردن مجلس م
اما از ديد . در نامه دومش به او شد

و مافياها ترك رياست مجلس » بيت«
  . را به دنبال مي آورد

در علن، حاميان احمدي نژاد از      
حساب : هاشمي رفسنجاني خواسته اند 

خود را از فرزندانش جدا كند و تن به 
تحت تعقيب قضائي قرار گرفتن آنها 

نه اي تسليم محض در برابر خام. بدهد
باشد و حساب خود را از خاتمي و 

در يك .  موسوي و كروبي جدا كند
كالم، نقش مرده در يد مافياهاي 

  . مالي را بازي كند –نظامي 
در پرده، هاشمي رفسنجاني تقابل را      

ميان روحانيت و پاسداران چيره شده 
اين تقابل، . بر دولت و اقتصاد مي داند

عضو مجلس خبرگان،  از زبان دستغيب،
  : ابراز شد

بنا بر سايت موج سبز آزادي،       
دستغيب، در نوشته اي به » آيت اهللا«

، از جمله هشدار 88تاريخ هفتم مهر 
  :داده است

به جهت ) ره(مرحوم امام خميني«     
هوشمندي و زيركي و درك صحيحي 
كه داشت، دستور داد كه نيروهاي 

ت دخالت نظامي و شبه نظامي در سياس
نكنند كه وظيفه ي آنان دفاع از حريم 

آنان همانند ساير . كشور اسالمي است
مردم بايد پشت سر علما و مراجع باشند 
نه اين كه جلوتر يا خداي نكرده 
احاطه و استيال بر علما و مجتهدين 
داشته باشند كه اگر چنين شد از ترقّي 
در معنويت و ترقّي در ماديات خبري 

د دانست كه دخالت آنان و باي نيست
در مساجد و مدارس علميه و ساير 
مراكز علمي مانع رشد عالم خلق و امر 
و زندگي معنوي و مادي مردم مي 

حوزه هاي علميه بايد از علم و . گردد
تقوي و تهذيب نفس برخوردار شوند و 
به دنبال اجتهاد واقعي باشند تا بتوانند 

گر ا. مردم را به كمال واقعي برسانند
اين بزرگواران در امنيت نباشند، مسير 
اجتهاد عوض مي شود و اين كه تا به 
حال شيعه توانسته در دنيا جاي خود را 
باز كند از ناحيه ي استقالل فقهاء و 
مجتهدين بوده است و اگر خداي 
نكرده امنيت آنان از بين رفت مسأله 
عكس مي شود و علما بايد دنباله رو 

  » .دنيروهاي نظامي باشن
بدين ترتيب، يك دوره ماليان بر      

پاسداران فرماندهي مي كردند و حاال، 
پاسداران از آنها مي خواهند دست 

اال اينكه دست .  نشانده شان بگردند
غيب و همانند هاي او، راست نمي 

آن كس كه هشدار مي داد : گويند
بني صدر بود و آن كس كه پاسداران 

. خميني بودرا در سياست بكار مي برد، 
گرچه او گفت نيروهاي مسلح نبايد در 
سياست دخالت كنند، اما اين خود او 
بود كه پاسداران را در سياست بكار 

استفاده از افراد سپاه بر ضد : مي برد
قرباني اول، شبير (مراجع تقليد 

خاقاني، روحاني برجسته خرمشهر بود، 
بعد نوبت به حبس خانگي قراردادن 

قمي و برداران محمد آيات اهللا حسن 
و سرانجام آيت ... و صادق روحاني و

و، آوردن )  اهللا شريعتمداري رسيد
افراد سپاه از جبهه جنگ براي كودتا 

،  استفاده از 60در تهران در خرداد 
سپاه بر ضد احزاب و گروههاي 
سياسي، استفاده از سپاه، در انتخابات 

آن زمان، هم برضد شخصيت هاي (
هم جناح راست  سياسي آزاده و

، استفاده از سپاه در طوالني )رژيم
سال بقصد  8كردن جنگ بمدت 

در دوران . تحكيم پايه هاي استبداد
خميني، فراوان روحانيان توسط سپاه 

. دستگير و حتي شكنجه مي شدند
روحاني با شخصيتي چون رباني 

  ...شيرازي توسط سپاه ترور شد و
 برغم هشدارهاي مكرر كه به او     

داده شد، او سپاه را ستون فقرات 
دولت استبدادي كرد و غافل بود كه 
روزي صاحب دولت مي شود و 
روحانيان را مجبور مي كند دست 

  .نشانده او شوند
در حال حاضر، خامنه اي نمي       

مالي جدا و  –تواند از مافياهاي نظامي 
حتي نمي . به روحانيان دولتي بپيوندد

زيرا . دو شود تواند عامل آشتي اين
مالي  –رابطه قوا بسود مافياهاي نظامي 

هاشمي رفسنجاني . تغيير كرده است
هم بر فرض اينكه بتواند روحانيان 
دولتي را متحد كند و مراجع قم را هم 
به حمايت آنها برانگيزددر درون رژيم 

عامل . عامل تحولي نمانده است
. تحولي كه مانده است مردم هستند

اليت جمهور مردم را هرگاه همگان و
طلب كنند و به مردم بپوندند، تحول 
بي خطر از استبداد به دموكراسي ميسر 

  .مي شود
  
هاشمي رفسنجاني تسليم مي *

شود اما آيا تسليم مانع حذف 
  :شدنش مي شود؟

  
، به گزارش سايت 88مهر  10در  ◄

الف، هاشمي رفسنجاني در ديدار با 
از اعضاي مجلس خبرگان گفته  برخي
در جامعه بشري امروز هيچ  :است

  اگر . بديلي براي واليت فقيه نداريم
واليت فقيه در ايران نباشد كشور يا 

شود يا متالشي، تنها راه  تجزيه مي
اداره كشور واليت فقيه است و هيچ 
كس بهتر از ايشان توانايي اداره كشور 

واليت فقيه تنها راه اصلي . را ندارد
واليت فقيه تئوري . اداره كشور است

راه نجات كشور است واال شكست 
حضرت آيت اهللا خامنه . قطعي است

اي در رهبري بديلي ندارد و بهترين 
 .فرد براي واليت فقيه ايشان هستند

برخي فكر مي كنند من گفته ام  
در . مشروعيت نظام به راي مردم است

حالي كه من مشروعيت نظام جمهوري 
  .انماسالمي را به واليت فقيه مي د

اين سخنان بهيچ رو از :  انقالب اسالمي
از اين راه است كه او در . راه باور نيست

موقعيتي قرار گرفته است كه ادامه 
جنبش تا استقرار مردم ساالري، براي 

حانيان دولتي خطرناك تر مي خود و رو
بر كساني كه به او دخيل بسته  .داند

بودند و بر جمهور مردم است كه روي 
بر پايان بخشيدن به استبداد عزم خود 

  .حساب كنند
 

آدمي  آيا خامنه اي نيازمند* 
  :شده است؟ مانند بختيار

  
او (» راه حل قاليباف«در پي انتشار  ◄

، اين اطالع را از )را بر سر كار آوردن 
  :داخل دريافت كرديم

با توجه به برنامه ريزي هايي كه     
برخي اصولگرايان و هاشمي در حال 

هستند رژيم به مرحله بر سر كار  انجام 
كسي است كه از ديد برخي از وردن آ

اصول گرايان مي تواند نقش اميني را 
بازي كند هرگاه در آغاز جنبش، شاه 
او را نخست وزير مي كرد و دست از 
. دخالت در امور دولت بر مي داشت

از ديد برخي ديگر، ايران در وضعيتي 
را ار بختياست كه شاه سابق ناچار شد 

مرحله ، اين مرحله .بر سركار آورد
خامنه اي و كه ديگر از دست ست اي

كاري بر نمي مالي  –مافياهاي نظامي 
در نتيجه با پيشقدمي امثال . يدآ

عسگراوالدي و مهدوي كني و هاشمي 
مي خواهند به نوعي حركت مردم را 
  .كنترل كرده و به انحراف بكشانند

  اي كنترل مانند زماني كه بختيار را بر
  

  5در صفحه 
  

 رژيم ميان دو ترس
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 فرو خواباندن جنبش مردم،انقالب و 
اين طرح . آوردندبه ميدان 

سياستمداران كهنه كار ولي فقيه شبيه 
ان طرح مي ماند اما به نظر نمي رسد 

  زيرا .كه به نتيجه برسد 
اختالفات درون سپاه روز به روز  ●

اگر به . گسترش بيشتري مي يابد
نشانه  ميبنگر مصاحبه سردار قاسمي

او سايه . هاي اختالف مشخص است
بني صدر را بر سر جنبش سبز آشكار 

اما او از قول مافوق هاي . مي بيند
دستگاه خامنه . خود سخن مي گويد

مي ترسد و » خطر بني صدر«اي هم از 
هم مي خواهد، دعواي اصالح طلبان 
را با خود، به دعواي آنها با يكديگر و 

الل و آزادي اگر ممكن شد با خط استق
تا  . بدل كند و هم سپاه را متحد كند

اين زمان به جانشين كردن دعوا با 
خود با دو دعواي مذكور موفق نشده 

اينست كه دو راه حل پيش روي . است
سازش با اصالح طلبان : خود نمي بيند

اما معامله موقعيت . »رفتن تا آخر«و يا 
خامنه اي در سپاه و در جامعه را  

اينست كه . كندتضعيف مي 
كودتاچيان تن به سازش نمي دهند و 
فشار به خامنه اي براي اين كه سازش 

  .نكند را به حداكثر رسانده اند
با خريد نيمي از سهام مخابرات  ●

مالك كشور مخالفت با  ، توسط سپاه
 . بيشتر شده است، بسيار سپاهشدن 

خورد و بردهاي ديگر ، نيعالوه بر ا
حال افشا شدن  درسپاه، نيز،  سران
پي بردن مردم به وجود . است

مالي كه حاكم بر  –مافياهاي نظامي 
سرنوشت آنها شده اند،  سپاه را در نظر 
مردم بي اعتبار و يك نيروي سركوبگر 

ديگر اين  . فاسد جلوه گر ساخته است
، ورد ن سپاه اول انقالب نيستآسپاه 

در خود سپاه نيز اين . زبان ها است
    .نها استسخن ورد زبا

اخبار حاكي از برخورد فرماندهان     
سابق سپاه با برخي از تازه به دوران 

تا آنجا كه . است در سپاهرسيده هاي 
برخي از فرماندهان سابق در حال 

ا فرماندهان شدن براي مقابله بماده آ
فرماندهان قديمي . جديد هستند

فرماندهان جديد را به خروج از راه و 
 . كه سپاه داشتروشي مي كنند 

هرگاه اختالفات سپاه سرباز كنند، 
مردم از ضعف مفرط رژيم آگاه مي 

بهمين خاطر است كه كوتاچيان . شوند
با هرگونه سازشي مخالف هستند و آن 
را ورود رژيم  به مرحله سقوط ارزيابي 

  .مي كنند
كودتاچيان تن به تعقيب و مجازات  ●

 از. مأموران جنايت پيشه نيز نمي دهند
حق قرار اطالع، رژيم كودتا، در مقام، 

سكوت دادن به برخي از كشته 
نها امتياز آمي خواهند به  ،شدگان

نها آ شهيد و خانواده شهيد را بدهند تا
 .از شكايات خود صرف نظر كنند

روح االميني هاي خانواده از بخصوص 
خواسته اند از شكايت ... كامراني وو

نها آد با مخالفت شدي چشم بپوشند اما 
نها خواستار قصاص آ. ندروبرو شده ا

  .هستند 
سرنوشت جنايات آمران و مأموران     

در كهريزك و خوابگاه دانشگاه را مي 
خواهند دچار مرور زمان بكنند تا 

را بدست فراموشي  بتوانند جنايتها
 .بسپارند

 توسط سپاه،  با خريد سهام مخابرات ●
، نآمردم در ايران مي خواهند با 

موبايل نوكيا ان رفتار را بكنند كه با هم
بعد از افشا توضيح اين كه . كردند

شدن واگذاري برخي وسايل شنود 
مردم خريد  رژيم، توسط نوكيا به 

اين تحريم به  .نوكيا را تحريم كردند
 . شدت از سوي مردم رعايت مي شود

مردم تصميم گرفته اند كمتر به 
اط كنند و تغيير روش ارتبيكديگر تلفن 

با يكديگر، نگذارند سپاه از راه 
   . مخابرات، وارد حريم آنها شود

  

بخش سركوبگر سپاه، تنها، 
  :در برابر مردم ايران

  
به دنبال اعتراض ها نوبت * 

  :دستگيري ها شده است
  
تازه ترين اطالع از دو منبع موثق  ◄

حاكي از دستگيري شمار بزرگي از 
شكار دستگير . افسران سپاه است

ن سپاه را دهها تن گزارش كرده شدگا
در ميان دستگير شدگان، افسران .  اند

از آنها، نام . ارشد سپاه نيز هستند
  .غالمعلي رشيد گزارش شده است

  
هدف از ادغام بسيج در نيروي *

زميني سپاه يكي نظامي كردن 
دولت و ديگري اجراي طرح 

  :سركوب دانشگاهها است
  
ء اما چرا مي خواهند بسيج را جز ◄

  نيروي زميني سپاه كنند؟ 
يك دليل آن مربوط به داخل سپاه  ●

آنها كه جنايت را روش كرده : است
جنبش مردم . اند، اقليتي بيش نيستند

ايران روشن كرد كه جنبشي در سطح 
كشور قابل مهار و بنا بر اين، قابل 

اما دو دليل عمده ديگر . سركوب نيست
  :نيز دارد

اه نمي توانند قواي سپ» قانون«بنا بر  ●
اما افراد بسيج مي . وارد دانشگاه شوند

پس سپاه مي تواند فرماندهي . توانند
سركوب دانشگاه را برعهده بگيرد و 
سركوب را توسط افراد بسيج انجام 

  . دهد
 مهر، محمد علي جعفري،  10در     

 جيبس يفرمانده كل سپاه به اعضا
دانشگاه ها گفته است كه  ييدانشجو
در  ياحتمال يها يه با ناآرامدر مقابل

دانشگاه ها واكنش نشان دهند و منتظر 
 .فرمان مافوق نباشند

  
بسيج يك «با توجه به اين امر كه  ●

، جزء نيروي »!نيروي مردمي است
زميني شدنش تمامي دستگاههاي 
دولتي و مؤسسات آموزشي را تحت 

قرار . كنترل مستقيم سپاه در مي آورد
الب مردم باشد اما بود سپاه پاسدار انق

اينك، مأمور سركوب دانشگاهيان و 
كه  –معلمان و البته شركتهاي دولتي 

درصد خصوصي سازيها انتقال  90
مالكيت از دولت به سپاه و بسيج است 

و زنان و روحانيان و حتي اكثريت  –
  . سپاه است

  
سركوبگران اقليتي كوچك را *

. در سپاه تشكيل مي دهند
دهند كه در انتصابات نشان مي 

رأس اين اقليت نيز شمار اندكي 
از فرماندهان قرار دارند كه در 

سال، همواره مأموريت  30طول 
  :سركوبگري داشته اند

  
در ميان كساني كه توسط خامنه اي  ●

به مقامهاي سپاه و بسيج منصوب شده 
: اند، دو تن، در جنايت، نامدارند

حسين طائب كه معاون اطالعات سپاه 
. كه فرمانده بسيج شد نقدي. شد

شخصي به نام سعيد قاسمي نيز اين ايام 
سخنراني مي كند كه كارش فهرست 
كردن مدعيان داوطلبي عمليات 

  .انتحاري بوده است

قرار است اطالعات سپاه سازمان و     
خامنه اي خود مي . طائب رئيسش شود

ي بخاطر شكنجه نقدداند كه 
ماه  8شهرداران چند بخش تهران، به 

هم از سابقه او در . زندان محكوم شد
سركوب خونين كوي دانشگاه خبر 

و باز، او از . دارد و هم از فساد مالي او
نقش حسين طائب در سركوب جنبش 

 22مردم و جنايتهاي پيش از كودتاي 
نصب اين . خرداد بدين سو آگاه است

دو به دو مقام، فرمانده بسيج و مسئول 
او بر  اطالعات سپاه، گزارشگر قصد

  .ادامه سركوبگري جنايتكارانه است
سال در  30افسراني كه در طول  ●

مقامهاي فرماندهي بوده اند و در 
جنايت هاي سياسي شركت داشته اند، 

 –قاسمي  –عراقي  –فضلي عبارتند از 
 –جعفري  –حجازي  –نقدي  –طائب 

 -ذوالقدر  –سالمي  -فيروزابادي 
. حجازي – احمدي مقدم –رادان 

لبته، كساني چون محسن رضائي هم ا
در گذشته نقش هاي اول مي داشته 

  .اند كه اينك ندارند
يكي : سپاه در دست دو گروه است ●

ها كه جز به » جنگي«گروه معروف  به 
هم در خود سپاه . حذف نمي انديشند

معتقدند كه مي بايد سپاه را يكدست 
كرد و طرحي را براي يكدست كردن 

و هم در كل رژيم  آن تهيه كرده اند
معتقد به حذف هستند و قاطعانه مانع 
.  سازش و آشتي در رژيم هستند

كه كار » مالي ها «ديگري، گروه 
اين . تصرف اقتصاد را تصدي مي كنند

گروه موقعيت خود را از گروه اول 
دارد و مي داند هرگاه سپاه از دست 
گروه اول بدر آيد، اقتصاد هم از 

جز اين دو . ددست او بدر خواهد آم
تمايل ديگر در سپاه وجود  4گروه، 

دارند و اكثريت بزرگ سپاه را نيز 
تشكيل مي دهند اما فرماندهي ها در 

  .اختيار آنها نيست
پس جاي تعجب نيست اگر هنوز  ●

صاحب مخابرات نشده، سپاه جنگ با 
اعصاب و سالمت مردم تهران را شروع 

استقرار دستگاه هاي ايجاد : كرده است
ارازيت براي غير قابل ديدن و شنيدن پ

كردن برنامه هاي تلويزيون ها و 
راديوها كه از خارج بسوي ايران 

» وزير«طرفه اين كه . پخش مي شوند
: مخابرات در مجلس مافياها مي گويد

نمي دانم پارازيت ها را چه دستگاهي 
  ؟!پخش مي كند
تبارشناسي كودتاچيان : انقالب اسالمي
وقعيتي آگاه مي كند كه ما را بهتر از م

  : رژيم كودتا در آنست
  

تبار شناسي 
  5 –كودتاچيان 

  
  

لباس  –حزب اهللا  باند
  :چماقداران –شخصي ها 

  
تحت  ،گروهي ، ابتداي انقالب در  ◄

تا  . تشكيل شد ،عنوان لباس شخصي ها
يازمند حمله به زماني كه سران رژيم ن

نمي خواستند رد  اماند بوداجتماعات 
از اين  ،از خود برجا بگذارندپايي 

بهشتي به  .نيروها استفاده مي كردند
ه دادنام  »غيرتمندان حزب اهللا«نها آ

  .بود 
اكثر نيروهاي ملبس به اصطالح     

لباس شخصي عموما از نيروهاي وابسته 
هستند  رژيمبه نهادهاي حامي كودتا و 

 –كه در ابتداي انقالب در كميته ها 
هادهاي امنيتي و ن –سپاه پاسداران 

... اطالعاتي وابسته به نخست وزيري و 
بودند و صد البته در اين روزگار از 

بسيج  –اعضاي وابسته به سپاه پاسداران 
نيروهاي امنيتي و نيروي انتظامي و  –

اينها در كارخانه ها و . اطالعاتي هستند
ديگر مؤسسات متعلق به سپاه كار مي 

سيسات، هر عالوه بر كنترل اين تأ. كنند
زمان مردم اجتماع مي كنند، اين 

خود آشنا هستند و » وظيفه«مأموران به 
وارد عمل، يعني حمله وحشيانه به 

  . اجتماع مردم  مي شوند
اين گروه در نزد مردم به نيروهاي     

چماقدار معروف هستند زيرا به هنگام 
دفاتر  –حمله به تجمعات و سينماها 

يلي مانند عموما از وسا...نشريات و
چاقو  - پنجه بكس  –شيلنگ   –چوب 

استفاده مي .. ميل گرد و –زنجير  –
كنند كه در جريان حمله به مردم 
معترض به انتخابات از وسايل جديدي 

ي فلفل و كلت نيز بهره مند مانند اسپر
  .بودند

براي شناسايي افراد وابسته به اين     
گروه مي توان به مشخصات ظاهري 

  نمود انها توجه 
افراد وابسته به اين گروه عموما با  ●

به مردم  پيراهن هاي سفيد يا سياه 
  .حمله ور مي شوند

پيراهن خود را بر روي  معموالها آن ●
 .شلوار خود مي اندازند 

ستين آنها داراي آپيراهن  هاي  ●
 .آخوندي استهاي بلند ويقه هاي 

آنها بسته دكمه باالي پيراهن هاي  ●
 .است
ا از شلوارهاي پارچه اي يا عموم ●
 .ماندويي و بسيجي استفاده مي كنندك
عموما داراي صورتي ريشو هستند  ●

 كه به سه صورت مشخص است 
 ريش هاي انبوه تا زير چشم ها و - 1
ريش هاي نخي شكل كه از چانه  - 2
 ويزان است  وآ
ريش هاي تكه تكه بر روي گونه ها  - 3

 و چانه 
ن و عبوس نها اغلب چهره اي خشآ ●

، گناه مي به نوعي ،دارند زيرا خنده را
 .دانند

زشي و از كفش هايي از جنس ور ●
 .جير بيشتر استفاده مي كنند

به هنگام صحبت كردن با خانم ها  ●
ايشان را بر روي زمين معموال چشم ه

 .مي اندازند
اغلب تسبيحي در دست دارند و آن  ●

  .را مي گردانند
مرتب لب  ددر حالتي كه تنها هستن ●
نها مي جنبد و مشغول خواندن دعا و آ

 .ورد هستند 
نها معموال دروغگو آافراد رده باالي  ●

و شياد هستند و جوانان را با عنوان 
ت از اسالم و واليت فريب مي حماي
 .دهند

نها معموال از آافراد رده باالي  ●
وضعيت مالي بسيار خوبي برخوردارند 

ه هاي و در سالهاي گذشته به سرماي
گاوداري حاجي  :بسياري رسيده اند

 –فري تبار صزمينداري  –بخشي 
 –ژانس هواپيمايي  حسين اهللا كرم آ

شركت ساختماني و وارداتي محمد 
شركت شن و ماسه غفور  –رضا نقدي 
شركت هاي وسايل  –درجزي 

صادرات و  –اتوموبيل بذرپاش 
 –واردات مرتضي نبوي و فرزندش 

تنقالت و زيره شركت صادرات پسته و 
عسگر اوالدي و برادرش كه به سلطان 

موسسات  –زيره جهان معروف است 
فيلم سازي سلحشور و نوري زاد و ده 

شركت واردات وسايل  –نمكي 
و ساخت و ساز محمد رضا مخابراتي 

موسسه –شركت نفتي سلطانپور  –باهنر 
 ...و –واردات دارو رفيق دوست   

و باتوم معموال مسلح به سالح سرد  ●
 .ور هستند آبرقي واسپري فلفل واشك 

نها معموال آمراكز استقرار و مالقات  ●
اص و هيات هاي مذهبي خ –دخمه ها 

نها يا مساجد خاصي است كه براي آ
برنامه ريزي شده و با شركت در 

ن مكانها مراسم خاص در آجلسات 

عزاداري را به جا مي  –نوحه خواني 
و تعليمات  ورند و يا به سخنراني هاآ

  .بزرگان خود گوش فرا مي دهند
 اغلب در حين سخن گفتن دهان ●

كف آنها به دليل عصبيت و خشونت 
 .آلود مي گردد

نها به خوبي آخشونت در چشمان  ●
مشهود است به خصوص هنگام 

و  نددرگيري كه چشم ها بسته ا
با خشونت آميز . دنديد ندارپنداري 

 فرق. ترين وجه  حمله ور مي شوند
زن و يا مرد و يا نمي كند كه قرباني 

 .باشد جوانيا كودك و 
گام حمله به مراكز و مجامع در هن ●

دسته  ، از سوي رهبران خود بهمختلف
هاي مختلف تقسيم مي شوند و از بيسيم 

تنظيم تحرك براي ارتباط با يكديگر و 
 .استفاده مي كنند  هاي دسته ها

حمله به مراكز نياز به هنگام  به ●
مختلف به سرعت و از طريق كدهاي 

نها آخاصي كه از رسانه ها و تلفن به 
ارسال مي شود سريعا خود را به مكان 
مورد نظر مي رسانند و حمله خود را 

 .شروع مي كنند 
خود را تابع حكم زور مي  نها عقل آ ●

غير «از » خودي«كنند و بدون تميز 
مي پيش  . حمله مي كنند»  خودي

ها به نيروهاي خودي كه اشتبا  آيد
زيرا توان تشخيص  . دمي كننحمله 

غير خودي را ندارند و تنها  ازخودي 
اطالعات مسئوالن خود عمل مي  بنا بر
 .كنند

معموال هنگام حمله به مردم و ضرب    
جوانان و دانشجويان و زنان  جرحو 

مرتب ذكر يا حسين و يا زهرا را بر 
  .زبان مي رانند

تداي انقالب تحت اين گروه در اب   
سيد احمد . بيت خميني بودفرماندهي 

افرادي . دستور به آنها ميداد خميني 
هاشمي –قدوسي  –مانند بهشتي 

محمد  -عسگراوالدي   –رفسنجاني 
هادي  –خزعلي  –جنتي  –يزدي 
گروههاي    ...خامنه اي و –غفاري 

جداگانه و مرتبط با هم داشتند كه در 
اد سركوب به مواقع خاص با دستور ست

مراكز مورد نياز حمله مي كردند و بعد 
را غارت محل  مردم  جرحاز ضرب و 
 .آتش مي كشيدندكرده و به 

به  از آن زمان تا امروز، اين گروه،    
ساي جديدي پيدا ؤداليل مختلف ر

ن حمله به آاست اما كاركرد  كرده
بوده است اجتماعات و مراكز مختلف 

كفن پوش گاهي هم  افرادش. و هست
ماده آمي شوند تا نشان دهند خيلي 

سيد  با رهبر شدن .فداكاري هستند
علي خامنه اي فرماندهي اصلي اين 

تحت امر   .از آن او شده استگروه 
افرادي چون حاج مجتبي خامنه او، 
مصباح يزدي  –اصغر مير حجازي  - اي 

 –محمد يزدي  –نوري همداني  –
و برخي سرداران  –خزعلي  –جنتي 

 –محمد حجازي  – كرم چون اهللا
كوچك  –ذوالقدر  –حسن شريعتي 

 –ده نمكي  –كوثري  –فدايي  –زاده 
نقش فرماندهان عمليات و ...  محتشم و

ستاد حمالت را عهده دار شدند در زير 
به  معرفي كوتاه برخي از افرادي مي 
پردازيم كه به نوعي بر اين گروه 

  .ن هستند مداح آفرماندهي يا عضو و 
  

  : مافياهاي مختلف* 
  

 سركوب هاي خيابانيمأمور  مافياهاي
كه بخشي از تحقيق در باره آنها در (

انقالب اسالمي انتشار يافته است و 
 ) بخش ديگر نيز انتشار خواهد يافت

براي انجام امور سركوب و حمله به 
نيروهاي مردمي در شهرها و به 

 –خصوص حمله به دختران و پسران 
 –مان و كارگران معل –زنان 

دانشجويان و كارمندان نيازمند ساختار 
  .اجرايي مخصوص به خود هستند 

 مافيااجرايي اين  گروه هايدر ميان 
  به گروههايي اشاره كرد كه  مي توان

  
 6در صفحه 

 رژيم ميان دو ترس
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  هر كدام در مواقع خاص به انجام
در  . دنخود مي پردازمأموريت هاي 

را  مافياهاواقع حلقه هاي مختلف اين 
  .تشكيل مي دهند 

  
علما و فضال و سخنرانان    گروه ●

 محرك و حامي چماقداران 
 مداحان   محرك چماقداري  گروه ●
 نظاميان  حامي چماقداران  گروه ●
حمله كنندگان به اجتماعات و گروه  ●

 چماقداران  –مراكز مختلف 
 حاميان رسانه اي چماقداري  گروه ●
   

 حامي» علما و فضالي« گروه * 
  چماقداران 

  
يت اهللا خامنه اي  فرمانده كل قوا آ - 
  ولي فقيه نا مشروع حاكم بر كشور  –
يت اهللا محمد يزدي  عضو برجسته آ - 

شوراي نگهبان و از سردسته هاي 
  .چماقداري 

از علماي  آيت اهللا مصباح يزدي - 
ان فرمانده ازحامي خشونت و 

  .انچماقدار
 يتآيت اهللا نوري همداني داماد آ - 

اهللا مصباح يزدي و از حاميان 
  .چماقداري 

از فقهاي اسبق  آيت اهللا خزعلي - 
شوراي نگهبان و از سران حامي 

  .چماقداري 
يت اهللا جنتي  سخنگوي شوراي آ - 

نگهبان و از فرماندهان گروههاي 
  .چماقدار 

پدر عروس  آيت اهللا خوشوقت - 
از فرماندهان چماقداري و  –خامنه اي 

  .مفتي قتل ها 
يت اهللا اديب يزدي  از سخنوران و آ- 

سركوب هاي مافياهاي مأمور ياران 
  خياباني 

 يت اهللا امجد  از علماي خط دهندهآ- 
  .به گروه چماقدار انصار حزب اهللا

از سخنوران  آيت اهللا كريمي جهرمي- 
وه انصار حزب اهللا و از شاگردان گر
  يت اهللا يزدي آ
يت اهللا سيبويه از سخنوران و آ- 

  .ن اين گروه محركا
يت اهللا زابلي  از علماي برجسته آ- 

خط دهنده به مافياهاي مأمور سركوب 
  .هاي خياباني

يت اهللا نمازي شاهرودي  از مفتيان آ- 
مافياهاي مأمور سركوب و محركان 
  .هاي خياباني

از سخنوران و  آيت اهللا تبريزي- 
مافياهاي مأمور سركوب هاي محركان 
  .خياباني

از حكام شرع و  يهللا مظاهريت اآ- 
سركوب هاي خياباني در عامالن اصلي 
  .شهر اصفهان

 از آيت اهللا سيد جعفر سيدان- 
  .سخنوران باند سركوب هاي خياباني

يت اهللا سيد صادق شيرازي از گروه آ- 
 مافياهاي مأمورعلما و فضالي حامي 
  سركوب هاي خياباني 

يت اهللا اثني عشري از اعضاي حامي آ- 
هاي مأمور سركوب مافياو سخنوران 
  .هاي خياباني

يت اهللا حائري شيرازي از نيروهاي آ- 
سركوب مافياهاي مأمور سابق و حامي 

هاي خياباني كه با سخنراني هاي خود 
موجبات حمله به مراكز و افراد مختلف 

  .آوردرا به وجود مي 
حجت االسالم محمد پناهيان از  - 

شاگردان مصباح يزدي و از سخنرانان 
ياهاي مأمور سركوب هاي مافاصلي 
كه همواره در صدا و سيما به  خياباني

وي  .ترويج چماقداري مي پردازد
مدتي بنا به داليلي ممنوع التصوير بود 

صباح يزدي دوباره به كه به دستور م
  .صدا و سيما آمد

حجت االسالم حسين انصاريان از  - 
 سخنوران و محركان  حمالت 

باني مافياهاي مأمور سركوب هاي خيا
برادر وي در بيت رهبري . به مردم

ر برنامه موجب حضور هميشگي وي د
  .هاي صدا و سيما شده است

ان از حامي حجت االسالم دانشمند - 
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حجت االسالم كاظم صديقي از  - 
مافياهاي مأمور سخنگويان و حاميان 

امام جمعه . سركوب هاي خياباني
از شاگردان  وتهران موقت جديد 

برجسته مصباح يزدي و حامي احمدي 
  .نژاد 

از حاميان و  حجت االسالم طباطبايي - 
مافياهاي مأمور سركوب سخنوران 
  .هاي خياباني

از  حجت االسالم حائري زاده - 
شاگردان مصباح و سخنگوي انصار 

  .حزب اهللا 
حجت االسالم مصلحي  از باند  - 

 ي مأمورمافياها حقاني و از حاميان
 وزير جديد. سركوب هاي خياباني 

   واواك
حجت االسالم تويسركاني از  - 

مافياهاي مأمور سخنگويان و محركان 
  .سركوب هاي خياباني 

حجت االسالم ماهرخ سار  از حاميان  - 
سركوب  مافياهاي مأمورو سخنوران 
  .هاي خياباني 

بادي از آضيا  حجت االسالم - 
 اي مأمورمافياهسخنگويان و حاميان 
  .سركوب هاي خياباني 

 حجت االسالم نظري از سخنرانان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حجت االسالم سيد ابوالقاسم شجاعي   - 
مافياهاي مأمور از ياران و حاميان 
  .سركوب هاي خياباني

حجت االسالم احمدي اصفهاني  از  - 
سركوب  مافياهاي مأمورسخنوران 

  .هاي خياباني 
حجت االسالم حسن يوسفي از  - 

سركوب هاي  مافياهاي مأمور حاميان 
  .خياباني 

حجت االسالم فاضل كاشاني از  - 
سركوب مافياهاي مأمور سخنوران 

  .هاي خياباني 
حجت االسالم محمد باقر علوي  - 

تهراني از سخنوران و مجلس گردانان 
  .خياباني سركوب هاي مافياهاي مأمور

وي از ياران و حجت االسالم نق - 
مافياهاي مأمور سركوب هاي حاميان 
  .خياباني

از  حجت االسالم تاج لنگرودي - 
مافياهاي مأمور سركوب هاي  حاميان
  .خياباني

حجت االسالم  ستوده از سخنگويان  - 
. مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

امسال در مراسم شب هاي احيا در قم 
  .حضور داشت 

ان از سخنوران و حجت االسالم  ملكي - 
  مافياهاي مأمورمجلس گردانان 

  .سركوب هاي خياباني 
حجت االسالم  وجداني  از حاميان و  - 

سركوب  مافياهاي مأمورسخنگويان 
  .هاي خياباني 

حجت االسالم  شب زنده دار از  - 
سركوب هاي  مافياهاي مأمورحاميان 

خياباني و عضو جامعه مدرسين حوزه 
  .مبارز  علميه قم و روحانيت

 غرويان از سردمداران حجت االسالم - 
و ياوران اصلي باند سركوب هاي 

  .خياباني 
حميد محمدي از  حجت االسالم - 

سركوب  مافياهاي مأمورسخنگويان 
  .هاي خياباني 

حجت االسالم  عصاري از حاميان و  - 
سركوب  مافياهاي مأمورسخنگويان 

  .هاي خياباني 
خنوران حجت االسالم  بهشتي از س - 

سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور 
.  

