
  

 

اگر واليت.محرك سركوبگران، از آمران و مأموران، ترس از سقوط رژيم واليت فقيه و سرنوشتي است كه در انتظار آنها است:انقالب اسالمي
بدين ترس است، كه سران سپاه . ستان آنها رفتبرخيزد، با ما رفتاري بدتر از آن خواهد شد كه با سران رژيم شاه و بسياري از زير دفقيه از ميان 

تسويه حسابها در درون رژيم و نقش روز افزون سپاه . و بسياري از سران دو جبهه موجود در رژيم را به حفظ رژيم به هر قيمت ناگزير كرده است
كردند، در مي يافتند كه هر تحولي، مرگ در نكبت حال آنكه اگر آنها لختي عقل خويش را آزاد مي .  ، همه، بازتاب اين ترس هستند...در دولت و

هرگاه تحول از استبداد به مردم ساالري شود،  به همگان فرصت جبران .  حتي براي شركت كنندگان در جنايت ها و خيانتها و فسادها نمي آورد
  .ويش نترسداين بار، مي بايد جمهور مردم حاكم بر سرنوشت خود شوند تا كسي از سرنوشت خ.  داده مي شود

در فصل دوم، قسمتي ديگر از مطالعه .  در فصل اول،  اطالعاتي را گردآورده ايم كه ترس آمران و مأموران رژيم را از تحول گزارش مي كنند     
ين بار، نقش و در فصل سوم، قسمت دوم  گزارش در باره مراحل زماني ششگانه، ا.  پيرامون تبارشناسي كودتا را از نظر خوانندگان مي گذرانيم

  . تحول مردم و احزاب سياسي را در اين مراحل در دسترس مطالعه خوانندگان قرار مي دهيم
اطالعات جديد انتشار يافته اند حاكي از اين كه وارد كردن زيان بزرگ . در فصل چهارم،  خبرها و نظر ها در باره بحران اتمي را گرد مي آوريم     

  ؟ !ن كشور سالها در بحران، بر سر غني سازي اورانيومي بوده است كه ايران آن را نداردبه مردم ايران و نگاه داشت
وضعيت وخامت بار اقتصادي . در فصل پنجم خبرها و داده هاي اقتصادي را كه زندگي بسيار سخت مردم را گزارش مي كنند، جمع آورده ايم     

   .نيز مردم را از سرنوشت خود و كشورشان آگاه مي سازد
 3در صفحه  

    فريد راستگو
  جنبش آزاديخواهانه مردم پيروز ميشود 

      ) 6( ..اگر
كارگران و اعتراض  ان،يگسترش اعتصابات و مبارزات دانشجو با    

و حضور قدرتمند مردم بويژه جوانان در  رانيمعلمان در ا
 رانيمردم ا خواهانهيآبان جنبش آزاد 13تظاهرات روز قدس و 

رود تا نظام واليت  ياست و م يدار يو تحول معن رييدر حال تغ
با  اميا نيدر ا. بسپارد خود يابدفقيه را هر چه زودتر به آرامگاه 

چه در كوچه و بازار و چه در منزل و ) يهر شغل و مقام( يرانيهر ا
كارخانه  ايو چه در دانشگاه  يصف نانوائ اي يمسجد و چه در تاكس
 بياكثر قر يزن يكه حرف م يدولت ريغ اي يو چه در ادارات دولت

« دهند  يم حيسه كلمه توض نيبه اتفاق آنان خواست خود را با ا
 .»بروند ديبا نهايا

مرگ  يبه معن يكتاتورينظام د كيپر واضح است رفتن     
 يبه دمكراس دنيرس يبه معن ينظام كنون رييو تغ ستين يكتاتوريد

 يها هيبا پا كهيتا زمان. نخواهد بود يدر استقالل و آزاد ستنيو ز
ه با ك ستين يضمانت چياستبداد موجود در جامعه مبارزه نشود ه

نظام مستبدانه  كينتوان  هيفق لقهمط تينظام مستبدانه وال يبركنار
  . نظام نمود نيا نيجانش يگريرا با نام و نشان د يگريد

  13در صفحه      

  پاكنژاد- ج  
  

نقش اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري 
  دراستقراراستبداد فقيه در ايران

  
تعدادي از جوانان ايراني در پايان نماز  1358آبان  13در    

ناگهاني ولي از پيش برنامه "جمعه در يك حركت  ظاهرا
ز ريزي شده به سفارت آمريكا حمله كرده و با باال رفتن ا

در اطالعيه  "اين عده بعدا. ديوارآن، آنجا را اشغال  كردند
در آن روز . اي خود را دانشجويان پيرو خط امام خواندند

اين عمل كه خالف عرف ديپلماتيك و قوانين بين المللي 
انجام گرفت، ابتدا عمل اعتراضي عده اي از جوانان به 

بخصوص  . دخالت هاي آمريكا در امور داخلي ايران تلقي شد
كه رانده شده انقالب ايران، يعني شاه اجازه يافته بود بعنوان 
پي گيري معالجه به آمريكا برود و بردن او به امريكا، توجيه 

  . اشغال سفارت و گرفتن اعضاي آن به گروگان شد
اما سي سال پس از اين واقعه، امروز كه به بررسي امر هاي  

 :  يقتي بسيار تلخ مي يابيم واقع  مي پردازيم، آنهاراحاكي از حق
  15در صفحه 

  جهانگير گلزار 
  

  در چه نوع  نظامي اعدام و خشونت 
    مشروعيت مي يابد

متن سخنراني در جلسه مدافعين حقوق بشر در شهر هانور 
  آلمان

كشور ما هنوزاز استبدادي شاهنشاهي  آزاد نشده بود با نظريه 
  . آقاي خميني زير سلطه نظريه واليت فقيه رفت استبداد فقيه  

بسياري بر اين باورند كه استبداد ديني از هر استبدادي بدتر 
از اين بابت كه با عقيده و اخالق و آرمان آدمي در . است 

البته  استبدادهاي ديگر  كه  . رابطه است شايد حق با آنها باشد 
يدئولژي برتر بوجود حول محور طبقه كارگر  يا نژاد برتر و يا ا

. مي آيند ، كمتر از استبداد ديني دست به خشونت نمي زنند 
مبارزه با استبداد ديني  نيز سختر از استبدادهاي ديگر است 
زيرا ، احتياج به معنويتي دارد كه در پرتو آن ، انسانها  اذهان 
خود را آزاد از فشار استبداد حس كنند و دروغهاي استبداد 

ده و مردم ذهنيت خود را از خشونت طلبي و ديني عيان ش
مطيع بودن ، به آزادي خواهي و خود را صاحب واليت تصميم  

  . دانستن ،تغيير بدهند  
  14در صفحه                                                                  

 
 
 
 
 
 

New  
انقالب     
اين فصل را در : اسالمی 

در : سه قسمت می خوانيد 
قسمت اول گزارشهائی که 

انتخابات « ما خود ، از 
رياست جمهوری در يافت » 

کرده ايم و نيز 
 گزارشهای خبرگزاريها و 

  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  

  استراتژي شكست؟
  

  به نام خدا
 صدر جناب آقاي ابوالحسن بني

 سالم
ز توجه شما و اعالم نظر در مورد پيشنهاد نقش اساتيد احتراماً ا

 .دانشگاهها تشكر ميكنم
اگر  -نقش دانشگاهها ؟  "قصد ارائة مطلبي در مورد نكته اي از 

قبل از آن، يك توضيح كلي . دارم" در رأس معامله انجام گيرد ؟
 در ارتباط با آن پيشنهاد اينكه، اگر حركت اعتصابي فعلي اساتيد،

ضد  ه تحريك و شكل گيري نيروي اساسي اعتراضي برمنجر ب
مردم منتظر چه فجايع  ، پسنظام واليت فقيه و سپاه نشود

؟ و چه احتياجي كل گيردديگري هستند تا حركت وسيعتري ش
رژيم به اين شدت و ، وقتي روشن كردن بيشتر مردم است به

چهرة كثيفش را به نمايش  ، خود گوشه اي ازوسعت و آشكارا
به  )1( ؟چه جاي روشن كردن بيشتر مردم است؟ ديگر شتگذا
، براي ال به رژيم ضربة اساسي وارد نشودميرسد اگر امس نظر

ديگر اينكه . بمانيم زمان طوالني بايد تحت سلطة آن باقي
دانشگاهها در رژيم واليت فقيه، آنچنان جاي مناسبي براي 

كن و البته نظر شما صحيح است كه مم. نيست تحصيل علم
طرفداران رژيم خود  است در صورت اعتصاب استادان آزاديخواه،

اگر . را طرفدار دانش بنامند و آزاديخواهان را ضد تحصيل علم
، پس در اين صورت مسأله را خيلي مالك قرار دهيم اعتنا به اين

 )2. (اعتصابات ديگر هم وضعيت مشابهي دارد
، اعتصاب كنند، مثالً اگر روشنفكران مشغول كار در صنايع    

هان پيشرفت صنايع و آزاديخوا رژيم و فاسدان مي شوند طرفدار
 و در مورد اينكه دانشجو. و مصلحين مي شوند ضد آبادگري

بخواهد همزمان تحصيل علم كند و همزمان نقش مؤثر در 
ميتواند عدم توفيق در  جنبش اعتراضي داشته باشد، نتيجه اش

، با مشكالت يريد در ايران امروزدر نظر بگ(  .هر دو زمينه باشد
، صرف براي دانشجويان... و خوابگاهي و آموزشي و رفاهي  بزرگ

و ) 3( )پر زحمت است  پرداختن به تحصيل دانش هم بسيار
ديگر اينكه واقعيات نشان مي دهد وقتي كالسهاي دانشگاه طبق 

گردد، دانشجو به شدت مجبور به درس خواندن  روال برگزار
در مورد  مگر( يابد  د و ساير فعاليتها بسيار كاهش ميخواهد بو

ويژه در رشته هاي مهندسي و برخي  به) قشر درس نخوان 
  .ها رشته دروس علوم پزشكي و پايه و ديگر

، اما احساس مي كنم، ظرات شما كالً عقالني و صحيح استن 
از آنچه كه هست تصور مي  جهات بهتر ايران امروز را از بعضي

منظور  يعني افعال و تحميالت رژيم واليت فقيه را كامالً  .نماييد
اگر قرار باشد استاد و دانشگاه در جاي درست  )4( .نمي كنيد

ظام واليت فقيه و سپاه اين در ن ،باشند و در آنجا عمل كنندخود 
فقيه و سپاه، تقريباً هيچ چيز  اصوالً در نظام واليت. ميسر نيست

و از نتايج رفتارهاي . د قرار گيرداي درست خود نمي توانج در
دانشگاههاي امروز، از يك دانشگاه  نظام واليت فقيه اينست كه

استادان  دانشجو در مشكل است و .، خيلي فاصله دارنداستاندارد
نظر من . اند كه بايد گفت بيسواد هستند جديدي درست شده

اي برپايي اعتراضات مردمي مملكت بر آن بود كه وضعِ فعلي
نقطة  و اساتيد مي توانند رده، تا حد زيادي مناسب استگست

اما  .(*)مناسبي براي شروع يك اشتعال گسترش يابنده باشند 
ن رژيم و ما از اي. نادرست شما آن را ريسك مي دانيد يا حتي

 در بيشتر مردم ، مي خواهيم با فشار اعمالش به تنگ آمده ايم
پيكاري طوالني تر ولي اما شما  )5. (زمان كوتاهتر پيكار كنيم

اما كساني  .خوب است البته نظر شما. تر را بيان فرموديد عاقالنه
كه تحت قيوميت ناحقّ اين رژيم به سر مي برند و نمي خواهند 

، خيلي معذ ب هستند و دم بودن را رها كنندآهاي  نشانه تمام
نظام جور هستند  خواهان به پايان رسيدن هر چه سريعتر اين

(**) .  
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راستي ديگران چگونه مي توانند،  به 
با اينكه رژيم از ادامة تحصيل عده اي 

دانشجويان آگاه و خوب، جلوگيري  از
كرده است، به كار معمول خود ادامه 

دانشگاههاي  و مهم اينكه در! دهند؟
با اوضاع آموزشي، آزمايشگاهي، 
رفاهي خيلي خيلي بد، چه جاي 

  ؟! تحصيل است
اكنون در ايران، در بسياري از اوقات 
در استفاده از اينترنت و سرويسهاي 

د وجود مشكل حا پست الكترونيك،
با اين گونه رفتارهاي رژيم اصالً . داد

امكان روشنگري ديگران، سلب 
 .ميشود

َأْنِ للَّذينَ آمنُوا أَنْ تَخْشَع قُلُوبهم لذكْرِ 
اللَّه و ما نَزَلَ منَ الْحقِّ و ال يكُونُوا كَالَّذينَ 
 دالْأَم هِملَيلُ فَطالَ عنْ قَبم تابأُوتُوا الْك
فَقَست قُلُوبهم و كَثيرٌ منْهم فاسقُونَ 

)16(  
آيا براى كسانى كه ايمان آورده اند 
هنگام آن نرسيده كه دلهايشان به ياد 

نازل شده نرم  خدا و آن حقيقتى كه
گردد؟ و مانند كسانى ] و فروتن[

نباشند كه از پيش بدانها كتاب داده 
 آنان به درازا انتظار بر] عمر و[شد و 

كشيد، و دلهايشان سخت گرديد و 
 16آية (بسيارى از آنها فاسق بودند؟

  ) سورة حديد
خالصه نظر من اينست كه استاد و    

دانشگاه در درجة اول و بقية جامعه 
در صورت وجود  -در درجة بعد، 

جلوتر  –نشانه هاي اعتراضي فعال تر 
رفته و در عمل اقدامات مؤثرتري 

لي بهتر است اينكار خي( دهند  انجام
، و در اين راستا غيرمنطقي نيست )

 كه از اساتيد دانشگاه عملكرد
تشويق . اعتراضي مؤثرتري انتظار رود

و تحريك براي اعتصاب عمومي بسيار 
و معلوم است ( است  بسيار مفيد

موفقيت در صورت سراسري شدن 
 البته). اعتراضات، قابل وقوع است 

ر و روشن است كه جنابعالي بسيار بهت
بيشتر، از مضرات رژيم واليت فقيه 

 . آگاه هستيد
در هر صورت از شما، قدرداني ميكنم 
و به طور كلي نظرات صحيحي ارائه 

  .نموديد
پسند و قدم  البته با برنامة عقل -* 

جمعي و  به قدم و به صورت دسته
 .لحاظ كردن احتياطات

والبته مفهوم آن، حذف واليت  -** 
رهبري و  فقيه است و حذف مقام

تدوين قانون اساسي غني . حذف سپاه
( دمكراسي واقعي  سيستم و تشكيل 

  .)طي مدتي عاقالنه و نه شتابزده
شماره گذاريها از اين : يادآوري ●

جانب است و قصد مشخص كردن 
مواردي هستند كه، به ترتيب زير، 

  موضوع بحث قرار مي دهم
  

بحث در باره نظرهاي هموطن 
تار آنست گرامي كه بحق خواس

كه در اولين فرصت ايران از 
واليت مطلقه فقيه و ستون پايه 

  :هاي قدرت بياسايد
  

نخست به استراتژي شكست مي      
اتخاذ كرده » اصالح طلبان«پردازم كه 

اند تا معلوم شود مشكل اصلي كدام 
  :است
جنبش پيروز جنبشي است كه  ●

يعني كنش است و . استقالل عمل دارد
جنبشي كه در واكنش . واكنش نيست

فرو كاسته شود، محكوم  به شكست 
چرا كه ابتكار عمل از آن . است

قدرتي است كه جنبش عكس العمل 
وقتي عرصه جنبش محدوده . آنست

رژيم مي شود و جنبش و خواست هاي 

ممكن، جنبش و خواست هائي مي 
شوند كه در اين محدوده مجاز هستند، 
پس قدرت متجاوز است كه هم 

جنبش و هم خواستهاي آن  محدوده
در حقيقت . را معين مي كند

جنبشگران، از آغاز به حاكمان گفته اند 
دايره اي كه آنها مجاز دانسته   پا را از

اين رويه جام . اند، بيرون نخواهند نهاد
زهري است كه به جنبش نوشانده مي 

  :شود و درجا  آن را مي كشد
رژيم حاكم مي داند كه جنبش  –الف 
پا فراتر نمي » حدوده ممكنم«از 

پس سياست سركوبگرانه خود . گذارد
را به ترتيبي اتخاذ و به اجرا مي گذارد 
كه  جنبش در محدوده بماند و 

همانطور كه مي . بتدريج، فرو بخوابد
بينيم، شدت سركوب هيچ تناسبي با 

بلكه .  جنبش در محدوده رژيم ندارد
متناسب با جنبشي است كه سرنگوني 

  . ا هدف كرده باشدرژيم ر
مردمي كه مي بايد در جنبش  –ب 

شركت كنند، چون مي دانند عرصه 
جنبش محدوده رژيم است، آمادگي 
الزم را براي روياروئي سرانجام بخش 