عليدوست از  حجت االسالم - 
مافياهاي مأمور سركوب سخنوران 
وي دوراني را به قضاوت . هاي خياباني

در مورد قتل هاي زنجيره اي كرمان 
ن هم جبهه اي مشغول بود و از يارا
  .احمدي نژاد مي باشد

علي اكبر عرب  حجت االسالم - 
لس گردانان و خراساني از مج

سركوب  مافياهاي مأمورسخنگويان 
  .هاي خياباني 

حجت االسالم  طالقاني از سخنوران  - 
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

از  حجت االسالم امين شيرازي - 
سركوب هاي  مافياهاي مأمورحاميان 
  - .خياباني 

حجت االسالم  سيد علي رضوي از  - 
ب سركو مافياهاي مأمورسخنگويان 

  .هاي خياباني 
حجت االسالم  محمدي خراساني از  - 

سركوب  مافياهاي مأمورسخنوران 
  .هاي خياباني 

از  –حجت االسالم  حسيني بوشهري - 
حاميان بزرگ باند سركوب هاي 
خياباني كه سالها در جامعه مدرسين در 

مي حمايت از اين گروه تالش بسيار 
او اخيرا به عنوان امام جمعه . نمود

  .قم انتخاب شده است  موقت
حجت االسالم  علم الهدي امام  - 

جمعه مشهد و از بزرگان حامي اين 
، گروه سركوب كه جلسات توجيهي او

وي . در اين گروه بسيار هوادار دارد
در انتخابات دهمين دوره رياست 
جمهوري، مبلغ يك ميليارد تومان 

مدي نژاد از وي نقدا جهت حمايت اح
ر همسر ايراهيم وي پد. دريافت داشت

سي معاون اول قوه قضاييه مي ريي
  .باشد

ابراهيم رييسي معاون اول قوه  - 
يت اهللا علم الهدي و داماد آقضاييه 

امام جمعه مشهد و از اعضاي گروه سه 
و عضو گروه سه  67كشتار سال  ينفر
. است بررسي تجاوز به زندانيان ينفر

از جمله بد طينت ترين روحانيون 
ان و پدر همسر مقداد حاضر در اير

نيلي از اعضاي سرپرستي وب سايت 
  .استرجا نيوز 

مقداد نيلي از مسئوالن وب سايت  - 
الم رييسي  رجا نيوز و داماد حجت االس

  .معاون اول قوه قضاييه
از  حجت االسالم اسحاق نيا - 

كوب سر مافياهاي مأمورسخنگويان 
  .هاي خياباني

حجت االسالم  فشاركي از حاميان  - 
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني

حجت االسالم  ناييني از سخنگويان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حجت االسالم فاضل تبريزي از  - 
سركوب  مافياهاي مأمورسخنگويان 

  .هاي خياباني 
حجت االسالم ناصر زاده از  - 

سركوب  مافياهاي مأمورسخنوران 
  .هاي خياباني 

علي محمدي  المحجت االس - 
 مافياهاي مأمورخراساني از سخنوران 
  .سركوب هاي خياباني 

از سخنوران  حجت االسالم  مويدي - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

نبي صادقي از  حجت االسالم - 
 مافياهاي مأمورن اسخنگويان و حامي

  .سركوب هاي خياباني 
حجت االسالم  محدثي از  - 

سركوب  مأمور مافياهايسخنگويان 
  .هاي خياباني 

حشمت پور از  حجت االسالم - 
سركوب  مافياهاي مأمورسخنگويان 

  .هاي خياباني 
حجت االسالم  فياضي از سخنگويان  - 

  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
حجت االسالم  بحريني از سخنوران  - 

مافياهاي مأمور سركوب هاي و حاميان 
  .خياباني

لطيفي از سخنوران و حجت االسالم   - 
سركوب هاي  مافياهاي مأمورحاميان 
  .خياباني 

از حاميان و  حجت االسالم  شهاب - 
سركوب  مافياهاي مأمورسخنوران 

  .هاي خياباني 
حجت االسالم فتوحي از سخنگويان  - 

  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
جزايري از سخنگويان حجت االسالم  - 

  .هاي خياباني  سركوب مافياهاي مأمور

حجت االسالم  سيد رسول موسوي  - 
تهراني از سخنوران و مجلس گردانان 

  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
حجت االسالم  مصطفي اعتمادي از  - 

مافياهاي مأمور سركوب سخنوران 
  .هاي خياباني

حياتي از سخنگويان  محجت االسال - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

رضايي از سخنگويان  حجت االسالم - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حجت االسالم  شمالي از سخنگويان  - 
سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

  .از شاگردان برجسته مصباح يزدي 
از سخنگويان  حجت االسالم خدايي - 

  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
حجت االسالم راشد يزدي از  - 

سركوب  مافياهاي مأمورسخنگويان 
  .هاي خياباني 

حجت االسالم ماندگار از سخنگويان  - 
. سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

  امسال مراسم احياي قم  رانسخن
حجت االسالم سيد مهدي مدرسي از  - 

سركوب  مافياهاي مأمورسخنگويان 
  .هاي خياباني 

حجت االسالم سيد احمد خاتمي  - 
موقت تهران و از  امام جمعه

سركوب  مافياهاي مأمورسردمداران 
  .هاي خياباني 

حجت االسالم كافي از سخنگويان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حجت االسالم حاج ثمري كه در  - 
  .حال حاضر نماينده مجلس است 

حجت االسالم دكتر رفيعي از  - 
مافياهاي مأمور سركوب سخنگويان 
سخنران مراسم شبهاي . هاي خياباني

  .احيا ي امسال در قم 
حجت االسالم اشتهاردي از  - 

سركوب  مافياهاي مأمورسخنگويان 
  .هاي خياباني 

حجت االسالم عالي نسب از  - 
سركوب  مافياهاي مأمورسخنگويان 

  .هاي خياباني 
حجت االسالم ميالني از سخنگويان  - 

  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
سالم حبيب اهللا فرحزادي حجت اال - 

سركوب  مافياهاي مأموراز سخنگويان 
  .هاي خياباني 

حجت االسالم ثقفي سخنران انصار  - 
موزشي آحزب اهللا و استاد موسسه 

  خميني  »امام«
مهندس احمدي فقيه از سخنرانان  - 

  .مجالس حزب اهللا 
مهندس سيد مجتبي حسيني از  - 

  .سخنرانان مجالس حزب اهللا 
از سخنرانان مجالس  ماندگارياستاد  - 

  .خياباني  هايسركوب مأمور گروههاي
استاد نظري منفرد از سخنرانان  - 

  .مجالس انصار حزب اهللا 
ملي از سخنرانان استاد صمدي آ - 

  .مجالس انصار حزب اهللا 
دكتر گرجي از سخنرانان مجالس  - 

  .انصار حزب اهللا 
دكتر مير باقري از سخنرانان مجالس  - 

  .زب اهللا انصار ح
دكتر خدادادي از سخنرانان مجالس  - 

  .گروههاي سركوب خياباني 
از  دكتر محمد حسين قزويني - 

مأمور سخنرانان مجالس گروههاي 
  .سركوب هاي خياباني 

دكتر محمد رضا سنگري از سخنرانان  - 
  .مجالس انصار حزب اهللا 

دكتر  رحيم پور ازغدي از سخنرانان  - 
  .ر برجسته گروههاي چماقدا

دكتر بلخاري از سخنرانان مجالس  - 
  .انصار حزب اهللا 

سيد جالل يحيي زاده سخنران انصار  - 
  حزب اهللا 

خسرو دانشجو عضو شوراي شهر  - 
  .تهران و سخنران  انصار حزب اهللا 

شكيب عضو شوراي شهر تهران و  - 
  .سخنران   انصار حزب اهللا 

محمد مهدي عبد خدايي سخنران  - 
   انصار حزب اهللا

يوسف پور مدير مسئول نشريه  - 
سياست روز  و مشاور وزير نيرو 

  .سخنران انصار حزب اهللا 
  
سران پاسدار شركت كننده در *

  : كودتا
  

بسياري از فرماندهان سپاه و بسيج و      
مافياهاي نيروي انتظامي از حاميان 

ها و از شركت كنندگان سركوبمأمور 
  :در كودتا هستند از آن جمله اند

سپاه » فرمانده كل«سردار جعفري،  - 
  پاسداران 

سردار محمد باقر ذوالقدر  قائم مقام  - 
سابق ستاد فرماندهي سپاه و معاون 

 .سابق وزير كشور 
سردار محمد حجازي حسين زاده   - 

 قائم مقام فرماندهي سپاه پاسداران 
از اعضاي  كرم سردار حسين اهللا - 

ا برجسته گروههاي چماقدار و مرتبط ب
  .سيد علي خامنه اي 

از اعضاي  سردار محمد رضا نقدي - 
سركوب هاي  مافياهاي مأموربرجسته 

خياباني و ترور و از نزديكان به سيد 
 .علي خامنه اي 

نماينده مجلس  سردار محمد كوثري - 
و عضو كميسيون امنيت ملي و از سران 

 .گروههاي چماقدار 
از عوامل مرتبط  سردار فرهاد نظري - 

روههاي چماقداري و فرمانده با گ
 .حمله به كوي دانشگاه 

رهبران گروههاي سردار نوجوان از  - 
نها در حمله به چماقداري و حامي آ

 .اجتماعات 
طه  –سردار مسعود صدر االسالم  - 

سالها مسئوليت حفاظت  –طاهري 
او . را داشتاطالعات نيروي انتظامي 

سياسي كه رژيم  هايدر جريان قتل
و  نام نهاد» هاي زنجيره ايتل ق«بدانها 

حمله به مردم نقش سرپرستي را ايفا 
مي كرد وي در جريان سركوب هاي 

. خير از مسئوالن زندان كهريزك بودا
از ابتداي ورود به سپاه در امر 

فرماندهي حمله  –شكنجه  –بازجويي 
ت مستقيم و غير الدخ، به مردم و ترور

 .مستقيم داشته است 
چك زاده از سردار مهدي كو - 

سخنرانان و مسئوالن انصار حزب اهللا و 
 . مافياهانماينده تندروي مجلس 

د احمدي نژاد از سردار داو - 
فرماندهان سپاه كه سالها در كنار 
باجناق برادر خود سردار احمدي 
مقدم و دامادهاي خواهر خود قدمي 
و بهمني مسئوليت سرپرستي حمله به 

 .اجتماعات را بر عهده داشت 
حكيم سوري از فرماندهان سپاه كه  - 

از ياران مسعود ده نمكي در حمله به 
اجتماعات بود و اخيرا در كنار وي به 
كار فيلم سازي و مشاوره فيلم مشغول 

 .شده است 
فرج اهللا مراديان از نيروهاي عضو  - 

سپاه و از معلوالن جنگ كه در امر 
حمله به مردم و مقامات نقش موثري را 

 .د ايفا مي كن
فرمانده  سردار سيد حسين بتولي - 

پژوهش  نيروي انتظامي و از حاميان 
  .گروههاي چماقدار 

از فرماندهان  سردار مجتبي ذوالنور - 
گروههاي چماقدار و قائم مقام نماينده 

  .رهبري در سپاه پاسداران 
سردار حسين طائب از فرماندهان  - 

گروه چماقدار كه در حال حاضر 
  .در اختيار دارد بسيج را  اداره 

سردار حسين همداني از مسئوالن  - 
بسيج تهران و از اعضاي فرماندهي 
گروههاي چماقدار معروف به لباس 

  .شخصي 
مسعود ده نمكي از بزرگان گروههاي  - 

چماقدار كه سالها در امر سركوب 
مردم نقش موثري را ايفا مي كرد و در 
جريان حمله به كوي دانشگاه حضور 

نون با استفاده از اموال داشت هم اك
مردم به ساخت فيلم هاي مخصوص  

  .مي پردازد 
  7در صفحه 

  
  

 رژيم ميان دو ترس



                                                                                                                                                                                       

 

 
7 
 

 
 

1388آبان    3مهر   تا    20  ا ز     734شماره   2009اكتبر      25تا    12ز  ا  

 

از فرماندهان حمله  سردار عبداللهي - 
به اجتماعات و مدير مسئول نشريه يا 
لثارات الحسين كه در سالهاي گذشته 

  .به صورت زنان اسيد مي پاشيد 
سردار سيد باقر مهتدي سردار سپاه   - 

سركوب  اهاي مأمورمافياز بزرگان 
اينك كاردار او . استهاي خياباني 

  .نظامي ايران در نيكاراگوئه مي باشد 
است سردار حسين سازور سردار سپاه  - 

از حمله كنندگان به مردم در او 
خيابانهاي تهران و از جمله مداحان 

وب هاي خياباني سرك مافياهاي مأمور
زماني در حفاظت صدا و  وا. مي باشد

  . بودغفور درجزي  ارهمكسيما 
سرهنگ نيروي  سرهنگ اميرسيف - 

 مافياهاي مأمورانتظامي و از حاميان 
و از فرماندهان  سركوب هاي خياباني

  .تهران  مردم حمله به اجتماعات
سردار مستوفي سردار سپاه در نيروي  - 

انتظامي بخش اطالعات از حاميان 
سركوب هاي  مافياهاي مأموربزرگ 

افراد اين ر حمالت د . استخياباني 
ت از مواظب ، او مأموربه مردم مافياها

سركوبگران است تا كه مورد حمله 
  . مردم قرار نگيرند

سردار كالنتر سردار سپاه مستقر در  - 
مافياهاي نيروي انتظامي از حاميان 

سركوب هاي خياباني و از  مأمور
  .مافيا نزديكان به روساي اين

يروي سردار احمدي مقدم فرمانده ن - 
انتظامي از جمله فرماندهان مرتبط با 

خياباني  هايسركوب مأمور گروههاي 
محمود صاب تا قبل از انتاو . است

از  به رياست جمهوري، احمدي نژاد
با . به مردم بودفرماندهان حمله 

رياست جمهوري يافتن احمدي نژاد، 
ه فرماندهي نيروي انتظامي او نيز ب

  .رسيد 
مقامات ز سردار حسن شريعتي ا - 

سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
ر درگيري هاي شهري او د. است

  .شركت موثر داشته است 
  

سران مافياهاي مأمور  سركوب * 
هاي خياباني كه در كودتا و 
سركوبهاي بعد از آن نقش داشته 

  :اند
  

و سخنرانان  »علما و فضال«به جز     
 مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني، 

نقش رؤساي اين هستند كه نيز ي افراد
از آن جمله . مافياها را ايفا مي كنند

  :اند
مسعود سلطانپور  از اعضاي شوراي  - 

سركوب هاي   مافياهاي مأمورمركزي 
  .خياباني 

مصطفي كشان از اعضاي شوراي  - 
  مركزي گروه چماقدار انصار حزب اهللا 

احمد حسين زاده از علماي شوراي  - 
  اهللامركزي انصار حزب 

حسين روشن از اعضاي برجسته  - 
  شوراي مركزي انصار حزب اهللا

از سران و اعضاي  عليرضا اسماعيلي - 
برجسته شوراي مركزي انصار حزب 

  اهللا
از اعضاي شوراي  صادق اشك تلخ - 

  .مركزي انصار حزب اهللا 
سران مافياهاي از  عليرضا سربخش- 

  .سركوب هاي خياباني مأمور 
ران مافياهاي سحسين ژوليده از  - 

سركوب هاي خياباني وابسته به  مأمور
 .بيت رهبري 

سران مافياهاي محمد ژوليده از   - 
 .سركوب هاي خياباني  مأمور

سران مافياهاي از  بابك شهرستاني - 
  .سركوب در خيابانهاي تهران  مأمور

سران مافياهاي مأمور علي اميني  از  - 
  .خيابانهاي تهران  سركوب در

مافياهاي ي  از سرداران حاجي بخش - 
سركوب هاي خياباني كه هنوز  مأمور

با  -  هم كما في السابق
در   -ش كثافتكاري هايوجود

  .خيابانهاي تهران جوالن مي دهد 
سران مافياهاي  عباس بيجارچي از - 

عضو .او. مأمور سركوبهاي خياباني
  . است نيروي انتظامي

حجت االسالم مهدي حسين زاده  - 
  حزب اهللا گرگان مسئول انصار

حزب اهللا  گردانندهعلي احقر   - 
  همدان 

  به انصار  ها سماواتيان از وابسته - 
  انصار گردانندگان قلي پور از  - 
  انصار وابستگان به  بكايي از - 
  .به انصار  گانرضاييان از وابست - 
  .به انصار  گانگودرزي از وابست -  

كمال سجادي سخنگوي جبهه  - 
از اعضاي  ورهبري  پيروان خط امام و

سركوب هاي  مافياهاي مأموروابسته به 
 .ست ا خياباني و سياسي

عباس فاطمي  دبير كل جبهه ياران  - 
 وابستگان به مافياهاي مأموراز ورهبر 

 .استسركوب هاي خياباني 
گردانندگان صمدي از  محمد علي  - 

سركوبهاي خياباني و  مافياهاي مأمور
 .سخنگوي گروه استشهاديون 

 بهوابستگان فروز رجايي فر از  - 
سركوبهاي خياباني و مافياهاي مأمور 

يكي از دانشجويان پيرو خط امام و از 
  .مسئولين گروه استشهاديون 

مافياهاي اعال توراني  دكتر وابسته به  - 
سركوب هاي خياباني كه در  مأمور

بود و بسياري از درگيري ها دخيل 
  . هست

ان گردانندگاز  مسعودقندي - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

مافياهاي به  وابستگانمصطفوي  از  - 
سركوب هاي خياباني كه در  مأمور

بسياري از حمالت به دانشجويان و زنان 
  .اردو مردم شركت د

مافياهاي به  گانميرلوحي  از وابست - 
سركوب هاي خياباني و از  مأمور

  .نيروهاي مهدوي كني در اين گروه 
از اعضاي برجسته عود نعمتي مس - 

سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
كه در حمله به كوي دانشگاه سنگ 
تمام گذاشت و با دسته بيل هاي 
خريداري شده دانشجويان را مورد 

  .شديد قرار مي داد  جرحضرب و 
مهدي صفري تبار از اعضاي برجسته  - 

سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
له به دانشجويان در و از عوامل حم

.  استكوي دانشگاه و مردم در خيابانها 
وي در تير اندازي به ابراهيم از قرار، 

 .ه استاد دخالت مستقيم داشتژن
شهر و نماينده   پدرش امام جمعه اسالم

ولي فقيه در ستاد مشترك سپاه و از 
  .شهر مي باشد  انصار اسالم

كيانوش مظفري از اعضاي انصار كه - 
افشاگري ابتدا معتاد شد مانند  به دليل

سيد حسين خميني و سپس به ضرب 
حال و روز او  گلوله مجروح شد و از 
  .خبري در دست نيست 

عليرضا رضايي از چماقداران به نام  - 
به دليل حمله به يكبار . بوددر مشهد 

  .شديك همايش دستگير 
تشكري  مسئول ستاد اجراييات امر به  - 

  .قداران به نام معروف مشهد و از چما
 مافياي مأمورمسئول  حميد استاد - 

سركوب هاي خياباني در مشهد كه 
بعدها با گروه چماقدار تهران درگير 

  شد 
به  گاناز وابست حسين پور صالح - 

سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
  .و دخيل در درگيري ها در تهران 

گردانندگان مجتبي اعاليي از  -  
 ركوب هاي خيابانيس مافياهاي مأمور

از گروه و رايحه خوش خدمت  و عضو
  .چماقداران جديد 

مافياهاي به  گانحميد بقايي  از وابست - 
 او. است سركوب هاي خياباني مأمور

ي در ئمقام قائم مقامي رحيم مشا
زماني  او . است سازمان ميراث فرهنگي

به جرم همجنس  وبود  اواكعضو و
  .بازي اخراج شد 

گردانندگان مافياهاي  از فريد شهاب - 
سركوب هاي خياباني و نايب  مأمور

  .رييس دانشجويي هيات موتلفه 
سجاد صفار هرندي فرزند وزير  - 

 كادرهاي مافياهاي مأمورارشاد از 

و مسئول سياسي ي سركوب هاي خيابان
  .بسيج دانشجويي دانشگاه تهران 

مجتبي سلطاني  مسئول سياسي  - 
سران و از  جامعه اسالمي دانشجويان

  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
مشاور ستاد مبارزه  اسماعيل راهدار  - 

سران مافياهاي از با مواد مخدر و 
سركوب هاي خياباني و  مأمور

  دانشجويي 
از شتياني عراقي آجواد   - 

سركوب  گردانندگان مافياهاي مأمور
  .هاي خياباني 

 سران مافياهاي مأمورخشايار فر از  - 
سركوب هاي خياباني ومدير عامل 

  .رضوان فيلم 
گردانندگان از  محمد حيدري  - 

  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
از سران مافياهاي جمشيد ايماني  - 

  سركوب هاي خياباني  مأمور
سجاد ظفرقندي از اعضاي برجسته  - 

سركوبهاي خياباني و  مافياهاي مأمور
برادر زاده ظفرقندي حاكم شرع 

  .رجك
مجتبي خيريان از اعضاي برجسته  - 

قداران در حمله به اجتماعات باند چما
  .مردم

مجيد سيب سرخي برادر حسين  - 
سيب سرخي مداح چاقو كش كه در 
جريان سركوب هاي اخير در ميدان 

  .ونك شركت داشت 
حميد سيب سرخي برادر ديگر مداح  - 

در جريان بيت واليت حسين خان كه 
  .ت داشتحمله به مردم شرك

  
مداحان و عوال اصلي توجيه * 

تقلب بزرگ در انتخابات و حمله به 
  :اجتماعات مردم

  
حاج منصور ارضي نفر اول مداحي و  - 

 از. استخرداد  22از عوامل كودتاي 
اين ورش آخرين گفته هاي تنفر آ

نها آاينها كه مي گويند به  :گفته است
تجاوز شده و به قتل رسيده اند كار 

نفري رفته اند  100وده كه خودشان ب
در استخر مشروب و بعد به يكديگر 

اند و بعد برخي ها كشته  تجاوز كرده
  .شده اند

حاج سعيد حداديان از مداحان  - 
كه در فقيه است معروف نظام واليت 

حمله بسيجيان به دانشگاه صنعتي شريف 
  .صحنه گردان حمله به دانشجويان بود 

يار بس حاج حسن خلج از مداحان - 
كه بابت هر جلسه مداحي  رژيممعروف 

صدها هزار تومان پول دريافت مي 
را وادار به گريه كند و  دارد تا مردم

نها بخواهد كه به گروهها و بعد از آ
  . كنند حمله »رهبر«افراد مورد نظر 

عبدالرضا هاللي از مداحان به نام   - 
كه جزو نيروهاي  فقيه نظام واليت

اشد و سرپرستي انصار حزب اهللا مي ب
  .حمالت را بر عهده دارد 

حاج محمود كريمي از مداحان  - 
كه در بسياري فقيه معروف نظام واليت 

هاي انصار حزب اهللا چماق كشي از 
  .شركت دارد 

حاج سيد مهدي مير داماد از   - 
 و از فقيه مداحان معروف نظام واليت 
سركوب  گردانندگان مافياهاي مأمور

  .هاي خياباني 
معروف به  حاج محمد رضا طاهري - 

خوردن از غذا بولدوزر در هنگام 
 جمله معروفترين مداحان نظام واليت

و از اعضاي بلند پايه مداحي  فقيه
سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

  .مي باشد
ازبرادران حاج مرتضي طاهري  - 

 مافياهاي مأمورو از مداحان  طاهري
  .سركوب هاي خياباني 

طاهري از برادران  حاج محمد - 
مافياهاي  و از حاميان معروف مداحان

  .سركوب هاي خياباني  مأمور

از واج محمود ساروز  سردار سپاه ح - 
مداحان چماق بدست كه عالوه بر 

مردم نيز  جرحمداحي در ضرب و 
  .مي كند كارگرداني 

حاج انصاريان از مداحان و  - 
سركوب  مافياهاي مأمورسخنگويان 
  . هاي خياباني

حاج احد قدمي  داماد خانم پروين  - 
از جمله مداحاني است  واحمدي نژاد 

ت حكومكه به پست و مقام بااليي در 
 ،عالوه بر مداحي .اد رسيدژاحمدي ن

وي سرپرستي حمالت به مردم را در 
  . جنبش كنوني برعهده دارد

حاج روح اهللا بهمني داماد ديگر  - 
 نظام پروين احمدي نژاد  از مداحان

كه در حمله  است و كسيفقيه واليت 
به مردم در جريان كودتا نقش 
سرپرستي چماقداران را بر عهده 

  داشت 
حاج نعمت  بهمني  از گروه مداحان  - 

 مافياهاي مأمورو صحنه گردانان 
  .سركوب هاي خياباني 

  قا سلحشور از مداحان معروف آحاج  - 
   فقيه نظام واليت

حان حاج رحيم ابراهيمي از مدا - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج محمد حسين حداديان برادر  - 
سعيد حداديان معروف كه او نيز مانند 
اخوي گرامي در صحنه گرداني و 
تحريك نيروهاي چماقدار جهت حمله 
به مراكز و شخصيت ها نقش اساسي 

  .دارد 
مافياهاي  حاج مقدم از مداحان - 

  .سركوب هاي خياباني  مأمور
مافياهاي حاج رضا  نبوي از مداحان  - 

  .سركوب هاي خياباني  مأمور
از مداحان  قا بهراميآحاج  -  

  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
قا داداشي از مداحان نظام آ حاج - 

   فقيه واليت
مهدي اكبري از مداحان  جحا - 

 .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
ن از مداحا حاج احمد واعظي  - 

 .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
حاج مهدي منصوري از مداحان  - 

  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
حجت االسالم دارستاني از مداحان  - 

  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
حاج امين مقدم  از مداحان  - 

 .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
ن حاج مهدي مختاري از مداحا - 

 .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
حاج حيدر توكل از مداحان  - 

 .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
حاج مهدي سماواتي از مداحان   - 

 .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
نريمان پناهي از مداحان  حاج  - 

  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
حاج مهدي سلحشور از مداحان  - 

 .سركوب هاي خياباني مافياهاي مأمور 
از مداحان  حاج مجيد بني فاطمه - 

سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
و از نيروهاي مخصوص در سركوب 

 .هاي مردمي 
سيد حاج محمد جوادي از مداحان   - 

  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
از مداحان  حاج سعيد اعتماد - 

  .اي خياباني سركوب ه مافياهاي مأمور
از مداحان  حاج حسين سيب سرخي - 

سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
جرح مردم و در ضرب و  انمعروف و از

حسين سيب سرخي در . دانشجويان
جريان حمالت اخير لباس شخصي ها 
در ميدان ونك و خوابگاه دانشگاه 

  .شركت داشت 
حاج ابوالفضل بختياري از مداحان  - 

 .سركوب هاي خياباني  رمافياهاي مأمو
حاج حسن گروسي از مداحان  - 

 .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج رضا پور احمد از مداحان  - 
 .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

از مداحان  حاج حميد عليمي - 
 .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج زين العابدين گروسيي از  - 
سركوب هاي  مورمافياهاي مأمداحان 
 .خياباني 

موسوي قهار از مداحان  حاج - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

از مداحان  حاج علي انساني - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج حسين فخري از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

عزيز اسماعيلي از مداحان  حاج - 
  .كوب هاي خياباني سر مافياهاي مأمور

از مداحان  حاج محمد كميل - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

از مداحان  حاج اسالم ميرزايي - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

د عليزاده از مداحان حاج داو - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج محمد باقر تمدن  از مداحان  - 
  .ركوب هاي خياباني س مافياهاي مأمور

از مداحان  حاج جواد رسولي - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج ولي اهللا كالمي از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

سيد حاج محمد عاملي از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج ابراهيم رهبر از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج سيد يوسف شبيري  از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج محسن رستگاري از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج محمد باقر منصوري از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج سيد محسن حسيني از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  هاي مأمورمافيا

حاج اصغر دوستي از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج جواد زين الدين از مداحان  - 
 .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

مافياهاي قا ذاكر از مداحان آحاج  - 
  .سركوب هاي خياباني  مأمور

حاج محمد نوروزي از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  أمورمافياهاي م

مافياهاي حاج رضا مافي از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مأمور

حاج  ذبيح اهللا ترابي از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

پور مزرعه  از مداحان  حاج - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

از مداحان  حاج عباس مفتاح - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج  عباس طهماسب پور از  - 
سركوب هاي  مافياهاي مأمورمداحان 
  .خياباني 

حاج علي ابوطالبي از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

حاج عباس ثبتي از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

 حاج يونس حبيبي از مداحان - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

اصغر خيري از مداحان  حاج - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

از مداحان  حاج بهروز سيفي - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

ز مداحان احاج مصطفي عسگري   - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور

از مداحان  حاج داود حقيقي - 
  .اي خياباني سركوب ه مافياهاي مأمور

حاج مرتضي حقيقي از مداحان  - 
  .سركوب هاي خياباني  مافياهاي مأمور
رژيمي با دروني آشفته، : انقالب اسالمي

آيا . كوشيد بحران بسازد، بجائي نرسيد
اينك بنا دارد بر سر پرونده اتمي معامله 

  :كند؟
  

  8در صفحه 

 رژيم ميان دو ترس
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اثر جنبش مردم ايران؟ 
آشكار كردن تأسيسات 

گفتي هايي ش - اتمي قم 
 - آفريد؟ » ايران«كه 

مجازاتها به روش 
  جديد؟

  
آيا آمريكا از دوسال پيش 
از وجود تأسيسات اتمي قم 
اطالع داشته است و دم 

  :نمي زده است؟
  
ايران فعاليت  :نيويورك تايمز* 

براي توليد بمب اتمي را رها 
كرده است، هرگز رها نكرده 
است و يا رها كرده اما از 

تأسيسات اتمي  وسرگرفته است 
مخصوص غني سازي قم 

اورانيوم براي توليد بمب اتمي 
  :؟!است

  
، نيويورك 2009سپتامبر  29در  ◄

تايمز مقاله اي در باره نظرهاي 
كشورهاي امريكا و اسرائيل و آلمان و 
فرانسه در باره فعاليتهاي اتمي ايران 
انتشار داده و، در آن، به تأسيسات اتمي 

  :تقم نيز پرداخته اس
اسرائيل كه ايران را به حمله نظامي  ●

تهديد مي كند، بر اين باور است كه 
ايران، فعاليت خود را براي توليد بمب 

بنا بر گزارش . اتمي از سر گرفته است
سازمانهاي اطالعاتي امريكا، ايران در 

،  دست از اين فعاليت 2003پايان سال 
  . شسته است

حكومت آلمان بر اين نظر است  ●
ران هيچگاه  كار توليد بمب اتمي  را اي

  . متوقف نكرده است
قويا بر اين باور : فرانسه مي گويد ●

است كه مفتشان مستقل بين المللي 
بمراتب بيشتر از آنچه در باره فعاليتهاي 
اتمي ايران منتشر كرده اند، اطالع 

  . دارند
اما سازمانهاي اطالعاتي امريكا بر اين  ●

جراي برنامه توليد نظر خود كه ايران ا
بمب اتمي را رها كرده است، استوار 

گرچه ممكن است ايران . هستند
سرانجام بمب اتمي خود را بسازد، اما 

، برنامه توليد بمب اتمي  2003در سال 
  را بالاجرا كرده است و محتمال 

  . اجراي آن را از سر نگرفته است
در آنچه به تأسيسات اتمي قم مربوط  ●

رخي از كارشناسان بر اين مي شود، ب
باورند كه اين تأسيسات غني سازي 

اما يك .  بخشي از يك مجموعه هستند
مقام ارشد امريكا كه به اطالعات سري 

اين تأسيسات : دسترسي دارد مي گويد
  .مخفي خود بزرگ است

گفته مي شود چون در اين تأسيسات  ●
سانتريوفوژ نصب مي شود و  3000تنها 

توليد سوخت اتمي  اين تعداد براي
كافي نيست، بسا هدف از بناي آن در 

با .  دل كوه، ساختن بمب اتمي باشد
وجود اين، ساختن بمب اتمي مراحل 

غني كردن اورانيوم بميزان بيشتر : دارد
درصد، يك مرحله از مراحل و  90از 

دو . البته مرحله بسيار مشكلي است
مرحله بعدي، يكي ساختن كالهك 

موشكي قادر به حمل اتمي و ديگري 
  .آنست

سازمانهاي اطالعاتي امريكا، در       
، گزارش خود را انتشار دادند و 2007

، اجراي 2003بنا برآن، ايران در سال 
طرح توليد كالهك اتمي را رها كرده 

مقامات اطالعاتي مي گويند . است
مرتب اطالعات خود را در باره 
   .فعاليتهاي اتمي ايران به روز مي كنند

امريكا اطالعات خود را از سه       
عكسهائي كه : طريق بدست مي آورد

قمرهاي مصنوعي مي گيرند و 
اطالعاتي كه جاسوسان تحصيل مي 
كنند و اطالعاتي كه از طريق تأسيسا 

البته . ت  الكترونيك بدست مي آورد
اطالعات حاصل از سه منبع همواره با 

  . يكديگر خوانائي ندارند
شورهاي اروپائي برخي از ك ●

البرادعي را تحت فشار قرار داده اند 
براي اين كه اطالعاتي را انتشار دهد 
كه آژانس بدست آورده است و انتشار 

كوشنر، وزير خارجه .  نداده است
چرا او ضميمه هاي : فرانسه مي گويد

گزارش هاي خود را انتشار نمي دهد؟ 
هرگاه اطالعات انتشار مي يافتند ما مي 

تيم، به استناد آنها، از ايران در توانس
باره فعاليتهايش در قلمرو توليد بمب 

  .  اتمي بپرسيم
  

آيا امريكا و فرانسه و ايتاليا از * 
دو سال پيش از بناي تأسيسات 

  :اتمي قم اطالع داشته اند
  
، دويچه وله 2009سپتامبر  27در  ◄

طبق ارزيابي : گزارش كرده است
ي غرب، هاي مخف كارشناسان، سرويس
اي ايران را صرفا  دومين تاسيسات هسته

ي  هاي ماهواره ي تصويربرداري بر پايه
اند، بلكه در اين ماجرا  كشف نكرده

 .نيز نقش داشته است» عنصر انساني«
همكاران انستيتوي آمريكايي براي 

، روز )ISIS(المللي  دانش و امنيت بين
ي  به روزنامه) سپتامبر 27(يكشنبه 

اند كه  گفته» االوسط الشرق«زبان  عربي
سازي  در كشف دومين تاسيسات غني

اورانيوم در ايران، كه در يكي از 
هاي نظامي سپاه پاسداران در  پايگاه

نزديكي شهر زيارتي قم قرار دارد، يك 
 .نيز نقش داشته است» عنصر انساني«

اين تاسيسات مخفي كه ايران به تازگي 
به وجود آن اعتراف كرد، تحت 

ترين تدابير پنهانكارانه، در كوه شديد
با اين همه، . ساخته شده است

هاي مخفي غرب موفق شدند  سازمان
ي  به گفته. آن را شناسايي كنند

كارشناسان، رهبران تهران زماني 
وجود اين تاسيسات را به آژانس 

المللي انرژي اتمي گزارش  بين
اند غرب در  اند كه متوجه شده داده

 .دارد اين زمينه اطالعات
 »دانند ها از دو سال پيش مي غربي«

» ژورنال د ديمانژ«روزنامه فرانسوي 
سپتامبر گزارش داد كه  27در تاريخ 

ي آمريكا، فرانسه و  اياالت متحده
بريتانيا، دو سال است كه از ساختن 

سازي اورانيوم در پايگاه  تاسيسات غني
سپاه پاسداران در نزديكي قم اطالع 

 .اند داشته
سپتامبر، آژانس  22شنبه  سهروز 

المللي انرژي اتمي به باراك اوباما،  بين
جمهوري آمريكا، خبر داده كه  رييس

ي ديگر  باره ايران گزارشي در
  . هاي خود ارائه داده است فعاليت

اما اگر امريكا و فرانسه و : انقالب اسالمي
ايتاليا اطالع داشته اند، چرا نه سخني 

ده اند؟ حقيقت گفته اند و نه كاري كر
  :اينست كه اطالع كافي را نداشته اند

  

امريكا از اين كه هدف از * 
تأسيساتي كه در نزديكي قم 
ساخته مي شوند، غني سازي 

م است، اطالع الزم را نيواورا
  :نداشت

  
سپتامبر، گارت پورتر  مقاله  29در  ◄

اي در باره اندازه اطالع امريكا از 
ساخته تأسيسات اتمي قم، در جريان 

  :شدن، انتشار داده است
وسائل ارتباط جمعي مي گويند و  ●

مي نويستند كه امريكا از وجود اين 
اما . تأسيسات، از پيش، خبر داشته است

واقعيتها حاكي از آنند كه امريكا اطالع 
قبلي از وجود اين تأسيسات نداشته 

  .است
دستگاه اطالعاتي امريكا اطالع  ●

طلع شده اند حاصل كرد كه ايرانيها م
كه وجود تأسيسات اتمي قم از پرده 

يكي از مقامات . بيرون افتاده است
حكومت اوباما توضيخ مي دهد كه 
ايرانيها آژانس بين الملي انرژي اتمي 
را از وجود اين تأسيسات آگاه  كردند 
زيرا متوجه شدند كه غرب از وجود 

  . آن آگاه است
مقام مزبور حاضر نيست توضيح      
د تحليل گران امريكا چگونه به بده

اين نتيجه رسيده اند؟ اما يك تحليل 
گر كه  در شركت اطالعات دفاعي كار 

عكس ها كه قمر : مي كند مي گويد
در : مصنوعي گرفته است  مي گويند

منطقه موشكهاي زمين به هوا مستقر 
  .شده اند

هرگاه بنا را بر اين بگذاريم كه  ●
نست كه حكومت اوباما از پيش مي دا

چنين تأسيساتي ايجاد شده اند، چرا 
كاري نكرده است و قصد انجام كاري 

وقتي پرسيديم آيا . را نيز نداشته است
حكومت قصد داشت كاري بكند؟  مقام 

من فكر مي : ارشد حكومت پاسخ داد
كنم نمي توان عقربه ساعت را به عقب 
بازگرداند و كار انجام نگرفته را در 

معني اين جواب . ادزمان خود انجام د
اينست كه امريكا قصد نداشته است 
آژانس و يا مقام ديگري را از وجود 

  .تأسيسات اتمي قم آگاه كند
امري كه گزارش نشده است،  ●

امريكا تنها اطالع داشته است : اينست
كه تأسيساتي كه در دل كوه ايجاد مي 

اما . شوند، ممكن است اتمي باشند
  .اطالعش قطعي نبوده است

يك مقام پيشين امريكا  كه در بخشي     
از دستگاه اطالعاتي امريكا كار مي 
كرده است كه كارش دولتهاي 
: خارجي را توجيه كند، مي گويد

ترديد دارد كه دستگاه اطالعاي امريكا 
اطالع قطعي داشته است كه بنائي كه 
در نزديكي قم ساخته شده تأسيسات 

  . اتمي را در خود دارد
قامات اطالعاتي در باره توجيه م ●

علت ايجاد تأسيسات قم اينست كه 
سانتريفوژ نصب مي  3000چون تنها 

شوند و اين تعداد براي توليد سوخت 
اتمي كافي نيست، پس هدف از ايجاد 
آن غني سازي اورانيوم تا درجه الزم 

  .براي توليد بمب اتمي است
مقام اطالعاتي كه توجيه دستگاه      

را خوانده است مي هاي اطالعاتي 
توجيه بر اينست كه تأسيسات :  گويد

ممكن است براي هدف «اتمي قم 
معني اين .  »نظامي ايجاد شده باشند

توجيه اينست كه تحليل گران 
اطالعات به اين نتيجه رسيده اند كه 
اين تأسيسات براي غني سازي اورانيوم 
با درجه پائين هستند و نه غني سازي 

باال  كه بكار توليد  اورانيوم با درجه
  . بمب اتمي مي خورد

او، در . نخست، اوباما تهديد كرد ●
كنفرانس مطبوعاتي با شركت نخست 

وزير انگلستان و رئيس جمهوري 
امريكا گزينه هاي : فرانسه،  گفت

نظامي و تشديد مجازاتها را كنار 
اما وقتي احمدي نژاد . نگذاشته است

انرژي پيشنهاد كرد آژانس بين المللي 
اتمي تأسيسات قم  را مورد بازرسي 
قرار دهد،  براي رهبران سه كشور 
امريكا و فرانسه و انگلستان مشكل شد 
كه بگويند هدف از ايجاد اين 

  .تأسيسات، توليد سالح اتمي است
اوضاع و احوال نشان مي دهند كه  ●

ايران قصد مخفي نگاه داشتن تأسيسات 
صد بلكه ق. اتمي قم را نداشته است

داشته است زماني وجودش را اعالن 
اعالن  .كند، كه برايش سودمند باشد

وجود اين تأسيسات در روزهاي پيش 
از گفتگوهاي ژنو، آشكار مي كند كه 
 6قصد ايران اين بوده است كه  به

غني سازي : كشور طرف گفتگو بگويد
اورانيوم ادامه مي يابد ولو به تأسيسات 

  .نطنز حمله شود
ري كه توسط قمر عكس بردا ●

مصنوعي انجام گرفته است، نشان مي 
دهد كه آسيب پذيري تأسيسات قم بر 

چرا كه . اثر بمباران هوائي كمتر است
.  اين بنا  در دل كوه ساخته شده است

، ايران به آژانس گفته 2004در سال 
بود كه چنان خواهد كرد كه حمله 
  . نظامي به تأسيسات اتميش بي اثر شوند

وزنامه دولتي ايران مي گويد ر      
وجود تأسيسات غني سازي دوم برگ  
برنده اي در دست جمهوري اسالمي 

به . كشور است 6ايران، در گفتگو با 
اين دليل كه حمله نظامي به اين 

  .تأسيسات بي نتيجه است
  

نيويورك تايمز به استناد * 
گزارش محرمانه آژانس بين 
المللي انرژي اتمي گزارش مي 

ايران معلومات الزم را  :كند
  براي توليد بمب اتمي دارد

  
اكتبر، روزنامه نيويورك تايمز  3در  ◄

نوشت به گزارش محرمانه آژانس بين 
المللي انرژي اتمي دست يافته است و 
بنا بر اين گزارش، ايران معلومات الزم 
را براي توليد بمب اتمي در اختيار 

روزنامه چند ساعت بعد از ورود . دارد
البرادعي به تهران، از گزارش آژانس 

بنا بر گزارش . پرده برداشته است
آژانس، ايران با اورانيوم بقدر كافي 
غني شده مي تواند يك سالح اتمي 

روزنامه مي نويسد از طريق .  بسازد
منابع اروپائي به گزارش آژانس دست 

گزارش مورد بازبيني قرار . يافته است
انتشار گرفته است اما هنوز آماده 

عنوان گزارش . رسمي نشده است
ابعداد نظامي ممكن برنامه «: اينست 

بنا بر گزارش، برنامه . »اتمي ايران
اتمي نظامي تحت رياست وزير دفاع 
ايران اجرا مي شود و هدف از آن 
ساختن كالهك اتمي است كه موشك 

اجراي .  بتواند حملش كند 3شهاب 
 آغاز شده است و 2002برنامه از سال 

ايران به احتمال زياد اطالعات الزم را 
از منابع خارجي براي توليد بمب اتمي 

  . بدست آورده است
  

اكتبر ميان  1گفتگوهاي 
و   1+۵ايران و كشورهاي «

  : شگفتي هايي كه ببار آورد
  
  

اثر جنبش مردم ايران بر رويه * 
رژيم در گفتگوها بر سر پرونده 

احمدي نژاد گفت : اتمي ايران
اتم ايران مذاكره نمي  بر سر

  :كنيم و كرد
  
: احمدي نژاد چند نوبت گفت ◄

پرونده اتمي ايران بسته شده است و بر 
مذاكره  1+  ۵سر آن، با كشورهاي 

اما هيأت نمايندگي كه او و . نمي كنيم
 7خامنه اي به ژنو فرستادند، بمدت 

ساعت با هيأت هاي نمايندگي 
گفتگو كرد و در  1+  ۵كشورهاي 

.  ه پرونده اتمي ايران نيز گفتگو كردبار
  چرا عمل سخن را تكذيب كرد؟  زيرا

 12، )2009سپتامب  21( استراتفور  ◄
روز پيش از گفتگوها توضيح داده 
است كه جنبش مردم ايران، از لحاظ 
. رژيم، در بد موقعي روي داده است

اكتبر قرار است ايران با  1در 
گفتگو كند و طي  1+  ۵كشورهاي 

لها كوشيده است به دنياي خارج سا
اينطور وانمود كند كه ملت ايران 
يكپارچه پشت سر او ايستاده است و 
دنيا مشاهده مي كند كه از انتخابات 
رياست جمهوري بدين سو، مردم 
. ايران بر ضد دولت در جنبش است

جنبش روز قدس نشان داد كه جنبش 
ادامه دارد و مردم خيال ندارند از 

جنبش . رژيم دست بردارندمخالفت با 
مردم ايران و تدبير جديدي كه 
امريكا انديشيده است براي مجازات 
مؤثر ايران، بدون نياز به رفتن به 
شوراي امنيت و روبرو شدن با مخالفت 
روسيه و چين، رژيم ايران را در تنگنا 

ناگزير، از موضع . قرار داده است
 2009اكتبر  1ضعف بايد در گفتگوهاي 

  .كندشركت 
، يك ) 2009سپتامبر  30(استراتفور  ◄

روز پيش از گفتگوهاي ژنو، از قول 
بر سر : ، نوشت»منابع خود در ايران«

موضوعاتي كه مي بايد در ژنو، مورد 
گفتگو شوند، توافقي انجام نگرفته 

اينطور وانمود مي شود كه ايران . است
بسته پيشنهادي خود را بعنوان 

ورد گفتگو موضوعهائي كه مي بايد م
عالوه بر .  شوند، مطرح خواهد كرد

اين، احمدي نژاد پيشنهاد كرده است 
كه سران شش كشور با او به گفتگو 

در ايران، گفته شده است كه . نشينند
هدف احمدي نژاد مي كوشد با 
شركت در چنين كنفرانسي، براي خود 
اعتباري را كسب كند كه در خود 

  .ايران از دست داده است
بني صدر، در مصاحبه هاي خود اما  ◄

رژيم مي گويد در باره پرونده : گفت
اتمي ايران گفتگو نمي كند و روز اول 
اكتبر معلوم خواهد شد كه مذاكره مي 

  . كند
كه گفتگوهاي يي شگفتي ها* 

  :اول اكتبر ببار آوردند
  
گزارشي در ) 2009اكتبر  2(لوموند  ◄

باره گفتگوهاي روز اول اكتبر در ژنو، 
و  1+۵ان نمايندگان كشورهاي مي

  :ايران انتشار داده است
با آنكه ايران غني سازي اورانيوم را      

كه همچنان قدرتهاي  –متوقف نكرد 
بزرگ يك هفته پيش از روز مذاكرات 

اما گفتگوهاي  –نيز خواهان آن بودند 
  :ژنو، شگفتي ها ببار آوردند

شگفتي اول ديدار جليلي، سرپرست  ●
ندگي ايران با ويليام برنس، هيأت نماي

سرپرست هيأت نمايندگي امريكا، در 
منابع امريكائي مي .  فرصت نهار بود

ديداري در اين سطح بعنوان : گويند
سال بدين سو،  30نخستين ديدار از 

  .  تدارك ديده شده بود
شگفتي دوم توافق اصولي بر سر  ●

درصد غني شده  ۵/4انتقال اورانيوم 
از فرانسه ( از اين كشور ايران به خارج 

  و غني كردن ) و روسيه اسم برده شد
  

  9در صفحه 

 رژيم ميان دو ترس
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در صد براي مصرف رآكتور  20آن تا 
اتمي تهران كه ايزوتوپهاي پزشكي را 

  .توليد مي كند
چگونگي اين نقل و انتقال در      

پيش .  گفتگوهاي وين تعيين مي شود
 18بيني شده است كه اين ديدار در 

ل آژانس بين المللي اكتبر، در مح
  . انرژي اتمي، انجام بگيرد

امريكا و روسيه طرف گفتگو با ايران      
  )ا.ا(خواهند بود 

ساعت بطول  7گفتگوها بمدت  ●
سوالنا نماينده سياسي اروپا . انجاميدند

و بنا بر .  نيز در گفتگوها شركت داشت
اين شد كه قبل از پايان ماه اكتبر، 

در .  بگيرند گفتگوهاي ديگري انجام
اين گفتگوها، ايران پذيرفت كه هيأت 
مفتشان آژانس براي بازرسي از 
. تأسيسات اتمي قم به ايران بروند

آشكار شدن وجود  تأسيسات اتمي قم 
سپتامبر، ايران را تحت فشار  ٢۵ در

  .شديد بين المللي قرار داده بود
اكتبر، در پايان گفتگوها،  1در  ●

گوهاي ژنو چنين ارزيابي اوباما از گفت
از . شدند» آغاز سازنده«گفتگوها :  بود

اين پس، ايران  مي بايد با يك رشته 
به . اقدامات سازنده، آن را پي بگيرد

  .وعده همكاري مي بايد وفا كند
متكي، وزير خارجه ايران، كه از  ●

سفر يك روزه تعجب برانگيز خود به 
واشنگتن به نيويورك بازگشته بود، بر 

ده گفتگوهاي ژنو تأكيد جو سازن
اين گفتگوها در باره محتواي . گذاشت

.  بسته پيشنهادي ايران بعمل آمدند
سپتامبر بود  9اشاره او به نامه اي مبهم 

  .كه سبب بهت دريافت كنندگان شد
احمدي نژاد پيشنهاد مي كند  ●

كشور طرف  6كنفرانس سران ايران و 
هدف اين پيشنهاد . گفتگو تشكيل شود

آوردن مشروعيتي است كه بدست 
احمدي نژاد، بخاطر اعتراض به 

  . انتخاب او، از دست داده بود
فكر انتقال اورانيوم غني شده ايران  ●

به خارج از اين كشور، در بطن يك 
معامله قرار مي گيرد كه مشكل مي 
توان واقعيت و بلوف آن را از يكديگر 

ايران : آژانس مي گويد. تميز داد
 ۵/4انيوم غني شده كيلو اور ١۵00

اين مقدار اورانيوم در . درصد دارد
درصد غني شود، مي  90صورتي كه تا 

  . تواند در توليد بمب اتمي بكار رود
در ماه ژوئن، تهران به آژانس     

مراجعه كرد و خواست اورانيوم غني 
درصد براي مصرف پزشكي،  20شده 

كشورهاي .  در اختيارش قرار گيرد
د كه هرگاه پاسخ غربي مي دانستن

منفي به اين تقاضا بدهند، ايران مي 
توانست خود اقدام به غني سازي 

و معني اين . درجه كند 20اورانيوم تا 
درصد  4كار اينست كه ايران از حد 

درصد مي رسد و  20عبور و به حد 
 90قدم بعدي غني كردن اورانيوم تا 

  . درصد مي شود
وم ايران اما تن دادن به انتقال اوراني    

به خارج از اين كشور براي غني شدن 
كشور  6درصد بمعناي اينست كه  20تا 

با غني شدن اورانيوم تا حد سوخت 
اينست كه .  اتمي موافقت كرده اند

تقاضاي  تعليق غني : سوالنا مي گويد
سازي اورانيوم روي ميز مذاكره قرار 

  . گرفت
پرسشهاي بسياري هنوز پاسخ نجسته  ●
مله، انتقال اورانيوم غني شده از ج: اند

از ايران به خارج از اين كشور و 
درصد،  20بازگرداندن آن با درجه 

بدون متوقف كردن غني سازي 
اورانيوم انجام خواهد گرفت و يا با 
متوقف كردن آن؟ و بازرسي مفتشان 
آژانس از تأسيسات قم، به اين تأسيسات 
محدود مي شود و يا به تأسيسات 

جود و فعاليتهاشان مايه ديگري كه و
نگراني غرب هستند نيز موضوع 
بازرسي خواهند شد؟ هرگاه پاسخ اين 
دو پرسش اين باشد كه غني سازي 
متوقف نمي شود و بازرسي به بازرسي 
از تأسيسات قم محدود مي شود، ايران 

  .پيروزي بدست آورده است
  

معني سفر متكي به واشنگتن و * 
ا كه اطمينان دادن او به امريك

ايران قصد دارد گفتگوهاي 
  :جدي انجام دهد

  
اكتبر، استراتفور سفر متكي به  1در  ◄

واشنگتن را موضوع گزارش كرده 
  :است
سپتامبر، يك روز پيش از  30روز  ●

گفتگوهاي ژنو، منوچهر متكي، وزير 
هدف . خارجه ايران به واشنگتن رفت

رسمي او از اين سفر، بازديد از بخشي 
كستان، حافظ منافع ايران از سفارت پا

در امريكا، است كه، در آن، كاركنان 
متكي . ايراني، مشغول به كار هستند

شام را با آنها و خانواده هاشان صرف 
  . كرد
سخنگوي وزارت خارجه امريكا مي  ●

در واشنگتن، متكي قرار مالقات : گويد
.  و گفتگو با هيچ مقام امريكائي را ندارد

استراتفور، متكي تنها با وجود اين، بنظر 
براي بازديد از بخش اداره كننده 
منافع ايران در سفارت پاكستان در 
. واشنگتن، به واشنگتن نرفته است

امريكا نيز بدين خاطر كه او از اين 
بخش ديدار كند، با سفر او به واشنگتن 

براي اين سفر، . موافقت نكرده است
: دليل خوبي الزم بوده است و هست

به واشنگتن، پيش از ورود او 
گفتگوهاي ژنو، بدين معني است كه 
قصد ايران براي گفتگو با امريكا جدي 

  .  است
امريكا با ايران معامله اي  احتماال     

كرده است كه يك رشته گفتگوهاي 
دو . پنهاني ميان دو طرف انجام بگيرند

طرف پنهان نمي كنند كه ميان 
واشنگتن و تهران، امري واقع شده 

اما هنوز معلوم نيست كدام امر . ستا
  .واقع شده است

خبرگزاري جمهوري اسالمي خبر  ●
داد كه متكي با دو سناتور عضو 
كميسيون امور خارجي سنا، ديدار و 

اما بنا بر اطالع . گفتگو كرده است
استراتفور، اين ديدار انجام نگرفته 

در عوض، شنيده شد كه او با . است
. ده استهانري پرشت، مالقات كر

هانري پرشت مسئول بخش سياسي 
سفارت امريكا در تهران، در سالهاي 

و بعد از آن، مسئول  1976تا  1972
بخش ايران، در وزارت خارجه امريكا، 

. ، بوده است1980تا  1988در سالهاي 
اما تحول . او اينك بازنشسته است

وضعيت ايران را تعقيب مي كند و بر 
اعتماد اينست كه ايران طرف قابل 

براي امريكا است و امريكا نبايد ايران 
را مجازات اقتصادي و يا تهديد به 

  .حمله نظامي كند
  

در پايان ديدار البرادعي از * 
ايران قرار بر بازرسي از 

اكتبر  52تأسيسات اتمي قم در 
  :شد

  
،  خبرگزاري 2009اكتبر   4در  ◄

بهنگام : فرانسه از تهران گزارش كرد
ي از تهران، موافقت شد ديدار البرادع

اكتبر  2۵كه بازرسان آژانس، در  
، از تأسيسات اتمي قم بازرسي 2009
البرادعي كه در كنار علي اكبر . كنند

صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي 
ايران، در كنفرانس مطبوعاتي شركت 

روابط ايران با  :كرده بود، گفت
به » توطئه«قدرتهاي غربي از تقابل و 

او .  تعاون تغيير كرده استهمكاري و 
متقاعد است كه مشكل برنامه اتمي 

  . ايران از راه ديپلماسي حل مي شود
براي ما مهم اينست كه از تأسيسات     

اتمي قم بازرسي كنيم و اطمينان 

حاصل كنيم كه به داليل صلح آميز 
ما توافق كرديم كه .  ساخته شده است

 و.  اكتبر انجام بگيرد ٢۵بازرسي در 
باز او اعالن كرد كه نمايندگان امريكا 

اكتبر، به وين  19و روسيه و فرانسه، در 
مي آيند تا با نماينده ايران در باره 
غني كردن اورانيوم ايران در يك 

  .كشور ثالث گفتگو كنند
 6الورو، وزير خارجه روسيه در  ◄

اكتبر گفت قرار بر تحويل اورانيوم 
و غني غني شده توسط ايران به روسيه 

در صد در روسيه و  20شدنش تا 
چگونگي . بازگردانش به ايران است

  .آن در گفتگوهاي وين معين مي شود
  

نماينده امريكا در سازمان ملل * 
در  1+ ۵كشورهاي : مي گويد

 گفتگوهاي پرحجمي با ايران
  :ندتهس

  
اكتبر، آسوشيتد پرس گزارش  4در  ◄

  : كرده است
كا در سوزان رايس، نماينده امري ●

واشنگتن : سازمان ملل متحد مي گويد
و ديگر اعضاي شوراي امنيت كه حق 
وتو دارند مجازاتهائي را بررسي كردند 
كه هرگاه ايران ثابت نكرد برنامه 
اتميش نظامي نيست، تسليم شوراي 
امنيت خواهد شد كه اين شورا آنها را 

  . وضع كند
در مرحله  1+۵و نيز، كشورهاي  ●
. با ايران هستند» جمگفتگوهاي پرح«

اما ايران مدت محدودي در اختيار 
دارد براي اين كه در هاي تأسيسات 
اتمي خود را برروي  بازرسان آژانس 

او . بين المللي انرژي اتمي بگشايد
حاضر نشد بگويد در چه تاريخ مدت 

  . در اختيار ايران بسر مي رسد 
ايران سه گزينه در : رايس گفت ●

ي مجازات ايران، از برا: اختيار دارد
طريق شوراي امنيت عمل كند و بدون 
مراجعه به شوراي امنيت، به اتفاق 
متحدان اروپائي خود عمل كند و يا 
خود به تنهائي مجازات را وضع و به 

  . اجرا بگذارد
رفتن البراعي به ايران و : انقالب اسالمي

تاريخها كه معين شده اند، حاكي از آنند 
برنامه «گوهاي ژنو، كه موضوع اصلي گفت

بدين قرار، رژيم . بوده است» اتمي ايران
يك زبان : كودتا همچنان دو زبان دارد

در باره برنامه اتمي (براي مردم ايران 
و يك زبان ) ايران گفتگو نمي كنيم 

در باره ( براي طرفهاي خارجي خود 
  ).برنامه اتمي خود گفتگو مي كنيم

  
اثر تسلط سپاه بر اقتصاد 

در تشديد مجازاتهاي  ايران
مجازاتهاي  /اقتصادي ايران

اقتصادي كه امريكا طراحي 
  :كرده است

  
دزديدن فيزيك دانان اتمي * 

يكي از روشهاي اسرائيل براي 
متوقف كردن برنامه اتمي 

  :ايران
  
  ، خبر گم شدن 2009سپتامبر  27در  ◄

شهرام اميري، متخصص فيزيك اتمي، 
ه بود، ماه پيش از آن ربوده شد 3كه 

او در دانشگاه مالك اشتر، . انتشار يافت

. متعلق به سپاه، تدريس مي كرد
مطبوعات ايران خبر دادند كه همسر او 
به وزارت خارجه رفته و براي يافتن 

همسر . شوهرش، استمداد كرده است
گم «او در سفر زيارتي به عربستان، 

  .»شده است
 9در  مهر به گزارش خبرگزاري ◄

به  »الشرق االوسط«وزنامه ر،  88مهر  
نقل از متكي وزير امورخارجه ايران 

ما شكايت خود : گزارش كرده است
در باره ربوده شدن دانشمندان اتمي 
ايران را تقديم مجامع جهاني مي 

متكي بر اين باور است كه چهار  .كنيم
تن از كارشناسان اتمي ايران ربوده 
شده و هم اكنون يا در اختيار آمريكا 

ند يا در يكي از كشورهايي كه هست
  .آمريكا تصميم گرفته زنداني اند

شهرام اميري اولين ايراني است كه      
متكي معتقد است در ماه گذشته در 
عربستان سعودي ربوده شده و تا كنون 

پيش . تبدست نيامده اس خبري از او 
معاون سابق  رضا عسكري لياز او، ع
نفر  . دفاع در تركيه ربوده شدوزارت 

سوم شخصي به نام  اردبيلي است كه 
ربوده در گرجستان مي گويد  متكي 

  .استشده 
سفير سابق ايران   ،نصراهللا تاجيك    

، يكي ديگر از كارشناسان در انگلستان
خواهان هسته اي ايران است كه ايران 

  .استآزادي او 
است الشرق االوسط همچنين مدعي    
موجب ه تخليه اطالعاتي اين افراد ك

اتمي قم لو  كه تاسيسات است شده
ايران به شدت از اين مساله . برود

  .ناراحت است
  

اثر چنگ افكندن سپاه بر * 
اقتصاد ايران برباز شدن دست 
امريكا و اروپا براي وسعت و 
شدت بخشيدن به مجازاتهاي 

  :اقتصادي ايران
  
،  استراتفور، 2009سپتامبر  23در  ◄

لي در باره تحليل بسيار مفص –گزارش 
مجازاتهاي اقتصادي ايران كه امريكا 

قسمتي از . تهيه كرده، انتشار داده است
اين گزارش به اثر تسلط سپاه بر اقتصاد 
ايران در آسان شدن كار امريكا در 
وسعت و شدت بخشيدن به مجازاتهاي 

  :اتمي اختصاص دارد
امريكا سپاه پاسداران انقالب اسالمي  ●

تروريستي اعالم ايران را يك سازمان 
بنا بر اين، هر بخش از .  كرده است

اقتصاد ايران به كنترل سپاه در مي 
زيرا . آيد، مشمول مجازات مي شود

همكاري با بخشهاي اقتصادي كه تحت 
كنترل سپاه قرار مي گيرند، همكاري با 
.  يك سازمان تروريستي تلقي مي شود

هم اكنون سپاه بخش انرژي را نيز به 
در آورده است و اين امر،  كنترل خود

كار فشار بر شركتهاي نفتي را آسان 
حتي شركتهائي كه به . كرده است

ايران بنزين مي فروشند، از اين پس، با 
  .تهديد امريكا روبرو هستند

اكتبر  2كنگره امريكا در : انقالب اسالمي
،  قانون مجازات شركتهاي نفتي را 2009

  .وشندتصويب كرد كه به ايران بنزين بفر
هدف از طرحي كه امريكا تهيه  ●

كرده است فلج ساختن اقتصاد ايران 
حكومت امريكا نمي گويد .  است

چيست؟  اما » فلج كننده«مرادش از 
هويدا است كه قصدش وارد كردن 
ضربه كاري به نقطه اي از اين اقتصاد 

با توجه به .  است كه فلج كننده است
 نياز ايران به واردات بنزين، نقطه

  ضعف، واردات بنزين است
با تعرض ديپلماتيك قاطعانه، امريكا  ●

مي خواهد شركتهاي نفتي فروشنده 
.  بنزين به ايران را از اين كار بازدارد

امريكا بر اينست كه با جلوگيري از 
صدور بنزين به ايران، رژيم ايران 

تحت فشار شديد قرار مي گيرد و 
ناگزير مي شود در مورد برنامه اتمي 
  . خود، امتيازهاي جدي به  غرب بدهد