لذا جنبش نمي تواند . پيدا نمي كنند
در حقيقت، جنبش در . همگاني شود

محدوده رژيم حاكم، نمي تواند 
هد، حقوق همگاني را هدف قرار د

بلكه تنها بكار آن مي آيد كه تعادل قوا 
در درون رژيم را بسود جناحي و بر 

اين . زيان جناح ديگري تغيير دهد
واقعيت، از زبان يكي از سخنگويان 

  :اظهار شده است» اصالح طلبان«
خواست جنبش سبزاينست كه  "    

انتخابات رياست جمهوري ابطال شود 
ين را ا. و انتخابات جديد برگزار شود

جدايي دين  هم بدانيد كه ما به دنبال
از حكومت كه هيچ، به دنبال برقراري 
دموكراسي هم نيستيم چون 

كشوري مثل كشور ما  دموكراسي در
فعال ـ حتي به روزگاران ـ قابل 

  .»نيست برقراري
بيان قدرت بدون تناقض وجود       

تناقض هاي موجود در يك . ندارد
ا از استقالل و بيان، اندازه دوري آن ر

  :آزادي انسان معلوم مي كند
در اين بيان، گوينده ابطال انتخابات     

و انتخابات آزاد را مي خواهد و 
اگر در !. دموكراسي را نمي خواهد

ايران دموكراسي به روزگاران نيز قابل 
برقرار نيست، پس انتخابات چه معني 
مي دهد و اعتراض به تقلب در آن از 

گر گوينده دموكراسي چه رو است؟  ا
نمي خواهد، اعتراض او به رفتار 
جائرانه آقاي خامنه اي چه معني دارد؟ 
اگر دموكراسي در ايران امروز كاربرد 
ندارد، جانشين كردن احمدي نژاد با 
موسوي، چه تغييري را ايجاد مي كند؟ 
آيا نقش مردم اينست كه قرباني بدهند 
تنها براي اين كه در يك رژيم 

دي، وسيله جابجائي مهره ها استبدا
شوند؟  اين تناقض گوئي ها  اعتراف به 
اين واقعيت است كه در محدوده 
واليت مطلقه فقيه، تغيير احمدي نژاد با 
موسوي، تغييري در رابطه دولت جائر 

زيرا بنا . با مردم ايران پديد نمي آورد
نيست كه مردم ايران بر سرنوشت خود 

ن آوردن بر زبا. حاكميت پيدا كنند
چنين سخني در كشور استبداد زده نيز 
توجيه نداشت چه رسد كه در خارج از 

مردمي كه . كشور بر زبان آيد
سرنوشت خود را به پرورده هاي 
استبداد مي سپرند، سرنوشتي بهتر از 

بهوش بايد بود . آنچه دارند، نمي يابند
كه كساني با اين طرز فكر جز عامل 

  . شكست جنبش نمي توانند شد

بدين قرار، پيش از هركار، هدف و       
ميدان عمل است كه مي بايد از ابهام 

وگرنه، پيشنهاد اين يا آن . خارج شوند
روش به استادان و دانشجويان، خود را 
. در بند نقش ايوان نگاه داشتن است

بلحاظ اهميت تعيين كننده خارج 
كردن هدف و محل عمل از ابهام، 

يخي بسي يادآوري دو تجربه تار
  :سودمند است

پيش از ملي كردن صنعت نفت،  ●
. نظرهاي گوناگون ارائه مي شدند

ها و » ممكن«مبناي اين نظرها را نيز 
براي . ها تشكيل مي دادند» ناممكن«

مثال، رزم آرا نخست وزير و مخالف 
او در مجلس . ملي كردن نفت بود

  :گفت
ملت ايران يك لولهنگ نمي تواند  

ي تواند صنعت نفت را بسازد چگونه م
اداره كند؟  مصدق و جبهه ملي كه او 

  :رهبري مي كرد، مي گفتند
پايان بخشيدن به سلطه انگلستان بر  

ايران، بيش از وجه اقتصادي ملي 
عالوه . كردن صنعت نفت اهميت دارد

بر اين كه در استقالل، ايرانيان مي 
توانند صنعت نفت را اداره كنند، عمل 

يعني ابدي گمان » كنمحدوده مم«در 
بردن سلطه انگلستان برايران و در 

تقسيم «محدوده اين سلطه، ديگر 
درآمد نفت بي معني است » منصفانه

زيرا سهم ايران نيز به اقتصاد مسلطي باز 
  . مي گردد كه اقتصاد انگلستان است

 28در روزهاي پيش از كودتاي       
سند، امريكا به اين  2، بنا بر 1332مرداد 

نتيجه رسيد كه راهي جز حل مسئله 
نفت با حكومت ملي مصدق وجود 

اما آنها كه سلطه انگلستان و . ندارد
امريكا را تضمين حاكميت خود بر 

بنا بر . ايران مي دانستند كودتا كردند
قرارداد كنسرسيوم، در آمد ايران 
افزايش يافت اما اقتصاد توليد محوري 
كه حكومت مصدق پايه مي گذاشت، 

اي به اقتصاد مصرف محور داد و ج
همه درآمد نفت بعالوه قرضه ها به 

  .اقتصاد امريكا و انگلستان بازگشت
پيش از انقالب ايران، اهل سياست و  ●

نيز اهل ديانت، ميدان عمل را 
طلب : گزيدند» محدوده ممكن«

استقالل به امريكا بر مي خورد و مطالبه 
حق حاكميت ملت و خلع يد از شاه، 

آن . لطنت استبدادي بر مي خوردبه س
زمان، آقاي خميني، همچون اصالح 
طلبان امروز، شاه را از انقالب مي 
ترساند و دعا مي كرد ايران گرفتار 

استراتژي، استراتژي !. انقالب نشود
محدوده «شكست بود و همه آنهاكه در 

فعاليت مي كردند، شكست » ممكن
  . خوردند

ان دروغ پس از انقالب، تاريخ ساز     
ها ساختند تا مردم ايران ندانند كه 

» دايره ممكن«هنرمنداني كه پاي از 
. بيرون نهادند، دانشجويان بودند

دانشجويان، در درون و بيرون از 
بيرون » محدوده ممكن«مرزها، از 

آمدند و در فراخناي باز، شاه بايد برود  
را دستور روز و حاكميت ملت، بر 

و رشد بر اصول استقالل و آزادي 
ميزان عدالت اجتماعي را خواست 

در روزهاي پيش . جنبش ملي كردند
از شروع جنبش، اهل سياست به آقاي 
خميني، در نجف، پيام دادند كه 
هرگاه به امريكا حمله نشود و بنا بر 
تغيير در حد ممكن باشد، امريكائيها 

در اوج . آماده اند حتي شاه را ببرند
نيز،  با جنبش همگاني مردم ايران 

سوليوان، واپسين سفير امريكا در ايران، 
را به » اتحاد روحانيت و ارتش«توافق 

نمايندگي از آقاي خميني، امضاء 
ساختن ستون پايه هاي . كردند

سپاه و دادگاه انقالب و جهاد (استبداد 
...)  سازندگي و بنياد شهيد و كميته ها و

بازگشت به محدوده ممكن، بنا بر اين، 
استراتژي شكست بود و كار به اتخاذ 

استقرار تبهكارترين استبدادها كه 
استبداد واليت مطلقه فقيه است 

  .انجاميد

انتخابات قالبي اخير نيز، نمونه      
امروز آقاي خامنه اي . ديگري است

مدعي است صفت تقلبي دادن به اين 
. انتخابات رسوا، جرم بزرگ است
و  بدين سان،  ماندن در محدوده رژيم

به جاي عمل كردن، عكس العمل 
شدن، كار را به جائي رسانده است كه 
متقلب و مجرم اصلي، براي قربانيان 
تقلب و جنايت خويش، شاخ و شانه مي 

  !كشد
بدين قرار، نخستين كار دانشگاهيان      

و دانشجويان خارج شدن خود و 
خارج كردن جنبش از موقعيت 

و  واكنش و ابتكار عمل را از آن خود
بديهي است، . جنبش كردن است

ابتكار عمل را از آن خود كردن 
محدوده «نيازمند بيرون آمدن از 

و هدف كردن استقالل و » ممكن
آزادي، بنا بر اين مطالبه واليت جمهور 

همان واليتي كه آقاي . مردم است
خميني در نوفل لوشاتو و در برابر دنيا، 
بدان متعهد شد و با قرارگرفتن در 

كوتاه .  قدرت،  نقض عهد كرد موضع
 –كردن عمر رژيم مافياهاي نظامي 

مالي بدون اين كار و بكار بستن 
تدابيرضرور براي همگاني كردن 

  .جنبش، نا شدني است
تشريح تفاوت استراتژي شكست با        

استراتژي پيروزي، بحث در باره 
نظرهاي پرسش كننده گرامي را از 

  :كندروشني بايسته برخوردار مي 
اين نظر كه مردم ايران روشن   - 1

شده اند و ديگر چه جاي روشن كردن 
چرا كه . است؟  صحيح بنظر نمي رسد

اگر جمهور مردم از هرآنچه الزمه يك 
جنبش همگاني است، از جمله از 
توانائي خود بر پيروزي بر استبداديان، 
آگاه مي بودند، جنبش هم اكنون به 

قرار بر هرگاه . پيروزي رسيده بود
جانشين كردن واليت فقيه با واليت 

پرسش كننده بر (جمهور مردم باشد 
، پس مي بايد تكليف )اين نظر است

آلترناتيو معين شود و جامعه ايران از 
اين ترس كه مبادا ايران افغانستان 

حال آنكه، . ديگري بگردد، رها شود
اصالح طلبان، بسا نادانسته به زيان خود 

ي مردم را مي عمل مي كنند وقت
ترسانند كه اگر هدف را جانشين 
كردن اين رژيم با دموكراسي كنند، 

باز به زيان . ايران افغانستان مي شود
خود عمل مي كنند وقتي از اين كه 

عبور كند، » رهبرانش«جنبش از 
. نگراني شديد خويش را ابراز مي كنند

چرا كه ترسها دشمنان جنبشها هستند و 
القاء مي كنند كه  چون آنها را كساني

ناميده مي شوند، » رهبران جنبش سبز«
اثرشان بر جنبش، اثر سم مي شود و 

  . جنبش را از پا در مي آورد
بسا آنها، بخاطر سابقه هاشان، از       

هدف شدن واليت جمهور مردم، مي 
حال آنكه راه براي حر شدن . ترسند

باز است و ايران مستقل و آزاد، مي 
گردد كه استقامت در برابر بايد ايراني ب

استبداديان را ارج مي نهد و به 
هركس، به اندازه استعدادش، مجال 

بدين . خدمت به خود را مي دهد
قرار، ميان آنها كه واليت جمهور مردم 
را هدف مي كنند مرزي باقي نمي 
ماند و حتي به افراد و گروههائي از 
مثلث زور پرست كه استقالل و آزادي 

زينند، امكان خدمتگزاري را بر مي گ
بدين قرار، حل مسئله . داده مي شود

آلترناتيو و زدودن ترسهاي ديگر، كار 
الزم دومي است كه انجامش جنبش را 
همگاني و عمر رژيم جنايت و خيانت و 

  .فساد را كوتاه مي كند
استدالل اين جانب اين نبود كه   -  2

هرگاه استادان اعتصاب كنند، رژيم 
ن را ضد دانش و خود جنبش كنندگا

. را جانبدار دانش قلمداد خواهد كرد
استدالل اين بود كه دانشگاهها مي بايد 
: دو كار مغز و قلب را با هم انجام دهند

بيان آزادي را كه به عقل مي پذيرند، 
به قلب، چون خون، در جامعه فراگير 

ايفاي اين نقش بزرگ ايجاب . كنند
ق مي كند دانشگاهها در كار و خال

چنين دانشگاه هائي را رژيم . باشند
تحمل نمي كند و درپي تعطيل آن مي 

آيا بايد به رژيم : پرسش اينست. شود
امكان داد دانشگاهها را تعطيل كند و 
عامل تعطيل را هم دانشگاهيان قلمداد 

  كند؟ 
كه در  –اما اعتصاب در دانشگاهها       

مرحله اي از جنبش بسا ضرورت پيدا 
عتصاب در كارگاهها، مقايسه با ا - كند

چرا كه نقشي كه در . كردني نيست
حال حاضر دانشگاهها مي توانند ايفا 
كنند، كارگاه ها نمي توانند انجام 

عالوه بر اين كه اعتصاب در .  دهند
كارگاهها نيز مي بايد با موقع سنجي و 
به ترتيبي انجام گيرد كه رژيم را از 
 . سركوب جنبش يكسره ناتوان كند

قاعده اي كه جنبش مي بايد از آن 
پيروي كند، از كار انداختن قواي 

بسا توأم كردن .  سركوبگر رژيم است
جنبش با كار در كارگاه ها و 
دستگاههاي اداري، زودتر دستگاه 
.  سركوب رژيم را از كار مي اندازد

براي مثال،  هرگاه  بنا بر اين گذاشته 
شود كه محتواي قانون مي بايد 

و حقوق انسان و حقوق ملي و  كرامت
محيط زيست باشد و همگان اين حقوق 
را رعايت كنند و قوانين ضد حقوق و 
مقرراتي را اجرا نكنند كه محتوائي جز 
زور ندارند،  الفتي ميان قشرهاي 

هم . مختلف جامعه پديد مي آورد
قانوني كه  –جامعه قانون مداري 

محتوايش حقوق و كرامت انسان و 
را  –و حقوق طبيعت است حقوق ملي 

تمرين  و قانونمند مي شود و هم 
جنبش همگاني مي شود و هم جامعه 
صاحب اخالق و فرهنگ آزادي مي 

  . شود
در كشورهاي ديگر، اداريان و      

كاركنان سازمانهاي دولتي روشي را 
آزموده اند بسيار كار ساز و آن، بكار 
بردن تمامي مقررات وضع شده براي 

ردن اوامر مقامات تصميم بالاجرا ك
هرگاه جمهور . گيرنده دولت است

كاركنان دولت اين روش را بكار برند، 
دولت جائر و جابر زود تر از پا در مي 

  . آيد
با اين حال، جنبش از قاعده تغيير       

زود به زود روشها و محل و زمان مي 
  .بايد پيروي كند

نظر پرسش كننده در اين باره كه   - 3
كردن درس خواندن با شركت توأم 

در جنبش، كار سختي است، با نظرهاي 
ديگر او، در اين باره كه دانشگاهها 

  محل درس و بحث جدي نيستند، 
در . ناسازگار است و واقعيت نيز ندارد

، كميته دانشگاه به اين 42 -  39سالهاي 
نتيجه رسيد كه هم براي آنكه جمهور 
دانشجويان در جنبش شركت كنند و 

براي آنكه خانواده ها، از بابت  هم
مزاحمت فعاليت سياسي با تحصيل، 
نگراني پيدا نكنند و هم براي اين كه 
رژيم نتواند دانشجويان مبارز را كساني 
معرفي كند كه چون توان درس 
خواندن را ندارند، فعاليت سياسي را 
دست آويز كرده اند، مي بايد 
. دانشجويان مبارز، بهترين ها باشند

ان شد كه دانشجويان عضو  سازمان چن
جبهه ملي با بهترين معدل ها قبول مي 

با آنكه بخشي از سال را نيز  .  شدند
  . مخفي بودند و يا در زندان

از ميان تجربه ها، اين تجربه كه         
مبارزه سياسي دنباله فعاليت علمي 
. دانشجو بگردد، از همه موفق تر شد

به زندگي در استبداد جامعه ايراني را 
يك رشته دوگانگي ها ناگزير كرده 

  از آنها، يكي دوگانگي زندگي. است
  16در صفحه 

 استراتژي شكست؟



                                                                                                                                                                                       

 

 
3 
 

 
 

1388آذر    1آبان  تا    18  ا ز     736اره  شم 2009  نوامبر   22تا    9ز  ا  

 

در فصل ششم،  خوانندگان گرامي      
خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را، 
براي اطالع و برخاستن به حمايت 

  .صاحبان حقوق، در اختيار مي گيرند
  

شعار  - تسويه حساب؟ 
نويسي و ترسي كه 

  - نگيخته است برا
نشاندن  - گروگانگيران؟ 

  :پاسدارها در كالسها
  

  
تسويه حساب دروني در 
حوزه امنيتي؟ آيا سعيد 

  امامي مرده است؟
  

گزارش زير واجد : انقالب اسالمي
اطالعات با اهميتي در باره يك جنبه از 

  :خرداد است 22جنبه هاي كودتاي 
روزي كه سعيد امامي با داروي     

به ترغيب گرفتار شد  مصلحت نظام
كسي گمان نمي كرد كه در كمتر از 
يك دهه ياران و همفكران وي بتوانند 
همه اركان نظام را تسخير و قدرت را 

تا جايي كه حتي . عمالً به دست بگيرند
رهبري نظام هم در اين بازي شطرنج 
! سياسي كيش و مات و آلت فعل شود

اگرچه هشدارهاي رفسنجاني كه خود 
ان اين خط بود و از اين بازي از باني

بهتر از هركس ديگري سردر مي آورد 
سودي نبخشيد و وضعيت بحراني 
مديران كهنه كار نظام را در چرخه 
سياسي بي حاصل ياران سعيد امامي، 