درصد  20سهم سپاه از بنزين ايران  ●
 استراتژي كنوني حاصل اوال . است

 2007تصميم كنگره امريكا در سال 
در آن سال، كنگره سپاه . است

پاسداران را يك سازمان تروريستي 
تسلط   و ثانيا . خارجي توصيف كرد

ينك ا.  روز افزون سپاه بر اقتصاد ايران
سپاه در تمامي بخشهاي اقتصاد ايران 

بنا بر اين، كار بر امريكا، . حضور دارد
در تشديد مجازاتهاي اقتصادي،  آسان 

طرحي كه امريكا تهيه . گشته است
نفت : كرده است، دو قلمرو اصلي دارد

  :و نظام بانكي ايران
  

نظام بانكي امريكا بر آنست كه * 
ايران را دچار خفقان كند و 

هاي فروشنده را از فروش شركت
بنزين به ايران منصرف كند و 
بدين سان، از سوئي مانع از 
سرمايه گذاري در نفت و گاز 
ايران شود و از سوي ديگر، 
ايران را از لحاظ سوخت در 

     :مضيقه بگذارد
  
اكتبر، در كنفرانس صندوق بين  4در  ●

المللي پول در استانبول، وزير خزانه 
شورهاي ديگر داري امريكا از ك

خواست به تحريم بانكهاي ايران به 
هدف از اين تحريم اينست .  بپوندند

در . كه نظام بانكي ايران فلج بگردد
صورتي كه غرب به اين تحريم بپوندد 
و بانكهاي ايران نتوانند براي مشتريان 
خود اعتبار بازكنند، اقتصاد ايران 
گرفتار مشكالتي مي شود كه يكي از 

  .استآنها ركود 
امريكا با شركتهاي فروشنده بنزين به  ●

ايران و با شركتهاي كشتي راني و نيز 
بيمه ها تماس بر قرار كرده است و آنها 
از خطرهاي معامله با يك دولت 

چرا كه .  تروريست ترسانده است
معامله با ايران، بطور غير مستقيم، معامله 
با سپاه پاسداران است كه يك سازمان 

بديهي . حسوب مي شودتروريستي م
است سپاه با انجام اين معامله ها، از 
لحاظ مالي، فربه مي شود و خطرش 
بمثابه يك سازمان تروريستي، افزايش 

  . پيدا مي كند
 20بنابر قول منابع استراتفور،  سپاه      

درصد بنزين را از آن خود كرده 
مي گويد براي مصارف سپاه . است
نيز شركت ملي نفت ايران . است

دارد » خاتم االنبياء«روابط نزديك با 
كه ساختمانهاي شركت نفت را مي 
سازد  و لوله هاي نفت و گاز را مي 

  . كشد
 20اين امر كه سپاه : انقالب اسالمي

درصد بنزيني را به خود اختصاص داده 
است كه در ايران مصرف مي شود، با 

به احتمال . فعاليتهاي سپاه نمي خواند
بخش بزرگي از آن را بسيار زياد، 

مالي ، به قيمت بازار  –مافياهاي نظامي 
مابه التفاوت را به آزاد، مي فروشد و 

هرگاه قواي مسلح بنزين  .جيب مي زنند
را منبع درآمد نسازند و مصرف سوخت 
آنها حساب و كتاب پيدا كند و دستگاه 
اداري و شركتهاي دولتي نيز چنين 

يدا مي كنند، ايران مازاد بنزين نيز پ
  .كند
بازداشتن شركتهاي فروشنده از  ●

فروش بنزين به ايران، كاري است كه 
از مدتها پيش دنبال مي شود و دارد 

ايران از : نتايج خود را آشكار مي كند
شركت : شركت بنزين مي خرد ۵

و ترافيگورا ) هلندي/ سوئيسي(ويتول 
و ريلينس ) هلندي/ سوئيس (

گلنكور و ) هندي (اينداستري ليمتيد 
شركت ).  فرانسوي(و توتال ) سوئيسي(

  نيز قرار بود در ) انگليسي(نفت ب پ 
  

  10در صفحه 

 رژيم ميان دو ترس
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اما با توجه به . ليست قرارداده شود
،  عملكرد اين 2008اينكه در سال 

ميليارد دالر  130شركت در امريكا 
، بطور 2008بوده است و از سال 

مستقيم به ايران بنزين نفروخته است، 
  . ت قرار داده نشددر فهرس

ريلينس هندي چشم به بازار امريكا     
دوخته است و برآنست كه مصوالت 
نفتي خود را در اين بازار بفروش 

هزار  ۵٨٠اين شركت روزانه .  رساند
تنها در ماه .  بشكه بنزين توليد مي كند

 3/1گذشته، اين شركت دستور يافت 
ميليون بشكه بنزين در نيويورك انبار 

اين امر دليل بر اينكه شركت در . كند
. كار عملي كردن استراتژي خود است

در سال گذشته، ريلينس مقام سوم را 
اما  . در فروش بنزين به ايران را داشت

از فروش بنزين به ايران در ژانويه 
وقتي اوباما به رياست . ، كاست2009

جمهوري امريكا رسيد و سياست 
جديدي را در قبال ايران در پيش 

رفت، ريلينس به اين نتيجه رسيد كه گ
مي تواند مقام خود را در فروش بنزين 
به ايران بازيابد و در ماه مارس، فروش 

اما هيچ نشانه .  به ايران را افزايش داد
گوياي فروش بنزين از سوي اين 

ماه اخير، مشاهده نشده  3شركت در 
  .است

توتال نيز به تازگي از ميزان  فروش      
شركت . ايران كاسته است بنزين به

سرمايه گذاريهاي مهمي در خليج 
مكزيك و آالسكا بعمل آورده و صدها 
ايستگاه فروش بنزين در امريكا دارد و 
بندر آرتور، پااليشگاهي دارد كه 

هزار بشكه بنزين توليد مي  174روزانه 
از زماني كه ساركوزي، رئيس .   كند

جمهوري فرانسه در تشديد مجازات 
به امريكا پيوسته است، ديپلماسي  ايران

امريكا در منصرف كردن توتال از 
سرمايه گذاري در ايران و فروش 
بنزين به ايران موفقيت كامل بدست 

توتال ديگر به ايران . آورده است
  .بنزين نمي فروشد

بعد از ديدار هيأت فرانسوي به      
رياست فرانسوا فيون، نخست وزير 

وزير فرانسه، در  فرانسه با پوتين، نخست
سپتامبر، فرانسه لحن خود را تغيير  14
 21كوشنر وزير خارجه فرانسه در .  داد

تحريم فروش بنزين به : سپتامبر گفت
ايران بهترين روش براي وارد كردن 

  . فشار به ايران نيست
شركتهاي سوئيسي كه در فهرست      

. ي همكاري دارندگهستند كمتر آماد
و افريقاي جنوبي و در تحريم صربستان 

بتازگي، در عراق، در افتضاح مبادله 
هر سه شركت . نفت با غذا، سابقه دارند

. سوئيسي به ايران بنزين مي فروشند
هزار بشكه  33تا  30هريك روزانه 

اما ويتول .  بنزين به ايران مي فروشند
سرمايه گذاري عمده اي در امريكا 

اين شركت باتفاق شركت . كرده است
ر ماه ژانويه،  قراردادي با شل، د

ميليون  ۵۵٣حكومت امريكا، بمبلغ 
ميليون  10دالر،  بسته اند  براي تحويل 

بشگه در نفت خام براي ذخيره 
ويتول همچنين . استراتژيك امريكا

شركت پاسيفيك فوئل رزرو تريدينگ 
اين شركت . كمپاني را خريده است

بنزين هواپيما  فرودگاه بين المللي 
.  لس را تأمين مي كندلوس آنج

ميليون  540درآمدش براي ويتول 
شركت .  بوده است 2008دالر در سال 

هم سرمايه گذاريهاي كوچك ديگري 
در نقاط مختلف امريكا بعمل آورده و 
هم بنا بر سرمايه گذاريهاي گسترده اي 

اما گلنكور نيز .  در اين كشور دارد
باتفاق شل قرار داد ديگري با حكومت 

 26000ا، براي تحويل روزانه امريك
تا  2009بشكه نفت خام، از ماه مه 

،  محض ذخاير استراتژيك 2010ژانويه 
اين شركت . امريكا، امضاء كرده است

صاحب كارخانه هاي روي و دو 
كارخانه آلومينيوم سازي بزرگ در 

ترافيگورا نيز مانند .  امريكا است
گلنكور صاحب سرمايه هاي بزرگي در 

و حكومت كانادا نيز .  ستكانادا ا
همچون حكومت امريكا بر مجازات 

  .اقتصادي ايران مصمم است
شركت پتروناس به دولت مالزي  ●

تعلق دارد، در ماه اوت، شروع به 
در سه .  فرستادن بنزين به ايران كرد

بشكه بنزين به ايران  93000نوبت، 
پتروناس در امريكا سرمايه . فروخت

و اما دولت گذاري عمده اي ندارد 
مالزي به امريكا، بلحاظ سرمايه گذاري 
و حمايت از تكنولوژي عالي، سخت 

درصد از  19حدود . وابستگي دارد
صادرات مالزي مستقيم به امريكا مي 

شركتهاي امريكائي نظير دل و . رود
موتوروال و اينتل و آژيلنت و ژنرال 
الكتريك  و ماتل و وسترن ديجيتال، 

مده اي در مالزي سرمايه گذاريهاي ع
بنا براين، براي امريكا .  بعمل آورده اند

مشكل نيست حكومت مالزي را برآن 
دارد كه پتروناس را از فروش بنزين به 

  .ايران بازدارد
در درازمدت، تحريم ايران توسط  ●

شركتهاي بزرگ نفتي، براي ايران 
زيرا نفت و گاز . مشكل ساز مي شود

مده و به ايران به سرمايه گذاريهاي ع
تكنولوژي نياز دارد و اين دو نياز را نيز 

  .اين شركتها مي توانند برآورند
اما شركتهاي حمل و نقل و بيمه  نيز  ●

عمده بنزيني كه به : تحت فشار هستند
ايران حمل مي شود را شركتهاي 

ژاپني و نروژي و آلماني و انگليسي  
شركت بيمه لويدز  و .  حمل مي كنند

در مونيخ و شركت  شركت بيمه ري
موتوئل پرتكشن اند اينداستري 

برخي . آسوسييشن ژاپني بيمه مي كنند
از شركتهاي بيمه پيام امريكا را در 

اما تا وقتي كه امريكا . يافت كرده اند
بر فشار خود نيفزوده و اين شركتها 
خود را با اتهام معامله غير مستقيم با 

روبرو ) سپاه(يك سازمان تروريستي 
ه اند، به معامله با ايران ادامه مي نديد
  . دهند

اما بازداشتن تانكرها از بردن بنزين      
زيرا تحت . به ايران بسيار مشكلتر است

پرچمهاي مختلف مي توانند بنزين 
شركت كشتي راني كه از . حمل كنند

قرار در حمل بنزين به ايران نقش 
عمده دارد، شركت روسي سووكم 

رين شركت فلوت  است كه بزرگ ت
رئيس آن، . كشتيراني روسي است

رئيس دفتر رئيس جمهوري روسيه و 
معاون پيشين نخست وزير اين كشور، 

بيشترين بخش .  سرگي ناريشكين است
بنزين كه به ايران حمل مي شود 

  .توسط اين شركت است
فشار به شركتهاي بيمه و حمل و نقل  ●

اما تانكرها .  مواد نفتي ادامه دارد
اين . بنزين را به ايران حمل مي كنند

تانكرها از بندر جبل علي در دوبي 
حكومت امريكا . بطرف ايران مي روند

از اين امر آگاه است و بطور مرتب با 
امير امارات در باره تشديد مجازاتهاي 

اما امارات . كندايران، گفتگو مي 
در .  مناسبات عميقي با ايران دارد

از . واقع، تعادلي برقرار كرده است
لحاظ امنيت خويش، روابط خود را با 
امريكا مستحكم كرده است و از لحاظ 
اقتصادي، با ايران است كه روابط خود 

تا وقتي كه . را گسترش بخشيده است
امريكا فشار سخت وارد نكند، دولت 

  . ن تعادل را برهم نمي زندامارات اي
روشي كه امريكا براي تشديد  ●

مجازاتهاي ايران برگزيده است، نه 

نيازمند تصويب شوراي امنيت است و 
نه نياز به كنارآمدن با روسيه و چين را 

با اين حال، امريكا در صدد .  دارد
  :معامله با روسيه نيز هست

  
شده است  ايران وسيله اي * 

بر امريكا از آن كه روسيه در برا
  :استفاده مي كند

  
سپتامبر، استراتفور به استفاده  24در  ◄

روسيه از ايران در روابط خود با 
  :امريكا پرداخته است

حاال ديگر روسيه توان خويش را  ●
بازيافته است و برآنست كه نفوذ 

با آنكه با تهاجم .  خويش را بازجويد
ژئوپليتيك غرب در بسياري از 

ز خود، مقابله موفقيت كشورهاي همر
آميز كرده است، اما از امريكا مي 
خواهد از توسعه ناتو به كشورهائي 
چون گرجستان و اوكرائين خود كند 
و از ايجاد پايگاه نظامي در لهستان 

  .چشم بپوشد
براي اين كه روسيه بتواند امريكا را      

ناگزير كند با خواستش موافقت كند، 
يكي از . داردنياز به برگ هاي برنده 

روسيه، از سال .  اين برگها، ايران است
، براي ايران، در بوشهر، نيروگاه 1995

اتمي مي سازد اما آن را تمام نمي كند 
زيرا مي خواهد از . و تحويل نمي دهد

با . آن در معامله با امريكا، استفاده كند
ايران معامله اسلحه كرده است اما 

را  S-300هنوز موشكهاي ضد هوائي 
روسيه .  به ايران تحويل نداده است

مانع از وضع مجازاتهاي سخت از 
.  سوي شوراي نگهبان شده است

برگهائي كه در دست روسيه است، 
امريكا را ناگزير كرده است در مورد 
خاورميانه، با روسيه، جداگانه به گفتگو 

تا زماني كه روسيه بتواند از .  بنشيند
كا استفاده ايران در روابط خود با امري

كند، ايران برگ برنده اي در دست او 
  . است

اما اينك طرح مجازاتهاي بالنسبه      
سخت را تهيه كرده است كه اجراي 
آن نياز به تصويب شوراي امنيت ندارد 
تا روسيه بتواند از حق وتو خود 

  . استفاده كند
از  جمله مجازاتها، تحريم صدور      

يك سوم  ايران. بنزين به ايران است
. مصرف نبزين خود را وارد مي كند

بيشتر اين بنزين نيز از راه خليج فارس 
قطع ورود بنزين .  وارد ايران مي شود

به ايران رژيم و اقتصاد ايران را ويران 
در برابر تهديد شدن به قطع . مي كند

جريان بنزين به ايران، رژيم اين كشور 
ناگزير مي شود در باره برنامه اتمي 

  . امتيازهاي واقعي بدهد خود
ونزوئال كه خود را مخالف امريكا مي  ●

داند قبول كرده است به ايران بنزين 
   20روزانه بيشتر از  اما اوال . صادر كند

هزار بشكه نمي تواند به ايران صدار 
نفتكشهائي كه بخواهند  كند و ثانيا 

بنزين از ونزوئال به ايران ببرند،  توسط 
امريكا توقيف شدني نيروي دريائي 

  . هستند
چين شروع كرده است به صدور  ●

 140روزانه . بنزين به كشورهاي دنيا
با توجه به . هزار بشكه صادر مي كند

وضعيتي كه ايران پيدا كرده است، 
چين مي تواند از موقعيت استفاده 

اال اينكه ايران نمي تواند براي .  كند
مدتي دراز از چين بنزين وارد كند 

ا چين در روابط بازرگاني با امريكا زير
است كه هرگاه پاي تحريم بميان 
بيايد، زيان عمده اي به چين وارد مي 

  .شود
روسيه و چند كشور آسياي ميانه مي  ●

در اين .  توانند به ايران بنزين بفروشند
صورت، نه امريكا و نه اسرائيل،  نمي 
توانند با توسل به نيروي نظامي مانع از 

اما . بنزين به ايران شوندجريان 
ظرفيت توليد پااليشگاه هاي اين 

كشورها كم است و قادر به تأمين نياز 
  .ايران نيستند

بشكه  176000روزانه  ايران، معموال      
اين ايام، روزانه . بنزين وارد مي كند

هزار بشكه وارد و انبار مي كند تا  400
در . اگر تحريم شد، بنزين داشته باشد

تحريم، روسيه و چند كشور  صورت
جزء شوروي سابق، مي تواند نياز پايه 

  .را تأمين كنند
بدين سان، ايران رژيمي  :انقالب اسالمي

را پيدا كرده است كه چون به موجوديت 
 –خود و رانت خواري مافياهاي نظامي 

مالي تقدم مطلق مي بخشد، هم كشور را 
به غارت قدرتهاي خارجي مي دهد و هم 

مي شود در دست روسيه و » رندهبرگ ب«
عامل بازسازي قدرت مزاحمي مي گردد 
كه روسيه براي ايران بود و به كشور 

  . زيانهاي غير قابل جبران وارد مي كند
  

ديدار و گفتگوهاي محرمانه * 
رؤساي ستاد ارتشهاي اسرائيل و 

  :فرانسه و امريكا در باره ايران
  
اكتبر ژروزالم پست اطالع  4در  ◄

است كه ژنرال گابي اشكنازي،  داده
اكتبر،  4رئيس ستاد ارتش اسرائيل، در 

محرمانه به فرانسه رفته است تا 
درياساالر مايكل مولن، رئيس ستاد 
مشترك ارتش امريكا و ژنرال ژان 
لوئي ژرژلين، رئيس ستاد ارتش فرانسه، 

  .گفتگو كند
موضوع گفتگوي ژنرال اشكنازي با      

تش امريكا كه در رئيس ستاد مشترك ار
نرماندي ديدار مي كنند، ايران و 
سوريه و حزب اهللا و  تمرين دفاع 
مشترك موشكي اسرائيل و امريكا 

اين تمرين، در اواخر اين ماه .  است
در اين تمرين ضد .  انجام مي شود

و سه  Arrowموشك اسرائيلي بنام 
سامانه ضد موشكي امريكا، بنامهاي 

Thaad  وAegis  وPAC3 ر مدت د
تمرين، در اسرائيل ، مستقر و بكار برده 

عصر هنگام، ژنرال .  خواهند شد
اشكنازي به پاريس مي آيد تا هم از 
هيأت نظامي اسرائيل در فرانسه ديدار 

او با رئيس .  كند و هم با ژنرال ژرژلين
ستاد ارتش فرانسه در باره همكاري 
هاي دو ارتش و بخصوص در باره 

. خواهد كرد وضعيت لبنان گفتگو
بخش عمده قواي سازمان ملل حاضر 
در خاك لبنان را فرانسه تأمين كرده 

اين دو در باره ايران نيز گفتگو .  است
در ماه گذشته، رئيس ستاد .  مي كنند

حمله نظامي به : ارتش فرانسه گفته بود
تأسيسات اتمي ايران، گزينه پر خطر 
است بدون اينكه اطميناني به كارساز 

  . وجود داشته باشدبودنش 
با توجه به اثر دست : انقالب اسالمي

اندازي سپاه به اقتصاد كشور در طرح و 
فلج «اجراي مجازاتهاي اقتصادي 

، غير از محكوم شدن اقتصاد »كننده
بخاطر (كشور به مصرف محور ماندن 

، )مالي –رانت خواري مافياهاي نظامي 
برمردم ايران روشن مي شود كه حق با 

وقتي پي درپي هشدار مي داديم ما بود 
كه رژيم مافياها، در همان حال كه 
بحران مي سازد، مقاومت ايران را در 
. برابر قدرتهاي خارجي، به تحليل مي برد

رژيم، با مشاهده مصوبه كنگره امريكا، 
بجاي آنكه هم بخاطر كاستن از خطر 
تحريم اقتصادي و هم بخاطر ممكن 

مصرف به كردن تغيير محور اقتصاد از 
توليد و كاستن از ميزان رانت خواري، 
دست سپاه را از اقتصاد كوتاه كند، 
اقتصاد كشور را يك جا به تصرف سپاه 
داد و روز به روز بروخامت وضعيت 

  :اقتصادي كشور افزود

 –بديهي ها بزرگ 
نقدينگي و تورم افزايش 

صنعت مي  –مي يابند 
خوابد و ايران بهشت 

ه سپا -واردات مي شود 
  صاحب بخش دولتي

  :مي شود 
  

هي هاي دولت و بانكهاي بد* 
مركزي عامل دولتي به بانك 

و  بزرگ شدن حجم نقدينگي
  :افزايش ميزان تورم گشته است

  
، ايلنا گزارش كرده 88مهر  ۵در  ◄

 به دولتي بانك 11 بدهي ميزان: است
 هب گذشته سال پايان تا مركزي بانك
 معادل تومان ميليارد هزار 32 از بيش
 كه رسيد ريال ميليارد 815و هزار 328
 و كشاورزي بانكهاي ميان اين در

 .شدند اعالم بانكها بدهكارترين مسكن
 معتقدند اقتصادي كارشناسان 

 و پولي امور در دولت هاي دخالت
 شدت بر اخبر هاي سال طي بانكي

 طوري به افزوده بانكي نظام مشكالت
 بانك به ها بانك و دولت بدهي كه

 نقدينگي رشد اصلي داليل از مركزي،
 در دولت عملكرد. است شده تورم و

 عامل توسعه، چهارم برنامه طول
 به ها بانك و دولت بدهي افزايش
 تا شد موجب و بود مركزي بانك
 هاي شركت و دولت بدهي حجم
 2۵ از بيش به 87سال پايان تا دولتي
. يابد افزايش تومان ميليارد هزار

 31 از بيش به ها انكب بدهي همچنين
 1387 ماه دي در تومان ميليارد هزار
 بانكي سيستم به دولت بدهي. رسيد
 14 از مركزي بانك و ها بانك شامل
 83 اسفند در تومان ميليارد 870 و هزار

 87 پايان تا تومان ميليارد هزار ٢۵ به
 را درصد 40 معادل رشدي كه رسيد
  .دهد مي نشان

  
 200حجم نقدينگي از مرز * 

  :هزار ميليارد تومان گذشت
  
، اعتماد خبر داده 88مهر  2در  ◄

 اعالم مركزي بانك كل رئيس استژ 
 200 مرز از كشور نقدينگي حجم كرد
 اين با. گذشت تومان ميليارد هزار

 سال چهار در نقدينگي حجم حساب
 به نسبت درصد 198 نهم دولت فعاليت
 حجم. است داشته افزايش 83 سال

 تا ايران در پول پيدايش زا نقدينگي
 و ميليارد هزار 68 معادل 83 سال پايان
 برنامه در. بود تومان ميليون 586

 تورم كنترل منظور به شد قرار چهارم
   كنترل درصد 20 حد در نقدينگي رشد
 در نژاد احمدي ظهور با اما شود

 دولت گيري شكل و اجرايي مديريت
 92 به درصد 34 رشد با نقدينگي نهم
 در روند اين. رسيد تومان ميليارد ارهز

 هاي سياست اتخاذ دليل به 85 سال
 بيشتري شدت مالي و پولي انبساطي
 دومين مظاهري طهماسب. گرفت
 نهم دولت در مركزي بانك كل رئيس

 متمم بر انگشت نقدينگي رشد بيان در
   اعتبارات و سال اين در دولت هاي
 در سال اين در دولت. گذاشت بانكي
 هاي بنگاه به وام پرداخت قالب

 به را منابع از عظيمي حجم زودبازده
   سياستي چنين نتيجه. كرد پمپاژ اقتصاد

  
  11در صفحه 

 رژيم ميان دو ترس
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 رسيدن و نقدينگي درصد 40 رشد
 تومان ميليارد هزار 128 به آن حجم
 عرض در نهم دولت واقع رد. بود

 كل اندازه به سال دو از كمتر زماني
 دينگينق حجم بر كشور پول تاريخ
 گفت توان مي تنها كه اقدامي. افزود

 او همراه تيم و نژاد احمدي دست از
 و رشد به رو روند. آيد مي بر

 در را خود آثار نقدينگي هشداردهنده
 ها قيمت افزايش با و داد نشان تورم
 نفت قيمت افزايش از مست كه دولت

  . شد سرگيجه دچار رفت مي پيش به
  

سال در : ايران بهشت واردات* 
ميليارد دالر  3/10، واردات 87

  :افزايش يافته اند
 
، سرمايه گزارش 88مهر  12در  ◄

  ه گزارش نماگرهاي ب: كرده است
بانك مركزي، مبادالت خارجي اقتصاد 

با تاثير گرفتن از  1387ايران در سال 
تحوالت مثبت بازار جهاني نفت و روند 
رو به تزايد واردات كاال و خدمات با 

ميليون  872هشت ميليارد و افزايش 
دالري كسري تجاري غيرنفتي روبه رو 
بوده و تراز بازرگاني غيرنفتي كشور در 

 868هزار و  ۵٧اين سال معادل 
ميليون دالر كسري داشته كه در مقايسه 

ميليون  996ميليارد و  48با كسري 
درصد  1/18بالغ بر  1386دالري سال 

ر به عبارت ديگ. افزايش نشان مي دهد
اگر درآمد نفت و گاز را از تراز حساب 
جاري كم كنيم رقم تراز حساب جاري 

به ترتيب معادل  87و 86در سال هاي 
 .ميليارد دالر خواهد بود 8/57و  49

اين امر بيان كننده پررنگ تر شدن 
جايگاه بخش نفت در بخش خارجي 
اقتصاد ايران است، به شكلي كه 

ا تنه 1387صادرات غيرنفتي در سال 
روز واردات  98پاسخگوي تامين مالي 

كشور بوده و اين در حالي است كه 
صادرات غيرنفتي كشور در سال هاي 

به ترتيب تامين مالي  1386و  1385
روز از واردات  100و  122حدود 

. كشور در سال را پوشش مي داد
ميليارد دالري واردات به  10افزايش 

كشور نيز باعث شده كه تراز حساب 
ميليارد دالر در سال  ۵/٣٢از جاري 

  .كاهش يابد 87در سال  9/23به  86
خالص حساب سرمايه كشور در سال    

ميليارد و  9 از كسري معادل 1387
ميليون دالري برخوردار بوده  ۵٩۶

 14(كه در مقايسه با كسري سال قبل 
از كاهش ) ميليون دالر 165ميليارد و 

درصدي برخوردار  32 قابل مالحظه
اين در حالي است كه تراز . است بوده

حساب سرمايه در دولت خاتمي 
همواره مثبت بوده و به ترتيب در سال 

و  4476، ٢۵34معادل  83تا  81 هاي
  .ميليون دالر بوده است 7388
،  به گزارش ايلنا،  88مهر  13در  ◄

محمد پارسا، رئيس هيات مديره 
سنديكاي صنعت برق با اشاره به 

در : ه استله نظام گفتسا 20انداز  چشم
درصد  80ساله بايد  20پايان برنامه 

درآمدهاي دولت از صادرات غيرنفتي 
ميليارد دالر  140تامين شود و به مرز 

برسد و اين امر به درستي با اجرايي 
قانون اساسي و  44شدن صحيح اصل 

 پذير است رقابتي شدن واحدها امكان
اكنون قيمت تمام شده كاالي    

گران است و قيمت ارز ثابت ايراني 
نيز كشور را تبديل به بهشت واردات 

 كرده است
  

: رئيس اتاق بازرگاني ايران* 
نيمي از صنايع تعطيل و يا در 
حال تعطيل و اقتصاد كشور 

  :گرفتار ركود است
  
، به گزارش اعتماد، 88مهرماه  6در  ◄

 هيات نشست پنجمين و بيستدر 
، محمد نايرا بازرگاني اتاق نمايندگان
 اساس بر: داده است  هشدارنهاونديان 

 ايران، اتاق صنعت كميسيون گزارش
 در توليدي واحدهاي درصد ۵٠
 حال در كشور صنعتي مناطق اكثر

. هستند شدن تعطيل شرف در يا تعطيلي
 دهد مي نشان بازرگاني اتاق تحقيقات

 صنعتي و توليدي واحدهاي اكثر
 درصد 30 از كمتر با كشور بزرگ

 كار به مشغول خود اسمي فيتظر
 ظرفيت تمام از استفاده عدم. هستند

 انساني منابع تضييع توليدي واحدهاي
 واحدهاي برخي . است آالت ماشين و

 اقتصادي شرايط دليل به توليدي
. هستند انساني نيروي تعديل به مجبور
 و است جدي ايران اقتصاد در ركود
 رونق كشور در بكوشيم همه بايد

 مي ما همه البته. شود ايجاد اقتصادي
 به ديگر چيز هر از بيش ما جامعه دانيم

 با بايد ما. دارد احتياج اميدواري
 نياز اميد ايجاد اما كنيم، مقابله نااميدي

 جديد نسل. دارد اقتصادي رونق به
 در. كند احساس را رونق اين بايد

 قابل تعداد فعلي شرايط در كه حالي
 شرف در يتوليد واحدهاي از توجهي
 خوبي پيام جديد نسل هستند، تعطيلي

  . كند نمي دريافت شرايط اين از
رژيم كودتا بنا بر ناگزير : انقالب اسالمي

  .كردن نهاونديان از استعفاء دارد
  

وزارت بازرگاني با دادن * 
 32مجوز براي وارد كردن شكر، 

كارخانه قند را گرفتار تعطيل 
  :كرده است

  
  
گزارش خبر ، به 88مهر  6در  ◄

 »نماينده« ،پور قاضي نادر، مهرگزاري 
 اينكه بيان بادر مجلس مافياها،  اروميه

 وزارت دوره در شكر واردات
 كارخانه 32 تعطيلي به منجر ميركاظمي

 واردات : ه استگفت شد، ايران قند
 اين به را مملكت كه كيست دست شكر
 در اروميه نماينده. است درآورده روز

 23 ماده 11 بند به داستنا با مجلس
 تذكري در مجلس داخلي نامه آيين
 سال دو در ميركاظمي داشت؛ اظهار

 با را ايران قند كارخانه 32 گذشته
 مي وزير اين. كرد تعطيل شكر واردات
 در اين كند، وارد شكر دوباره خواهد
 كارخانه چهار امسال كه است حالي
 28 و شده تعطيل كشور كل در قند

 كار ظرفيت درصد 30 اب قند كارخانه
 پنج غربي آذربايجان در.  كنند مي

 هشت خراسان استان در و كارخانه
 400 كارخانه هر و دارد وجود كارخانه

 كارگران اين دارد، كارگر نفر هزار تا
 كنند، تامين را خود خانواده كجا از

 مملكت كه كيست دست شكر واردات
   ...؟است درآورده روز اين به را
  

ميليارد دالر  4تا  ۵/3  ساالنه* 
گاز چاه هاي نفت سوزانده مي 
شود، هم انرژي هدر مي رود و 
  :محيط زيست را آلوده مي كند

  
، به گزارش 88مهر  6در  ◄

خبرگزاري مهر، قدرت اهللا نصيري 
، نفت وزارت در مسئول مقام يكپور، 

 ميليارد 22 ساالنه سوختنبا : گفته است
 با نفت، همراه گازهاي مكعب متر

 وارداتي گاز قيمت احتساب
 آوري جمع عدم از ساالنه ، تركمنستان

 دالر ميليارد 4 تا 3.5 گاز ميزان اين
 .شود مي كشور نصيب النفع عدم

 نشستي در ،نصيري اهللا قدرت     
 وضعيت آخرين با رابطه در خبري
 گازهاي آوري جمع طرحهاي اجراي
 توسط شده توليد اي گلخانه

 و گاز نفت، داريبر بهره واحدهاي
 ايجاد و پتروشيمي هاي مجتمع

 دي سي" طرحهاي ملي درآمدهاي
 سياستهاي از يكي: ه استگفت ،"ام

 گازهاي كاهش نفت وزارت كلي
 واحدهاي در شده توليد اي گلخانه

  .است خود مجموعه زير
، )88مهر  3(مهر  باز به خبرگزاري ◄
 ميليون 44 حدود روزانه اكنون هم
 و ها پااليشگاه مشعل در گاز مكعب متر

 اي استفاده كوچكترين بدون ميادين
 معادل گاز ميزان اين كه سوزد مي

 .است تركيه كشور روز يك مصرف
هرگاه رژيم مافياها : انقالب اسالمي

براستي نگران نياز كشور به انرژي بود، 
 .اين سان ثروت ملي را نمي سوزاند

  
سپاه مفت مالك مخابرات * 

  !:شده است
 
، سايت آينده گزارش 88مهر  8ر د ◄

 اطالعات خبري منابع: كرده است
 تصاحب پرده پشت از جديدي
 :كردند منتشر را سپاه توسط مخابرات

 گزارش بنابر كه خريدار كنسرسيوم
 به ايران اسالمي جمهوري خبرگزاري

 قادر نه دارد، وابستگي سپاه تعاون بنياد
 ميليارد 1500 پرداخت پيش تأمين به

 نه و است مذكور معامله يتومان
 .است كرده ارائه را قانوني ضمانتهاي

 ميليارد 8 قيمت با كه مذكور معامله     
 اقتصاد تاريخ معامله بزرگترين دالر
 حالي در شود، مي محسوب ايران

 شركت رقيب تنها كه گرفت صورت
 از قبل ساعت چند خريدار، حكومتي

 نسازما رئيس زنگنه، كرد نامه با ،معامله
 فقدان بهانه به سازي، خصوصي
 گذاشته كنار معامله از امنيتي صالحيت