  .آشكار ساخت
با مرگ سعيد امامي بسياري از    

روشنفكران و فعاالن سياسي از جمله 
لبي سران ومتفكران رده اول اصالح ط

از جمله سعيد حجاريان و ديگر كساني 
كه خود در تاسيس وزارت اطالعات 
جمهوري اسالمي تالشهاي زيادي 
كرده بودند، چنين انديشيدند كه 
طومار سعيد امامي برچيده شد و مسير 
خطرناك حذف مخالفين به بن بست 

غافل از آنكه اصل داستان با . رسيد
. مرگ سعيد امامي شروع خواهد شد

شي سعيد امامي يا كشتن وي در خودك
هر صورت هشداري براي اصولگراياني 
بود كه از محافظه كاري هاي رهبري 

به همين دليل، . نيز در هراس بودند
ياران و همفكران سعيد امامي پس از 
مرگ او بيش از پيش در سه نهاد مهم 
توزيع شدند و زمينه كسب انحصاري 
م اقتدار را از طريق اين سه نهاد فراه

كردند تا آنجا كه در هماهنگي بي 
وقفه و سازماندهي پنهان و آشكار 
درجريان دهمين انتخابات رياست 
جمهوري با كمك و حمايت همه 

رهبري به اعالم موضع آشكار در  جانبه 
برابريكي از دو بال قدرت يعني 

رفسنجاني و مجموعه اصالح  هاشمي
طلبان موفق به حذف رقيب شده و 

ر كامل به دست قدرت را به طو
  . گرفتند

پس از مرگ سعيد امامي ياران و      
همكاران وي كه عموما چهره هاي 
امنيتي و عملياتي بودند به قوه قضاييه 

، سپاه پاسداران )دادستاني انقالب(
و نيز رسانه ها ) حفاظت و اطالعات(
صدا و سيما، كيهان، روزنامه ايران و (

رخنه ) خبرگزاري جمهوري اسالمي

ودند تا اين سه گلوگاه مهم قدرت نم
. را در اختيار كامل خود درآوردند

آنان مي دانستند كه تمام اطالعاتي كه 
براي تصميم گيري هاي رهبري و 
مديران الزم است را اين سه نهاد تهيه 

به همين دليل، با تقويت . مي كنند
حفاظت و اطالعات سپاه درهماهنگي 

ستند ياد شده ديگر، توان با دو حوزه 
عالوه بر نفوذ در رهبري، در انتصاب 
افراد وابسته به حفاظت و اطالعات سپاه 
در پست هاي كليدي سپاه و نيروهاي 
انتظامي، كليه مدارك و پرونده هايي 
را كه در وزارت اطالعات كه در عين 
ناتواني در اختيار اصالح طلبان بود، به 

تا آنجا كه اسرار . سپاه منتقل كنند
شخصي و تمام گزارش   خانوادگي،

هايي را كه ماموران اطالعات در مورد 
تك تك اشخاص درون نظام تهيه و 
ضبط كرده بودند را، تماما دراختيار 

از ديگر سو با هماهنگي با بيت . بگيرند
رهبري و حفاظت اطالعات بيت كه 
تماما از نيروهاي قابل اعتماد و انتخاب 
ا شده اطالعات سپاه بودند، توانستند ب

هزينه هاي هنگفت از طريق 
مجوزهاي اخذ شده از طريق رهبري، 
كليه دستگاه ها و ابزار كنترل و امنيتي 
از قبيل دوربين هاي الكترونيكي، 

كنترل از راه دور، كنترل   سيستم شنود،
موبايل و نيز سيستم هاي اينترنت را 
تهيه و تقريبا تمام اسرار و اطالعات 

تا رده هاي مربوط به مخالفين خود را 
مديران عادي در اختيار داشته و 

  . كنترل كنند
با دست يابي به اين اطالعات و     

مديريت اطالعات سري در مورد 
اشخاص حوزه رسانه ها به تدريج با 
ترفندهاي خاص مطبوعاتي به 

پرداخته مي شد كه   افشاگري هايي 
بتواند به صورت غيرمستقيم اصالح 

ارسال . كند طلبان را به سكوت وادار
سي دي هاي حاوي تصاوير، صوت و 
فيلمهاي خصوصي افراد اعم از 
خانوادگي و يا رابطه هاي غيرمعمول 
برخي چهره ها به صورت خصوصي 
براي آنان، اصالح طلبان را كه غافل از 
فعاليت هاي حساب شده ياران سعيد 
امامي بودند، در تنگنا قرار داده و به 

ري از اين بسيا. سكوت وادار مي كرد
اقدامات در خصوص چهره هاي 
مشهوري از زندانياني كه ناگزير از 

برخي . اعتراف شدند قابل رويت است
از اين اقدامات در خصوص اشخاصي 
همچون عباس عبدي و ديگران نيز 
كارساز بوده و آنان را وادار به سكوت 
و يا دست كم انتقادهاي دوستانه و بي 

اتي كه اطالع از اقدام. دردسر نمود
برخي از چهره هاي زنداني پس از 
انتخابات از قبيل عطريانفر و ديگران در 
دوران مسئوليتشان در پست حفاظت و 
اطالعات وزارت كشور در خصوص 
تخريب اموال عمومي، و احتماالً قتل و 
جرح و يا مشاركت در اين امور داشته 

عمال اين افراد را ناگزير از   اند،
يد امامي كرد كه همكاري با ياران سع

در قالب اعترافات اخير همه شاهد آن 
بنابراين، شكنجه افراد در . بودند

زندانها در باره همه آنها بكار نرفته 
در باره برخي از آنان، داشتن . است

آن اطالعات در گرفتن اعترافات بسيار 
آنچه كه اين . كارسازتر بوده است

افراد را در برابر اصولگرايان تندرو به 
انو درآورد، قدرت اطالعات و ز

دستيابي ياران سعيد امامي به اسناد و 
اسراري از اين افراد اعم از عملكرد 
عمومي و حوزه زندگي خصوصيشان 
است كه امكان هر گونه مانوري را از 
آنان گرفت و راهي جز همكاري در 

قالب اعتراف برايشان باقي نگذاشته 
  . است

حوزه مهم ديگري كه در اين    
خصوص به صورت هماهنگ و 
سازماندهي شده وارد عمليات جنگ 
رواني گرديد، دادستاني انقالب بود كه 
با به كارگيري قضاتي از جنس سعيد 
امامي در يك دهه اخير توانسته بود 
تقريبا تمام حوزه قضا را به خود 

هرچند پيش از آن نيز . اختصاص دهد
با تالشهاي پيگير طالب مدرسه حقاني 

چهره . ر مهم شكل گرفته بوداين ام
هايي همچون محسني اژه اي، رازيني، 
روح اهللا حسينيان و فالحيان از فعاالن 
اين حوزه بودند كه مستقيم يا غير 
مستقيم در تربيت نيروهاي جوان تر و 
نيز استخدام و به كارگيري آنان در 
. قوه قضاييه نقش مهمي ايفا كردند

انتقال اسناد خصوصي از حوزه 
اظت و اطالعات سپاه به حوزه حف

قضايي، بازداشت شدگان سرشناس را 
كه خود نيز روزگاري از فعاالن امر 
پرونده سازي و حذف رقبا بودند، در 
موقعيت بحراني قرار داد تا آنجا كه 
راهي به جز همكاري با ياران سعيد 
امامي و يا افشا شدن و بي آبرويي 

بديهي است كه در چنين . نداشتند
طي يكي از سه راه پيش رو يعني شراي

نظير آنچه براي (حذف خودخواسته 
، حذف به )سعيد امامي حادث شد

عنوان عاملين براندازي جمهوري 
و يا افشا و بي آبرويي ) اعدام(اسالمي 

كه عمال به يكي از دو راه پيشين يعني 
خودكشي ويا اعدام منجر مي شد، 
بهترين گزينه همكاري در قالب 

نبه و احتماالً خريدن زمان اعتراف و ت
شايد براي آينده اي 

نقش رسانه ها در انتشار    . باشد  ديگر 
برخي از اسناد و اطالعات مربوط به 
افراد كه توسط سپاه در اختيارشان 
قرار داده مي شد، نيز در زمينه سازي 
بيروني و اجتماعي تخريب چهره افراد 
سرشناس و فعاالن اصالح طلب از 

از . برخوردار استاهميت خاصي 
جمله مي توان به افشاگري هايي از 
قبيل فساد مالي، فساد اخالقي و نيز 
وابستگي هاي سياسي و همكاري با 
بيگانه اشاره كرد كه توسط رسانه هايي 
همچون صدا و سيما، كيهان و برخي 
ديگر رسانه هاي طرفدار سعيد امامي 

جنجال دست . صورت مي گرفت
در ايتاليا را مي دادن خاتمي با زنان 

. توان از جمله اين حركات دانست
تسلط سپاه به حوزه اينترنت و كنترل 
تقريبا كامل آن، كنترل موبايلها و 
پيامك هاي ارسالي نيز موجب شد كه 
در قالب سايت ها و وبالگهاي مختلف 
و گمنام فرايند تخريب چهره اصالح 
طلبان سرشناس و به اعتقاد نويسنده 

اي آنان با سرعت و اين سطور افش
  .گسترش بيشتري شكل گيرد

بنابراين، آنچه كه به عنوان آزار و 
شكنجه سران اصالح طلبان در 
زندانهاي جمهوري اسالمي پس از 
انتخابات مشهور شده است، در باره 
همه آنها، به نظر چندان صحيح نمي 

آزار و شكنجه بيشتر در خصوص . رسد
ره افرادي صادق است كه نه تنها چه

اصالح طلب نيستند بلكه افرادي هستند 
كه هيچگونه پيوند حزبي و سازماني با 
اصالح طلبان نداشته و حتي فعال 

نبوده اند و تنها به دليل   سياسي نيز 
آزادي و حق خواهي و ديدن روزنه 

شور و هيجان سني و     با  اي همراه 
برخورداري از حق تعيين سرنوشت به 

نات مشاركت در اين جريا دست خود، 
به عبارت ديگر، كساني تنبيه . كرده اند

و مجازات جسمي و جنسي شده اند 
چندان سابقه سياسي و فعاليت عليه  كه 

نظام و يا گروه هاي مخالف نداشته اند 
و با اين مجازات ها به اصطالح مي 

زهر چشم از آنها   خواسته اند كه اوال
ديگر مزاحمتي   گرفته شود تا 

و ثانياً ترس و خود  نكنند  ايجاد 
بر كل  سانسوري را به مانند بختكي 

كه خوشبختانه آنچه  جامعه تعميم دهند
مد نظر استبدادگران بوده نتيجه عكس 

در واقع، اعترافاتي كه همه . داده است
شاهد آن بوديم مي شود گفت كه به 

اعترافات داوطلبانه اي بوده و  نوعي
ر چندان شكنجه و آزا بنظر ميرسيد كه 

جسمي بر اعتراف كننده وارد نشده 
اعتراف كننده خود نيز   در واقع،. بود

يكي از فعاالن و افراد مورد اعتماد 
نظام بود كه در يك فرايند فعاليتهاي 
سياسي، از جريان سعيد امامي كه 
محور اصلي مديريت اطالعاتي كشور 
از زمان رهبري آيت اهللا خامنه اي را 

در صدد شكل مي داد، دور شده و 
اما  بودند   كسب مجدد قدرت خود 

جرياناتي كه گذشت، بار ديگر به   با
همين مجموعه متصل و وارد حلقه 

مي . شدند و يا خلع سالح گرديند
توان گفت كساني كه اعتراف كردند 
همه از افراد مورد اعتمادي بودند كه 
عموما به نوعي با حوزه هاي امنيتي در 

براي مثال، . ارتباط بودند
دكترخداياري كه مدتي نيز معاون 
دانشگاه تهران بود درخاطرات خود در 
زندان كه در سايت امروز نصب است، 
ميگويد با آنكه در جلسه بازجويي چشم 
او را بسته بودند، بازجوي خود را 

زيرا، زماني كه مدير . شناخته است
يكي از ادارات كل وزارت اطالعات 

ند كارم  )يعني بازجو(بود اين شخص 
وي اضافه . دون پايه وي بوده است

مي كند كه به محض اينكه اين مطلب 
را با بازجو درميان ميگذارد بازجو 
تاييد مي كند و خداياري چشم بند را 
باز ميكند و هردو يكديگر را در آغوش 

  .ميگيرند
مطلبي كه خداياري در مورد  

خاطراتش گفته است از اهميت خاصي 
نشانگر اين  اين نكته. برخوردار است

است كه آنچه كه پس از انتخابات 
اتفاق افتاد عمالً يك تسويه حساب 
گروهي و حزبي است كه از زمان 
مرگ سعيد امامي آغاز و سرانجام در 
انتخابات دهمين دوره رياست 

در . جمهوري به نتيجه رسيده است
واقع، مي توان گفت كه اين امر 
اصالح از درون و تسويه دروني حوزه 

يتي جمهوري اسالمي است و نه يك امن
اما آنچه كه مردم به  ! حركت سياسي

دنبال آن هستند يك جنبش سياسي 
فراگير است كه بتواند همه را به نحوي 
خود جوش به ميدان مبارزه حق 
خواهي و آزادي طلبي خود آورده و 

به نتيجه منجر    با سازماندهي مناسبي
شود و فضاي بسته سياسي به فضاي باز 

با توجه   .گردد  سياسي دركشور تبديل
به نظر مي رسد كه مجموعه   به قرائن 

 –نظام درجهت اصالح سيستم امنيتي 
نظامي پيش مي رود و چهره هايي را 
كه سابقه فعاليت امنيتي داشته و پس از 
داستان دوم خرداد تا حدي از مسير 
دور شده اند به سمت خود باز مي 

سعيد  چهره هايي همچون. گرداند
حجاريان در داخل و بعضي از مهره 
هاي خارج از كشور كه امروز خود را 
اصالح طلب و يا خط دهندة آن مي 

از مهره هاي  دانند و معرفي مي كنند، 
اصلي وزارت اطالعات و يا همكاران و 
حاميان آن، بودند كه امروز به بن 

بستي برخورد كرده اند كه اصوال براي 
قابل پيش بيني همه نيروهاي امنيتي 

البته نمي توان سعيد حجاريان . است
با بعضي ديگر كه صرفا حكم  را 

اطالعاتچي و فرد عملياتي وزارت 
اما، اين . اطالعات بود يكي دانست

فرضيه كه اصوالً نيروهاي امنيتي و 
اطالعاتي نمي توانند در تحوالت 
سياسي نقش آفرين باشند، فرضيه قابل 

كساني كه . اتكا و قابل قبولي است
تاكنون اعتراف كرده و با قيد ضمانت 
آزاد شده اند همگي از نيروهاي 
امنيتي و اطالعاتي بوده اند كه از زمان 
روي كار آمدن خاتمي خط فكري 
. شان از اصولگرايان جدا شده است

جريانات اخير نشان داد كه اتكا به 
نيروهاي امنيتي و اطالعاتي در فرايند 

كاري عبث و بي فعاليت هاي سياسي 
  . حاصل است

حاصل اين كه نهضت اخير و يا     
جنبش سبز در كليت خود كه همه 
اقشار ملت در آن شركت كرده 

حركت سياسي حق طلبانه با       اند، 
عدالت و   هدف برقراري آزادي 

حقوقمداري و داشتن حق اختيار بر 
ولي از سوي . سرنوشت خود است

يك  سران اصالح طلبي و اصولگرايان
تسويه حساب درون نظام و اصالح 
چهره هاي امنيتي و اطالعاتي است 

  . تغيير داده بودند كه مسير خود را 
 نويسنده محفوظ 
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: ناطق نوري مي گويد
سفارت امريكا را با مهر «

بنا بر . »جهاد اشغال كرديم
اين، مسلم مي كند كه طرح 
گروگانگيري آنطور كه 

نبوده وانمود مي شد، طرح 
دانشجويان پيرو «است كه 
طراحي و اجرا » خط امام

  . كرده باشند
  

ناطق  ،1388آبان  2در : انقالب اسالمي
نوري دروغ و راست را در باره تشكيل 
جهاد سازندگي در آميخته و به اين جا 
رسيده است كه جهاد در تصرف سفارت 

  : امريكا نقش داشته است
 يداماد آقا ،ياسد يمهندس بن يآقا●

 شانيبازرگان، مسئول جهاد شد كه ا
را در مركز جهاد  ييمهندس قشقا يآقا

 گشتم، يباز م يمن از سفر. گذاشت
باغ  يرو منزل ما در قلهك روبه

شدم،  ادهيكه پ نياز ماش. بود سيانگل
گفت و گفت  كيما به من تبر هيهمسا

 م،يديحكم شما را شن ويكه ما از راد
 كه نيگفتند ا ؟يزيحكم چه چ: گفتم

خود در  ندهيامام شما را به عنوان نما
كرده است، با حكم امام  يجهاد معرف

اعالم  ويو راد ديهست شانيا ندهيشما نما
و  ميكرد قيما تحق. كرده است
 نياز هم يا كه عده ميمشاهده كرد