حال آنكه  صالحيت امنيتي   .شد
 در ، يزد كوير پيشگامان كنسرسيوم

 لحاظ  از ، ماهه چند اي پروسه
 شده تأييد امنيتي و حقوقي اقتصادي،

 شركت ، نهايي تأييد از پس و بوده
 تومان ميليون 800 حدود مذكور
 مديران اظهار بنابر ( سفته دخري جهت
 جهت تومان ميليارد 14 و) شركت اين
 موردنياز هاي ضمانت و وثيقه تهيه

   هزينه
  .بود كرده

 وارد كردن با و ساعات آخرين در    
 وجود به شرايطي پنهاني، فشارهاي

 ،تحليلگران برخي اعتقاد به كه آمد
 ايران اقتصاد تاريخ معامله بزرگترين

 .بت انجام شدبدون وجود رقا
 ذي عناصر از گروهي شود مي گفته    

 جمع دارند، قصد سپاه  در نفوذ
 هاي شركتهاي ادعائي  بستانكاري
 قرارگاه مانند سپاه به وابسته اقتصادي
 رااز دولت ... و االنبياء خاتم سازندگي

ميليارد   1500بجاي بخش عمده  
  .، محاسبه كندپرداخت پيشتومان 

 نيز نامه ضمانت ئهارا با رابطه در
   اين كه است جريان در تالشهايي
   8 معامله در ضمانتنامه دادن از مجموعه
 به آن درصد 80 كه دالري ميليارد
 و شود مي پرداخت قسطي صورت
 تومان ميليارد هزار 8 نحوي به عمالً
 جابجا اي هزينه هيچ پرداخت بدون
 از بخشي از استفاده با سپس و شده

 مخابرات، تشرك هنگفت درآمد
 در تا شود پرداخت معامله اقساط
  .شود مجموعه اين صاحب نهايت

  
بسيج با تباني مالك بزرگ * 

ترين معدن سرب و روي 
  !:خاورميانه شد

  
 با، يه گزارش اعتماد، 88مهر  8در  ◄

 سازي خصوصي مزايده در تباني
 روي و سرب معدن ترين بزرگ

 نيروي كنترل در معدن اين خاورميانه،
 قرار پاسداران سپاه بسيج ومتمقا

 .است گرفته

 عنوان به كه "انگوران" معدن    
 روي و سرب معدن ترين  بزرگ

 و ترين بزرگ از يكي و خاورميانه
 روي و سرب معادن ترين استثنايي
 تباني طريق از شود، مي شناخته جهان

 مزايده، در آن خريدار شركت سه
 اقتصاد مهر موسسه" كنترل تحت عمال

 مهر موسسه. است درآمده "رانياناي
 نيروي به متعلق ايرانيان اقتصاد

 .است پاسداران سپاه بسيج مقاومت
 قيمت به پيش سال دو معدن اين     

 شده گذاري قيمت تومان ميليارد 600
 كف قيمت با اخير مزايده در كه بود
. است شده معامله توماني ميليارد ١۵3

 با ايران روي معادن توسعه شركت
 برنده تومان ميليارد 186 قيمت پيشنهاد

 محاسبات ديوان كه شده مزايده اين
 تباني با شركت اين است معتقد كشور

 مالكيت به قيمت كمترين با را انگوران
 .است درآورده خود
 حضور مزايده اين در كه شركتي سه

 هستند شركت يك واقع در اند داشته
 شركت سهام درصد صد كه چرا

 سهام درصد 70 و روي بازرگاني
 شركت به مربوط پاسارگاد شركت
 اختيار در مابقي و روي معادن توسعه
 .است ايرانيان اقتصاد مهر موسسه

 سپاه كه است حالي در اين   
 هفته در رقبا اخراج با نيز پاسداران
 شده مخابرات مالك ديروز از گذشته
  .است

آن دو ترس و آن روابط :  انقالب اسالمي
اقتصاد، سپاه را سركوبگر خارجي و اين 

  :مردم ايران مي كنند
  

وسپاه تنها در برابر يك 
ملت و مأمور سركوب 

  :ملت مي شود
  

  
، به گزارش خبرنامه ٨٨مهر  ٣در ◄ 

اميرکبير،  محسن بنام دانشجوی دانشگاه 
علوم پزشکی شيراز و کاوه اوالدی 
دانشجوی دانشگاه شيراز واحد داراب، 

دادگاه انقالب و  دانشجويانی هستند که به
 .کميته انضباطی احضار شدند

، به گزارش خبرگزاری ٨٨مهر  ٣در ◄ 
هرانا،  ميثم رودکی، فعال سياسی توسط 
نيروهای پليس امنيت تهران دستگير و به 

اين فعال    .زندان اوين منتقل شده است
شهريورماه، زمانی که  ٣١سياسی در  

می خواسته است، با مراجعه به دفتر 
ان ملل در شهر تهران گزارشات سازم

خود در خصوص مسائل اخير ايران را به 
  .آن دفتر برساند، دستگير شده است

، به گزارش جنبش راه ٨٨مهر  ٣در ◄ 
سبز، جواد الری يکی از بازاريان 
سرشناس بازار تهران روز چهارشنبه 

شهريورماه بازداشت شد اما خبر  ٢۵
 . دستگيری وی چند روز بعد منتشر شد

ده روز پيش از دستگيری جواد الری، 
يکی ديگر از چهره های سرشناس بازار 
تهران به نام محسن دکمه چی نيز 

گفته می شود که اين . بازداشت شده بود
بازداشت ها توسط ماموران واواک انجام 

هر دوی اين افراد در محل . شده است
 .  کسب خود در بازار دستگير شدند

: ری هرانا ، خبرگزا٨٨مهر  ٣در ◄ 
ی توقيف  محمد قوچانی سردبير روزنامه

ی اعتماد ملی به همراه سعيد ليالز   شده
تحليل گر اقتصادی و روزنامه نگار که در 

يی بعد از  های گسترده و فله پی بازداشت
انتخابات بازداشت شده بودند از زندان 

دادگاه انقالب اعزام  ٢٨ی  اوين به شعبه
 .شدند
خبرنامه  ه گزارش، ب٨٨مهر  ۴در ◄ 

اميرکبير، طی هفته پيش از اين تاريخ،  
دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان  ١۶

به کميته انضباطی وزارت علوم فراخوانده 
 ١۶گفتنی است از ثبت نام اين  .شدند

دانشجو ممانعت به عمل آمده و آنان هم 
 .اکنون به دانشگاه ممنوع الورود شده اند

معز،  ، قدسی مير ٨٨مهر  ۴در ◄ 
ساله  ٧۶همسر دکتر محمد ملکی، زندانی 

ای که از بستر بيماری او را به زندان 
قوه » رئيس«برده اند، نامه ای به 

قضائيه نوشته و از خواسته است بلحاظ 
وخيم شدن بيماريها که اين رئيس 
دانشگاه در بهار آزادی از آنها رنج می 
برد، بگذارند او با تبديل قرار، به درمان 

 .بپردازدخود 
، به گزارش ٨٨مهر  ۵در ◄ 
نيوز، محمد مهدی شهرياری  پارلمان

عضو فراکسيون خط امام مجلس از تغيير 
و تحوالت گسترده در بين مديران کل و 

تر از سوی دولت دهم خبر  های پايين رده
های  تسويه حساب« :داده و گفته است

انتخاباتی به عزل مديران رده پايين و 
هفته  .رسيده است تعطيلی مدرسه هم

گذشته که در بجنورد بودم رييس 
ای را عزل کردند که در شش ماه  مدرسه

اول رتبه اول و در شش ماهه دوم رتبه 
دوم علمی را در سطح استان داشت اما به 

 .  دليل مباحث انتخاباتی او را عزل کردند
، به گزارش فعالين ٨٨مهر  ۵در ◄ 

ی حقوق بشر ودمکراسی در ايران، ندان
ماه  است  ٣سياسی محمد نيکبخت بيش 

که  به نقطۀ نامعلومی منتقل شده است و 
از زمان انتقال او تا به حال هيچ خبری از 
محل نگهداری و شرايط زندان وی در 

  .دست نيست
: ، خبرگزاری هرانا ٨٨مهر ماه  ۵در ◄ 

در راستای فشار بر دانشجويان در آستانه 
از نفر  ١٣بازگشايی دانشگاه ها، 

   ١۴دانشجويان دانشگاه زنجان، مجموعا 
در اين . ترم از تحصيل محروم شده اند

نفر نفر از دانشجويان به  ٣ميان، 
نامهای، مسعود حيدری فر و آرش 
راييجی به يک ترم و سيامک ياقوتی به 
دو ترم تعليق ازتحصيل محکوم شده اند و 

  .احکام قطعی دريافت کرده اند
رش ندا نيوز، ، به گزا٨٨مهر  ۵در ◄ 

کارگران شرکت آونگان اراک جلوي درب 
علت اين تجمع . اين کارخانه تجمع کردند 

اعتراضي به تعويق افتادن حقوق و 
  .ماهه بوده است  ۶مزاياي 

، به گزارش واحد ٨٨مهر  ۶در ◄ 
مرکزی خبر،  دبير کل شورای عالی 

  بر اساس : آموزش و پرورش گفته است
آموزش و  آخرين تصميم شورای عالی

پرورش، نصب دوربين های مدار بسته در 
کالس های درس به ويژه مدارس دخترانه 
ممنوع و فقط در راهروها و حياط مدرسه 

 !مجاز است
، روزنامه دنيای فوتبال ٨٨مهر  ٧در ◄ 

که از پرطرفدارترين روزنامه های 
ورزشی ايران محسوب می شود، در ماه 

وی های اخير با چند مورد شکايت از س
شخصيت های مختلف در صحنه فوتبال 

 .ايران مواجه شده بود ، توقيف شد
  ٨٨مهر  ٧

، انجمن دفاع از آزادی ٨٨مهر  ٨در ◄ 
ی  ای به ادامه مطبوعات، طی بيانيه
نگاران و اعمال  بازداشت و تهديد روزنامه

فشارهای گوناگون بر مطبوعات منتقد 
  اعتراض کرده است

اعتماد، ، به گزارش ٨٨مهر  ٨در ◄ 
عليرضا اشراقی از بازداشت شدگان وقايع 

دادگاه  ٢۶اخير پس از انتخابات به شعبه 
انقالب به رياست قاضی مقيسه جهت 

وی به اتهام اقدام . ابالغ حكم منتقل شد
عليه امنيت ملی از طريق توهين به 
رهبری، توهين به رياست جمهوری و 
حضور موثر در تجمعات غيرقانونی جمعًا 

ج سال و شش ماه حبس تعزيری به پن
 .محكوم شد

، به گزارش سرمايه، ٨٨مهر  ٨در ◄ 
عالء الدين بروجردی رئيس کميسيون 
امنيت ملی مجلس در تازه ترين 

  اظهاراتش به خطر اطالع رسانی توسط
سايت های اينترنتی اشاره کرده و از لزوم 
. رسمی شدن يا فيلتر شدن آنها سخن گفت

ی مدت پنج ماه اين در حالی است که ط
اخير سياست های در نظر گرفته شده 
مبنی بر مصلحت و امنيت کشور منجر به 
فيلتر شدن گسترده بسياری از سايت های 

  خبری و اطالع رسانی شده به نحوی که 
ين امر حتی سرعت دسترسی به اينترنت 
را نيز کاهش داده است و بر اساس گفته 
های يکی از فعاالن اينترنت که نمی 

تاکنون بيش از واست نامش فاش شود، خ
ميليون سايت با هزينه ای بالغ بر  ١٠

  .هفت ميليارد تومان فيلتر شده است
، به گزارش اتحاديه ٨٨مهر  ٩در ◄ 

کارگر شاغل  ٢۵٠آزاد کارگران ايران، 
در کارخانه پارچه بافی کرپ ناز در 

شهريور در اعتراض   ٢۴تا  ٢١روزهای 
  قوق معوقه خود ماه ح ۴به عدم پرداخت 

     12در صفحه   

 رژيم ميان دو ترس
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  رژيم ميان دو ترس
  
  

اين کارخانه وابسته . دست از کار کشيدند
به بانک ملت و زير نظر وزارت صنايع و 
معادن می باشد و کارگرانش در سه شيفت 

  .مشغول کار می باشند
، به گزارش فعالين ٨٨مهر  ٩در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران،  جعفر 
انيان سياسی سابق، اوايل کاظمی از زند

هفتۀ گذشته بايورش مامورين واواک به 
چاپخانه اش دستگير و به نقطۀ نامعلومی 

 .منتقل شده است
نژاد، وکيل   ، عبداهللا٩٩مهر  ٩در ◄ 

دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد 
وی . ماه حبس محکوم شد ٢٨حقوق، به 
پيمايی آرام در خيابان شادمان  در يک راه

ها قرار گرفت و  هجوم لباس شخصیمورد 
وی پس از چندی، بر . از خود دفاع کرد

اساس فيلمبرداری صحنه، از سوی 
  .نيروهای امنيتی بازداشت شد

، به گزارش خبرگزاری ٨٨مهر  ٩در ◄ 
مهرماه، مأموران نيروى ٧هرانا ، در   

شهداى «انتظامى ضمن حمله به هنرستان 
در خيابان قلم در آرج، دو دبير » سايپا

اين هنرستان را دستگير و به نقطه 
اين افراد متهم . نامعلومى منتقل آرده اند

وی دبيران به راه اندازی اعتصاب از س
 .حق التدريسی می باشند

، براساس اطالع ٨٨مهر   ٩در ◄ 
حاصل، پرونده ايي توسط واوک به، نام  

“ پرونده نقاب داران کوي دانشگاه« 
در  اين پرونده حدود . ساخته شده است

نفر از فعالين دانشجويي که در کوي  ٣٠
خوانده » نقاب داران« زندگي مي کنند 

آرامی های وي  شده و عاملين اصلي نا
واواک بنا بر .  دانشگاه معرفي شده اند

  .اخراج آنها  از دانشگاه  دارد
 ٨،  اطالع رسيد که ٨٨مهر  ٩در ◄ 

دانشجوي دانشگاه چمران اهواز توسط 
ماموران بازداشت و به نقطه نامعلومي 

 ٨دانشجو از اين  ٣اسامي . منتقل شده اند
مدي ابوالفضل مح  -  ١از    نفر عبارتند از

ساله از آرمان  ٢٣آارداني رشته مكانيك 
ايوب نصراللهي آارداني رشته  -  ٢و 

معين   ٣ساله از سمنان و  ٢١مكانيك 
ساله  ٢۶صولتي دانشجوي رشته عمران 

  . از شيراز
، به گزارش فعالين ٨٨مهر  ١١در ◄ 

حقوق بشر ودمکراسی در ايران، روز 
مهر ماه  طبق روال هر شنبه  ١١شنبه 
عزادار به نشانه اعتراض به  مادران

کشتار و شکنجه و زندان جوانانشان از 
در ميدان آب نمای پارک الله  ١٧ساعت 

تعداد مادرانی که در تجمع .تجمع کردند
نفر  ۵٠امروز شرکت داشتند  به بيش از 

  . می رسيد
، به گزارش ٨٨مهر  ١١در ◄ 

نيوز، از خروج فرزانه روستايی،  پارلمان
 ٨٧نگار برگزيده سال  مهروزنا ۵يکی از 

، بدرالسادات مفيدی دبير انجمن صنفی 
رونامه نگاران ايران وزهرا ابراهيمی 
خبرنگار ارشد روزنامه همشهری ممانعت 

 .های آنان توقيف شد بعمل آمد و پاسپورت
، صدها تن از ٨٨مهر  ١١در ◄ 

کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه 
خواستار کارگران  .دست به اعتصاب زدند

  .پرداخت حقوق معوقه خود بودند
، به گزارش ٨٨مهر  ١٠در ◄ 

بامدادخبر،  پانزده نفر از اعضای شورای 
تهران دفتر تحکيم وحدت، در پارک 
جمشيديه تهران، توسط نيروهای پليس 
. دستگير و به مکانی نامعلوم منتقل شدند

شدگان، مهدی  در ميان بازداشت
هاشمی، از  عربشاهی، ميالد اسدی و فريد

اعضای شورای مرکزی اين اتحاديه 
  .دانشجويی نيز حضور داشتند

، به گزارش کميته ٨٨مهر  ١٠در ◄ 
گزارشگران حقوق بشر، جلوه جواهری، 
فعال کمپين يک ميليون امضا، به اتهام 

اجماع و تبانی با هدف اقدام عليه امنيت «
دادگاه انقالب به  ٣٠در شعبه » کشور

  . ی محکوم شدشش ماه حبس تعزير
، به گزارش نوروز، ٨٨مهر  ١١در ◄ 

اميرمهدی حمزه "پسر جوانی به نام 
بر اثر ضرب و شتم مؤموران " لوئی

او و دو . لباس شخصی کشته شده است
جوان ديگر، در کنار پارک قيطريه 

آنها از دستگير . دستگير می شوند
.  شدگان، کارت شناسائی مطالبه می کنند

 ٣ا گران می آيد و اين مطالبه کارت برآنه
اميرمهدی . تن را به باد کتک می گيرند

حمزه لوئی بيهوش نقش بر زمين می 
لباس شخصی ها دستپاچه اين سه .  شود

را رها و سوار بر خودروهايشان محل را 
از شدت دستپاچگی، چرخ . ترک می کنند

خود رو آنها از روی پای حمزه لوی 

ل به مصدوم بهنگام انتقا. عبور می کند
  .بيمارستان، در می گذرد

، خانواده های ٨٨مهر  ١١در ◄ 
شهريروماه و  ٢٧دستگير شدگان روز 

خانواده های فعالين دانشجوی پارک 
جمشيديه  در مقابل دادگا انقالب دست به 
تجمعات اعتراضی زدند و خواستار  آزادی 

 .عزيزان خود هستند
» قاضی«، ٨٨مهر  ١٢در ◄ 

دادگاه  ٧۶ه مديرخراسانی رئيس شعب
کيفری استان تهران در ادامه رسيدگی به 
پرونده های مطبوعاتی، فردا به اتهامات 

" اعتمادملی"مديران مسئول نشريه های 
به " تاک"به مدير مسئولی حق شناش، 

به مدير " ليان"مدير مسئولی رحمانی، 
با حضور " موج"مسئولی عطارزاده و 

اعضای هيئت منصفه و به صورت علنی 
 !دگی کردرسي
  ، به گزارش فعالين ٨٨مهر  ١٢در ◄ 

حقوق بشر ودمکراسی در ايران، زندانی 
سياسی کبری بنازاده امير خيزی از هفتۀ 
گذشته از زندان اوين  به زندان مخوف 

بنازاده  . گوهردشت کرج تبعيد شده است
امير خيزی از ناراحتی حاد چشم رنج می 

عدم برد و بنابه گفتۀ خانواده اش در اثر 
رسيدگی پزشکی  بينائی يکی از چشمانش 
را از دست داده است و چشم ديگر وی در 
صورت عدم معالجه سريع آن در خطر 

  .جدی نابينائی قرار دارد
، حسين سرشومی ٨٨مهر  ١٢در ◄ 

دانشجوی زمين شناسی دانشگاه اصفهان، 
امير محسن محمدی دانشجوی روزنامه 

ومی نگاری، دانشگاه ميبد، مازيار معص
دانشجوی رشته فلسفه دانشگاه اصفهان، 
بهمن خدادادی دانشجوی، رشته 
جهانگردی دانشگاه شيخ بهايی، علی 
اجاقی دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه 
اصفهان از جمله دانشجويان احضار شده 

 . به سازمانهای امنيتی  بوده اند
، به گزارش فعالين ٨٨مهر  ١٣در ◄ 

ان،  دهها حقوق بشر و دمکراسی در اير
نفر از خانواده های دستگير شدگان 
ورزشگاه آزادی و همچنين 

شهريور در مقابل  ٢٧دستگيرشدگان
زندان اوين و دادگاه انقالب تجمع کردند و 
خواهان آزادی فرزندان و بستگان خود 

يکچند از دستگير شدگان عبارتند  .شده اند
  از
ساله شغل  ٢٨محمد حسين آرمي  - ١

ساله  ٣٢ان شاه حسيني ساس -  ٢آزاد و 
عليرضا علي   - ٣فوق ديپلم رياضي و 

 - -  ۴ساله ليسانس برق و  ٢٧آقايي 
ساله و متاهل شغل آزاد و  ٣۵جواد بيات 

ساله دانشجوي  ٢۴امير سخايي  - ۵
عمران دانشگاه آزاد واحد تهران مرآز و 

ساله محصل و  ١٧سعيد برزگر پور   - ۶
ديپلم  ساله ٢٩فردين منوچهري آذر - ٧

ساله  ٢٢طاها جمشيدي  -  ٨شغل آزاد و 
آيهان حسيني  -  ٩دانشجوي جغرافي و 

 ١٠ساله ليسانس آامپيوتر و  ٣٠بيجاري 
ساله ليسانس زبان  ٢۶حسن رشيدي  - 

 ١١انگليسي و آارمند بخش خصوصي و 
ساله شغل آزاد و  ٢٧مهدي علي آبادي   - 

ساله و  ٣٢ابراهيم بيات اسكويي  - ١٢
آريم اسماعيلي  -  ١٣آزاد و  متاهل شغل

  ساله شغل آزاد  ٢٩
ساله  ٢٠علي مصطفي پور   -  ١۴و 

علي   - ١۵دانشجوي مديريت صنعتي و 
 ساله ديپلم ٢۵نورايي 

ساله فوق  ٢٨بهروز بهرامي  -  ١۶و 
محمد مهدي  -  ١٧ديپلم الكترونيك و 

ساله شغل آزاد ليسانس  ٣٠صالحي 
 ٣٠امير گرشاسبي  -  ١٨تربيت بدني و 

   ساله ليسانس نرم افزار
، به گزارش ٨٨مهر  ١٣در  ◄

دادگاه انقالب اهواز روز  هرانا  یخبرگزار
دو تن  ١٣٨٨\٧\٨چهارشنبه مورخ 

عرب اهواز را به اتهام  یاسيازفعاالن س
 یغيتبل تيو فعال یمل تيامن هياقدام عل

 یرينظام به تحمل حبس تعز ضد بر
به سه  یموسو یمرتض ديس: محکوم کر
به دوسال  اناتيعدنان بو   ميسال ون
 .محکوم شدند یريحبس تعز

از اعراب  گرينفر د ٧دادگاه انقالب     
 یعيش یروحان کياهوازرا به اتهام ترور 

تن  ٧اين  .به اعدام محکوم نموده است
منکر ترور و هرگونه فعاليت مسلحانه 

  .هستند
، به گزارش ٨٨مهر  ١۵در  ◄

لطان زاده صالح س ، خبرگزاری هرانا
 ٨۵متهم امنيتی که از شهريور ماه سال 

به اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم 
   ،بازداشت و به اعدام محکوم شده بود

 مهرماه از بند ٧روز سه شنبه مورخ 
خود خارج و به مکان نامعلومی منتقل 

از سرنوشت نامبرده پس از انتقال  .شد
 .اطالعی در دست نيست

  

آيا جنبش آزاديخواهي در 
درون نظام واليت فقيه 

    تحقق مي يابد ؟
که تلويزيونهای وابسته به  سالهاست 

، پولهای آمريکا انواع تبليغات را می کنند 
بگشايند و شايد مردم زبان اعتراض 

آنها را مورد تاييد قرار بدهند ،  مخصوصا
يکی . اين عمل جواب عکس داده است  . 

از عوامل به تاخير افتادن جنبش در ايران 
نوع ديد اين رسانه ها به مردم و به تغيير 

بيان اين رسانه ها . قدرت در ايران است 
اکثرا تغيير قدرت را نشانه می رود و کمتر 

در . ندان می باشد مدافع حقوق شهرو
واقع آنها از همان ابزاری که رژيم در 
دست دارد يعنی قدرت می خواهند استفاده 
کنند و بر عليه آنها مردم را به تغيير 

اين اولين بار نيست که اين . بخوانند 
. است  کرده  نظريه مردم را سرخورده

آنها يی هم که تصور می کردند با پول و 
به تهران بروند اسلحه صدام می توانند 

نيز بر خالف فرهنگ ايرانی عمل کردند و 
تجربه نشان داد که با دشمن رستم زمين 

پيمان شد و از مردم دعوت  نمی شود هم
بوی قدرت و قدرت . نمود به پشتيبانی 

طلبی بيشتر از آن بود که مردم پشتيبان 
  .چنين تفکری بشوند 

  آيا جنبش اجتناب ناپذير است ؟ 
 که در ارتباط با  دم ايراندر جنبش مر

تقلب در انتخابات و اعتراض مردم شروع 
می  نيز از مدتها قبل ايرانيان شهادت شد 

دادند که جامعه کامال ناراضی است و هر 
  روز امکان دارد که همه به خيابانها 

  
  
، به گزارش  ٨٨ مهر  ١۵در  ◄

 یکيشادپور مادر  نيمه ،هرانا یخبرگزار
 رياز جانباختگان که فرزندش در ز

شاپور  یبه آگاه دهيشکنجه به قتل رس
و فشار او را وادار  دياحضار شده و با تهد

که  ديرا امضا نما یبرگه ا دنه اکرد
. است  در گذشته یعيطب بطورفرزندش 

 یکلتو نيساله مادر حس ۶٨شادپور  نيمه
شکنجه در  رياست که در ز یبرازجان
است و فرزند  دهيشاپور به قتل رس یآگاه
که در  یبرازجان یاو عباس توکل گريد

زندان گوهردشت  ۶حال حاضر در بند 
روز . برد یبسر م فيبصورت بالتکل

 نيخون یها یريگزارشها از درگ کشنبهي
خبر دادند که بر  وهردشتدر زندان گ

 .زوده استمادر اف نيا ینگران
گزارش خبرنامه  به، ٨٨مهر  ١۵در  ◄

اميرکبير، سيمه جعفر قلي، فارغ التحصيل 
کامپيوتر  یارشد مهندس یکارشناس

از کارکنان مرکز  یدانشگاه اميرکبير و يک
در  یمجاز یآموزش ها یتحصيالت تکميل

نخست مهرماه، در حاليکه به  یهفته 
 ٨همراه حميدرضا و سارا؛همسر و دختر 

اش در حال بازگشت از قم به تهران  ماهه
از  یبودند، بر اثر اشتباه فاحش يک

انتظامي، که در همان  یماموران نيرو
بوده اند،  یديگر یحين در تعقيب خودرو

قم و شليک گلوله بسر -در اتوبان تهران
مديريت دانشگاه  .شده و جان سپرد یزخم

امير کبير، به خواست  واواک از برگزاری 
 .بود او جلوگيری کردمراسم ياد 

است که  یمهر، روز ١٩شنبه  يک ●
پنجمين بار  یقرار است برا یبهنود شجاع

 یبهنود شجاع. اعدام شود ی آماده
در  یگ الهس ١٧است که در  ینوجوان

در تهران  یجريان يک نزاع خيابان
 .مرتکب قتل شده بود

تيرماه  ٧پور متولد  یعل حسينو  ●
 یگ ساله ١۶که در  ی، به جرم قتل١٣۶٨

اعدام  ی مرتکب شده است که در آستانه
هم اکنون در زندان الکان  یو. قرار دارد
است و با تائيد شدن حکم  یرشت زندان

 .قصاص اعدام خواهد شد
است  ٢٩/۶/١٣۶٨متولد  یانگوت صفر ●

سال  ١٧که در زمان ارتکاب جرم تنها 
 یسن داشته است و اکنون در آستانه 

 ۴/١/١٣٨۶ وی در تاريخ . اعدام است
به طور  یيک درگير یدر ط یصفر انگوت

را با چاقو از  یرضاي یناخواسته مهد
کند که متاسفانه  گردن مجروح مي ی ناحيه

پس  یو. شود ان ميمنجر به فوت اين جو
بودن با عذاب وجدان  یاز يک روز متوار

  .کند مي یدر آن سن خود را به پليس معرف

عبارت  . بريزند و از نو انقالب کنند 
  را به اين منظور انتخاب "انقالب کنند"

ديگر  تحمل اين همه  می کردند که
خشونت ، گرانی ، تبعيض ، فساد ، و بی 

جامعه کامال کزکردگی . آيندگی را ندارند 
  .از خود نشان می داد 

گلوی حيات ايران را سالها بود که نظام 
اين احساس خفگی . واليت فقيه می فشرد 

. را در داخل و خارج می شد حس کرد 
 جامعه در قشرهای مختلف در بزنگاههای
. مختلف اعتراضات خود را ابراز می کرد 

زمان و تعدد اين اعتراضات آنقدر به هم 
نزديکتر و تعدد آنها آنقدر بيشتر شده بود 

گير شدن آن را می شد ه که امکان هم
زمانش معلوم نبود ولی وقوع . حس کرد 

عمومی شده  ،احساساعتراض عمومی
از طرف ديگر عوامل خارجی که . بود 

گران در مسئله استقالل دخالت سلطه 
بر سرقدرت امدن  ايران باشد  از بعد از

و سياست در آمريکا  اوباما شخصی مانند 
عدم دخالت وی زمينه تحول از داخل را 

چرا که ترس از . بيشتر فراهم نموده بود 
حمله قدرت خارجی ديگر در اذهان 

عمومی مردم ايران را به خود مشغول  
  .نميداشت

ابات  بسياری مردم را تا قبل از انتخ
تشويق می کردند که در انتخابات بايد 
شرکت کرد و به کانديدای اصالح طلبان 

اين افراد و تشکلها چه در داخل . رای داد
بر اين تصور  و چه در خارج از کشور

 ظام و قدرت حاکم در محدود ن بودند که
در محدود  و  می شود مانور سياسی داد
غييری بوجود اختيارات رهبر می شود ت

 اشدن و کانديد ااختيار حق کانديد. آورد 
در نبود . کردن را از خود سلب می کردند 

حقی تصور می کردند که می شود به 
غافل از اينکه  .بخشی از حق دستيافت 

می  اين نتيجه آن هر کس چنين کند ، 
  . شود که همه حق را از دست می دهد 

البته دعوت کنندگان به شرکت در 
خابات تصور می کردند که اگر موسوی انت

به   نرم نرمک برنده بشود شايد بتوان 
قدرت و اختيارات رياست جمهوری افزود  

البته اين . بکاهد و از اختيارات رهبری 
نميتواند به  مانتی ذهنيت هيچگونه ض

ئيس جمهور اگر که رمردم بدهد
اختياراتش بيشتر شود و از قدرت 

مدافع بالتبع  د بيشتری برخوردار گرد
سرنوشت  .  بگردد نيز حقوق مردم 

انتخابات بر خالف نظر آنها و کسانی که 
به موسوی رای داده بودند با خواست 
رهبر تغيير کرد و احمدی نژاد بنا بر 

  !برنده خارج شدصندوقها ازخواست رهبر
در چهار چوب قدرت اگر کسی بخواهد 
وارد بازی شود ، همانگونه که از اسمش 
پيداست ، آن کس که بيشتر قدرت دارد 

در بازی . قواعد را تعيين می کند 
رهبر که قدرت مافوق می باشد ،انتخابات 

و  و بنا بر نظريه واليت مطلقه بر جان
،  رد مال و ناموس مردم هم سيطره دا

دستور داد احمدی نژاد را که می تواند 
 ای ولی فقيه را و نظام مدافع منافع مافي
برنده  ، بهتر پشتيبان باشدآنها را 
  !شود  معرفی  انتخابات

از سوی خامنه  کشيدن  از فردای شمشير
در  تهديدهای وی ای به طرف مردم و 

، آنها که   بعد از انتخابات  نماز جمعه
انتخابات را تحريم کرده بودند و آنها که 
به رايشان خيانت شده بود در صحنه 

   .مخالفت وارد جنبش اعتراضی شدند 
تصور اکثريت مردم در اجتماعات 
اعتراضی بر اين بود که می شود احمدی 

و تو دهنی محکمی به   نژاد را پس زد
. رهبر زد و موسوی را به قدرت رساند 

  . شعارها بيانگر اين خواست بودند 
ند و اعتراضات مردمی که وارد صحنه شد

خيابانی را به جهان نمايش دادند بر خالف 
آنها . بی عمل کردند نظريه اصالح طل

و در طول مدت . ی عمل کردند انقالب
اعتراضات  از نظام بيشتر فاصله گرفته 

رژيم مالتاريا از دهه  ٣در طول . اند 
حاکميت روحانيت به حاکميت مافياهای 

که  ( . نموده است مالی، تحول  -نظامی 
در ميان انها اليبته شماری از روحانيون 

  )نيز وجود دارند 
نخست دهه  افراد جديد  ٣اين طول در 

روحانيان بانی رژيم را و سپس روحانيان 
 مقامهای کليدی از در خدمت رژيم را، 

انتخابات، بخش اين در . نده اکردبيرون 
غير دولتی روحانيت شامل مراجع تقليد از 

 بخشی از  .آقای موسوی حمايت کردند
پايان  که  بودبه اين معنی تقلب بزرگ 

  . رسيده است در رژيم نقش آنها 
به از باستان تا  در ايران  ساخت قدرت

امروز، بر سه پايه داخلی و يک پايه 
سه پايه داخلی : گرديده است خارجی بنا 

عبارت بودند از سلطنت و روحانيت و 
بازار در شهرها وبزرگ مالکی در 

را پهلوی ها  بزرگ مالکیپايه . روستاها
ر کار از رژيم شاه د. از ميان برداشتند

ميان برداشتن پايه روحانيت نيز بود اما 
 ايران به او اين زمان را نداد بلکه انقالب 

به از انقالب . از ميان رفت پايه سلطنت 
نخست مالتاريا و سپس مافياهای   بعد 

های بحران با مالی  کوشيده اند  –نظامی 
 رژيم را بر يک پايه داخلی ، پی در پی
قدرتهای خارجی وابسته به و  روحانيت
پايه پشتيبانی خارجی ديگر  . نگاه دارند

شکل قديم را ندارد و نمی تواند برای 
مالهای حاکم نقش تعيين کننده ای را ايفا 

 يیبی دليل نيست که يکی از ترسها . کند 
که به جامعه القا می شود ، ترس از به 
. قدرت رسيدن نيروهای نظامی است 

القا می شود  بابت به مردم از اين ترسها
که در چهارچوب نظام مردم مطيع و بی 

رای بدهند و رهبر فرمان  بمانند و به عمل
بايد . د فرجی بشود يمنتظر بمانند شا

نان و آب و شکر و . د ننذرابگروزگار 
از کدام محل تامين . چای که به راه است 

مهم آن است که . می شود مهم نيست 
رسها ت. می گردد وارد می شود و مصرف 
  .  هنوز تکرار می شوند

دهه به ما نشان داد که يا بايد  ٣تجربه 
همچون بنی صدر عمل کرد و نماد 
مقاومت در مقابل استبداد دينی شد و 
استوار نظريه آزادی را رها نکرد و به 
افشای مافياهای حاکم پرداخت و يا 

مطيع  در دوران اصالحات همچون خاتمی
تحقق تنها به قصد  و واليت فقيه  نظام

که نتيجه ای بجز از . بخشی از حقوق 
  . دست دادن تمام حقوق را ندارد

در چنبره قدرت استبدادی آنهم از نوع 
دينيش که بسيار سخت قابل تصحيح و 
اصالح می باشد ، هر گونه تغييری به نفع 

اين حرفها در سال . استبداد تمام می شود 
بشمار  ضد امامی و ضد انقالبی ۶٠و  ۵٩
 ،تجربه سال  ٣٠ازبعدامروز.!رفتنديم

 تنها .حقانيت نظرها روشن شده است 
سراسر  نظامدرتغييرهای ساختاری 

در خور  خشونت واليت فقيه امکان حيات
  .د نبوجود می آوررا برای ايرانيان 

. غير ممکن است  در اين نظام اصالح 
ذهنيت خشونت طلب اين نظام از دين نيز 

داشتهای خشونت در بر امکان اصالح
بايد اول تحول . را نمی دهد  طلب از دين

 دينی که. رخ دهدديد انسان به دينش در
. باشدانسانها حقوقبرخورداری از موافق

می توان در اين نظام تصور کدام جنبش را
  کرد ؟ 

. جنبش آزادی خواهی قابل تصور نيست 
زيرا اين جنبش بر ضد تمام اصول و پايه 

  . ام است های اين نظ
جنبش بايد در ايران و خارج از اين نظام 

خواستار . خواستار تحول اساسی باشد 
به نظام مردم ساالر  واليت فقيه تغيير نظام

، خواهان برقراری حقوق شهروندان.باشد
ی مدافع تجنبش بايس. يعنی آزاديها باشد 

  . حقوق اجتماعی يعنی استقالل کشور باشد
 ش فعال هستندهمراه جنبکسانی که 

بسيار بها  بيستی  به مسئله استقالل 
نمی شود در درون ايران خواهان . بدهند 

کمک تحول بود ، ولی از بيرون به دنبال 
يعنی گروها و  خارجی از قدرتها 
  که در قدرتها نقش دارند و سازمانهايی 
اين عمل در تناقض . ، گشتعمل می کنند

ی آشکار با اصل متحول کردن جامعه بسو
تجربه گاندی . يک جمهوری مستقل است 

، جزو تجربه  در استقالل طلبی  و مصدق
و تجربه . های موفق جهان ما هستند 

کودتا بر ضد بنی صدر نيز تجربه دو 
ديدگاه استقالل طلب و زدوبند چی با 
خارجيان به قيمت فروش منابع کشور و 

  . ساله بود  ٨ماندن در جنگ 
يانگر آن س بشعارهای جنبش در روز قد

از نظام به مقدار زياد  است که جنبش 
شعارها بايد بيانگر . است  فاصله گرفته 

حقوقی باشند که تمامی مردم ايران از آنها 
در اين شعارها بايستی . بر خوردار شوند 

به حقوق زنان و کارگران و ديگر اقشار و 
. برابری و عدالت خواهی پرداخته شود 

ين از دولت جمهوريت و جدايی دبه 
مسئله استقالل را فراموش . پرداخته شود 

خطوط استقالل طلبی وجدان . نبايد کرد 
جامعه را آماده تحولهای اساسی در سطح 

کسانی که از . بين المللی خواهد کرد 
طرف مردم مخاطبند و چشم اميدی به آنها 

هنوز نتوانسته  ست ،متاسفانه بسته شده ا
، گذشته خود ، و واليت فقيه  اند از رژيم 

اشتباه ، اقرار به شهامت . خمينی بگذرند 
وقت آنست که  . گی می دهد ربه آدمی بز

برای  آنها اطالعات مخفی شده از طرف 
شما که ساليان سال بر . مردم بيان شود 

 اسرار زيادی از مسند قدرت بوده ايد ،
ساله تا کودتا  ٨جنگ از. استتمام آنها 

  13در صفحه     بر عليه اولين منتخب مردم و اعدامها و
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جنبش آزاديخواهانه 
مردم پيروز ميشود 

  )4... (اگر
  
ايران پرسش اين است که آيا ما مردم  

آيا   سزاوار چنين حکومتگرانی هستيم ؟ 
هر نظام سياسی تازه ای که جانشين نظام 

به خود ويران شده گذشته شود بايد به نو
فرو ريزد و ويران شود و همان دايره 
سقوط استبداد و جانشينی آن با استبداد 

آيا اميدی هست که    ديگری پيموده شود؟
اين بارمردم ايران قادر باشند با طرح 
شعار استقالل، آزادی، جمهوری ايرانی به 
نوع حکومت دلخواه خود دست يازند و به 
هدف صد ساله خود يعنی زيستن در 

ادی و دمکراسی برسند؟ و يا همان آز
دايره سقوط استبداد و جانشينی آن با 
استبداد ديگری پيموده خواهد شد زيرا ما 

 .سزاوار آنيم
اگر حجاج کنونی ايران توسط مبارزات  

مردم نابود شود ، آيا از پس او ايران و 
ايرانيان از جور نخواهند رهيد زيرا از 

حکومت  سيد علی خامنه ای بدتر بر آنان
خواهد کرد بدليل آنکه عامل و پاسدار ستم 

مسلمًا   و ستمگری ما ايرانيان هستيم؟ 
جواب زمانی منفی خواهد بود، اگر ما 
ايرانيان هدف جنبش همگانی مان را 
برقراری واليت جمهور مردم سازيم و 
ضمن شناخت حقوق خود از آنان حفاظت 

و اگر تالش . نمائيم و بر سرحق بايستيم
رهنگ استقالل و آزادی را شود ف

جايگزين فرهنگ اطاعت و استبداد پذيری 
کنيم و روابط اجتماعی خود را نه بر 
مبنای اطاعت از قدرت بلکه بر مبنای 

در آنزمان    .بيان آزادی پايه ريزی کنيم
ممکن نيست نظام استبدادی دوباره پا 
بگيرد زيرا مردم تصميم گيرنده واقعی 

نتخب را کنترل و ميشوند و دولتمداران م
هنگاميکه مردم تعيين . مهار می کنند

کننده سرنوشت خود ميشوند و در موضع 
تصميم گيرنده باقی می مانند ستون پايه 
های قدرت از بين می روند و از باز توليد 

پايه های   .استبداد جلوگيری بعمل می آيد
دمکراسی در جامعه استوار ميشوند و 

نون مندی و بسوی دمکراسی و قا   جامعه
عدالت اجتماعی گام بر خواهد 

جامعه دمکراتيک و قانون مند ،  . داشت
جامعه ای مدنی است که امکانات الزم را 
برای برخورداری شهروندان خود از 

در اين . حقوق خويش فراهم می نمايد
جامعه مردم عوام الناسی نيستند که فقط 
تکليف دارند و بايد به تکاليف و وظائف 

همانا اطاعت و بندگی بی چون و خود که 
مردم، . چرا از قدرت است بپردازند

شهروندان صاحب حقی هستند که بعنوان 
عضوی از جامعه مدنی دارای مجموعه 
ای از حقوق اند که بر برابری، عدالت و 

اين شهروندان . استقالل داللت دارند
انسانهای مستقلی هستند که قوه رهبری 

نمی دهند و عقل خود را به ديگری انتقال 
آزاد خويش را خالق ميسازند تا بر حقوق 
فردی و جمعی خويش آگاهی يابند و بر 

برخورداری از حقوق   .آنان استوار بمانند
فردی و جمعی الزمه اش استقالل و در 
. نتيجه آزادی فرد از زير سلطه بودن است

زير سلطه بودن به معنی آنست که انسان 
را به ديگری اختيار و قوه رهبری خود 

. انتقال داده باشد تا بر او فرمان برانند
استقالل واقعی زمانيست که ما کنترل و 
اختيار خود را بدست کسی نسپاريم تا او 

 . از ما غالم و بنده بسازد
وقتيکه ساختار فکری و نهاد های    

اجتماعی ، اقتصادی وسياسی کشور 
منطبق با اصل استقالل ، آزادی و واليت 

ردم باشند و مردم بر سرنوشت جمهورم
خويش حاکم گردند آنوقت است که می 
توانيم اميدوار باشيم حجاجی بر ما 
حکومت نخواهد کرد و اميد به ايجاد 
. دمکراسی و جامعه باز داشته باشيم

کمترين کاری که از نخبگان و کوشندگان 
راه استقالل و آزادی بايد انتظار داشت ، 

ساختار  اين است که مبانی فرهنگی
اقتصادی و بويژه نظام  –اجتماعی 

سياسی آينده را چنان شرح دهند که 
فرهنگ سياسی ايران متحول شود و از 
ابهام گوئی و نا روشنی اهداف ممانعت 
بعمل آورند تا فرهنگ مردمساالری در 

مردم هم با بدست   . ايران برقرارشود
گيری قوه رهبری خويش، حق رهبری را 

ند و بدون آنکه برده و از آن خود می ساز
بنده کسی شوند بعنوان انسانهای مستقل 
از آزاديهای بدست آمده و حقوق خويش 

و جهت حفظ آنان پا . دفاع می نمايند

فشاری می نمايند تا دمکراسی در کشور 
نهادينه شود زيرا رهبری جامعه امری 
اجتماعی است و از زوايای مختلف به 

جمعی و  بدون کنترل . جمع ارتباط دارد
صيانت مردم از حقوق حقه خويش 
همواره بايد منتظر پيدايش مستبد جديدی 
بود، چون بدون نظارت و رهبری مردم بر 
امور حکومتگران، نظام سياسی بر محور 
قدرت فردی شکل خواهد گرفت و زور 

در غير   .ميشود تنها ارزش نظام سياسی
اين صورت هنگاميکه مردم ايران بر عليه 

ست به قيام می زنند و آنرا حکومتی د
نابود می سازند، حکومت بعدی منتج از 
قيام مردم به اعمال مشابه نظام پيشين 
دست می زند و بقول حجاج از پس مستبد 

اگر مردم . از ظلم و جور نخواهيم رهيد 
رهبری خود را به اجبار يا به اختيار به 
ديگری تنفيذ نکنند و برده کسی نشوند از 

خود محروم نخواهند شد و  استقالل رای
در امر کشور داری مشارکت خواهند 

در اينصورت آنان فرهنگ آزادی . جست
را خواهند شناخت و به حقوق اوليه خود 
واقف ميشوند و فرهنگ روابط 
اجتماعيشان با سياست استبدادی يکی 

چنين مردم مستقل وآزادی . نخواهد شد
چگونه می توانند استبداد ديگری را بعد 

وقتی مردم . قيام برعليه مستبدی بينند از
مستبد جديدی را بر اريکه قدرت خواهند 
ديد که از استقالل خويش صرف نظر می 
کنند و اختيار خود را به ديگری محول می 
نمايند و آزادی را ارج نمی نهند و تالش 
چندانی نمی کنند تا خود رهبری خود را 

نائی از آنجائيکه آنان از توا. بعهده بگيرند
و قدرت اليزار خود غافلند تفکرشان بر 
اين استوار است که کسی بيايد تا 

اين نحوه تفکر . وضعشان را سامان دهد
معنائی جز عدم استقالل و خود باوری و 

 .زير سلطه ديگری رفتن نمی دهد
ساده انديشی خواهد بود که علل سيه 
روزی و نابسامانيهای اقتصادی، 

ی را تنها در فرهنگی، سياسی و اجتماع
نظام سياسی . حاکميت يک ديکتاتور ببينيم

همواره نمادی از نظام اجتماعی حاکم بر 
يک جامعه است، مثًال حضور ديکتاتوری 

خمينی  -محمد رضا شاه  -مثل رضا شاه 
و خامنه ای خود نشانی از روابط سياسی 
و در نتيجه روابط اجتماعی حاکم بر 

ختی کسانی که امروز بدب. جامعه است
ايران و ايرانيان را فقط در وجود حاکميت 
سلطانی می بينند و فکر می کنند تمام 
بدبختی ما بعلت حضور يک سلطان است 
و اگر او برود همه مسائل به کلی و يا تا 
اندازه زيادی حل خواهند شد و يا آنانی که 
معتقدند حکومت دينی خوبست ولی بدون 

ند عامل خامنه ای و يا آنانی که فکر می کن
همه فالکت ما حکومت آخوندی است و 
اگر آخوندها از قدرت بر کنار شوند ايران 
گلستان ميشود در واقع يا ساده انديش 
هستند يا بدون مبارزه با ديکتاتوری 
بعنوان يک نظام و شالوده اجتماعی فقط 
می خواهند با ديکتاتور مبارزه کنند تا 
شايد خود بتوانند بر مسند قدرت تکيه 

انسان آزاد انديش و دمکرات می . زنند
داند که ديکتاتوری خود حاصل عملکرد 

مبارزه با  . متقابل روابط اجتماعی است
خود کامه جدا از مبارزه با خود کامگی 
نبايد باشد چون فرد ديکتاتور بصورت 
فردی حکومت نمی کند بلکه حاکميت او 
متکی به يک ديوانساالری دولتی است که 

ماديت می بخشد و اين  به سلطه او
مجموعه با پديده های ديگر اجتماع در 
ارتباط هستند و آنان در کليت خود ستون 

اگر . پايه های استبداد را تشکيل می دهند
می خواهيم جنبش آزاديخواهانه مردم 
پيروز شود و دمکراسی بر ايران حاکم 
گردد، تنها نبايد برکناری ديکتاتور را 

هيم و مرگ جنبش خود قرار د   هدف
ديکتاتور را آرزو نمائيم بلکه محو 
ديکتاتوری را بايد بعنوان يک نظام 
سياسی و اجتماعی عملی نمائيم و ستون 
پايه های آنرا نابود سازيم تا گرفتار 

 .استبداد ديگری نشويم
سيستم و ساختار اجتماعی در نظام 
استبدادی بگونه ايست که مستبد ارادۀ 

دگی مردم اعمال خود را بر کليه شئون زن
می کند و شخص مستبد هرمی را بوجود 
می آورد تا مردم در ضمن وابستگی به آن 
سيستم استقالل خود را از دست داده و 
برای گذراند معيشت خويش مطيع و برده 

 .حکومتگران شوند
روشن است در جامعه ای که اعضايش 
استقالل ندارند و تالش نمی کنند استقالل 

ورند، زمينه تحقق آزادی خود را بدست بيآ
سيستم سياسی . هم وجود نخواهد داشت

جامعه چنان است که فرد حتی از امنيت 
و بقول . مالکيت شخصی برخوردار نيست

پس از آنکه کسی به ثروتی « ابن خلدون 
دست يافت و از دادن بخش اعظم ثروت 
خود به در بار شاه و ديوانساالری دولتی 

اين راه بايد خوداری کند، بی ترديد در 
 .»جان خود را فدا کند

بنا بر اين در نظام ديکتاتوری فرد از  
فرديت و استقالل خود محرم است تا او در 
زندگی روزمره غرق شود و زندگی اش 
خالصه ميشود در زنده بودن و روزمرگی 

تنازع بقا عامل . آن برای تنازع بقا
آزمندی انسانهای سلطه پذير و غير 

رای حفظ منافع و مصالح مستقل است که ب
ريز و درشت خود و دستيابی به آنان قائل 

در اين شيوۀ . به هيچ حد و مرزی نيستند
زندگی افراد جامعه فقط در فکر آنند تا 
بيشتر و بهتر گليم خود را از آب بيرون 
کشند و بدون توجه به سرنوشت خويش و 
اطرافيانش کاله خود را می گيرند تا باد 

ف تصور انسان غير بر خال. نبردش
مستقل و تحت سيطره ظلم و جور هرگز 
اقناع نمی شود و از آنجائيکه تالش های 
شبانه روزی خود را مثمر ثمر نمی بيند 
از آرامش خاطر برخوردارنيست زيرا 

 .آينده خود را نا روشن می يابد
زندگی روزمره بعلت عدم تحولش  

يکنواخت و تغيير ناپذير بوده و اين حالت 
ن مطمئن ترين منبع حس امنيت و سکو

ثبات برای انسان غير مستقل و سلطه 
انسان فاقد استقالل و آزادی  . پذير است

از آنجائيکه نا اميد و بی آينده است زندگی 
. اش پا فراتر از زنده بودن نمی گذارد

داشتن اميد و آينده و رهائی از روزمرگی 
زندگی، نيازمند زندگی در جامعه ای باز و 

ول پذير است که در آن انسانها مستقل تح
انسان غير آزاد و غير مستقل از . و آزادند

تغييرهراسان است و ازهر موضوعی که 
يکنواختی زندگی اش را مختل کند هراس 
دارد و آنرا از زندگی خويش طرد می کند 
تا شايد منافع و مصالح خود را در يک 

 . جامعه بسته و سرکوب شده حفظ نمايد 
در يک نظام استبدادی بدون ترس  زندگی

ميسر نيست و ترس يکی از اساسی ترين 
بدون . پايه های حفظ نظام استبدادی است

برون رفت از ترسها هيچگاه جامعه و 
اعضای آن موفق به کسب استقالل و 

استبداد شرايطی را . آزادی نخواهند شد
بوجود می آورد تا انسان را اسير زندگی 

او را در انفعال و  روزانه خود نمايد و
ترس و انفعال . رخوت خويش نگهدارد

باعث ميشود تا انسان به حداقل قانع باشد 
و به آن دلخوش کند و فکر رهائی و تغيير 
را در خويشتن خويش بوجود نيآورد و 
اين فکر را انديشه ای عبوس و رويائی 

او همچنان در دايره تنگ . غير عملی بداند
د و در سازش زندگی روزانه غرق ميشو

. منفعالنه با نظام استبدادی بسر می برد
انسان غير مستقل چون تحت استيالی 
استبداد است آينده ای ندارد و در نا اميدی 

انسان مستٌاصل . و استيصال بسر می برد
برای سر پوش گذاشتن بر احساس 
واماندگی، ناامنی و بی ثباتی اش در خود 

ئی رو فرو می رود و هرچه بيشتر به تنها
می آورد تا بی هويتی و استيصال خود را 
پنهان دارد و عمدتًا در اضطراب و 
استرس و ترسهای بيمارگونه بسر می 

تنها در جامعه باز و تحول پذير است . برد
که انسان بعنوان فردی آزاد و شهروندی 
که داری حقوق و هويت است بسر خواهد 

انسان بی هويت انسان بی . برد 
ه برای خود ارزش و اختياريست ک

اعتباری قائل نيست و خود را صاحب 
عقيده و اعتقادی نميداند و عقيد ه اش بر 

بی عقيده ای با بی . وزش باد استوار است
هويتی همخوانی دارد و بهمين دليل آنان 
با انسانهای صاحب انديشه و فکر در 
تضاد قرار می گيرند و انديش ورزان و 

ی گيرند تا انديش ورزی را به تمسخر م
. نادانی و بی قيدی خود را مستتر سازند

اساسًا در جامعه بسته و تحت حاکميت 
استبداد غالب انسانها فاقد انديشه و نو 
آوری هستند و به نيروی ماورائی اعتقاد 
دارند که سرنوشت نکبت بار آنان را رقم 

اين نوع انسانها قوه رهبری و . زده است
خود را نا ديده  استقالل رای و آزادی اراده

اين جاست که فرهنگ قضا و . می انگارند
قدری اوج می گيرد و انسانها از کل 
مسئوليت فردی و ا جتماعی خود دست 
می کشند و اختيار و کنترل خود و اداره 
امور مملکت و جامعه را بدست باالئی ها 

انسان غير مستقل در فرهنگ . می سپارند
وابسته  استبداد زده معتقد است همه چيز

به بيرون از وی است زيرا که بشر در 
آفرينشش نقشی ندارد پس در دنيا و 

کارل پوپر در کتاب . زندگی هم نقشی ندارد
« جامعه باز و دشمنان آن می نويسد 

انسان با ترک مسئوليت و پرداختن به 
سرنوشت و تقدير محتوم از مسوليت 

 .»پذيری و فکر و تعقل می گريزد
استبدادی ، زمينه های  بايد گفت حکومت

بی انگيزگی و بی عملی را در مردم تحت 
سيطره خود دامن می زند و استقالل عمل 
را از آنان می ستاند تا خالقيت را در آنان 

نابود سازد، چون انگيزه مثبت عين 
چاشنی و کاتاليزور حرکات و رفتار ما 
است و در انسان توليد عالقه و اميد می 

است که انسان را  کند و اميد احساسی
انسان هدفمند بدنبال . هدفمند می سازد

تغيير و تحول می باشد چون دارای انگيزه 
رژيم های مستبد بخوبی می دانند   . است

انگيزه مثبت موجب تغيير انسانها ميشود 
و تغيير باعث تحول ميشود و تحول 
. استبداد را از بنيان ريشه کن می کند

را سرکوب می مستبدين انگيزندۀ و عالقه 
کنند تا در انسان احساس تغيير بوجود 

در اين روند چون انجام عمل خالق . نيآيد
با موانع مختلف روبرو ميشود انسانها 
انتظار اصالح از باال را دارند و در پرتو 
اين تفکر است که جامعه به حالت ايستائی 
می رسد زيرا در جامعه بسته اصالحات 

ات درايران شکست اصالح. معنی نمی دهد
و کودتا بر عليه رای مردم و سلطه علنی 
واليت سپاه پاسداران بعد از تقلب بزرگ 

نشان داد که  ١٣٨٨انتخاباتی خرداد 
اصالحات و اصالح پذير نظام استبدادی 

     افسانه ای بيش نيست
فرد بدون استقالل به خود باوری و اعتماد 
به نفس و در نهايت به شکوفائی دست 

. خودباوری استقالل می آورد نمی يابد،
مردمی که خود باوری و توانائی خود را 
باز بيابند از روابط زير سلطه و مسلط 
رها ميشوند و جامعه ای مستقل و رشد 
يابنده از مردمی با اختيار و قدرتمند 

پس انسانهای مستقل . تشکيل می دهند
جامعه ای مستقل می سازند و در جامعه 

يشود و جائی که مستقل آزادی مستقر م
آزادی باشد مردم بر سرنوشت خويش 
حاکم ميشوند و جائی که منشاء و 
مبداءحاکميت از آن مردم باشد، قوای 

 .حکومتی ناشی از اراده ملی خواهد بود
استقالل عامل خالقيت انسان است و عمل 
خالق ، عملی است که بوجود آورنده 
توليد و باز توليد فکر و ذهن انسان در 

انسان . تغيير و تحول می باشدروند 
مستقل تنها در رابطه خالق با جهان، 

ذهن انسان غير . اگاهانه تغيير می کند
مستقل منفعل و غير خالق است زيرا 
اختيار رهبری خود را به ديگری سپرده 
است و چنين ذهنی تمام امور را دسيسه و 
از قبل ساخته می داند و هيچگاه بدنبال 

ر نيست و در بی شناخت و چرائی امو
انگيزگی و نا خود آگاهی کامل بسر می 
برد و برای تغيير خود و جهانش گامی بر 

در عوض ذهن انسان مستقل . نمی دارد
فعال و خالق است و بدنبال شناخت 
حقيقت، به جستجو و کنکاش پيرامون 

اين . جهان هستی خويش می پردازد
ذهنيت باعث ميشود که انسان از قلمرو 

دکامگی به قلمرو آزادی و رشد زور و خو
برسد و در اين روند است که انسان با 
جهان هستی رابطه ای می گيرد که او را 
در مسير تغيير و تحول دائمی و شکوفائی 

 .قرار می دهد
انسان از طريق استقالل « روسو می گويد 

. »و غير وابستگی به انسانيت رسيد
روسو کامًال درست می گويد ولی بهتر بود 

انسان از طريق استقالل و : که می گفت
زيرا . غير وابستگی به آزادی می رسد

انسان در آزادی است که به انسانيت خود 
انسان در حکومتهای اقتدارگرا . می رسد

و استبدادی به استقالل و در نهايت به 
آزادی نمی رسد زيرا اطاعت از حکومت 
اساس حکومتهای خودکامه را تشکيل می 

امه گان نقشی جز اطاعت و دهد و خودک
فرمانبرداری از دستوراتشان برای مردم 

 قائل نيستند
استقالل ميزان انسان در روابط اش است 
پس اگر استقالل ميزان ما انسانها باشد 
اين ميزان نشان می دهد که ما در روابط 

آيا زير . قوای کنونی کجا قرار گرفته ايم
م سلطه ايم يا مسلط و چقدر تالش می کني

از اين روابط قوا خارج و رها شويم تا در 
و بقول شيخ اجل  آزادی زندگی کنيم 

 :سعدی
نه بر اشتری سوارم نه چو خر بزير 

 نه خداوند رعيت نه غالم شهريارم / بارم
بدرستی سعدی بما می آموزد، استقالل و 

 .آزادی دو روی يک سکه اند
در شماره آينده در زمينه ارتباط با 

چرائی استقالل بيشتر می بيگانگان و 
 نويسم

 سرافراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@yahoo.com  

  

آيا جنبش آزاديخواهي در 
درون نظام واليت فقيه 

  تحقق مي يابد ؟
  

دانستن کمال و  مطلع هستيد که حق مردم 
و زدو بند  و بعد از آن ۶٠زندانهای سال 

. ..ايارنگبيت و اکتبر سورپرايز و 
و شکنجه های بی حد  ۶٧اعدامهای سال 

وقت بيان اين ... و واردات و قرضه ها و 
زمانی که مردم  .حاالست حد اقل حقايق 

دم مرگرفته و  خود تحول را بدست از 
 ساالری و واليت مردم برقرار کردند برای

  . است  ديگر دير بيان اينگونه حقايق
جنبش بايد از مديران و مسئولين بخواهند 

فضای آزاد تحول . که به مردم بپيوندند 
بايد دستهايش بسوی هر کس که به مردم 

  . می پيوندد باز باشد 
فراموش نکنيم که آقای خمينی به سران 

تش و سران رژيم امان داد و وقتی ار
پايش به تهران رسيد قولش را فراموش 

. ها را به جوخه های اعدام سپرد کرد و آن
زاديخواهان با او مخالف بودند و به او آ

که در پاريس در جلو افکار  قولش را
عمومی جهان  ابرازکرده بود ، خاطر 

متاسفانه او خشونت را . کردند نشان 
در  فيلمی که به تازگی در. مشروع کرد 

اينترنت پخش شده است خمينی در پايان 
تشويق به کودتا را  نزديکانش  ۵٩سال 

بنی رئيس جمهور منتخب مردم  بر ضد 
صدر می کند و می گويد بر خالف نظر 
آزاديخواهان می بايست مخالفين را از 

  . می کرديم " خفه "روز اول 
 جامعه ما تا از استبداد شاهنشاهی خالص

استبداد . نشده گرفتار استبداد فقيه شد 
البته به . ماند و تنها شکل عوض کرد 

شبهه . ابعاد استبداد قديم نيز افزوده شد
دين نيز برای بسياری مانع از بر خورد با 

خود سانسوری از . گرديد فقيه  استبداد
يک طرف و از طرف ديگر مصلحت 
انديشی روشنفکران و گروههای سياسی 

به خشونت در نزد بسياری از  و اعتقاد
گروهها برای حل مشکالت ، به آقای 
خمينی امکان داد که کودتا کند ، دستور 

و جنايت حاکم شرع مستبد،اعدام صادر کند
و مردم .. .پيشه بر مسند قدرت بنشاند و 

  . افل کند را از حقوق خود دور و غ
داد زندگی را تجربه جامعه ای که در استب 

است منتظر.افل می گرددغدخوکرده از
 به ارمغانرا آزادیبرای اوکسی بيايد

  . بياورد 
تا انسانهای يک جامعه تمرين زيست در 
دمکراسی نکنند نمی توانند بجای استبداد 

  . جانشين کنند ، مردم ساالری را
اگر در جنبش ما نيروها و گروههای 
سياسی و اجتماعی و فکری اين موقعيت 

ا به فال نيک نگرفته و بيان فوق العاده ر
شفافی از آزاديخواهی  و حقوق انسانها 
چه از نظر شخصی و چه اجتماعی ارائه 
ندهند و بر سر حقوق به توافقات شايسته 

، آينده به ما بسيار نرسنديک حرکت پويا 
بايد توجه کرد که  .د گرفت خرده خواه

زبان . مصلحت بيرون از حق وجود ندارد 
  . ان و عمل به حق باشد جنبش بايد زب

جنبش همگانی می شود وقتی سانسورها 
  . از ميان برداشته می شوند

بدين . جنبش همگانی خود جوش است 
. بابت رابطه مردم با هم تغيير می کند 

امروز . دوستی و آشتی اساس می شود 
مهربانی بين شاهد  خوشبختانه در ايران

شخصيتها و گروههای  .مردم هستيم
در خدمت حقوق مردم قرار می سياسی 
ی که می خواهند در يگروهها.گيرند 

مديريت آينده ايران نقشی داشته باشند 
بايد خود را از بند اين نظام و قدرت آزاد 

بايد دستيابی و برخورداری از . کنند 
  . حقوق برنامه عمل آنها بگردد 

ترک اعتياد قدرت . زمان نقد تاريخی است 
که هر کس بايد از  بزرگترين کاری است

جامعه تحول نمی پذيرد . خود شروع کند 
نها در تمرين زيست بر حقوق مگر انسا

جنبش همگانی احتياج به . شوند فعال 
در روز قدس و در . خشونت ندارد 

روزهای قبل از آن جا بجا می بينيم که 
مردم از تجربه ضد خشونت پيروی می 

.  استفاده می کندخشونت را قدرت . کنند 
نمی شود با خشونت حقوق مداری را 

اگر اساس را بر خشونت . بوجود آورد 
بگذاريم آنکه بيشتر می تواند خشن باشد 
مديريت تغيير را در دست می گيرد و می 
کند آن کار را که آقای خمينی کرد و 

در آن روزها با عقايد ضد او بسياری 
  . دست می زدند  برايش

ول بسوی جنبش ايران بايد سرآغاز تح
  . زيست در آزادی باشد 

ترس سران مافيا در ايران را مشاهده کنيد 
  . تا تغيير اساسی زمانی نمانده است . 
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اليت فقيه چگونه و
  صيغه اي است؟

 
آقای خمينی، هاشمی رفسنجانی،  

هر کس و يا فقيه ديگری؟ ای، و يا  خامنه
موقعيت اينها خيلی نازلتر از اين است و 
اصوًال آنها را چه رسد که بتوانند بيش از 
حضرت رسول و حضرت امير و حسين و 
ساير امامان برای نماز و روزه و ساير 
ارزشهای واالی اسالمی تعيين تکليف 
کنند و آيا چنين کسانی مصداق اين آيات 

( » تَل الخّراصون ُق«: قرآن نيستند که
و ) ٢٨( »َوَيل ِلکلِّ اّفاٍک اثيم «و ) ٢٧

  )٢٩( »َفَنجعل َلعنُت اهللا َعلی الکاذبين«
هيچ مسلمانی را شک و شبه نيست که 
روش و منش امام علی  در نظر و عمل 
بيان کننده  قرآن در عمل است و به همين 