داده  ليها كه شورا را تشك جوان
رفته و به امام  يبهشت يبودند، نزد آقا

از  كه نيا يبرا داده بودند كه غاميپ
 ريو جهاد در مس ميمنحرف نشو ريمس

 ندهينما كيباشد، آقا در جهاد  يدرست
نظر او  ريداشته باشد كه ما كارها را ز

كه در  ميو خاطر جمع باش ميانجام ده
مرحوم . ميكن يجهت امام حركت م

چون از من شناخت داشت و به  يبهشت
من لطف داشت و مرا قبول داشت، 

است  يه بهتر از همه فالنفرموده بود ك
 انيها و دانشجو با جوان تواند يكه م
  آن مهندسكه  يدر حالت ...ديايكنار ب

  4در صفحه 
  

 ترس از سرنوشت؟
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هم بود، من هم بودم، شورا هم بود، 
هم شركت  شانيا شد، يم ليشورا تشك

تا  آمدند يهم م انيو آن آقا كرد يم
 نيمنصوب انيبا آقا يدر مقطع كه نيا

 .ددولت موقت حرفمان ش
 يا مزاج بودند و عده براليل ها آن    

بودند و اصالً به جهاد  يها كروات از آن
به خاطر دارم در تداركات  خورد، ينم

ها رد  نوشته بودم و آن يا من نامه
جور  اديكرده بودند و با ما آخوندها ز

شد و محافظ  مانيباالخره دعوا. نبودند
 يجا سروصدا كرده بود و آقا ما در آن

به . به من زنگ زد انس بازرگمهند
را برداشتم و  يخاطر دارم كه تا گوش

عبارت  نيا. ميكرد كيسالم و عل
 ارانيما ز «: معروف را خواند و گفت

چرا : و گفت »ميداشت ياريچشم 
اند؟ گفتم به هر  ما را زده نيمأمور

گفت من با   م،يحال اختالف دار
از پادگان حر به  كوپتر يبا هل يا عده
تا امام  دييايهم ب شما  روم، يقم م
ما را روشن كند، من هم از خدا  فيتكل

به پادگان  يخواسته رفتم اما وقت
رفته  كوپتر يكه هل دميد دم،يرس

سردار افشار را  يمن هم آقا. است
. ميبه قم رفت نيسوار كردم و با ماش

ها به  كه آن منتها صبح قبل از آن
ها  خدمت امام برسند، من رفتم و آن

بودند و گزارش نداده  امدهينوز نه
به امام . بودند و آقا رضا را هم بردم

 يمهم اريبس يعرض كردم كه جهاد جا
است، اما مهمتر از جهاد جوانان هستند 
كه نوعاً هم دانشجو بودند و دولت 

به رضا . آمد يها كنار نم موقت با آن
 كيآقا  نياشاره كردم و گفتم هم

 يه وقتاست ك يستيز ساده يدانشجو
 يبا دولت موقت، با آقا خواهند يم

جهاد مالقات كنند، من  يبازرگان برا
پشت ستون  ها نيابتدا بروم و ا ديبا
شوند و بستر را فراهم كنم و سپس  ميقا
به هم  يليرا صدا بزنم، امام خ ها نيا
 دييبگو يبهشت يو فرمود به آقا ختير
قصه را حل كند و اال من خودم  نيا

در واقع  نيكرد كه ا اقدام خواهم
امام بود كه و اال را مطرح  ديتهد
و  ميگفت يبهشت يما هم به آقا. كرد يم

سبب شد ما دولت موقت را از جهاد 
شدم و  ندهيخود من نما. ميكرد رونيب

 ميها هم عضو شورا بودند و تصم بچه
  .ميو وارد شد ميگرفت

بدين ترتيب جهاد را از : انقالب اسالمي
ت بيرون آوردند و دست حكومت موق

مسلم شد پيش بيني بني صدر صحيح 
جهاد را بني اسدي ساخت، مالتاريا . بود

تصرف كرد و به قول ناطق نوري، از 
 :جمله در گروگانگيري بكار گرفت

 يانقالب يها ها، بچه همه آن...  ●
هم النه  جا نيهستند كه از هم

ابتدا هم با مهر . را گرفتند يجاسوس
. كردند يكار م يسوسجهاد در النه جا

در  يهمگ گرانياصغرزاده و د يآقا
 شد ليشورا تشك. جهاد بودند كه رفتند

.. 
ناطق نوري، راست و : انقالب اسالمي

او توضيح : دروغ را با هم در آميخته است
مي دهد چسان جهاد سازندگي را از 
. دست حكومت بازرگان بدر آورده است
: وقتي بني اسدي به بني صدر گفت

ي تهيه كرده ام كه نمي توانيد به طرح
بني صدر از  او . آن ايرادي وارد كنيد

كدام طرح؟ و او پاسخ داد طرح : پرسيد
: بني صدر  به او گفت. جهاد سازندگي

اين يكي را هم از دست شما بدر مي برند 
و آن را وسيله مهار روستاها و بازسازي 

  . استبداد مي كنند
: داينك، ناطق نوري مي گوي     

سفارت امريكا را با مهر جهاد اشغال «
پس ماجرا چنان روي نداده . »كرديم

ناطق نوري و . است كه گفته مي شد
جهاد سازندگي نيز در ماجراي 

به سخن .  گروگانگيري شركت داشته اند
ديگر، بازهم مسلم تر مي شود كه 
گروگانگيري يك طرح كه چند دانشجو 
ا طراحي و با اطالع موسوي خوئيني ه

مي دانيم .  اجرا كرده باشند، نبوده است
كه بنا بر تحقيقي كه روبرت پاري انجام 
داده است، طرح گروگانگيري در امريكا، 
توسط كيسينجر و راكفلر و اشرف پهلوي 
تهيه و در ايران، توسط اينگونه عناصر به 

حال كه ناطق . اجرا گذاشته شده است
نوري اعتراف مي كند او نيز در 

يري دست داشته است، دانستن گروگانگ
اين امر واقع نيز بكار شناسائي بيشتر 
كساني مي آيد كه استبداد واليت مطلقه 
فقيه را با خيانتها و جنايتها و فسادهاي 

در حقيقت، از كساني . خود ساخته اند
كه گفته مي شود در معامله پنهاني 

نقش داشته اند، يكي » اكتبر سورپرايز«
ه به معرفي ناطق حميد نقاشان است ك

و باز .  نوري، جزء هيأت شده است
درخور يادآوري است كه وقتي ناطق 
نوري نامزد رياست جمهوري شد، محمد 
جواد الريجاني را روانه لندن كرد تا 
موافقت انگليسها را با رياست جمهوري 

  . خود بدست آورد
بني صدر با : ناطق نوري مي گويد     

ز پيش سپاه مخالف بود و بعدها ا
شرطهاي امريكا براي گفتگو با رژيم، 

اما مخالفت بني ! انحالل سپاه بوده است
كه با شركت در  –صدر با سپاه 

گروگانگيري، نه تنها سياسي شد بلكه 
نقش اول را در سياست داخلي و خارجي 
كشور پيدا كرد و البته آقاي خميني و 
امثال ناطق نوري نمي توانستند پي آمد 

سياسي مسلح را  ساختن يك حزب
دريابند و شهوت قدرت نيز مانع از ديدن 

و سازمانهاي   - پيش پايشان مي شد 
ديگر، جلوگيري از بازسازي استبداد بر 

بني صدر مي . ستون پايه هاي جديد بود
دانست وقتي استبداد بازسازي شد، 
امريكا را محور سياست داخلي و خارجي 

بدين ترتيب، مخالفت او . خود مي كند
ا ستون پايه هاي استبداد همزمان بود ب

. با موافقت امريكا با اين ستون پايه ها
مگر نه در خانه فريدون سحابي، آقايان 
مهندس بازرگان و موسوي اردبيلي، به 
نمايندگي از آقاي خميني، توافق  

را براي ايجاد » وحدت ارتش و روحانيت«
يك دولت با ثبات، بعمل آوردند؟ اما آن 

مه با تشكيل سپاه بال اجرا شد موافقت نا
و سپاه يكچند نقش ستون پايه استبداد 
را بازي كرد و اينك صاحب دولت و 

سندي از اسناد . اقتصاد شده است
سفارت امريكا، حاكي از مخالفت آنها با 
تشكيل سپاه و ديگر نهادها، نيز يافت 

  نشده است؟ 
اما سپاه، براي اين كه دولت را      

زير مي بايد نقش ضد تصرف كند، ناگ
امريكائي را بازي كند و كار به آنجا بكشد 
كه كنگره امريكا سپاه را يك سازمان 

  .تروريست بخواند
روبرت پاري گفته است به مدارك و      

اطالعات جديد در باره اكتبر سورپرايز 
هر زمان انتشار دهد، . دست يافته است

ترجمه آن را از نظر خوانندگان خواهيم 
  .ندگذرا

  
شعار نويسي ها رژيم مافياهاي * 

مالي را بستوه آورده  –نظامي 
  :اند

  
شعار نويسي ها، آنهم در سازمانهاي  ◄

، رژيم مافياهاي »رهبر«تحت مديريت 
  :مالي را به ستوه آورده اند –نظامي 

حراست سازمان صدا و سيما به  ●
شدت  از عدم توانايي در كنترل شعار 

صبي شده نويسي در  آن سازمان ع
كنترل صدا و سيما در بخش . است

هاي مختلف با دوربين صورت مي 
با وجود اين،  شعارنويسي ها در . گيرد

بخش هاي مختلف به حدي گسترش 
يافته است كه همه مسئوالن را به 
وحشت انداخته و حراست اين سازمان 

كوششهايش . به دست و پا افتاده است
براي يافتن شعار نويس ها بجائي 

سيده و حتي نتوانسته است مانع از نر
  .گسترش شعار نويسي شود

شعار نويسي ها در ايران بسيار  ●
مرگ بر ديكتاتور و :  گسترش يافته اند

مرگ بر خامنه اي و مرگ بر احمدي 
 –نژاد، حتي در آسانسورهاي واواك 

نوشته مي ... وزارت ارشاد و –مجلس 
در بيشتر دستشويي هاي . شوند

و سازمانها و ادارات نوشته  وزارتخانه ها
هاي با رنگ سبز و مرگ بر ديكتاتور به 
شدت گسترش يافته اند و يادآور 

  . روزهاي آخر رژيم شاه هستند
خيابانهاي تهران آكنده از شعارهايي  ●

هستند كه بر روي كيوسك هاي تلفن 
ديوارهاي  –كيوسك هاي برق  –

مختلف نوشته مي شوند و همه بيانگر 
  . لفت ها هستند گسترش مخا

در پشت صندلي هاي اكثر اتوبوس  ●
بر روي  –بر روي بدنه آنها  –ها شهري 

شعارهاي ... بسياري از اسكناس ها و
مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر خامنه اي 
و مرگ بر احمدي نژاد نوشته شده 

به گونه اي كه به گفته رييس بانك . اند
مركزي هر هفته هزاران قطعه اسكناس 

انك مركزي از رده خارج مي توسط ب
 .شوند

خبرها حاكي از گسترش انتشار شب  ●
در محل هاي نظامي، . نامه ها هستند

شهرك . شبنامه ها  بيشتر رواج دارند
شهيد محالتي كه از مراكز اصلي 
سكناي افراد سپاه پاسداران است، به 
طور مرتب شبنامه ها براي خانواده ها 

ها از در شب نامه . فرستاده مي شوند
خانواده ها خواسته مي شود به ياري 
. مردم و به مخالفت با كودتا برخيزند

شب نامه هاي اين شهرك حاكي از 
. آنند نويسنده ها از افراد سپاه هستند

كساني هستند كه با وضعيت موجود 
  .مخالفند و خواهان تغيير آن هستند 

  
نمايشگاه مطبوعات به نمايشگاه * 

بدل انزجار مردم از رژيم 
  :گشت

    
وقتي همه مراسم تبديل به فرصت  

ابزار مخالفت با رژيم مي شود، كار به 
جايي مي رسد كه حتي نمايشگاهي كه 
رژيم با حضور بيشترين قواي سركوب 
خود ترتيب مي دهد، فرصت اظهار 

در روزهاي : بيزاري از رژيم مي شود
برگزاري نمايشگاه مطبوعات تقريبا همه 

ميان مخالفان و روزه برخوردهايي 
يك روز :  موافقان جنبش به وجود آمد

هنگام آمدن كروبي و يك روز هنگام 
انتشار شايعه حضور موسوي و يك روز 
به هنگام حضور فرزند بهشتي و يك 
روز در مقام اعتراض به توقيف روزنامه 

  . ها
رژيم هيچ تصور نمي كرد در     

نمايشگاهي كه خود ترتيب مي دهد، 
د آرامش را حفظ و به هدف نيز، نتوان

رژيم مي خواست نمايش . خود برسد
بدهد كه گويا مطبوعات آزاد هستند و 

اما  . ايران جهنم مطبوعات نيست
حضور اعتراض كنندگان به . نتوانست

خفقاني كه به روزنامه ها تحميل شده 
است، سبب شد كه جهانيان توجه كنند 
. ايران براستي جهنم مطبوعات است

كه غرفه هاي مطبوعات  طرفه اين
دولتي چنان ترتيب داده شده بودند 
كه نمايشگاه، نمايشگاه سانسور آزادي و 
مداحي از زورمداري و زور باوري 

  . بودند
برخي ها به حكومت گوشزد كرده     

بودند كه نمايشگاه به زيان رژيم 

حتي يك روز افتتاح آن . خواهد شد
ط را را به تعويق انداختند تا شايد شراي
اما . براي كنترل آماده تر كنند

مالي   –نمايشگاه براي مافياهاي نظامي 
به گونه اي كه . بدل به باتالق گشت

بي صبرانه در انتظار به پايان رسيدن 
به دليل ترس شديد . آن بودند

حاكميت، مراسم روز پاياني يا اختتاميه 
اين نمايشگاه، براي اولين بار، بدون 

  .برگزار گشتحضور رييس جمهوري 
  

شكست طرح نشاندن افراد * 
سپاه در كالس هاي درس 

  :دانشگاهها  براي كنترل
  
بنا بر اطالع واصل از دانشگاه ها، با  ◄

شروع سال تحصيلي، چند ده هزار نفر 
از بچه ها را در سراسر كشور، در پي 
توافق فرمانده سپاه و وزير آموزش 

براي . عالي، به دانشگاهها فرستاده اند
آنها كارت جعلي صادر و آنها را به 
عنوان دانشجو بر سر كالس ها فرستاده 
اند تا در ميان دانشجويان باشند و كار 

استاد و دانشگاه را بر  -كنترل دانشجو  
اما  بسياري از آنها لو رفته . عهده بگيرند

دانشجويان آنها را شناسائي كرده . اند
مانند درگيريي كه در دانشگاه . اند
د تهران پيش آمد و موجب لو آزا

در آن دانشگاه . رفتن افراد سپاه شد
دانشجويان متوجه حضور دانشجويان 
جعلي شدند و با فرياد همگان را از 

لو رفتن . حضور آنها آگاه كردند
دانشجويان قالبي، كار طرح را به 

در حال . شكست نزديك كرده است
حاضر،  سپاه كار بسيج و حراست را در 

  . ا بر عهده گرفته استدانشگاهه
فرماندهان سپاه به خود وعده مي  ●

دهند اگر دو بحران را كنترل كنند، 
يكي اجتماع :  وضعيت آرام مي شود

آبان و ديگري   13مردم در روز 
 16اجتماع دانشجويان در سال روز 

  .  آذر
سران سپاه از ترس پي : انقالب اسالمي

آمدهاي شكست احمدي نژاد در 
در . در كودتا شركت كردند »انتخابات«

اين قسمت از مطالعه تبارشناسي كودتا، 
آن دسته از فرماندهان سپاه معرفي مي 

  :شوند كه در كودتا شركت داشته اند
  

تبارشناسي 
  6- كودتاچيان 

  
سپاه پاسداران بازوي 

  نظامي دو كودتا
  

  
،  حكومت موقت، سپاه  58در سال  ●

.  ادپاسداران انقالب اسالمي را تشكيل د
به دنبال دادگاه انقالب كه آن 
حكومت ايجاد كرد و مالتاريا از 
دستش خارج كرد، سپاه نيز از دست 
حكومت خارج و تحت اختيار حزب 

  . جمهوري اسالمي قرار گرفت
حسن آيت سخنگوي حزب      

جمهوري اسالمي ايران و عضو 
برجسته حزب زحمتكشان وابسته به 

ز ترور او تا قبل ا. مظفر بقايي بود
شدنش، مأمور ترويج واليت فقيه و 

تحت امر فقيه قرار دادن نيروهاي 
چرا؟ زيرا مأموريت او و . مسلح بود

همانندهايش حذف جانبداران 
دموكراسي بر اساس استقالل و آزادي 
بود تا كه دموكراسي در ايران پا نگيرد 
و منافع امريكا و انگلستان را به خطر 

حمتكشان، باوجود افراد باند ز.  نياندازد
دشمني با حزب توده، با افراد آن 
حزب  در حذف نيروهاي ملي دستيار 

  . مالتاريا شدند
از جمله كارهاي حسن آيت و     

همانندهايش، در خدمت مالتاريا نقش 
با . سياسي دادن به سپاه بود

گروگانگيري، سپاه در سياست داخلي 
و خارجي، نقش پيدا كرد و در مسير 

به حزب سياسي مسلح به  تبديل شدن
انقالب «ترتيب دادن . پيش رفت

و تعطيل دانشگاه ها و » فرهنگي
تدارك كودتا و نقش اولي كه سپاه در 

بازي كرد و  60كودتاي خرداد 
سال،  8طوالني شدن جنگ بمدت 

سپاه را نخست به ستون فقرات رژيم و 
اينك به حزب سياسي مسلح حاكم بر 

  . كشور بدل كرده است
براي روشن شدن اين اعمال و تاييد     

اين عملكرد دو نمونه از گفته هاي 
خامنه اي و هاشمي رفسنجاني را، در 
باره حسن آيت، بعد از ترور او  مي 
آوريم تا ميزان دخالت اين عنصر 
وابسته و تاثير او و همدستانش در 

ناگفته نماند . تخريب انقالب معلوم شود
هيد دادن كه بعد از ترور او و عنوان ش

به او،  متوجه شدند كه او عامل انگليسها 
بوده است و برآن شدند نام او را از 

اما . فهرست شهدا حذف كنند
هواداران ارباب قوي بودند و نام او 

  .حذف نشد
هنگامي كه اين عضو شوراي  ●

مرداد  14مركزي حزب جمهوري، در 
اش ترور شد،  ، در مقابل خانه 60

تمجيد از او، هاشمي رفسنجاني ضمن 
واليت فقيه، «: اي، گفت در مصاحبه

كل قوا، حكومت خط  يفرمانده
و گنجانيدن سپاه  يخالص اسالم

در قانون  يپاسداران انقالب اسالم
گرائى در  ي، رسوا كردن ملياساس

از  صدر، يشكستن بت بنو  مقابل اسالم
شنود ( ت جمله اقدامات شهيد آيت اس
زمان ي سا اشباح مروري بر كارنامه

مجاهدين انقالب اسالمي، رضا گلپور 
نشر كليدر، چاپ  تهران، چمركوهي،

 )135، ص 1381اول، پائيز 
اي هم دست حسن  خامنه ●

آيت،حزب زحمتكشان و بهشتي  را در 
دست «فقيه  وارد كردن اصل واليت 

ن دست آ«: ناميد و گفت» ملكوتي
ملكوتي و الهي كه اصل واليت فقيه را 

گذاشت، او فهميد  در قانون اساسي
كنترل كردن بناي . كند مي كه چه

مستحكم نظام اسالمي مادامي كه اصل 
قانون اساسي  نوراني واليت فقيه در

سخنان  ( ت وجود دارد غير ممكن اس
 23اي در نماز جمعه تهران ،  خامنه

 ).1379ارديبهشت 
با تشكيل سپاه پاسداران كه يكي از      

ود،  داليل ايجادش، حذف ارتش ب
آزادانديشاني به تشكيل آن اعتراض 

زيرا مي دانستند و مي گفتند . كردند
  :سبب باز سازي استبداد مي شود

بني صدر در رابطه با تشكيل سپاه مي  ●
به بازرگان و دولت موقت «: گويد

گفتم تمام اين نهاد هايي كه شما 
سپاه پاسداران و كميته  مثلسازيد  مي

ستبداد جديد ا هاي ستون ،تمام ،انقالب
ممكن نيست ما . سازيد را داريد مي

سپاه پاسداران بسازيم كه از انقالب 
انقالب معنايش اين . پاسداري كند

 را است كه زور را بردارد و اين
شما با ايجاد . ود شما نقض كنيدش نمي

  يك نيروي مسلح 
  5در صفحه 

 ترس از سرنوشت؟
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  »؟!دواهيد انقالب را حفظ كنيخ مي
و رجايي جنگ كه از سوي خميني      

و خامنه اي نعمت خوانده شد، به 
خميني و دستياران او فرصت داد در 

از آن پس،  . كودتا كنند 60خرداد 
.  بهترين فرصت براي سپاه بوجود آمد

تا با حذف نيروهاي كاركشته ارتش،  
بمثابه حزب سياسي مسلح، در پي قبضه 

  . دولت شود
به هنگام جنگ، كودتاچيان سال  ●

ف فرماندهان ارتش در ،  براي حذ60
جنگ و حاكم كردن نيروهاي سپاهي 
دست به تصفيه نيروهاي كاركشته 
ارتشي چون تيمسار فالحي شاگرد اول 

سال  7دوره دانشكده فرماندهي با 
سابقه استادي تاكتيك نظامي در 
دانشكده فرماندهي و ستاد زميني 

سال  25ارتش، سرلشگر ظهير نژاد  با 
ته تا لشگر، سابقه از فرماندهي دس
التحصيل دوره  سرهنگ فكوري فارغ

، و  7عالي هوايي آمريكا در سال
سرهنگ كبيري و ناخدا حكيمي و 

فرمانده (زادگان  دريادار حسين ملك
و دريادار حسين ) نيروي دريايي

كاشاني و دريادار محمود احمدي، 
سرلشگر باقري، دريادار داريوش 
اميريگانه، دريادار بهمن شفيقي؛ 

ني،كشته، اعدام، تصفيه ويا از كار زندا
بركنار شدند و محسن رضايي، رحيم 
صفوي، محسن رفيق دوست، رضا 

اصغر شيخي، محمد  اللهي، علي سيف
ابراهيم سنجقي، اصغر سليمانيه، ابراهيم 
محمد زاده، مسعود جزايري، حميد 

-28حاج عبدالوهاب با ميانگين سني 
كه حتي يك نفر از  سال و درحالي29
جمع تحصيالت نظامي در حد  اين

دبيرستان نظامي را نداشت، سرنوشت 
  . جنگ را در دست گرفتند

كساني عهده دار جنگ شدند كه       
به جاي استفاده از دانش نظامي،  براي 
حمله كردن،  به استخاره متوسل مي 

هاشمي رفسنجاني، در خاطرات .  شدند
محسن «: خود در اين مورد مي نويسد 

رت داشت كه از رضايي مشو
. پذيرفتيم. محورهاي ديگر حمله كنيم
استخاره . امام را هم زيارت كرد

عبور از بحران، (»  خواست مي
   )  512،ص60اسفند  29خاطرات 

پيش از جنگ، بهشتي طرح انحالل  ●
بني . ارتش را به شوراي انقالب آورد

صدر مانع از تصويب و اجراي آن 
اگر ارتش منحل . طرح خطرناك شد

مي شد، ايران در برابر حمله قواي 
.  صدام بي دفاع بود و سقوط مي كرد

با وجود خطر حمله عراق كه بني صدر 
مرتب خاطر نشان مي كرد، خائنان 
دست از خيانتي كه پاشيدن شيرازه 

با گرفتن اجازه . ارتش بود، بر نداشتند
بني . از خميني،  به جان ارتش افتادند

  : صدر در اين رابطه مي گويد
سپاه پاسداران را  شماخميني گفت «   

ارتشي ها شاه در رگ  .تقويت كنيد
وپوستشان است يك عمر جاويدشاه 

ها عاشق شاه  گفتم ارتشي. اند گفته
قدرت را در نظر آنها اصل و . نيستند

جاويد شاه را به اين .  اند ارزش كرده
گفتند كه شاه را تجسم آن  دليل مي

كه فرصت امروز . دانستند قدرت مي
را احساس استقالل و مسئوليت داشتن، 

ها آنمثل بقيه و بلكه بيشتر از  ،انديافته 
كنند، بايد كاري  احساس نفرت مي

كنيم كه سپاه به بيماري قدرت پرستي 
دچار نشود كه اگر شد شخص پرست 

امروز شما تجسم قدرت . هم مي شود
مسئله اصلي قدرت پرستي . شده ايد

؛ 60هريور ش 7خاطرات ( » ت اس
 )122ص ،خيانت به اميد

از ايجاد سپاه ببعد، سپاه بكار حذف  ●
همه روز، . سازمانهاي سياسي گرفته شد

در شهرهاي مختلف، افراد سازمانهاي 
حتي . سياسي را به گلوله مي بست

روحانيان مخالف با يكه تازي خود را 
در ). ترور رباني شيرازي(ترور مي كرد 

سالح كشيد و ،  بروي مردم 60خرداد 
در آن حال كه  نيروهاي .  كشتار كرد

ارتشي در حال جنگ با نيروهاي 
دشمن بودند، افراد سپاه، به فرمان 
كودتاچيان از جبهه ها به تهران آمدند 
تا در كودتا و سركوب مردمي كه به 
حمايت از رئيس جمهوري برمي 

در خاطرات . خاستند، شركت كنند
، هاشمي  1360خرداد  28روز 

اول شب،  «: رفسنجاني، آمده است
قاي بهشتي، به ديدن سپاهيان آهمراه 

مده بودند آخوزستاني كه از خوزستان 
  ».م به پارك خرم رفتي

كودتاي اول با كمك اين نيروها و     
 –هاشمي  –فرماندهي آقاي خميني 

... موسوي اردبيلي و  –خامنه اي 
صورت گرفت و سپاه به عنوان بازوي 

كودتا به همراه نيروهاي  نظامي اين
لباس شخصي و با كمك گروههاي 
سياسي كه هم اينك به عنوان اصالح 
طلب در زندانها هستند دست به كشتار 
مردم مخالف كودتا زدند به همين 
گونه كه امسال سپاه و لباس شخصي ها 
با كمك برخي گروههاي سياسي اقدام 

  .كردند
محسن رضايي در رابطه با اين نيرو   ●
اگر «:  حضورش در جنگ مي گويد و

داديم، حكومت و  جنگ را ادامه نمي
هايي كه  آن. شد انقالب تثبيت نمي

سال جنگ  8گويند شش سال از  مي
 2و 6هاي جنگ را  بيهوده بود و سال

كنند، بايد بدانند كه اگر به  توصيف مي
داديم حكومت اسالمي  جنگ پايان مي

راني سخن(  »و انقالب از بين رفته بود 
 16در كنگره بزرگداشت سرداران و 

 )1379اسفند  10هزار شهيد خوزستان،
بني صدر كه مي دانست سرنوشت  ●

سپاه به كجا مي رسد تمام تالشش را به 
كار برد مانع از گسترش آن شود 
همانگونه كه دكتر چمران و آيت اهللا 
الهوتي خطر گسترش آن را متذكر 

چه آن«:بني صدر مي گفت . شده بودند
كنم اين است كه در  ام و مي من كرده

نيروهاي مسلح و بخصوص سپاه 
خلق و خوي سلطه گري و  ، پاسداران

استبداد راي و حاكميت جويي به 
اگراين خلق وخو بوجود . يايدن وجود

» تآمد ديگر فاتحه انقالب خوانده اس
  ) 59آذر  7 اسالمي، انقالب( 
ذكر اين نكته را در همين جا الزم  ●

كه كينه سران سپاه و برخي از  است
روحانيون حامي كودتا  از بني صدر 
ابراز مي كنند،  بدين خاطر است كه 
بني صدر، هم از آغاز، مردم را از خطر 
آگاه كرد و در آن سالها، ماهيت 
كودتاچيان و داليل ادامه جنگ را بر 

صحبت هاي سردار . مردم آشكار كرد
سعيد قاسمي در مورد بني صدر و 

ور سايه او بر جنبش مردم و حض
همچنين فراموشكار خواندن برخي 
سرداران سپاه كه  گفته اند بني صدر 
در جنگ خيانت نكرده است،  ناشي از 
همگاني شدن آگاهي مردم از نقش 
سپاه و درستي هشدارهاي بني صدر 

  .  است
در سالهاي اول انقالب،  به تدريج،  ●

از سپاه در هرخطاكاري استفاده روز 
از جمله در بستن دانشگاهها .  افزون شد

در باره . »انقالب فرهنگي«تحت عنوان 
  : نقش سپاه، در آن خيانت، مي خوانيم

و  اسالمي هاي انقالب وقتي روزنامه«  
ميزان هر كدام با پشتوانه نيروهاي غير 
خط امام ولي با نفوذ در حاكميت 
دهها مقاله عليه تعطيلي دانشگاه 

نويسند، مسلم است  ميوانقالب فرهنگي 

كه ضدانقالب در اين رابطه جرات 
مقاله ( » د كن عرض اندام پيدا مي

ذخيره هاي امپرياليسم، ؛ 25/11/59
، دفتر سياسي سپاه صدر ومنافقين بني

  ) 66ص 60پاسداران، چاپ دوم،مرداد
اگر بخواهيم فهرستي از ضد انقالبي      

ترين دخالت هاي سپاه، از بدو تاسيس،  
تيب دهيم،  اين كارها در فهرست تر

  :قرار مي گيرند
حمله به برخي از روحانيون  - 1 

  مخالف سياست هاي استبدادي و 
  حمله به دفاتر احزاب و نشريات و – 2
حمله به سفارت امريكا در تهران و  -  3 

  شركت در گروگانگيري و
بر ضد مردم  60كودتاي خرداد  – 4 

  ساالري و 
  فرهنگي و  شركت در انقالب – 5
شركت در حذف ارتش و جريان  – 6

سازي هاي كودتايي بر عليه اين نيرو 
  قبل و هنگام جنگ و 

حمله به مردم در گردهمايي ها و  – 7 
 –سينماها  –حمله به همايش ها   – 8

  خيابانها به بهانه هاي مختلف و 
  حمله به كليه انتشاراتي ها و – 9
و .. .نشريات و  –كتابفروشي ها  – 10 

حمله به نمايندگان مخالف در  - 11
مجلس و شوراي خبرگان و خبرگان 

  رهبري و
تقلب گسترده در اكثر انتخابات  – 12 

 – 14شركت در كشتار مردم و  – 13و 
حمله به دفاتر احزاب و دانشگاهها و 
اجتماعات آزاد زنان و  كارگران و 

  ...معلمان و دانش آموزان و
داخل و شركت در انفجارات  -  15 

  16خارج از كشور و 
شركت در كليه ترورهاي داخلي و  – 

خارجي بر ضد سياسيون و نويسندگان 
  و مبارزان و

  تصرف اقتصاد كشور و – 17 
تصرف دولت از راه تقلب  – 18 

  . بزرگ
سپاه بر اثر ادامه جنگ،  ضمن تصفيه  ●

ارتش و تضعيف آن، كليه امكانات يك 
اختيار در نيروي نظامي قدرتمند را به 

آورد و براي خود وزارتخانه اي 
تشكيل داد و تا جايي كه در توان 

سرانجام، به دليل . داشت بر خود افزود
نداشتن دانش، برغم به قربانگاه بردن 
جوانان و نوجوانان، در گرداب بصره 
گرفتار شد و در نهايت با نوشيدن جام 
زهر توسط خميني،  مجبور به تن 

  . امه شددادن به پذيرش قطعن
با پايان جنگ و واگذاري درجه به       

افراد سپاه كه از جبهه هاي جنگ به 
اميد دريافت پاداش بازگشته بودند، 
. اختالفات بسياري به وجود آمد

سرانجام، بسياري از افراد سپاه با 
گرفتن درجه سرداري به پست ها و 
مقامات باالي مديريتي كشور رسيدند و 

دريافت امتيازاتي در سالهاي بعد با 
خاص دست به تاسيس شركت هاي 
بزرگ و همچنين اسكله هاي خاص 
واردات كاالهاي خارجي با داشتن 

  .مجوزهاي مخصوص زدند
به تدريج،  با تغيير سردار رضايي و بر  ●

سر كار آمدن سردار رحيم صفوي، 
سپاه وارد حوزه بزرگ اقتصادي شد و 

از . تا جايي كه توانست فربه گشت
هاي مربوط به حفظ نظام دور شد كار

تا مرحله اي كه بعد از سالها رهبري 
متوجه شد كه سپاه به شدت گرفتار 
خورد و برد شده است و از مهار 
مردمي كه روز به روز براي جنبش 
.  آماده تر مي شدند، غافل گشته اند

نيروهاي حافظ رژيم خود به نيرويي 
لذا  . گرفتار ثروت اندوزي شده اند

شد سردار محمد علي جعفري را  الزم

به جاي سردار صفوي بر راس سپاه 
  .قرار گيرد

با شروع به كار سردار جعفري معلوم     
شد كه بسياري از سرداران و افسران 
سپاه كارآئي ندارند و يا با مديريت 

.  و خورد و بردها مخالفند» رهبر«
بنابراين به سرعت فرماندهان جديدي 

پيشگيري از براي .  منصوب شدند
جنبش مردم ايران تغييراتي در 

ابتدا . سازماندهي سپاه داده شدند
نيروهاي بسيج را به مجموعه زير نظر 

بعد از مدتي .  سپاه بدل كردند
نيروهاي بسيج را به زير مجموعه نيروي 

با تشكيل .  زميني سپاه تبديل كردند
لشكرهايي جديد در انديشه هماهنگي 

يكديگر شدند  ولي بيشتر اين نيروها با 
در جريان جنبش مردم بعد از انتخابات 

خرداد متوجه  عدم هماهنگي بسيج  22
لذا  مجبور . و نيروي زميني سپاه گشتند

  .به ادغام اين نيروها در يكديگر شدند 
سپاه پاسداران به دليل نوع      

عملكردش،  قدرت جذب نيرو را از 
كارش به جايي رسيد كه . دست داد

دامه حيات خود نياز مبرمي به براي ا
در اختيار گرفتن نيروهاي جوان پيدا 

زيرا نيروهاي حامي و همراه .  كرد
خود را كه پا به سن گذاشته بودند به 
تدريج از دست داده و برخي نيز  غرق 