و نظر و " من قرآن ناطقم"علت فرمود 
رد رهبری و عمل آن حضرت  در مو

زعامت سياسی  قبًال  در فصل مختلف 
گذشت و مواردی از باب نمونه در ذيل 

  :آورده می شود
امر ) حكومت(اين امر  اي مردم ،« 

هيچ آس به جز شما آسي آه . شماست
شما او را امير خود گردانيد، حق امارت 

اگر بسويم نمي ”يا ) ٣٠"( بر شما ندارد،
اس و خواهش شتافتيد و خالفت را يا التم

برگردنم نمي گذاشتيد، و نيز خدا از 
دانشمندان نخواسته بود آه جلو ستمكاران 
سود جو را بگيرند، هر آينه بي درنگ 
زمام امور را رها مي ساختم و پايانش را 
“   با جام آغازش يكجا در آب مي انداختم

 )٣١(  
:" امام خطاب به کج انديشان می فرمايد

مثل شتران بچه  شما با شوق و ذوق زياد
دار که بسوی بچه های خود می شتابند، 

. بيعت، بيعت: بسوی من شتافتيد و گفتيد
من دست خود را بستم و از دست دادن به 
شما خود داری کردم ولی شما دستم را 
برای بيعت گشوديد و آن را کشيديد و با 

و در جواب طلحه ) ٣٢"( من بيعت کرديد
گر چه شما دو نفر ا: " و زبيرفرمود

کتمان می کنيد که من برای زمامداری 
سراغ مردم نرفتم تا مردم به سراغ من 
آمدند و من در بيعت پيشقدم نشدم تا مردم 
با من بيعت کردند و شما دو نفر از کسانی 
بوديد که به سراغ من آمديد و با من بيعت 
کرديد و بيعت توده های مردم از روی 

  ) ٣٣"( ترس و يا طمع نبود
در باره بيعت آزادانه مردم چنين می امام 
مردم برای بيعت با من به اندازه :" فرمايد

ای مسرور بودند که بچه های خرد سال 
نيز شادی می کردند و پيران ناتوان و 
افراد عليل با رنج زياد برای بيعت می 
آمدند و دختران جوان بی نقاب برای بيعت 

امام تأکيد می فرمايد ) ٣۴"( می شتافتند
مردم بدون هر گونه اجبار و اکراه :" هک

" با کمال شوق و رغبت با من بيعت کردند
 )٣۵(  

سيدبن طاووس، از بزرگان و محدثين 
شيعه، حديثی را از پيامبر نقل می کنند که 

اگر مردم با :" پيامبر به علی فرمود
رضايت و بدون درگيری امر حکومت را 
به تو دادند و با تو بيعت کردند و همه 

قشار مردم به آن راضی شدند حکومت را ا
قبول کن و اگر اختالف کردند آنها را رها 

  )   ٣۶"( کن
بنا بر اين وقتی امر حكومت و رهبري 
سياسي واقعيتي جز انتخاب مردم 
دربرندارد، واليت فقيه باطل است و 
چگونه امامان واليتی را که خود نداشته 
اند، و در پی بدست آوردن آن هم نبوده 

ند، در غيبت کبری به ديگران واگذار ا
  کرده اند؟  

  اجماع  – ٣
اجماع به معنای اين است که هر گاه در 
دو منبع قرآن و سنت مشکلی حل نشد، 

يعنی اتفاق » اجماع« فقها به سراغ
مسلمانان در امری از امور دينی و دنيائی 

در مورد واليت فقيه به معنای . می روند
ز ده قرن حکومت و کشورداری بيش ا

يعنی تا زمان مال احمد نراقی، اجماع 
علمای شيعه بر نفی واليت فقيه بوده است 
و تنها مرحوم نراقی است که مبدء جعل 

حتی در دوران . واليت فقيه در شيعه است
معاصر باز در مورد واليت فقيه اجماعی 

فقيهان بزرگی . وجود نداشته است

نظيرشيخ مرتضی انصاری، آخوند 
آيت اهللا  نائينی، آيت اهللا حکيم،  خراسانی،

آيت اهللا سيد احمد خوانساری، آيت اهللا 
به جز فقهای حاکم قدرت طلب، .. خوئی و

آن هم بعد از استقرار و جعل اين بدعت 
بدست آقای خمينی منکر واليت فقيه 

بر " هستند و در فقه و فقاهت، اجماع 
  .است" اصل بر عدم واليت

مر صراحت دارد تجربۀ تاريخی نيز بدين ا
که دين ها توسط متوليان و علمای دين و 
به منظور مشروعيت بخشيدن به خود و 
سهيم شدن در قدرت و يا تمام و کمال 
قدرت را بدست گرفتن، در دين اختالف 

بی جهت نيست که اختالف . ايجاد کرده اند
را قدرت پرستان و زورگويان دستمايه می 

. فزايندکنند و بر شّد ت اختالفها می ا
تجربه تاريخی مسحيت و اسالم چه در 
دوران بنی اميه و چه در دوران عباسی و 
آنچه که از سی سال تجربه حکومت 

هر : واليت فقيه بدست آمده اين است که
گاه دو بنياد دين و دولت، در امور يكديگر 
تداخل آرده و يا  با هم در می آميزند،  هر 

تحدًا دو به صورت تمرآز قوا  و با هم م
بيان قدرت شده و هر دو به فساد گرائيده 

در صورتي آه هر آدام به راه . می شوند
و رسالت واقعي خويش پيش بروند، مي 
توانند در تصحيح يكديگر در صورت 
انحراف بكوشند و يا در تندروي ها 
يكديگر را متعادل سازند و جامعه را در 
خط متعادل و پرهيز از هر افراط و 

  .يش برانندتفريطي به پ
  عقل    – ۴

فقها وقتی از سه منبع قرآن، سنت و 
اجماع راه حلی برای امری از امور دنيوی 
و يا اخروی نيافتند، به سراغ عقل می 
روند و آن را بدين معنا بکار می گيرند که 
هرگاه عقل حکم به موضوعی دهد، شرع 
آن را می پذيرد و مثل اين است که شرع 

عقل هيچ آدم عاقلی . آن حکم را داده باشد
قبول نمی کند که انسان سرنوشت خودش 
را در اداره امور زندگی خويش بدست 
ديگران بسپارد و خود را مسلوب االختيار 

حتی برای عقل بيمار هم چنين چيزی . کند
  .قابل قبول نيست

در حقيقت اگر عقلی چنين چيزی را 
بپذيرد، حتمًا عقلش و فکر راهنمايش 

ا به محض اينکه کسی زير. قدرت است
بپذيرد که شخص ديگری هر اندازه عاقل، 
بالغ، درست، دانای به دين و شريعت 

باشد بر سرنوشتش حاکم باشد، بطور ...و
خودکار ديکتاتوری و جباريت را پذيرفته 
است و چون جباريت، ديکتاتوری، 
استبداد تحت هر نام و اسمی که باشد 
و  خالف عقل است، پس واليت فقيه باطل

از مصاديق بارز شرک و کفر به قرآن 
  .است

آقای خمينی مخالف واليت فقيه تا حکومت 
  :فقيه

شايد برای بسياری تعجب آور باشد، آقای 
خمينی که خود در ابتدا مخالف واليت فقيه 
!! بود، چگونه به واليت فقيه روی آورد؟

آيت اهللا منتظری در خاطرات خود آورده 
ل ازرفتن به نجف اند که آقای خمينی تا قب

به واليت فقيه معتقد نبوده و دربحث با 
سنت می گويد خالفت : " ايشان من گفتم

به انتخاب است، شيعه می گويد به نصب 
مذهب تشيع اين :" ، ايشان گفتند"است

است که امام بايد معصوم و منصوب 
در زمان غيبت تقصير خود مردم . باشد

است که امام غايب است، خواجه هم می 
وجوده لطف و تصرفه لطف و : گويد

حاال هم ما اليق نبوده ايم که . عدمه منا
امام غايب است، ما بايد شرايطی فراهم 

ما گفتيم . بيايد) عج(کنيم که تا امام زمان 
پس در زمان غيبت بايد هرج و مرج 
باشد، فرمود اين تقصير خود مردم است، 
خداوند نعمت را تمام کرده ما بايد لياقت 

را در خود فراهم ) عج(ن امام زمان آمد
کنيم، نظر شيعه اين است که امام فقط بايد 
منصوب و معصوم باشد، اين بود 
اظهارات ايشان و هيچ اشاره ای هم به 

آقای خمينی ). ٣٧"( واليت فقيه نکردند
که قبل از " رساله اجتهاد و تقليد" در 

ال اشکال : " انقالب نوشته شده، می گويد
صل هدم نفوذ حکم احد علی احد فی ان اال

قضًا کان او عيوه، نبيا کان الحاکم اوصی 
نبی او غيرهما، و مجرد النبوه والوسايه 
والعلم بای درجه کان و ساير الدالئل ال 

جای هيچ اشکالی " يوجب صاحبها نافذا 

نيست در اين اصل و قاعده عدم نفوذ حکم  
هيچکسی بر کس ديگر است، فرقی نمی 

کم مذکور قضائی باشد يا غير کند که ح
آن، حاکم پيامبر باشد، يا وصی پيامبر يا 

زيرا صرف نبوت و رسالت و . غير آنها
وصايت و يا علم و فضائل نفسانی، به هر 
درجه باشد، موجب نمی شود که دارندگان 
اين گونه کماالت نافذ الحکم باشند، و قضا 
و داوری آنان، فاصل و قاطع خصومت و 

، بلکه آنچه را عقل در می يابد تنازع شود
و به آن حکم می کند، همانا نفوذ حکم 

) ٣٨."( خداوند متعال در باره خلق است
وی حتی در کتاب کشف االسرار می 

الو االمر و واليت بر مسلمين : " نويسد
و تصريح ) ٣٩"( دارند) ع(را فقط ائمه

می کند که غير از امامان دوازده گانه 
بر مسلمين را دارا شيعيان کسی واليت 

مالحظه می شود که ) ۴٠(  نمی باشد
آقای خمينی نيز مانند قريب به تمامی علما 

که در آن  ۴٢خرداد  ١۵تا قبل از نهضت 
آب به آسيابش افتاد، و نقش رهبری را 
بازی کرد، به واليت فقيه معتقد نبوده 
است و برای اولين بار با اقتباس از کتاب 

با همان سبک و  )۴١(  مال احمد نراقی
در نجف در درسهای خود  ۴٨متد در سال 

  .به اثبات واليت فقيه پرداخت
بايد ديد که چه تغييری در اين مدت به 
لحاظ نظر و عمل در وی رخ داده که به 
اين جعل در تشيع که چيری جز استبداد 
مطلق نيست، دست زده است ؟ در اين 
رابطه، چند نکته مهم را می شود مورد 

  :      قرار داد بررسی
آقای خمينی حتی به چاپ رساله عمليه  - ١

خود که مرسوم بين مراجع است، و از 
اولين اسباب مرجعيت به حساب می آيد، 

حجت االسالم احمد .  حاضر نبود اقدام کند
موالئی بعد از فوت آيت اهللا سيد محمد 
حسين بروجردی، در قم پيش آقاى خمينى 

فات الزم به رفته و پس از سالم و تعار
اآلن موقع رياست ” آقاى خمينى می گويد،

و بايد .) يعنی مرجعيت تقليد ن(شما است
آقا فرمودند من آسى . وارد ميدان شويد

من به . نيستم آه خودم دنبال رياست بروم
ايشان گفتم اگر شتر رياست در خانه شما 

شويد؟ آقا در  خوابيد، آيا سوار آن مى
فتم پس من من گ! بلى: جواب فرمودند

و آمديم با . جواب سئوال خودم را گرفتم
آقاى منتظرى و ربانى دست بكار شديم و 

اى براى مرجعيت آقا داديم و  اعالميه
( ” .سپس رساله وى را  بچاپ رسانديم

آقاى منتظرى در همين رابطه )  ۴٢
  : گويد مى

آقاى مواليى آمد به من متوسل شد آه " 
اله ايشان به باالخره بايد آارى آرد آه رس

ايشان هم حاشيه بر عروه . چاپ برسد
داشت هم حاشيه بر وسيله و هم رساله 
فارسى ظاهرًا به اسم نجاه العباد آه آن 
وقت از ايشان گرفته شد و به همراه 
حاشيه عروه به صورت جداگانه به چاپ 

  )۴٣." ( رسيد
نهضتی که چندی بعد از فوت بروجردی،  

مينی شروع روحانيت با رهبری آقای خ
به اوج خود  ۴٢کرد و در محرم سال 

رسيد و با دستگيری آقای خمينی مردم قم 
به خيابانها ... و تهران و اصفهان و 

ريختند و با کشتار سرکوب شد،  از آقاى 
خمينى يك مرجع ناشناخته و منزوى در 
حوزه، يك مرجع مسلم و يكى از مراجع 

در دوران . بزرگ تقليد ساخته شد
نهضت روحانيت تا تبعيد آقای  مبارزات

خمينی به ترکيه و سپس نجف، باز بحثی 
و يا کلمه ای از ايشان، از واليت فقيه به 

تمام خواسته های . ميان نيامده است
روحانيت و در رأس همه آقای خمينی در 
اين دوران اجرای  قانون اساسی،  گوش 
دادن به نصايح روحانيت در امور کشور، 

ماتت روحانيت در حفظ قدر دانی از زح
حدود و ثغور کشور و آزادی و استقالل 
آن،  رعايت حق روحانيت و معزز داشتن 

  . آنها  دور می زند
با اين نهضت چشم همه مخالفين رژيم 
تاکتيکی و يا از روی عقيده بوی دوخته 
شد، بويژه بعد از رفتن به نجف، غالب 
مخالفين و مبارزين برای گرفتن رهنمود و 

: ييديه ای بوی مراجعه می کردنديا تأ
کنفدراسيون جهانی دانشجويان، اتحاديه 
انجمنهای اسالمی دانشجويان در اروپا و 
انجمن اسالمی دانشجويان در آمريکا و 
کانادا، سازمان مجاهدين خلق ايران، 

جبهه ملی دوم در اروپا به رهبری حسن 
ماسالی و کالنتری، جبهه ملی سوم در 

مبارز داخل ايران و اروپا، روحانيت 
خارج، نهضت آزادی خارج از کشور، 
سياسيون ملی مذهبی داخل کشور، 

به نوعی به ... روشنفکران دينی مبارز و
ايشان مراجعه و يا از وی حمايت می 

و در حقيقت آنها که انقراض رژيم . کردند
سلطنتی را طالب بودند اما در توان خود 

و نمی ديدند، می خواستند که با کمک 
حال بعضی .  دست وی آن را عملی سازند

ها صاف و پوست کنده نظير آقای حسن 
ماسالی در پاسخ به اين سئوال که شما که 
مذهبی نبوديد، چرا  در نجف خدمت آقای 
خمينی می رسيديد و به او ياری می 

ما می خواستيم به او : " رسانديد؟ گفت
"(  تاکتيک بزنيم، او به ما استراتژيک زد

وبعضی ديگر در هاله ای از قداست )  ۴۴
و مرجعيت و بعضی هم از روی اعتقاد به 

  .ياری وی شتافتند
بوجود آمدن چنين پديده ای در حول  

محوريت آقای خمينی، بعنوان نه تنها 
مرجع تقليد بلکه رهبر مبارزه مردم عليه 
رژيم شاه، طبعًا می توانسته رفته رفته از 

شگرفی  وی خمينی ديگری بسازد و  اثر
از توانائی و فريد و يگانه بودن خويش 
در وی بوجود آورد و اين نکته را نمی 

  .  شود ناديده گرفت
در طول مدتی که آقای خمينی،  - ٢  

که  ۴٨سال )۴۵( درنجف بوده تا اواخر
واليت فقيه را تدريس کرد، چه تحولی در 
وی بوجود آمده که از آقای خمينی مخالف 

ی بسازد که برای واليت فقيه، خمينی ا
واليت فقيه بعنوان زعامت سياسی و 
رهبری کشور تئوری قدرت را تحت 
عنوان واليت فقيه به نام حکومت رسول 

چه بسا از جانب . خدا و امام زمان بسازد
به وی الهام شده باشد و يا ...کسانی و يا

ايماء و اشاره وعده و وعيد داده شده، 
آينده وی را به تدريس واليت فقيه برای 
  .تشويق کرده باشند يا تشويق شده باشد

حال آقای خمينی، کسی که اسالم را  - ٣
بيانگر قدرت می شناسد و به روحانيت 
بعنوان بخش مهمی از قدرت و يا تمام 

به بعد تا   ۴٨قدرت باور دارد، از سال 
زمان بروز انقالب و آمدن به پاريس با 
تئوری قدرت بنام حکومت اسالمی واليت 

ه و در رؤيای قدرت اسالم و حکومت فقي
فقيه و رهبری فردی خودش زيسته و در 

نيز بی " الهاماتی"اين مدت نيز شايد از 
و بنا به قول خودش در . بهره نبوده است

کتاب واليت فقيه، در آرزوی اين است که 
شخص صالحی در رأس قدرت امپراتوران 

يک زمان هم دولت بزرگ ." عثمانی باشد
ود آمد استعمارگران آن را عثمانی بوج
گرچه بيشتر حکام دولت . ..تجزيه کردند

عثمانی لياقت نداشتند و بعضی از آنها 
فاسد بودند و رژيم سلطنتی داشتند باز اين 
خطر برای استعمارگران بود که افراد 
صالحی از ميان مردم پيدا شوند و بکمک 
مردم در رأس اين دولت قرار گرفته با 

ی بساط استعمار را قدرت و وحدت مل
با چنين وضعيت روحی و ) ۴۶"( برچينند

روانی و در رؤيای حکومت قدرت، به 
  .   پاريس می آيد

با آمدن به پاريس و جمع شدن  - ۴
نخبگان سياسی مختلف در اطرافش به 
محض اينکه دهان به حرفهائی نظير آنچه 
در درسهای واليت فقيه و حکومت واليت 

د، به او هشدار داده فقيه آمده بود، باز کر
شد که اگر به اين خط و ربط برود شاه 

او هم با درايت و . ماندنی و او رفتنی است
زيرکی ويژه اش آن را گرفت و مصاحبه 
هايش بر اساس آنچه به او خط و ربط 
داده می شد، تنظيم گردبده و به عنوان 
نظر و عمل وی در ايران وسراسر جهان 

ای از اميد به  به انتشار در آمد و بارقه
آزادی استقالل و حاکم بر سرنوشت 
خويش وصلح و صفا را برای ملت ايران 

اما به محض اينکه پايش . به ارمغان آورد
به ايران رسيد و با رهبری اش رژيم شاه 
متالشی شد،آب به آسيابش افتاد و رهبری 
اش تثبيت گشت، گام به گام  به همان خط 

شواهد  قرائن و. و ربط قدرت باز گشت
نشان می دهد که در ايران هم از الهاماتی 
در رابطه با استقرار واليت فقيه بی بهره 

البته تشتت و تفرقه بين ). ۴٧(نبوده است
سران ملی و ملی مذهبی و روحانيون 
آزادی خواه را بايد به نکات فوق افزود و 

اين آخری نکته ای بود که آقای خمينی از 
نجام توانست، آن بهره وافری برد و سر ا

با ديکتاتوری و تحميق مردم  و ساکت 
کردن فقيهان دين دار بوسيله جذيه 
رهبريت خويش، و کوتاه آمدن علمای آگاه 
و مطلع و مسلط ساختن جوانان با 
احساس و پرشور و برانگيخته شده، 
واليت فقيه و يا بهتر بگويم استبداد دينی 
که از هر استبدادی خطرناک تر و زيانبار 

  .  راست را بر مردم ايران تحميل کندت
بنا براين حکومت واليت فقيه تحت هر    

نام و اسمی که باشد، چيزی جز فلسفه 
قدرت نيست، با اين تفاوت که فلسفه های 
قدرت از دين، قرآن و اسالم مايه نمی 
گذارند ولی اين يکی با دين مردم بازی می 
کند و با قلب و بدعت وجعل در دين و بنام 
دين، فرعونيت و جباريت می سازد که در 
ريشه و هدف با ديکتاتوری پرولتاريا، 
ديکتاتوری شاهنشاهی، و يا هر 
ديکتاتوری ديگری همخوانی و همانی 

  .دارد و بسی خطرناکتر است
  : يادداشت و نمايه 
خاطرات آيت اهللا منتظری، چاپ   - ١

؛ و ٨۶، ص٢٠٠١انقالب اسالمی، فوريه 
  .جتهاد آقای خمينیرساله تقليد و ا

به منظور اطالع از چگونگی طرح   - ٢
واليت فقيه در مجلس خبرگان اول و 
تصويب آن و اينکه از کجا نشأت گرفته، 

پاريس و تحول انقالب "نگاه کنيد به کتاب 
و تقابل دو خط يا " از آزادی به استبداد

، از محمد "١٣۶٠کودتای خرداد 
وص ٢٧١-٢٧۵ به ترتيب صجعفری،

١٧.  
و آيه های . ٢قرآن، سوره روم، آيه    - ٣

  .ديگر
  .  ۵٩قرآن، سوره انعام، آيه  - ۴
  .  ٨٢قرآن، سوره اسرا، آيه  - ۵
  .  ٧- ١٠قرآن، سوره شمس، آيه  - ۶
حکومت و مذهب، دانشگاه لندن،  - ٧

، مقاله دکتر مهدی حائری ١٣٧۵بهمن 
  .٢٢٢خورشيدی، ص 

به نقل از  ٢٣٣همان سند، ص   - ٨
،چاپ ٣٢٨،ص٩نصاری،جمکاسب شيخ ا

  .١٣٩٧نجف 
خاطرات آيت اهللا فيلسوف و مجتهد،  - ٩

مهدی حائری يزدی، چاپ دانشگاه 
  . ٨٠هاروارد، ص  

نهج البالغه، ترجمه دکتر اسداهللا  -١٠
  .۴٢۵و۴٢۴مبشری، قسمت اول، ص 

  .٨٢۶-٨٢٩همان سند، ص  -١١
نهج البالغه، قصار الحکم، شماره  -١٢
٩٠  .  
دکتر مهدی  حکمت و حکومت، -١٣

،ص ١٩٩۵حائری يزدی، چاپ اول 
١٨٨.  
به نقل از  ٢١٨همان سند، ص  -١۴

روزنامۀ رسالت، چاپ تهران، به قلم 
، سرمقالۀ ١٣۶٨تيرماه  ١٩آذری قمی، 

  ».انتخاب خبرگان و واليت فقيه«
به نقل از  ٢١٩همان سند، ص  -١۵

تير  –خرداد  ٢۴کيهان انديشه، شماره 
خمينی در تجديد امام «مقالۀ  ١٣۶٨ماه 

  .به قلم عبداهللا جوادی آملی» بنای امت
حکومت والئی، محسن کديور،  -١۶

، نشر نی، چاپ اول ٢انديشه اسالمی 
، به نقل از ١١٨و١١٧، ص١٣٧٧

پيرامون وحی و رهبری، از آيت اهللا 
جوادی آملی، مقاله امامت و واليت، ص 

  .١٧٨تا١۵٨و نيز  ١١٧
از آيت ، به نقل ١١٧همان سند ،ص  -١٧

اهللا شيخ محمد مؤمن قمی،کلمات سديده 
  .فی مسائل جديدة

امر بمعروف و نهی از منکر در  -١٨
اسالم، شيخ علی تهرانی، چاپ 

  .١۴۶، ص١٣۵۴مشهد،
  همان سند -١٩
اصول کافی، چاپ انتشارات علميه  -٢٠

، کتاب االيمان و الکفر،باب ٣اسالميه، ج 
  .۴٠۵طلب الّرئاسة، ص

  . همان سند -٢١
  .همان سند -٢٢
همان سند و نيز نگاه کنيد به روايت  -٢٣
  .، از همين کتاب و همين باب٨و٧و٣و٢
  .١۶٢همان سند، ص   - ٢۴ 
  .١۶۵همان سند، ص  - ٢۵ 
  .١٧٠، ٢٠صحيفه نور، ج  - ٢۶ 
  .١٠قرآن، سوره زاريات، آيه  - ٢٧ 

  16در صفحه   
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تحول دموكراسي و 
نقش رسانه هاي 

شاخه چهارم ، گروهي
رسانه هاي  دولت،
  گروهي

  
مملكت ما . در سراسر جهان بوده ايم

ايران هم از اين قاعده عمومي مستثنا 
از اهم وقايع اتفاقيه،  بيشتر . نبوده است

.  از پيش شدن نقش افكار عمومي است
قابل تامل اينكه، اين نقش، ديواره هاي 
مرزهاي شهرها و كشورها و منطقه 

ه ها را در هم شكسته و حتي قار.... ها
با امكان ضبط    .را هم در مي نوردد

صوتي و تصويري مطالب و وقايع 
  وسهولت انتقال آنها توسط اينترنت،

نقش افكار عمومي و رسانه هاي 
فرامكاني تر و حتي فرازماني   جمعي،
بعد از فروپاشي بلوك شرق و .  ميشود

خالي ماندن عريضه،  امريكا در مقام 
. گرفت دنيا قرار "اولين ابرقدرت"

بسيار جاي تأمل است كه در محافل 
روشنفكري اين كشور، وجدان جمعي 
و افكار عمومي،  تا درجهء  رفيع 

  . ترفيع يافته است  "ابرقدرت دوم"
زمان شاهد است، كه واقعيات روزمره،  

را  "اول ابر قدرت جهاني"انصافانه،  
به ما، و به وضوح، افكار عمومي آحاد و 

جدان جمعي مي توده هاي مردم و و
همچنين، توجه نمودن به .  نماياند

ساري و جاري بودن اين مقوله در 
قلمرو مكان و زمان از درجهء اهميت 

علم و عرفان . وااليي برخوردار است
به اين مطلب، نه تنها اعتماد به نفس 
بايسته را به هر يك از شهروندان 
جوامع  زيرسلطه و غير آن،  براي 

ي، رشد، استقالل و مبارزه در راه آزاد
حاكميت ملي ميدهد، بلكه وي با علم 
به  اينكه او تنها نيست و حتي اگر آن 
فرد،  در گوشهء زندان انفرادي هم 

پشت و پشتيبان  "ابر قدرتي"باشد 
اوست،  خالقيت خويش را در ابتكار و 
بكار بردن روشهاي موفق در جهت 
احقاق حقوق خود و ديگران شكوفاتر 

ين ترتيب،  يك شهروند و بد. ميكند
جامعهء دموكراتيك هم از اين ايمان 
به خود بهره ميجويد تا در حفظ  نظام 
مردمساالر و توسعهء آن  بكوشد، باشد 
كه دنيا در كل خود شامل خشونت 

  .كمتري باشد
ديديم كه چگونه رژيم واليت مطلقه 
فقيه از دهه فجر و حتي جلوتر از آن 
 سعي در ترغيب و تشويق شركت

در انتخابات   "امت هميشه در صحنه"
اين احتياج واجب . مينمود 88خرداد 

و نياز حياتي نظام واليتي  به مشروعيت 
گيري از به نمايش گذاشتن شركت 
مردم در انتخابات نه تنها در عرصه 
سياسي داخلي، بلكه مهمتر از آن،  در 
اذهان عمومي دنيا در روزهاي قبل و 

.  ح مشهود بودبعد از انتخابات به وضو
بررسي و تاملي در عملكردها و 
واكنشهاي عمال رژيم ، از راس تا 
قاعده، در روزها و هفته هاي اخير،  از 
جمله خطبه هاي نماز جمعه آقاي 
خامنه اي به سادگي  اين مدعي را 
شهادت ميدهد كه حتي ولي مطلقه 
فقيه و دولت منزوي  تحت امر نظام 

خويش،  واليتي هم براي ادامه بقاي
احتياج به حفظ ظاهر و مشروعيت 

و نياز . جستن از افكار عمومي دنيا دارد
به توضيح نيست كه برآوردن اين نياز 

حياتي نظام واليت مطلقه،  بدون  
  .  رسانه هاي جمعي، ناممكن است

برغم پيشرفت كشورهايي كه قدرت در 
يك شخص و يا حتي گروه متمركز 

دگي نميشود در مقايسه با عقب مان
كشورهايي با نظامهاي تماميت خواه، 
متاسفانه  عده اي هنوز معتقد هستند 
كه براي پايه ريزي مملكتي آباد و 

بوده و  "زور مثبت"حتي آزاد نياز به 
دروازه هاي "مثال براي رسيدن به 

بايد يك نفر قدر قدرت  "تمدن بزرگ
و با اختيارات تام بر همه امور نه تنها 

داشته باشد و در  نظارت، بلكه واليت
طيف اين .  راس همه چيز قرار گيرد

 "قلدري پيشرو"قوم را از طرفداران 
ذوب شدگان "چون رضا شاه گرفته تا 
ميتوان در  "در واليت مطلقه فقيه

تاريخ معاصر،  بررسي و امتحان كرد و 
به راي العين،  در بوته آزمايش زمان،  
نتيجه جمع شدن قدرت را در يك فرد 

البته اين طرز فكر، قديم . نمودمشاهده 
  رهبري جامعه است و به يونان و نظريه

توسط فيلسوفان و نخبگان،   "نادانان"
و در نهايت به رهبري اين فيلسوفان 

قدامت   "فيلسوف فيلسوفان"توسط  
مثل حجت االسالم و آيت اهللا (مييابد 

و باالخره ولي .... و آيت اهللا العظمي
نظامهاي !).  مطلقهء فقيه خودمان

شاهنشاهي كشورهاي غربي در قرون 
  . قبل هم از اين جنس بودند

هشت قرن پيش و ابتدا در بريتانيا، پايه 
هاي دموكراسي به قسمي كه اكنون 

بدين ترتيب كه .  ميشناسيم ريخته شد
جان، پادشاه انگيس، در سالي قبل از 
مرگ خود و بعد از شانزذه سال 

بوجود سلطنت،  مجبور گرديد به 
 Magna( آمدن منشور بزرگ آزادي 

Carta Libertatum   (تن در دهد .
بواسطه اين منشور، شاه مجبور شد كه 
بپذيرد كه منوياتش از محدوده قانوني 
تجاوز نكند؛ بعضي حقوق را ارزاني 
كند؛  و نيز به مراحل قانوني احترام 

روندي كه ولي مطلقهء فقيه (بگذارد 
معكوس آنرا بعد از گذشت هشت قرن 

در سر ميپروراند و بلكه به اجراء 
بدين ترتيب شاه كه ).  ميگذارد

قانونگذاري و نيز حق قضاوت را  
جميعا در اختيار داشت و در عين حال 
مجري هم خود وي بود و خالصه  
تمام قوا در او جمع ميشد، مجبور شد 
قسمتي از اختيارات خويش را از خود 

ن جدايي گرچه در ابتدا اي. صلب كند
قوا مفاهيم  امروزي را نداشت و قطعا، 
نه تنها شاه بلكه حتي خود كساني كه 
عامل اين تحوالت عظيم  تاريخي 
بودند تصور و تصوير روشني از چند و 
چون تئوريك و عملي آن نداشتند، 
ولي به هر حال شروعي بود براي 
رسيدن به تركيب فعلي نظامهاي 

عضاء در ابتدا ا. دموكراتيك امروزي
پارلمان توسط شاه انتصاب ميشدند ولي 
بعدها به داليل واضح و بي نياز به 
توضيح، انتخابي شدن اين اعضا به شاه 

بعد از خلع شاه از تقننين،  . تحميل شد
تا مدتي، شاخهء مقننه بطور نسبتاً مستقل 
كار ميكرد ولي در عمل هنوز قوهء 
مجريه و قوهء قضائيه در يد شاه 

اتفاقات دهه ها . صه ميشدمتمركز و خال
و صده هاي بعدي لزوم  جدا شدن 
شاخهء مجريه را از شاخهء قضائيه و 
مقننه روشن و قدرت متمركزه را 
ناگزير از قبول آن كرد تا به امروز 

  .رسيديم
با توجه به خالصهء باال و با مطالعه سير 
تحول مدنيت در دنيا و نيز با مروري بر 

و خصوصاً حوادث سياسي اخير دنيا 
وطنمان، بعضي از اهم داليل جدايي 
شاخه هاي دولت از يكديگر، از اين 

  :قرارند
دولت در نهايت متعلق  -الف  

مردم !  به مردم است و نه مالك آنها
ميبايست در كنترل اين مالميك 
خويش توانا باشند و نه، چنانچه در 
حال حاضر در كشورمان مالحظه 

به ميكنيم، درست برعكس آن باشد 

قسمي كه يكي از عمال قدرت در 
مورد جنگ عراق، به خود اجازه داده، 

. "!!ملت به دولت خيانت كرد"بگويد 
اين كنترل سه شاخهء دولت،  بدون با 
خبري مردم از اوضاع و احوال 
يكديگر و نيز بدون آگاهي دو طرفهء 
مردم و دولت از يكديگر توسط رسانه 
هاي عمومي غير وابسته، ناممكن 