لذا، سپاه،  . خورد و برد شده بودند
براي ادامه حيات نيازمند ادغام كردن 

واند  با بسيج در خود شد تا مگر بت
استفاده از افراد جوانتر بسيج،  حزب 

  . مسلح داراي پرسنل جوان بماند
سردار جعفري،   قبل از ادغام بسيج      

ايجاد براي او اعالم كرد كه  در سپاه،  
تغييرات سازماني به اين مسئوليت 

او ابتدا فرماندهي . گمارده شده است
نيروي مقاومت بسيج و بسيج سپاه را 

ام كرد و سپس وضعيت درهم ادغ
اي بر مبناي منطقه كه  استقرار نيروها 

تغيير داد و به  را به استاني بود، 
اختيارات فرمانده سپاه در هر استان، 

 . داد راكامل تصميم گيري در محل 
سپاه استاني  31اكنون سپاه داراي 

اعتقادي  عامل اين تغيير، جعفري .است
 راسخ به حضور سپاه در صحنه دارد و

 در نه تنها موافق دخالت نظاميان
است بلكه منتقدان را نيز ضد   سياست

يك روز پيش از او  .انقالب مي داند
خبر ادغام نيروها در گردهمايي بسيج 

براي مقابله با  :دانشجويان گفت 
تهديدها نبايد منتظر دستور مقام مافوق 

  . باشند
جمله فوق در واقع اعتراف رسمي      

ه باور به حضور سردار جعفري ب
نيروي خود . نيروهاي خود سر است 

سر نيرويي است كه هر زمان كه خود 
الزم بداند بدون دستور و فرمان ما 
فوق وارد عمل مي شود و اين گونه 
برخورد با مردم از سالهاي قبل وجود 
داشته است اما با اين اعالم سردار 
جعفري اعتقاد او به حضور و عمل خود 

آشكار و مسلم مي شود  سرانه نيروها 
كه اتخاذ رفتار جنايتكارانه از سوي 

  .  است» بفرموده رهبر«افراد مسلح، 
بنابراين سپاه پاسداران كه در     

سالهاي اخير بيشترين مقامات و پست 
هاي مختلف در بخش هاي گوناگون 

اجرايي حاكميت را در اختيار گرفته  
مي تواند مدعي باشد كه كل حاكميت 

به جرات مي توان . اختيار دارد را در 
گفت كه در حال حاضر افراد سپاه  
بيشتر مقامات  را در حكومت و مجلس 
و قوه قضاييه و بخش هاي اقتصادي و 
ادارات و سازمانها و كارخانجات و 

 –موسسات و بخش هاي فرهنگي 

را با توجه به حضور ... آموزشي و
 :گروههاي زير در اختيار دارد

بسيج  - ش آموزي بسيج دان   
بسيج  -بسيج اساتيد  - دانشجويي 

بسيج مهندسين  –بسيج علمي  -ادارات 
 - بسيج هنرمندان  - بسيج پزشكان  - 

 -بسيج حقوقدانان  - بسيج فرهنگيان 
بسيج  –بسيج زنان  -بسيج اصناف 

بسيج جوانان   - بسيج عشاير -دختران 
بسيج  -بسيج طالب  - بسيج كارگران - 

بسيج   –كارمندان بسيج  -اهل قلم 
  ...بازاريان و بسيج 

  
سران و افسران سپاه در * 

  :كودتا شركت داشته اند
  
در معرفي نيروهاي دخيل در كودتا  ●

الزم است ابتدا سركرده هاي سپاه 
معرفي شوند و سپس اسامي تعدادي از 
سرداران و افراد وابسته سپاه كه در 
كودتا شركت داشته اند، فهرست 

ن سرداران در نيروهاي نقش اي. شوند
حفاظت  –اطالعات  –بسيج  –انتظامي 

حراست و برخي وزارتخانه  –اطالعات 
ها و نمايندگان مستقر در كميسيون 

 –هاي امنيتي و در ميان استانداران 
مديران  –بخشداران  –فرمانداران 

 –مخابرات  –بازرگاني  –گمرك 
بر كسي ...  و –كشتيراني  –هواپيمايي 
  .يست پوشيده ن

ناگفته نماند كه در ميان سرداران  ●
سپاه افرادي هستند كه در كودتاي 
اخير شركت مستقيم نداشته و حمايت 

از آن جمله اند  سردار .  هم نكرده اند
 –سردار علي شمخاني  –محسن رضايي 

سردار حسين  -سردار مرتضي رضايي
سردار  –سردار بختياري زاده  –عاليي 
 –لطفيان  –سردار كاظمي  –مقدم 

  ... قاليباف  و –سيف اللهي 
خاطر نشان مي شود كه احتمال      

دارد يكچند از اسامي از قلم افتاده 
نا يافته ها . كار رها نمي شود.  باشند

  : يافته و فهرست كامل مي شود
  
سردار سرلشكر دكتر حسن  - 1

فيروزآبادي رييس ستاد كل نيروهاي 
.  استمسلح از وابستگان به خامنه اي 

سال است در  20اين سردار حدود 
كليه امور مربوط به سركوب و 
انتخابات دخالت مستقيم و غير مستقيم 
داشته و هيچ ابايي از ورود به صحنه 

او در جريان كودتاي . سياسي ندارد
عالوه . اخير از جمله عوامل اصلي بود

بر مقام خود، در شوراي عالي امنيت 
ام ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظ

  .نيز حضوري فعال دارد... و
سردار  احمد وحيدي  سردار سپاه  - 2
در  دوران شمخاني معاونت طرح  - 
جانشين وزير دفاع سردار  - برنامهو

رياست كميسيون سياسي، دفاعي - نجار 
 - مصلحت و امنيتي مجمع تشخيص 

  -شوراي عالي تدوين برنامه پنجمعضو 
از فرماندهان سپاه در نيروهاي ويژه 

وزير فعلي دفاع و عضو  –س قد
  .برجسته بيت رهبري است 

سردار سرلشكر محمد علي جعفري   - 3
.  فرمانده كل سپاه پاسداران است

فرماندهي  وي از دو سال پيش آغاز 
شده و با تغييرات اساسي در 
سازماندهي اين نيرو و فرماندهان 

جعفري معتقد به . همراه شده است 
دان سركوب شديد مخالفان و منتق

در كودتاي انتخاباتي، او  نقش . است 
  .موثري در كشتار مردم داشت 

  سردار حجت االسالم علي سعيدي   - 4
نماينده رهبري در سپاه پاسداران 

علي سعيدي از جمله روحانيوني . است
است كه جهت ايجاد زمينه ظهور امام 
زمان،  معتقد به گسترش مركز حركت 
 امام زمان جهت عدالت گستري در

از اين رو الزم مي . سراسر جهان است
 –داند قبل از ظهور كشورهاي ايران 

  ... لبنان و –سوريه  –افغانستان  –عراق 
  

  6در صفحه 

 ترس از سرنوشت؟
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تحت يك حكومت مركزي آماده 
او قبل از . ظهور ايشان گردند 

انتخابات با ارسال نامه اي دستنويس به 
فرماندهان، انتخاب مجدد احمدي 

علي خامنه اي،  نژاد را از سوي سيد
  .واجب گرداند

سردار محمد باقر ذوالقدر  قائم   - 5
مقام فرمانده سپاه پاسداران و رييس 

 –سابق ستاد مشترك نيروهاي سپاه 
سردار سياسي و خشونت طلب سپاه 

او تا معاونت امنيت وزارت كشور . است
نيز پيش رفت و سپس به مقام 
فرماندهي در يكي از بخش هاي سپاه 

در كودتاي اخير نيز، او از   .بازگشت
  .عناصر مهم بود 

سردار مسعود جزايري ازسرداران  - 6
ارشد سپاه پاسداران كه عالوه بر نقش 
سخنگويي، معاون فرمانده سپاه و رييس 

ي مي كميته علمي ستاد تبليغات دفاع
او در كودتاي اخير  شركت .  باشد

  .داشته است 
سردار رمضان شريف، مسئول روابط  - 7
  و معاون سردار جزايري  مومي سپاهع
سردار يداهللا جواني،  رييس سياسي  - 8

ستاد مشترك سپاه پاسداران از جمله 
سرداراني است كه دخالت سپاه در 

او سردار . امور سياسي را مهم مي داند
خشونت طلب و حامي كودتاي اخير 

اين سردار پرنفوذ به طور . مي باشد
 علني در مسائل سياسي دخالت مي

  .كند
حسين سالمي  سردار سپاه و  - 9

جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران  
  .معاون هوا و فضاي سپاه پاسداران 

سردار غالمحسين رمضاني رييس  - 10
اطالعات سپاه پاسداران و معاون 
فرماندهي سپاه كه بعد از كناره گيري 
مرتضي رضايي به اين مقام منصوب 

م و وي سالها در كنار صدر االسال. شد
محمد رضا نقدي در كار شكنجه و 
بازجويي مسئوليت اعتراف گيري از 
ميهن دوستان را بر عهده داشت و در 
جريان كودتاي اخير در دستگيري و 
اعتراف گيري از برخي از بازداشت 
. شدگان نقش اساسي را عهده دار بود 

وي سالها بازجويي و اعتراف گيري 
خبرنگاران و وب الگ نويسان و 

سندگان را در سپاه و نيروي نوي
  انتظامي  رهبري مي كرد 

  
  دنباله  دارد 

  
و مردم ايران به :  انقالب اسالمي

مخالفت با رژيمي برخاسته اند كه از راه 
بحران سازي و كودتاهاي متوالي، بساط 
. خيانت و جنايت و فساد را گسترده اند

در اين قسمت از مراحل زماني  ششگانه 
، به موقعيت و نقش جنبش مردم ايران

مردم و موقعيت و نقش احزاب سياسي 
    :پرداخته شده است

مراحل زماني  ششگانه 
  جنبش مردم ايران 

– 2 :  
  

  
  :موقعيت مردم در جنبش*  

  
مرحله بسيار  6بررسي جنبش در اين     

مهم و اساسي است كه به شرح زير 
  .ارايه مي شود 

در مرحله اول،  مردم همانند سالهاي  ●
قبل هيچ اعتمادي به هيچ كس در 
داخل نظام نداشتند و در گفتگوهاي 
ميان خود از تحريم صحبت مي كردند 
و مي گفتند كه در شرايط فعلي 
حاكميت اجازه نمي دهد نيروهاي غير 
خودي وارد انتخابات شوند و اگر هم 

بشوند مانع از انتخاب آنها با تقلب 
  .خواهند شد

: فتنددر آن روزها مردم مي گ   
رهبري اجازه حضور خاتمي را 
نخواهد داد و عالوه بر آن، شوراي 
نگهبان نيز همانگونه كه قبال گفته بود 

با .  مانع از حضور وي خواهد شد
برخاستن زمزمه حضور خاتمي،  برخي 
.  ها به فكر حضور در انتخابات افتادند

سه چهره اصلي اصالح طلبان 
خودنمايي مي كردند كه نظر بيشتر 

  :مردم بر انتخاب خاتمي بود
ساله  8هر چند در دوران  –خاتمي  - 1

خود ضعف هاي فراوان بروز داد و با 
سكوت و بي عملي خود موجبات 
تشديد فشار و سركوب را ايجاد نمود 
اما در برخي امور تا حدي موجب 

در . رضايت بخشي از مردم شده بود
مقايسه ميان عملكرد احمدي نژاد و 

تمي بود كه از سوي خاتمي اين خا
 .مردم مورد تاييد قرار مي گرفت

هنگامي كه  –مير حسين موسوي  - 2
نامزد شد،  نه خود او و نه همه افرادي 
كه در گروه اصالح طلبان قرار داشتند 
آنچنان اميدي به وي نداشتند و منتظر 
بودند او به سود خاتمي رقابت را 

اما با فشاري كه از سوي . ترك كند 
ر خاتمي وارد آمد  و سيد رهبري ب

علي خامنه اي براي از ميدان به در 
بردن خاتمي به ديدار موسوي رفت 
تا نشان دهد كه اگر قرار باشد كه از 
اصالح طلبان كسي به ميدان بيايد و 
مورد تاييد قرار گيرد اين موسوي 

بعد از اين حركت فريبكارانه .  است
خامنه اي، خاتمي به كار خود ادامه 

تا اينكه زمزمه ترور او برخاست و داد 
خاتمي متوجه شد كه بايد كنار برود و 
به سود مير حسين موسوي انصراف داد 
وبعد از انصراف،  خود را حامي 

 .موسوي معرفي كرد
مهدي كروبي كانديدايي بود كه  - 3

در دور قبل به دليل تقلب باند رهبري 
نتوانست به مرحله دوم رياست 

او كانديدايي بود . جمهوري راه يابد
كه قشر بسياري از فرهيختگان را در 

 .اطراف خود گرد آورده بود
در بين اين سه كانديدا مردمي كه      

نمي خواستند دست به تحريم بزنند در 
مرحله اول خاتمي را گزينه مثبت تري 
مي دانستند و نظر سنجي ها نيز حاكي 

با انصراف خاتمي . از تمايل به او بود
فتار دوگانگي شدند از سويي مردم گر

حضور موسوي را عامل انصراف 
خاتمي ميدانستند و از سويي ديگر مير 
حسين موسوي را جزء باند خميني 
ميدانستند كه نخست وزير سالهاي سياه 

برخي نيز اميدوار به . بود 60دهه 
مهدي كروبي بودند زيرا در او 
خصوصياتي در مبارزه با برخي سياست 

 .هده ميكردند هاي نظام مشا
در نتيجه مي توان گفت كه در     

مرحله اول،  برخي ها معتقد به شركت 
در انتخابات نبودند و  كساني كه مي 
خواستند در انتخابات شركت كنند 
ميان كانديداهاي موجود هنوز دست 

اما امري كه به . به انتخاب نزده بودند 
خوبي مشخص بود همانا مخالفت با 

ديد رياست وضع موجود و تج
 .جمهوري  احمدي نژاد بود 

هنگاميكه كانديداهاي  –مرحله دوم  ●
اصلي رقابت ها مشخص شدند،  در 

كانديداي دو جبهه نظر ها  4ميان 
بيشتر به سوي موسوي و كروبي بود و 
كمتر به سوي احمدي نژاد ومحسن 

  .رضايي
با ايجاد فضاي باز سياسي و تبليغاتي،     

ي با استفاده از گروه مير حسين موسو

امكانات فراوان حاميان خاتمي مانند 
مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمي و مجمع روحانيون مبارز و 
كارگزاران سازندگي، تبليغات گسترده 
اي را در استانها آغاز كرد و توسعه 

در نتيجه اين تبليغات مير حسين .  داد
موسوي توانست نظر مردم را به 

 .ابات جلب كندشركت در انتخ
در اين مرحله با توجه به برخي     

نكات كه در زير ميايد مردم تمايل 
بيشتري به شركت در انتخابات پيدا 

 :كردند 
ايجاد فضاي باز سياسي كه موجب  - 1

 .شد مسائل بسياري افشا شوند
تبليغ خطر تجديد رياست  - 2

 .جمهوري احمدي نژاد
 پافشاري خامنه اي بر انتخاب مجدد - 3

احمدي نژاد كه موجب شد مردم 
تصميم بگيرند با شركت در دادن رأي،  

 .پاسخ منفي به او بدهند 
عملكرد نابخردانه احمدي نژاد و  - 4

 .سال گذشته  4حكومت وي در 
تورم و گراني و سانسور و جو  - 5

 .خفقان
 –دخالت گسترده نيروهاي نظامي  - 6

 .امنيتي در كليه امور كشور 
ي كشور كه روز به روز شرايط بحران - 7

 .بر دشمني ها افزوده مي شد 
اظهار نظر هاي خطرناك احمدي  - 8

نژاد در باره ديگر كشورها، با حمايت 
 .خامنه اي از او 

از عواملي بودند كه مردم را بيشتر ....و
ترغيب به شركت در انتخابات و راي 

 . ندادن به احمدي نژاد مي كردند 
ردم با  در اين مرحله مخالفت م   

تجديد رياست جمهوري احمدي نژاد 
و با خامنه اي كه حامي او بود، موجب 
شد موجي عظيم در حمايت از 
كانديداهاي اصالح طلب و به خصوص 
مير حسين موسوي كه مورد تاييد 

بود به ... خاتمي و هاشمي رفسنجاني و
به تدريج اين .  نام موج سبز ايجاد شود

هر چه  موج كه به موج سبز معروف شد
در توان داشت براي انتخاب 

 :كانديداي خود به كار برد از جمله 
 چاپ تراكت هاي مختلف با رنگ سبز 

چاپ پرچم هاي مختلف با همين  - 
 رنگ 

 –مچ بند  –روسري  –چاپ دستبند   - 
 آرم هاي پارچه اي سبز رنگ 

 –اطالعيه  –نشريه  –انتشار پوستر  - 
 ...بيانيه و

 –گان جلب حمايت نويسند - 
 –كارگردانان  –هنرپيشگان 

–اهالي مطبوعات  –خوانندگان 
 –شاعران  –سياستمداران  –روحانيون 

پزشكان احزاب و گروهها  –دانشجويان 
 .به پشتيباني ازمير حسين موسوي ... و 

آغاز مناظره هاي تلويزيوني و     
برخورد هاي ناشيانه احمدي نژاد با 

به  كانديداها نشان داد كه وي دست
خودكشي علني زده و به گونه اي 
:  عمل ميكندكه رهبري در نظر دارد

 –خاتمي  –حمله به هاشمي رفسنجاني 
كه از نظر خامنه اي از ... موسوي و

 .نظام خارج شده بودند 
در بحبوحه مناظره ها مردم شب ها     

به خيابانها مي آمدند و در حمايت از 
موسوي و كروبي و حتي محسن 

ار مي دادند و همگان بر ضد رضايي شع
خامنه اي و كانديداي مورد نظر وي 
بسيج شده بودند و اين بسيج تا ساعات 
آخر روز قانوني زمان تبليغات ادامه 

 .داشت
خرداد  20از روز  –مرحله سوم  ●

زمزمه تقلب و اينكه رهبري به هيچ 
وجه اجازه نمي دهد كه فردي به جز 

ين احمدي نژاد انتخاب شود و همچن
حمايت برخي از اعضاي شوراي 
نگهبان و نمايندگان مجلس آغاز شد 
كه نشان مي داد طرحي در دست اجرا 

  .است 
تذكر هاي گروه صيانت از آراء و      

نيز حمله شبانه به دفاتر اين گروه و 
تخريب سيستم هاي موجود در اين 
ستاد نشان مي داد كه آنچه شايع شده 

واقعيت بود در حال نزديك شدن به 
در روز ما قبل از انتخابات قطع . است

سيستم پيام كوتاه تلفن هاي همراه بر 
شدت ترديد افزود و از اين روز به بعد 
بود كه نگاه پاسداران و بسيجي ها و 
.  امنيتي ها به مردم تغيير بسيار كرد

ديگر از آن فضاي باز سياسي خبري 
نبود و مردم، بخطر هر حركتي، مورد 

  .مي گرفتند  تذكر قرار
روز انتخابات فرا رسيد و مردم از     

همان ساعات ابتدايي وارد حوزه هاي 
راي گيري شده و صف ها ايجاد  

اما  رأي دهندگان هرگز فكر .  شدند
نمي كردند حاكميت دست به چنين 

در نزديكيهاي  ظهر . تقلب فاحشي بزند 
روز رأي گيري،  شايعه كمبود تعرفه 

مي رسيد و اين نيز هاي راي به گوش 
يكي از عوامل نشاندهنده تقلب در 

در حاليكه همه .  انتخابات بود
ميدانستند وزير كشور براي انتخابات  

ميليون تعرفه اضافي به  10بيش از 
چاپ رسانده و عالوه بر آن، دو ميليون 
تعرفه ديگر نيز به دستور الهام، 
سخنگوي احمدي نژاد،  دو روز قبل از 

تخابات بدون مجوز قانوني برگزاري ان
  .چاپ شده بود

هر چه پايان زمان راي گيري     
نزديكتر مي شد،نشانه هاي تقلب نمايان 

در همين زمان بود كه .  تر ميگشتند
نيروي انتظامي اعالم كرد كه امروز در 
حال برگزاري نمايش مانور اقتدار مي 
باشد و اين نشان مي دادكه همه چيز 

رده اند بدون اينكه  را برنامه گذاري ك
  .مردم متوجه امر شده باشند 

اخبار و .  خرداد فرا رسيد 22شب     
اطالعات نشان مي دادند كه دستكاري 
و تقلب به صورت گسترده در انتخابات 
به دستور خامنه اي صورت گرفته 

نيروهاي سپاه پاسداران و بسيج . است
و نيروي انتظامي به دليل دخالت در 

را آماده مقابله با مردم  اين امر خود
  .كرده اند 

هنوز مردم در برخي استانها و      
حوزه ها در حال رأي دادن بودند كه 
برخي از وب سايت هاي منسوب به 
دولت صحبت از پيروزي قطعي 

خبرگزاري ايرنا . احمدي نژاد كردند 
ساعتي بعد از انتخابات اعالم كرد كه 

درصد از  70احمدي نژاد با حدود 
ساعتي بعد . يگران پيشي گرفته استد

هاشمي ثمره از پيروزي قطعي احمدي 
درصد آراء، خبر داد  70نژاد با حدود 

در حالي  كه در وزارت كشور قطره 
  .چكاني اعالم آرا اغاز شده بود

وزارت كشور كه در هماهنگي      
كامل با ستاد كودتا و بيت رهبري و 
م سپاه پاسداران بود به گونه اي اعال

آرا را اغاز نمود كه بتواند عالوه بر 
برگزيدن احمدي نژاد نتيجه نهايي را 
به زماني واگذار نمايد كه كليه مراكز 
قدرت در محاصره كامل نيروهاي 

  .  سركوبگر در آمده باشند 
اعالم نتايج،  مردم  - مرحله چهارم  ●

مردم .  را در بهتي عجيب فرو برد
بازيچه هرگز فكر نمي كردند  اينگونه 

. و نيروهاي نظامي قرارگيرند» رهبر«
در فرداي روز انتخابات چهره هاي 
مردم نشان مي داد كه دچار دو 

احساس خشم و تحقير شده و در خود 
چهره ها همه عصبي و .  فرو رفته اند

ديگراز موج .  خاموش شده بودند
شادي چند روز پيش خبري نبود و 
 همه در انتظار رويدادي در خور تقلب

  انفجار : بزرگ بودند
زيرا، ديگر سوپاپي براي خالي      

كردن خشم و خود آسودن از تحقير 
به هنگام ظهر بود كه . وجود نداشت 

تهران به جنبش .  جنبش عظيم آغاز شد
مردم خواهان پس گرفتن . درآمد

پيام هاي كروبي و . آراي خود شدند 
موسوي و خاتمي و گروههاي حامي 

رد كه حاضر به آنها معلوم مي ك
خامنه اي كه . پذيرش اين نتيجه نيستند

انتظار مخالفت كانديداها را نداشت، به 
سرعت ستاد كودتا را تشكيل داد و 
دستور داد با هر گونه تجمعي به شدت 

خود وي در پيامي دو . برخورد شود
محل را چشم فتنه اعالم كرد و دستور 
:  حمله به آن دو محل را صادر كرد

شگاه تهران بود كه او مي يكي دان
دانست اين محل موجب انتشار موج 

به دستور . جنبش در كشور مي شود
وي نيروهاي سپاهي و بسيجي با 
پوشيدن لباس هاي شخصي خود را به 
خوابگاه دانشجويان رساندند و در 
حمايت و پناه نيروهاي انتظامي از قبل 
آماده شده، به خوابگاه حمله كردند و 

تن از دانشجويان  5ساندن با به قتل ر
قواي .  جنايات خود را آغاز كردند

سركوب در نيمه هاي شب به خوابگاه 
نمايندگان مجلس نيز حمله كرده و 
برخي از نمايندگان را مورد ضرب و 
جرح قرار دادند تا  بهنگام تشكيل 
مجلس هيچ نماينده اي جرات 
مخالفت با نتيجه انتخابات رسوا را 

 .نداشته باشد
با گسترش اعتراضات، حاكميت      

تصميم به استفاده از مشت آهنين 
در اين حال، مردم تصميم به . گرفت

. مبارزه تا گرفتن حق خود گرفتند
كانديداهاي اصالح طلب كه با 
دزديده شدن اراي مردم مواجه بودند 

  :دو راه در پيش رو داشتند
اول اينكه مانند محسن رضايي دو  - 

زنند و يكي به نعل و پهلو يكي به ميخ ب
  .موجب دوري مردم از خود شوند 

دوم اينكه  با قرار گرفتن در كنار  - 
مردم و حمايت از حركات آنها، بر 
اعتبار خود بيفزايند و اين كاري  بود 

قرار :  كه آنها  فكرش را نكرده بودند
گرفتن در برابر رهبري رژيم واليت 

 .مطلقه 
به خامنه مردم . راهپيمايي عظيم شد     

اي گفتند كه نه او و نه واليت فقيه را 
تقلب بر آنها مسلم كرد . مي خواهند

كه رژيم واليت فقيه اصالح پذير 
 .نيست

خرداد، حدود سه ميليون  25در روز     
نفر ازمردم معترض به خيابانهاي تهران 
آمدند و به خامنه اي اخطار كردند تا 

اما .  دير نشده سر جاي خود بنشيند
. امنه اي تصميم خود را گرفته بودخ

عقب نشيني در برابر مردم را پايان 
نكبت بار واليت فقيه و حكمروائي خود 

  دانست و به سركوب بازهم بيشتر روي 
اما برخي از كودتاگران كه .  آورد

تصميم داشتند جنبش مردم  را 
سركوب كنند، در آخرين ساعت 
راهپيمايي بزرگ دست به خشونت و 

زي به سوي مردم در ميدان تيراندا
آزادي زدند و دهها نفر را به خاك و 
خون كشيدند و صدها نفر را دستگير 
كرده و به شدت مورد ضرب و شتم و 

 شكنجه قرار دادند 
بر اساس تصميمات ستاد كودتا به     

فرماندهي سيد علي خامنه اي از همان 
  روز فرداي انتخابات دستگيري  چهره 

  
  7در صفحه 

 ترس از سرنوشت؟
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سياسي و مطبوعاتي احزاب  و هاي 
هدف اين بود كه . گروهها آغاز شد 

حركت آتي مردم را كنترل كنند و بر 
اساس طرح از پيش تدوين شده با 
تحت فشار قرار دادن آنها ، اعترافات 

 .مورد نياز را به دست آورند 
بعد از كشتار مردم در خيابانهاي     

مردم با . تهران، جنبش ادامه يافت
ي مصمم تر روي به جنبش چهره ا
خامنه اي خود را ناگزير ديد . آوردند

 29در نماز جمعه روز : به مقابله آيد
خرداد، او  مردم را اغتشاشگر خواند و  

عالوه .  آنها راتهديد به سركوب نمود
بر آن، از كانديداها خواست دست از 
مطالبه حق مردم و خود بردارند و 

ي كه خامنه ا. تسليم اراده او شوند
هرگز انتظار برخاستن اين موج عظيم 
مخالفت مردم را نداشت، اينك مي 
ديد كه  بر اساس اخبار و اطالعات غير 
صحيح  دست به اين كار زده است اما 
چاره خود را در اين مي ديد كه به 

 .راه خطا ادامه دهد
خرداد،  درست يك روز  30در روز     

بعد از سخنراني او در نماز جمعه 
ان،  مردم براي اظهار مجدد تهر

مخالفت خود با او و كودتايش، به 
صورت گسترده وارد ميدان مبارزه با 

پيش از آن،  سه روز قبل از . او شدند
آن،  نيز، مردم، مخالفت با سخنان 
رييس جمهوري منتصب خامنه اي، كه 
آنان را خس و خاشاك خوانده بود،  
با جمعيتي بيش از يك ميليون نفر،  به 

 .جنبش درآمدند
خرداد ماه، بار ديگر،  30در حركت      

خامنه اي دستور سركوب وحشيانه 
در اين روز، دهها .  مردم را صادر كرد

تن از جوانان به خاك و خون كشيده 
شدند و صدها نفر كه در ميان قيچي 
دو لشكر سپاه در خيابانهاي ميان انقالب 
و آزادي گرفتار شده بودند، به شدت 

ضرب و جرح  قرار گرفته و مورد 
در همين روز، نيروهاي . دستگير شدند 

لشكر محمد رسول اهللا، به فرماندهي 
سردار فضلي و نيروهاي لشگر سيد 
الشهدا، به فرماندهي سردار عراقي با 
دستور قرار گاه ثار اهللا، به فرماندهي 
سرداران محمد حجازي و محمد علي 
جعفري، با استفاده از برخي از تك 
تيراندازان، جوانان وطن را  به خون 
خود آغشتند و شماري را به قتل 

 .رساندند
خشم مردم شدت يافت و شعارهاي      

شعار مرگ بر ديكتاتور : آنان تغيير كرد
.  با شعار مرگ بر خامنه اي همراه شد

اهللا اكبر گويي مردم در شب ها  نيز 
 .بيشتر شد 

ن و فريادهاي شبانه اهللا اكبر گويا     
شعارهاي شبانه مرگ بر ديكتاتور، 
مرگ بر خامنه اي،  خواب خامنه اي و 
كودتا گران را آشفته ساخت و فرمان 
حمله به خانه هايي كه ازآن صداي 
اهللا اكبر بلند مي شد، صادر شد و بر اثر 
تير اندازي به آنان چندين مجروح بر 
جاي ماند كه تصاوير حمله به برخي از 

 . كبر گويان انتشار يافتندخانه هاي اهللا ا
اعتراضات روزانه مردم تا هنگام      

به .  تحليف  احمدي نژاد ادامه يافت
گونه اي كه رييس جمهوري تقلبي،  از 
ترس گير افتادن در جمعيت مردم 
مخالف،  به ناچار با هليكوپتر به مجلس 

برخي از نمايندگان مجلس از . رفت
د حضور در اين جلسه خودداري نمودن

و در همان روز بود كه بار ديگر چهره 
 .خشن نظام به نمايش گذارده شد 

اين تحركات هر روز ادامه يافتند      
تير، روز هجوم قواي  18تا سال روز 

سركوب به كوي دانشگاه تهران و 
دراين روز، بار ديگر . دانشگاه تبريز

صدها هزار تن از مردم به خيابانها 
منه اي و رژيم آمدند و به مخالفت با خا
در همين روز .  جنايتكار وي پرداختند

بود كه عالوه بر قتل چند تن از 
جوانان، صدها نفر دستگير شده و به 

برخي از آنها .  زندان ها فرستاده شدند
در زندان كهريزك مورد تجاوز و 

به گونه اي كه .  شكنجه قرار گرفتند
نفر در اين زندان به قتل  10بيش از 

نايات آنچنان فجيع بودند  رسيدند و ج
كه خامنه اي به وحشت افتاد و دستور 
تعطيل زنداني را داد كه در شمار 

اما . زندان ابوغريب قرار گرفته بود
طبق معمول اين فرمان نيز به دليل 
اينكه خود حامي مسئوالن بود راه به 
هيچ جايي نبرد و بعدها فرمانده نيروي 
انتظامي گفت كه در مورد زندان 

هريزك زياده گويي شده است و ك
مسئله اصلي : حداد عادل نيز گفت

كشته شدن چند نفر در كهريزك 
 .نيست

با شدت سركوب هاي وحشيانه و     
تحت فشار قرار دادن كانديداها تا 

اما . حدي حركت مردم آرامتر گشت
هر بار،  بنا بر  مقتضيات روز،  مردم به 
خيابانها مي آمدند و مخالفت خود را 
با خامنه اي و دولت او اظهار مي 

در جريان نماز جمعه اي كه به . كردند
امامت  هاشمي رفسنجاني برگزار شد،  
مردم بار ديگر شدت مخالفت خود را 

همين جنبش بود كه .  نشان دادند
موجب شد نگذارند هاشمي رفسنجاني 

اين . امامت نمازجمعه را بر عهده گيرد 
جنبش تحت فشار سركوب هاي 

روهاي نظامي و بسيج تا حدي ني
فروكش كرده بود اما همه مي دانستند 

مردم . كه آتش زير خاكستر است
منتظر دوران بازگشايي دانشگاهها 
بودند تا با استفاده از فرصت تجمع 
هاي دانشجويي عزم  خود را به خامنه 
اي نشان دهند ولي قبل از آن،  روز 
قدس فرا رسيد و مردم تصميم گرفتند 

ستفاده از اين فرصت اراده خويش با ا
بر بازيافت حق حاكميت خود را  به 

 .خامنه اي نشان دهند 
تا قبل از برگزاري  - مرحله پنجم  ●

راهپيمايي روزقدس حاكمان و سران 
واليت مطلقه دلشان را به اين خوش 
كرده بودند كه توانسته اند مردم را با 
بكار بردن سياست النصر بالرعب 

شكنجه و تجاوز به زنان و دستگيري و (
دختران و پسران و بستن  –مردان 

مردم بگلوله در خيابانها و ترتيب 
ساكت كنند و به قول ...)  محاكمه ها و

خودشان آرامش را به كشور 
با نزديك شدن به روز . بازگردانند 

قدس زمزمه شركت مردم در اين روز 
بار ديگر ترس را به قرارگاه كودتا و 

خامنه اي براي اينكه  بيت رساند و
بتواند مانع از جنبش مردم ايران شود، 
در جمعه  هفته قبل جمعه آخر ماه 
رمضان، به دانشگاه تهران آمد و با نشان 
دادن چاقو كند شده خود ،  مردم را 