  .اهد بودخو
از جمله حقوق احاد مردم اين  -ب

است كه با شفافيت كامل در جريان 
اوضاع و عملكرد سه قوهء دولت قرار 

طبق روال مرسوم در سيستم . بگيرند
واليت مطلقهء فقيه نقش رسانه هاي 

بدين .  گروهي درست عكس آن است
ترتيب كه صدا و سيما سعي ميكند امور 

آگاهند را  واقع و آنچه را مردم به آن
با شستشوي مغزي و پخش سوءاطالعات 
قلب كرده خورشيد و روز  روشن را 
بصورت شب تيره و تار  در حلق مردم 

  . فرو كند
هرآينه در هر جامعه اي،  تمامي و  - ج

يا بخشي از اختيارات و عملكرد هر 
شاخه در يد اختيار شاخه ويا شاخه 
هاي ديگر قرار گيرد، آن جامعه از 

ري دور و دورتر شده و در مردمساال
براي . (جهت ديكتاتوري حركت ميكند

مثال ميتوان ياد كرد از سوء استفادهء 
آقايان بوش و چيني در قوهء مجريه 
امريكا، از امثال آقايان جان يو 

http://www.salon.com/opinion/
miya/2009/03/10/john_yooka/   

و اشكراف 
http://www.sourcewatch.org/in
dex.php?title=Threat_Advisor
y_security_alert_nonsense:_Jo

hn_Ashcroft  مال نفوذ در براي اع
قوه قضائيه  براي مشروعيت قانوني 
بخشيدن به اعمال شكنجه و همچنين 
استفادهء آنها از وسايل ارتباط جمعي و 
اعمال نفوذ و فشار در قوهء مقننه در 

 "!وطن پرستي"تصويب قانون 
ourcewatch.org/inhttp://www.s

dex.php?title=Patriot_Act_I     و
قانوني كردن  بيقانوني هاي جاسوسي، 

وظيفهء هر قوه ....) خفقان و سركوب
است كه از اين روند به شدت ممانعت 

اين اعمال و خشونتهاي اعمال .  نمايد
شده توسط حكومتهاي آقايان بوش و 
بلر چندين سال ادامه داشت و 

ي مغزي، پروپگاندا و روشهاي شستشو
خط دهي ها و تلقينات الغا شده توسط 
رسانه هاي جمعي در خدمت 
ديكتاتوري سرمايه، آنها را در افكار 
عموي،  نه تنها صحيح و قانوني، بلكه 

و حاال .  مقبول و الزم  جا انداخته بود
كه كار از كار تهاجم به عراق و 
افغانستان و ساير خشونتهاي بعد از 

پتامبر گذشته است و در كاخ يازدهم س
سفيد واشنگتن بينش ديگري حاكم 
ميباشد، اين بي قانونيها يكي بعد از 
ديگري بر مال ميشوند و افكار عمومي 
امريكا و انگليس  از جنگ  و زندانهاي 

و  ساير خشونتها   .... گوانتانمو و ابوقريب
  .پشيمان و منزجر ميباشند

مشروعيت و اعتبار دولت و هر  - د
كدام از شاخه هاي آن از مالكش، 

در نتيجه . يعني مردم، سرچشمه ميگيرد
اين مردم هستند كه بايد از كژروي هر 
شاخه از دولت و يا تمامي دولت به 
موقع، و به واسطهء رسانه هاي جمعي،  
با خبر شده و آن را مانع شوند و 
حركت دولت را در طريق و خواست 

  .ملت  ضامن شوند
شفاف و موشكافانهء  بدون نظارت -ه

رسانه هاي جمعي غيروابسته  و  مستقل 
از تمام  دولت و هر يك از سه قوه، 
اطالع مردم از اوضاع و احوال 
يكديگر و در نتيجه مملكت، دچار 
اختالل و صدمه شده  در نتيجه توان 
آنها در تصميمگيري در مورد سرنوشت 

ونيز اطالع .  خويش خدشه دار ميشود
و نايكسويه  از ساير غير مغرضانه 

كشورها و مردم بقيهء  نقاط  دنيا، 
خواست مردم را در ارتباط با بقيهء 

همانطور  -و .ممالك دنيا متبلور ميمنايد
كه جمع شدن تمام و يا حتي قسمتي 
از هر قوه در شاه  فسادآفرين و 
ناصواب است، دخالت هر يك از شاخه 

و بدتر از آن، (ها در امور يكديگر 
يك گروه ويا يك نفر مانند دخالت 

نيز جامعه را از )  ولي مطلقهء فقيه
. مردمساالري و دموكراسي دور ميكند

بدون اطالع يابي، نظارت و دخالت 
مردم،  تجمع قدرت و دخالت آن در 
شاخه هاي دولت حتمي است، كه 
اين، البته ره به بيراههء استبداد 
وتماميت خواهي ميبرد و از مرمساالري 

در اين برههء    . شودبدور مي
زماني، با توجه به كثرت انفاس  و 
پيچيدگي سامانه هاي مدني، هنگام آن 
رسيده است كه در اهميت نحوهء  
نقشبازي افكار عمومي در ترسيم 
سرنوشت خويش، و  فلسفهء وجودي 
دولت و شاخه هاي آن و لزوم جدايي 
آنها از مركز يا مراكز قدرت انباشته ، 

با علم  به .  افكنيمنظري دوباره بي
اهميت نقش رسانه هاي گروهي و 
نقش آفريني آنها در نوع نظام حاكم ، 
و با يادآوري علتها و نحوهء جدا شدن 
هر يك از سه شاخهء دولت در برهات 
زماني مختلف گذشته،  وقت آن 
رسيده است كه نظري هم به  وجوب  
وجود رسانه هاي جمعي  آزاد و 

 "ابرقدرت" مستقل افكنده، به اين
دقيقا به . جايگاه بايسته را ارزاني داريم

همان داليل كه هشتصد سال پيش الزم 
شد كه قدرت مردم درشروع بوجود 
آمدن سه شاخهء فعلي تبلور بجويد، 
امروز نيز الزم است ابر قدرت افكار 
عمومي، شاخهء چهارمي را از سه 

شاخهء فعلي، متبلور و متولد ساخته،  
طريق طويل قدمي بزرگ در 

مردمساالري واقعي دخالت مستقيم  
مردم در امور خود برداريم و  در اين 
زمينه نيز،  وطنمان ايران را در دنيا 

  .  پيشرو بداريم
در مورد نحوهء گرداندن شاخهء 
چهارم، امكانات و نكات ذيل قابل تأمل 

  :و رايزني و بحث است
تركيب و شكل شاخهء چهارم، مجموعه 

هء ديگر بخصوص شاخه اي از سه شاخ
 .  هاي مجريه و مقننه ميباشد

نمايندگاني از گروههاي مخثلف    
مردم، توسط انتخابات بالواسطهء مردم، 
مسئوليت  گردانندگي شاخهء چهارم 
را، براي مدتي معيين و محدود، 

 . تصدي ميكنند
مردم بطور مرتب، بدون سانسور و      

تبليغات و هوچيگري، در جريان 
مهء روزانهء تمام وجزءجزء دولت كارنا

اين اطالع يابي نه تنها در . قرار ميگيرند
سطح كل مملكت و سياستها و 
عملكردهاي  كالن دولت در قلمرو 
ملي و بين المللي است، بلكه در مورد 

 . نيز ميباشد... مسائل منطقه اي و شهري
با توجه به اين مهم كه وطن ما     

فرهنگهاي  ايران، از همزيستي اقوام و
مختلف قوام گرفته و هويت ملي ما از 
تعامل آنها در طي قرون و اعصار ثبوت 

يافته است، با احترام و شناسايي و  
ترويج اين فرهنگها و اذآن اهميت و 
نقش يكايك آنها در ثبات و پيشرفت 
كل كشور، قدمهاي ممتد و بزرگي در 
تماميت عرضي مملكت و برقراري 

ستي مسالمت صلح و دوستي و همزي
آميز و توام با عشق و محبت خانوادهء 

 .بزرگمان، ايران  برداشته ميشود
عقايد و مسائل سياسي و ايدئولژيكي، 

و نيز علمي، ..... ديني و فرهنگي

بايد در رسانه ....  آموزشي و تاريخي
هاي جمعي غير وابسته مجال رايزني، 
. تبادل نظر و بحث آزاد را پيدا نمايند

و نه فقط ! ا همگان دانندهمه چيز ر
يك شخص  و يك گروه و يك دين و 
يك ايدئولژي و يك قوم و يك 

 !خاص.... فرهنگ و
نتيجهء تحقيقات وسيع علمي و      

دانشگاهي عالي در مورد مردمساالري 
، و نيز اختناق ....و خواص و لوازم آن

و ديكتاتوري و استبداد و نحوي 
ه استقرار و استمرار آن ميبايست ب

صورت سمعي و بصري در اختيار مردم 
به ياد آوردن وقايع  بعد .  قرار بگيرند

از انقالب پنجاه و هفت  و بررسي 
سازوكارهاي مشروعيت بخشيدن و 
شروع اعدامها، زندانهاي سياسي و 

عقيدتي، شكنجه ها و تغيير اسم آنها به  
و توجه    "شرعي"حدود  و تعزيرات 

يت فقيه، به اين مهم كه در رژيم وال
زندان بانان و شكنجه گران بعضا خود 
قبال زندانيان و شكنجه شوندگان 
بودند، از اهم روشهاي جلو گيري از 
تكرار آنها در فرداي رهايي از استبداد 

با نظارت شفاف و اطالع .  فقيه  ميباشد
كامل مردم از كژرويهاي هر يك از 
سه شاخه  در جهت برپايي  پايه هاي 

، قبل از ....ختناق و فساداستبداد و ا
اينكه ابعادش به جايي برسد كه دوباره 
ضررهاي غيرقابل جبران به كشور، 

زده شود، ساير شاخه .... جامعه، طبيعت،
ها و در نهايت مردم وارد عمل شده و 
شروع و استقرار استبداد را در نطفه 

 .خفه ميكنند
تهيه و پخش برنامه هاي تفريحي 

لي از تقديس سرگرم كننده  ولي خا
خشونت و تخريب و آموزش 
خودتخريبي و خشونت به خود و 

و همچنين ترويج فرهنگ .... ديگران
زن به عنوان كاال و شيء جنسي دون 
مرد و كمك به آزاد شدن نيمي از 
جمعيت جامعه ورهائيش از بندها و 
موانع موجود در ايفاي نقش واالي 

  .وي در پرورش و پيشرفت جامعه
برنامه هاي آموزشي تهيه و پخش 

براي  ،خالي از تبليغات تجارتي
دانشجويان، (گروههاي مخثلف مردم  

كشاورزان، كارگران، معلمان، 
نحوه هاي علمي كشت .....  صنعتگران،

درسهاي آموزشي ...... و زرع  و صنعت
در جهت  .)...مدارس... دانشگاهها 

پيشبرد سواد و آگاهي كالن و  سرمايه 
ن منابع  طبيعي گذاري در مهمتري
 !كشور، يعني انسان

بديهي است كه اين تلخيص مختصر     
از اين مهم، فقط گشايش بابي از ابواب 
محاورات الزم در دامنهء وسيع لوازم 

در . برپايي و استمرار مردمساالري است
شلوغي فرداي فروپاشي نظام 

تبادل تفكر و استبدادي،  فرصتها  براي 
در تصميمهاي نظر كمتر، و تعجيل ها 

كمتردرست ويا نادرست، بيشتر خواهد 
اميدوارم هموطنان عالقمند و . بود

تالشگران استقرار آزادي، رشد و 
استقالل، در پرورش اينگونه ايده ها 
شركت و تا فرصت باقي است در 
روشنگري و شفاف سازي پيش نيازهاي 
فرهنگي براندازي استبداد و برقراري و 

. ويا، پويا بكوشنداستمرار مردمساالري پ
) و از جمله خودآموزي(بدون آموزش 

مستمر فرهنگ صلح و آزاديخواهي و 
دموكراسي، اگر هم اين برود، نظام 

  .ظالم ديگري خواهد آمد
به اميد زندگي در نشاط و اميد در 

  ايراني آزاد، رشدياب و مستقل
Ara1357@gmail.com 
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  ؟هاش دانشگاهنق

  
بد از . سپس استقالل و آزادی بوده است

اقبالی، در دو کشور عراق و افغانستان، 
هيچگاه بديل مستقل و آزاد، پديد نيامده 

حال اگر ترس از افغانستان و عراق . است
شدن ايران جدی باشد، نياز به نيروی 
جانشين مستقلی است که به ضرورت، 

ون محل مبارزه اش بيرون رژيم و در
ايران و هدفش استقرار واليت جمهور 
مردم بر اصول استقالل و آزادی و رشد 

  .بر ميزان عدالت اجتماعی باشد
در عراق و افغانستان، دو وجدان ● 

تاريخی و ملی ضعيف بوده اند و هنوز نيز 
نزاع های دينی و قومی از سوئی . هستند

و روی آوردن به قدرت خارجی از سوی 
ن را بازهم ضعيف تر ديگر، اين دو وجدا

در ايران، نخست مالتاريا و . کرده است
مالی، وارونه  - اينک مافياهای نظامی 

آن : رويه رژيم شاه را در پيش گرفته اند
رژيم برای خالی کردن ايرانيت از محتوا، 
از تقدم ايرانيت بر دين و مرام دم می زد و 
اين رژيم برای خالی کردن دين از محتوا، 

بر ايرانيت و استقالل و آزادی  از تقدم دين
بدين .  و حقوق انسان و رشد دم می زند

قرار، هرگاه ترس از عراق و افغانستان 
شدن ايران جدی باشد، می بايد در تقويت 

می بايد . دو وجدان تاريخی و ملی کوشيد
ايرانيت  جامعه جوان را از ويژگی های

آگاه کرد و با اين تقدم بازی و تقدم 
مبارزه ای که . گر، مبارزه کردبازيهای دي

در سطح جامعه ملی و برای مدتی بسيار 
  .طوالنی می بايد انجام بگيرد

مبارزه با ترسها که از مهمترين  – ۶
کارهای دانشگاه است، بدون ابهام زدائی 

ابهام زدائی از مقايسه صوری ايران با ( 
عراق و افغانستان، نمونه ای از ابهام 

نجامشان بر عهده زدائی هائی است که ا
به جائی نمی رسد و با ) دانشگاه است 

وجود ترسها، جامعه به جنبش همگانی 
  . روی نمی آورد

موضوع های ابهام زدائی ها، مسائل     
تقدم با مسائلی است که . جامعه هستند

ايجاد می شوند برای اين که ترس پديد 
  :آورند و  آن را مزمن کنند

سئله را بطور اين م. مسئله واليت فقيه● 
پيگير مطالعه و حاصل را  با مردم ايران 

اينک مردم ايران، با . در ميان گذاشته ام
تقلب بزرگ و جنايتهای بعد از آن توسط 

بنا براين، اين . مأموران رژيم، روبرويند
چرا در تمامی : پرسش پاسخ می طلبد

سامانه های سياسی که بر اساس واليت 
ان، بنا مطلقه يک شخص و يا يک سازم

شده اند، هريک از مأموران دولت، 
را بکار برده اند و » واليت مطلقه رهبر«

اينک در ايران بکار می برند؟ چرا در 
آلمان نازی، در ايتاليای فاشيست، در 
روسيه در قيد رژيم استالين، چنين بود و 
در ايران امروز نيز چنين است؟  پاسخ 
اينست که دولتی که بر اصل حاکميت يک 

خص سازمان می يابد، قدرتی که هر ش
مأمور بکار می برد، همان اختيار مطلقی 

زيرا  مأمور دولت . دارد» رهبر«است که 
قائم مقام رهبر می شود و همان قدرت را 

بسط «و از آنجا که اصل بر . بکار می برد
» يد رهبر بر جان و مال و ناموس مردم

است، پس رابطه رهبر با جامعه، رابطه 
ختيار مطلق با مطيع مطلق است صاحب ا

پس هر عدم ). به قول آقای مصباح يزدی(
اطاعتی، مخالفت با موجوديت رژيم تلقی 
می شود و مأمور دولت می بايد قائم مقام 
رهبر در بکار بردن قدرت مطلق بر ضد 

  . نافرمان بگردد
در برابر، دولت حقوق مدار و مردم      

مقام، ساالر، دولتی است که، در آن، هر 
متناسب با مسئوليت و وظيفه خود، از 

در اعمال قدرت از . اختيار برخوردار است

بنا بر اين، . هيچ مقامی نمايندگی نمی کند
خارج از قلمرو وظيفه خود و بيشتر از 

نسبت . اختيار خود، نمی تواند عمل کند
رژيم واليت مطلقه فقيه به رژيم 
دموکراسی، نسبت تضاد است و کاری جز 

شين کردن دولت واليت مطلقه با دولت جان
حقوق مدار و دموکرات  وجود ندارد که 

  .    بتوان کرد
مسئله اقوام، يکی از مسائلی است که ● 

ترس تبديل شدن ايران به افغانستان و 
پيش از آن، از . عراق را  پديد آورده است

. عوامل بازسازی استبداد گشته است
: ندمسئله را دو دسته بوجود آورده ا

توجيه کنندگان دولت مرکزی قدرتمدار و 
مدعيان قوم گرائی که بطور مداوم، پای 
قدرتهای خارجی را بميان کشانده اند و به 
. آنها در قلمرو حاکميت ملی، نقش داده اند

در آغاز انقالب، گروههای سياسی کرد که 
از رژيم صدام پول و اسلحه گرفته بودند، 

هيأتی . تندبه راه انداخ» جنگ مسلحانه«
به دو گروه کومله و . به سنندج رفت

هرگاه جز خود : دموکرات پيشنهاد شد
مختاری نمی خواهيد، کار را از سنندج 

طرحی برای انجام انتخابات . شروع کنيم
در سنندج و اداره شهر توسط شورای 

اين دو گروه نيز . منتخب مردم تهيه شد
. انتخابات انجام شد. طرح را امضاء کردند

عضو، از کومله دو و از حزب  ١١ز ا
بيشتر ) يا بالعکس(دموکرات يک عضو 

دولت مرکزی . به شورای شهر راه نيافتند
اما . مزاحمتی برای شورا ايجاد نکرد

کومله با تهديد اعضاء به استعفاء، آنها را 
مجبور به استعفاء کرد و خود مختاری 

به اين .  مورد ادعای خود را از ميان برد
ا نکرد، پيش مرگ قشون صدام هم اکتف
. »در سنندج جنگ افروزی کرد«شد و 

روشی که برای مقابله  بکار رفت، پاسخ 
دادن به نياز مردم کرد و بی پايگاه 
اجتماعی کردن گروههای مسلح و مقابله 

سرعت عمل و . با اين گروه ها بود
قاطعيت سبب شد که قشون عراق نتواند 

ستان سود از گرفتاری ارتش ايران در کرد
پس از آن، گروههای مسلح آماده . جويد

شدند اسلحه را زمين بگذارند هرگاه به 
آنها تأمين داده شود، اين بار، نوبت آقای 

زيرا .  خمينی شدکه تن به حل مسئله ندهد
باز سازی استبداد به ترس از تجزيه نياز 

اگر امروز نيز آقای هاشمی . داشت
يت رفسنجانی، مدعی می شود اگر وال

فقيه نباشد ايران تجزيه می شود، دليلی 
جز نياز استبداد مافياها به ترس از تجزيه 

  . ندارد
اينک زمان آنست که مسئله راه حل     

در (بر سه حق، حق اختالف : بجويد
) يکچند عناصر فرهنگی و مذهب و زبان 

برابری همه با هم در ( و حق اشتراک 
حاظ يک تن يک رأی البته با ل: دموکراسی

کردن عدالت اجتماعی به ترتيبی که حقی 
و حق صلح ملی ) از اقليتها ضايع نشود 

زير  –از جمله بمعنای نبود رابطه مسلط 
سلطه و بنا گذاشتن بر عدم هژمونی قومی 

بر اين سه حق،  راه حل وجود . و دينی
دارد و محلی نيز برای خشونت باقی نمی 

  . ماند
واری اقتصاد کشور، اقتصاد رانت خ● 
. قدرتمدارها سهم شير را می برند: است

از اين رو، اقتصاد را مصرف محور نگاه 
برای آنکه جامعه از فقر . می دارند

بدرآيد، اقتصاد می بايد توليد محور شود 
و رابطه بودجه با نفت و قرضه ها، می 
بايد جای خود را به رابطه بودجه با توليد 

پس شفاف کردن مسئله . ملی بدهد 
صاد و ارائه راه حل ها، کار ديگری اقت

است بر عهده دانشگاهها و اثر مستقيم 
دارد بر همگانی شدن جنبش و ادامه آن 

  .تا پيروزی
بحران اتمی نمی توانست بوجود آيد و ● 

کشور را تحت تهديد به جنگ و تشديد 
مجازاتهای اقتصادی نگاه دارد اگر 

دانشگاهها مسئله انرژی را در حال و 
. برای جامعه روشن می کردندآينده، 

هنوز بر آنها است که اين مسئله را برای 
  .مردم روشن کنند

مسئله کرامت و منزلت انسان، ● 
بخصوص زنان ايران و اثر آزادی زن در 
رشد کشور، بيش از هر زمان ديگری 

  . نيازمند تشريح و ارائه راه حل است
بازشناسی تبعيض های دينی و قومی       

نيز، درکاستن زور از ... و جنسی و 
رابطه ها که انسانها برقرار می کنند، اثر 

  . قطعی دارد
جوان که می بايد با حل کردن مسئله ها ● 

نظام اجتماعی را باز و تحول پذير کند تا 
بتواند در جامعه صاحب نقش شود، اينک 

گريز استعدادها از . خود مسئله شده است
ا و کشور، بيکاری، انواع نابسامانی ه

آسيبهای اجتماعی و بکار گرفتن جوان در 
... دستگاه اداری و سازمانهای سرکوب و

مسائلی هستند که دانشگاهها می بايد 
  . بدانها بپردازند

بسيار مسائل ديگر وجود دارند،    
دانشگاه، وقتی دانشگاه می شود که 
کالس های درس محل طرح مسائل و 

نه . پيشنهاد راه حل ها و نقد آنها بگردد
اقتصاد، سياست، (تنها در علوم اجتماعی 

( که در علوم طبيعی ...) جامعه شناسی و
می بايد ...) فيزيک، شيمی، پزشکی 

می . ابتکار و ابداع و خلق را  روش کرد
بايد روش توجيه را رها کرد و به قطع 
رابطه دانش ها که تدريس می شوند با 

  .مسائل ايران و جهان، پايان بخشيد
  

راه حل هاشمي : دومپرسش 
رفسنجاني و پايان رسالت 

  :»جنبش سبز«
  

وتحقق سناريوي  آيا بنظر شما با اجرا
بقيمت  رفسنجاني بهدف گذر از بحران،

ويا قرباني كردن احمدي نژاد  حذف 
 باستثناي( وباند نظامي وامنيتي اش

ازيكسو وانصراف ) رهبري وبيت اش
ودست  موسوي از حق رياست جمهوري

الح طلبان از خواسته هاي اص كشيدن
كنوني شان ازسوي ديگر، عمر ورسالت 

  يابد؟ پايان مي"جنبش سبز " تاريخي
  

اگر دعوا : پاسخ به پرسش دوم
  :اشدبر سر لحاف قدرت ب

     
در پاسخ به اين پرسش، ياد آور می شود  

که بنا بر خبرهای منتشره، يک گروه از 
مشغول تهيه طرحی » اصول گرايان«

حرانی هستند که رژيم در درون برای حل ب
آقای هاشمی . خود، با آن روبرو است

از » مجلس خبرگان«رفسنجانی در 
اشتغال اين گروه به اين کار، سخن گفته 

پس از آن، اسامی اعضای گروه . است
معلوم گشته اند و گفته شده است اين 
گروه، با اطالع آقای خامنه ای دارد 

  :اما. فعاليت می کند
ل سازشی از اين نوع بسيار احتما – ١

با طبيعت  �زيرا اوال . ضعيف است
رژيمی نمی خواند که از آغاز تا امروز، 
کارش تقسيم به دو و حذف يکی از دو 
بوده است و اينک، عالئم مرگ را 

، �و ثانيا . آشکارتر نشان می دهد
بمعنای از پا در آمدن رژيم زير فشار 

در اين صورت، جنبش . جنبش مردم است
تا کامل کردن پيروزی ادامه می يابد و 
انقالب ايران به هدف خود که استقرار 

  .واليت جمهور مردم است، می رسد
هرگاه راه حل در تقسيم قدرت ميان   -  ٢

به نمايندگی از مالتاريا (هاشمی رفسنجانی
يا روحانيان قدرتمدار و مافياهای غير 

نمايندگی مافياهای به(و خامنه ای ) نظامی
، ناچيز شود، بر مردم )مالی –نظامی 

ايران معلوم می شود که دعوا بر سر 
جنبش را مردم . بوده است» لحاف قدرت«

فعاالن سياسی وجوانان بخشی ازوکرده اند
هستند که قربانی شده اند و قدرت است که 

  .ميان دو طرف تقسيم شده است
احتمال اين تقسيم قدرت، باتوجه به      

با . ت نيز بسيار ضعيف استديناميک قدر
اين وجود، اين امر که در درون رژيم، 
برای رفع بحران تالش می شود، خود می 
گويد که جنبش مردم رهبری درخور خود 

دو طرف در درون رژيم . را نيافته است
هستند و يک طرف می خواهد از جنبش 
مردم در بدست آوردن سهمی از قدرت 

  بديهی است که. استفاده کند
چنين معامله ای، طرفی را مغبون می  – ٣

جنبش مردم را بکار سهم خواهی کند که 
مردم بدو پشت می . از قدرت برده است

کنند و با پشت کردن مردم، سهم از قدرت 
  . را هنوز ناگرفته، از دست خواهد داد

برای آنکه جنبش مردم وسيله زد و      
بند در رژيم نشود، هم می بايد محل آن 

محل طبيعی . د و هم هدف آنروشن شو
آن بيرون از رژيم و درون ايران است و 
هدف آن، جانشين کردن واليت جمهور 

  .مردم بجای واليت فقيه است
چنين معامله ای بر فرض انجام،    - ۴

توضيح . مشکل بر مشکل رژيم می افزايد
اين که واليت مطلقه فقيه بر جای خود می 

ژيم را فلج ماند و تقابل دو طرف معامله، ر
مسائلی را که . تر از آنچه هست می کند

کشور بدانها مبتال است، پيچيده تر و 
خطرهايی که رژيم کشور را با آنها روبرو 

از اين . کرده است، بزرگ تر می شوند
رو، راه حلی که می ماند، جنبش مردم 

  .برای استقرار واليت جمهور مردم است
و اين امر که در درون رژيم گروه  – ۵

بسا گروه هائی مشغول فعاليتند که 
کشور را از وضعيت خطرناکی رها کنند «

، ما را از اين واقعيت آگاه »که در آنست
 –مافياهای نظامی (می کند که کودتاچيان 

،  برغم )خامنه ای» بيت «مالی و 
سرکوب سبعانه، نتوانسته اند خود را حتی 

اما اگر . به بخش ديگر رژيم تحميل کنند
ميل خود با بخش ديگر ناتوان شده در تح

. اند، بخاطر جنبش مردم کشور است
بخش کودتاکننده بهيچ رو نمی خواهد 

حتی در . قدرت را با بخش ديگر تقسيم کند
محدوده خود، بکار تصفيه حساب و 

اين امر که طرفداران آقای (تسويه است 
احمدی نژاد مشغول زدن زيرآب آقای 

که می داند  چرا...). الريجانی هستند و
قطعی شدن شکست کودتا، بمعنای پايان 
عمر سياسيش هم در سطح رژيم و هم در 

پس تا بتواند تن . سطح جامعه ملی است
آقای خامنه ای .      به معامله نمی دهد

نيز، بلحاظ آنکه سردستگی کودتاچيان را 
پذيرفته است، در موقعيتی نيست که در 

حمايت معامله ای شرکت کند که او را از 
مالی محروم می کند و،  –مافياهای نظامی 

در همان حال، عامل آغاز پايان واليت 
زيرا، می بايد بپذيرد . مطلقه فقيه می شود

  ...که اختيارات او محدود است و
دو امری که می بايد هشيار بود تا  – ۶

وقوع نيابند،  يکی جبهه معترض به 
انتخابات را گرفتار نزاع داخلی کردن و 

يگری اين جبهه را به نزاع با خط د
هدف . استقالل و آزادی برانگيختن هستند

فرمايشی ايجاد  –محاکمه های نمايشی 
اين نزاع بود و هدف از اظهارات سران 
سپاه و سخنگويان دولت کودتا نيز  ايجاد 

سازش و آشتی ميان . اين دو نزاع است
دو طرف رژيم نيز، همين هدف را تعقيب 

ن اخير آقای هاشمی سخنا. می کند
رفسنجانی حاکی از اينست که قرار بر 
استفاده از او در ضربه سخت وارد کردن 

  . بر جبهه معترض است
بدين قرار،  چه سازش دو طرف رژيم      

ممکن باشد و انجام بگيرد و خواه ممکن 
نباشد و انجام نگيرد، راه حل، ادامه 

  .جنبش همگانی تا پيروزی است
  

   ه چگونهواليت فقي
  صيغه اي است؟

  
  
  .٧قرآن، سوره جاثيه، آيه  - ٢٨ 
  .۶١قرآن، سوره آل عمران، آيه  - ٢٩ 
آيت اهللا منتظری، مبانی فقهی  - ٣٠ 

حکومت اسالمی، ترجمۀ محمود صلواتی، 
  .٢٩٧، ص٢نشر تفکر، ج 

  نهج البالغه، خطبه شقشقيه    - ٣١ 
  .١٣٧نهج البالغه، خطبه  - ٣٢ 
  .۵۴نامه نهج البالغه،   - ٣٣ 
  .٢٢٠نهج البالغه،   خطبه - ٣۴ 
  .  ١نهج البالغه، نامه  - ٣۵ 
حکومت و مذهب، دانشگاه لندن،  - ٣۶ 

، مقاله دکتر مهدی حائری ١٣٧۵بهمن 
؛ به نقل از کشف ٢٣٩خورشيدی، ص 

  . ١٨٠المحجه ابن طاووس، ص 
خاطرات آيت اهللا منتظری، چاپ  - ٣٧ 

  .٨۶، ص ٢٠٠١انقالب اسالمی،فوريه 
حکومت و مذهب، دانشگاه لندن،  - ٣٨ 

، مقاله دکتر مهدی حائری ١٣٧۵بهمن 
، به نقل از رساله .٢٢خورشيدی، ص 

اجتهاد و تقليد آقای خمينی در هشتاد 
در جلد دوم  ١٧٣تا  ٩٣صفحه از صفحه 

و . ق.ه ١٣٧٨کتاب  رسائل چاپ قم 
تا  ۵٠۵از ص ( صفحه ٩٢همچنين در 

ب ضميمه جلد دوم کتاب تهذي) ۵٩۶
االصول شيخ جعفر سبحانی که تقريرات 
درس آيت اهللا خمينی می باشد و توسط 

  .جامعه مدرسين به چاپ رسيده است
همان سند، به نقل از کتاب کشف  - ٣٩ 

تا   ١٠٧االسرار آيت اهللا خمينی از ص 
شمسی انتشارات  ١٣٢٣، چاپ ١١۵ص 

  .کتاب فروشی علميه اسالميه تهران
  .همان سند -۴٠  
حوم نراقی معروف به فاضل مر - ۴١ 

درگذشت و .ق.ه ١٢۴۴کاشانی در سال 
  .کتابش عوائد االيام نام دارد

پاريس و  تحول انقالب ايران از  - ۴٢ 
آزادی به استبداد، از محمد جعفری، 

  .٣٨٢- ٣٨٣ص
خاطرات آيت اهللا منتظری، چاپ  - ۴٣ 

  .٨٧،ص ٢٠٠١انقالب اسالمی، فوريه 
ريکا و مصاحبه با راديو صدای آم - ۴۴ 

 ١٣٨٧در گفتگو با اينجانب در اسفند ماه 
  .در شيکاگو

آقای خمينی درسهای خود را تحت  -۴۵
 ١در نجف از » واليت فقيه« :عنوان
بهمن  ١٩شروع کرد و در  ۴٨بهمن 
به آن پايان داد و بعد به صورت  ١٣۴٨

کتاب حکومت اسالمی چاپ و انتشار پيدا 
  .کرد

لعظمی حکومت اسالمی، آيت اهللا ا - ۴۶ 
ه  – ١٣٩١آقا سيد روح اهللا خمينی، چاپ 

  .۴١ميالدی،ص ١٩٧١
برای يافتن بعضی از اين قرائن،  -۴٧

شواهد و امارات، نگاه کنيد به کتاب 
پاريس و تحول انقالب از آزادی به "

و تقابل دو خط يا کودتای خرداد " استبداد
، از محمد جعفری ،به ترتيب "١٣۶٠

  .١٧وص ٢٧١- ٢٧۵ص
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