اما هرچه زمان به روز .  تهديد كرد
قدس بيشتر نزديك مي شد، مردم خود 

مان  را آماده تر مي ساختند تا به  حاك
يك روز . بگويند جنبش ادامه دارد

قبل از روز قدس، قرارگاه نظامي 
كودتا خود وارد صحنه شد و با انتشار 
بيانيه اي شديد اللحن، مردم را تهديد 

در همان روز، نيروي . به سركوب كرد
انتظامي نيز با صدور اطالعيه اي 
آمادگي خود را جهت سركوب مردم 

 .اعالم كرد 
قدس، موج عظيم جنبش  اما در روز    

بار ديگر برخاست و خواب و بيداري 
از .  استبداديان را آشفته ساحت

ابتداي روز جمعه مردم از دو سو 
آماده تجمع و اعتراض بر ضد نظام 

امواج مردم محل برگزاري نماز . شدند
 .جمعه را به محاصره خود در آوردند

با تجمع مردم در خيابانهاي ولي     
و كارگر، حاميان كودتا از عصر و بلوار 

. اين همه جمعيت به وحشت افتادند
نيروهاي سركوبگر تالش كردند مانع از 
نزديك شدن مردم به محل برگزاري 

اما دو موج ديگر از ميدان . نماز شوند
آزادي و ميدان هفت تير، مأموران 
نظام را مجبور به پرواز در آوردن 
هليكوپتر ها براي آگاهي از ميزان 

موج بزرگ . مخالفان كرد شركت
جمعيت از سوي ميدان آزادي تا 
خيابان جمالزاده آمد و با نيروهاي 

موج ديگر از ميدان . نظامي درگير شد
هفت تير به راه افتاد و به ميدان ولي 
عصر رسيد و در آنجا به مردمي 
پيوستند كه در بلوار كشاورز و ولي 
عصر بودند و جمعيت به دادن شعارها 

م و خامنه اي و احمدي نژاد برضد نظا
در برابر نيروهاي اندك . پرداختند

حامي نظام واليت، چنان نمايش 
توانائي و عزم ملي را  دادند كه گروه 
.  حامي رژيم وادار به سكوت شد 

اجتماع بزرگ مردم در روز قدس 
معلوم كرد مردم هيچ فرصتي را براي 
ابراز مخالفت خود با رژيم واليت فقيه 

 .نخواهند داداز دست 
ميزان جمعيت شركت كننده  در     

جنبش بقدري زياد بود كه يك سردار 
ميليون برآورد كرد و  2سپاه آن را 

خود را » بيت رهبري«صدا و سيماي 
. مجبور  ديد گزارشي  تهيه كند

تبليغاتچي هاي رژيم در ماندند كه  
ميليونها مردم شركت كننده در جنبش، 

رگ، را  چگونه در تهران و شهرهاي بز
جمعيت آنقدر !  اغتشاشگر بخوانند

بزرگ بود كه آنها مجبور شدند 
گزارشي از  جنبش مردم  تهيه و پخش 

به قول مردم، اگر جمعيت  تا . كنند
صد هزار نفر باشد، صدا وسيما خود را 

اما .  مجبور به تهيه گزارش نمي داند
اگر بيش از اين شود و گزارش در باره 

ز كشور رفته باشد،  صدا آن به خارج ا
و سيما مجبور به ارايه گزارشي محدود 

 .مي شود
جنبش روز قدس از اين بابت     

اهميت خاص داشت كه نشان داد 
آنگونه كه سران رژيم تصور كرده 
بودند و تصورشان حاصل گزارش سپاه  

بود،  مردم خاموش نشده » رهبر«به 
. اند  و جنبش فرو نخوابيده است

ش به شهرها نيز ضربه گسترش جنب
ديگري بود كه استبداديان را از دنياي 
خيال بدر آورد و با واقعيتي روبرو كرد 
كه خامنه اي و دستياران او را گرفتار 

بعدها، جعفري، فرمانده .  ترس كرد
سپاه، جنبش مردم بعد از انتخابات 
رسوا را بزرگ ترين خطري توصيف 
كرد كه رژيم در طول عمر خود با آن 

 .وبرو شده استر
در گزارشات روزهاي بعد يكي از       

سرداران سپاه به نام سردار قاسمي در 
مصاحبه اي گفت كه حدود دو ميليون 
نفر از خانواده هاي ساواكي ها و 
منافقين در اين روز به راهپيمايي 

سخن او شبيه جوك بود . دست زدند
اما ميزان شركت كنندگان را درست 

ز جوانان و مردان و گفته بود و همه ا
زناني بودند كه براي ابراز مخالفت 
خود با خامنه اي و دولت او وارد 

 .خيابانها شده بودند 
با  –مرحله ششم آينده جنبش مردم  ●

توجه به نوع و شيوه مبارزاتي مردم 
كه نشان از اگاهي باالي انها در 
برخورد با حاكميت مي دهد به نظر 

جمعات در مي رسد كه از اين گونه ت

اينده بسيار خواهيم داشت حتي اگر 
از مردم »  رهبران جنبش سبز«

نخواهند كه وارد عمل شوند، مردم 
خود،  با به دست آوردن هر فرصت، 

مبارزه با دولت .  جنبش  خواهند كرد
جنبش فرو . كودتا رها نخواهد شد

نمي خوابد زيرا مردم به ضعف 
حاكمان  پي برده اند و مي دانند كه 

ر زمان دولت واليت فقيه از نيروي ه
نظامي در برابر مردم استفاده مي كند، 
ضعف خويش است كه آشكارتر مي 

زيرا ادامه جنبش، افراد سپاه و . كند
نيروهاي انتظامي را متقاعد مي كند كه 
سركوب تنها آينده آنها را به خطر مي 

در نتيجه، ميل به سركوب را . اندازد
مردم را زياد  كم و ميل به پيوستن به

 .  مي كند
رژيم به دليل » رهبر«از ديد مردم،      

خون آلود بودن تاج و تختش سفاك 
و جائر و رژيم او فاقد هرگونه 
مشروعيت و رييس جمهوري او متقلب 

 . است و بايد بروند
با آغاز بكار دانشگاهها، روشنائي در     

برابر تاريكي قرار گرفته است و تاريك 
اين وحشتند كه روشنائي نشينان در 

تاريك خانه استبداد را نورستان 
دانشگاهها نيروي محركه . آزادي كند

جنبش عامل تداوم آن تا پيروزي 
از اين پس،  روزهائي  چون . هستند

روز دانش آموز و روز دانشجو و 
 22روزهاي تاسوعا و عاشورا و روز 

، روزهائي مي توانند شد كه، ...بهمن و
توانائي و عزم خود را بر  در آنها، مردم

تغيير به حاكمان مستبد نشان خواهند 
گرچه برخي از دودوزه بازان در . داد

حال تنظيم طرح هايي براي مصالحه 
هستند اما سراي استبداد، صحنه تنازع 
است و مردم مي خواهند حق 

در .  حاكميت خويش را باز يابند
 حقيقت، 

 تا واليت فقيه «
 » هر روز همين بساطه

 
موقعيت احزاب و گروههاي *  

 سياسي 
  
در رابطه با وضعيت و موقعيت    

 6گروههاي رو در رو بايد بر اساس  
دوره زمانبندي شده فوق به بررسي 

  :پرداخت
هنوز گروهها در  –در مرحله اول  ●

حال سبك و سنگين كردن كانديداها 
بودند و در حضور مردم واكنش 

.  ادندخاصي به كانديداها نشان نمي د
تنها برخي از خواص بودند كه با توجه 
به موقعيت خود در ميان گروههاي 
اصولگرا يا اصالح طلب،  دست به 

  . فعاليتهائي مي زدند
در اين مرحله، ميان گروههاي     

وابسته به هر دو جبهه اختالفاتي وجود 
داشتند و هنوز  بر سر كانديدا بگو مگو 

، در جبهه معروف به اصالحات: بود
.  ميان گروهها اختالف وجود داشت

برخي خواهان نامزد شدن خاتمي 
بودند و برخي ديگر از مير حسين 
موسوي  و يكي دو گروه از كروبي 

در اين دوره، . حمايت مي كردند
نامهاي برخي هاي ديگر مانند محمد 
هاشمي و حسن روحاني نيز بيمان 

 .آمدند 
عمده گروههاي اين جبهه مانند     

ت و سازمان مجاهدين انقالب مشارك
اسالمي و كارگزاران سازندگي و 
مجمع روحانيون مبارز و مجمع 
مدرسين حوزه علميه قم  و برخي 
گروههاي اپوزيسيون مانند نهضت 

نيز در انتظار ... آزادي و جبهه ملي و 
مشخص شدن وضعيت كانديداهاي 

  .اين جبهه بودند 
 در جبهه اصولگرايان نيز اختالفات     

برخي از گروههاي اين .  مشهود بودند
جبهه  نامزد شدن احمدي نژاد را 
قبول نمي كردند و خواهان حضور 
كانديداي ديگري مانند قاليباف و 

بودند ... رضايي و الريجاني و واليتي و 
. 

در اين جبهه گروههايي مانند هيات     
موتلفه اسالمي وجامعه اسالمي 

نقالب مهندسين و جمعيت ايثارگران ا
اسالمي و رايحه خوش خدمت وجامعه 
روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم از توان بيشتري در انتخاب 
كانديداي مورد نظر برخوردار بودند و 
برخي گروههاي حاشيه اي نيز در اين 

اما  .  امر خود را شريك مي دانستند
فصل الخطاب خامنه اي بود و او و 

د را معين مي بيتش بودند كه نامز
خامنه اي نيز مي بايد موافقت . كردند

در اين مرحله . سپاه را كسب مي كرد
هر دو جبهه تالش مي كردند، با توجه 
به شرايط و موقعيت، جانب نامزدي را 
بگيرند كه احتمال پيروزيش  بيشتر بود 

. 
در اين مرحله،   واكنش چنداني از      

سوي مردم در حمايت از كانديداهاي 
هر دو جبهه نشان داده نمي شد و اگر 
هم واكنشي نشان داده مي شد از سوي 

 .گروهها  و جناح ها بود 
مرحله دوم زماني بود كه كانديداها  ●

ثبت نام كرده بودند و تقريبا 
كانديداهاي هر دو جبهه مشخص شده 

در جبهه اصولگرايان احمدي . بودند
نژاد و محسن رضايي و در گروه اصالح 

كروبي و مير حسين موسوي  طلبان
چهره هايي بودند كه با تصويب 
شوراي نگهبان وارد مبارزه انتخاباتي 

  .شدند 
در اين زمان، مردم با كانديداهاي     

موجود آشنا شده و گروهها و احزاب 
نيز براي جلب حمايت مردم و شركت 
آنان در انتخابات كار خود را آغاز 

 .كردند 
تقريبا تمامي در جبهه اصالحات       

گروهها وقتي كه خاتمي انصراف داد 
با مير حسين موسوي وارد گفتگو شدند 

اين گروهها . تا از وي حمايت كنند 
رابطه خوبي با مهدي كروبي نداشتند 
و در نتيجه كليه امكانات خود در تهران 
و شهرستانها را در اختيار ستادهاي 
تبليغاتي مير حسين موسوي قرار دادند 

ي نيز با حمايت حزب اعتماد كروب. 
ملي و برخي چهره هاي سياسي و 
دفتر تحكيم وحدت كار خود را آغاز 

 .كرد 
در جبهه اصولگرايان با توجه به      

حضور دو تن از كانديداها يعني 
احمدي نژاد و محسن رضايي تقريبا 
وضع مشخص بود  احزاب و گروهها و 
جمعيت هاي اين جبهه كه نظر خوشي 

محسن رضايي نداشتند چاره  نسبت به
اي جز اين نمي ديدند كه با احمدي 
نژاد وارد گفتگو و امتياز دهي و امتياز 
گيري شوند و در نهايت بعد از اينكه 

  جلسات فراواني ميان احمدي نژاد با 
اين گروهها برگزار شد، آنها احمدي 
نژاد را به شرط پذيرش برخي 

 .خواستهاشان مورد حمايت قرار دادند 
در اين مرحله، هر دو جبهه به       

در . شدت تبليغات خود را آغاز كردند
اين بين احمدي نژاد با استفاده از كليه 
امكانات دولتي و چاپ پوسترهاي 
رنگي بزرگ و دادن رشوه به مردم 
تحت عنوان سود سهام عدالت و 
حمايت مطلق از سوي رهبري دست 

  به كار تبليغ خود شد و در سوي ديگر 
  

  8در صفحه 

 ترس از سرنوشت؟
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گروهها و احزاب حامي مير حسين 
موسوي با استفاده از امكانات مردمي و 
برخي چهره هاي سياسي دست به كار 
انتشار پوستر و تصاوير و نشريات جناح 

 .خود شدند 
احزاب درگير مردم را به شركت      

در انتخابات فرا مي خواندند اما نگران 
ره، در اين دو.  نتيجه انتخابات بودند

جناح اصولگرا با توجه به حمايت 
خامنه اي از احمدي نژاد، با خيال 
راحتتري كار مي كردند و گروههاي 

» رهبر«اصالح طلب با توجه به حمايت 
از احمدي نژاد نگران آينده انتخابات 

 .بودند 
: در مرحله سوم، كار بسيار سخت شد ●

نيروهاي اصالح طلب متوجه تقلب در 
همان  روز مير حسين انتخابات شدند و 

موسوي نامه اي را به بيت خامنه اي 
در وزارت كشور : فرستاد و به او نوشت

و برخي حوزه ها تقلب صورت گرفته 
. پاسخي از سوي او شنيده نشد . است

كار تقلب به جايي رسيد كه احزاب و 
گروههاي اصالح طلب مطمئن شدند 
.  كه خامنه اي  گرداننده تقلب است

ي جز روي آوردن مردم هيچ چاره ا
 .  به جنبش اعتراضي باقي نماند

در مرحله چهارم،  احزاب اصالح  ●
طلب دست به اعتراض در مورد تقلب 
در انتخابات زدند اما حاكميت كه مي 
دانست چه بايد بكند و در حال انجام 
چه كاري است از روز بعد از انتخابات 
دستگيري اعضاي بلند مرتبه اين 

 .از كرد گروهها را آغ
ستاد كودتا با توجه به شنود مكالمات     

تلفني و بررسي پيام هاي كوتاه، 
افرادي را دستگير كرد كه فكر مي 
كرد با دستگيري آنها، نامزدهاي زيان 
ديده از تقلب را وادار به كوتاه آمدن 
و عامل بازدارنده جنبش اعتراضي 

چون مردم به جنبش .   مردم مي كند
ه دستور خامنه اي، روي آوردند،  ب

سپاه و نيروي انتظاي و بسيج دست بكار 
. اعمال خشونت كور و وحشي شدند

ستاد كودتا فكر مي كرد  با دستگيري و 
وادار كردن كادرهاي احزاب اطالح 
طلب به اعتراف، مي تواند چرخ 

به همين . جنبش را از حركت بياندازد 
علت بود كه از روز بعد از انتخابات با 

ي گسترده بسياري از كادرهاي حمله ا
مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمي و كارگزاران سازندگي و ملي 
مذهبي ها و نهضت آزادي و جبهه ملي 

 .را دستگير كرد ... و
در اين مرحله گروههاي اصالح    

طلب كه متوجه شيادي تصور نكردني 
و سران كودتا شده بودند، با » رهبر«

ي، انتخابات را صدور اطالعيه هاي
» رهبري«كودتا خواندند و مشروعيت 

. خامنه اي را به زير سئوال بردند
صدور اين اطالعيه ها سبب شد كه 

و  .  دستگيري هاي بيشتري انجام گيرند
برخي از سران اين گروهها  مورد 

 .ضرب و شتم و شكنجه قرار گيرند 
گروههاي عضو جبهه اصولگرا كه      

مشاهده كردند،  جنبش عظيم مردم را
به ميدان آمدند تا مگربا حركت 
ذوجنبه خود، آرامش را به جامعه 

برخي از افراد اين گروهها : برگردانند
با شيوه برخورد با مردم موافق نبودند 
و خواستار بر قراري آرامش در جامعه 

آنها با مخالفت برخي ديگر از .  شدند
كار به .  افراد همين جبهه روبرو شدند

رسيد كه در مراحل بعد به جايي 
نگارش نامه به يكديگر و انتقاد علني از 
تندروي در برابر مردم و سياسيون 

 .پرداختند 
در  اين مرحله،  به دليل خود     

محوري احمدي نژاد، اختالفات ميان 
. سران گروههاي اصولگرا آغاز شد

سخت ترين روياروئي  هنگامي بود كه 
مبني » رهبر«احمدي نژاد در برابر نظر 

بر عزل رحيم مشاعي كه به عنوان 
معاون اول انتخاب كرده بود مقاومت 

در نتيجه فرد ارشد هيات موتلفه .  كرد
اسالمي طي نامه اي، به شدت از وي 
انتقاد كرد و به او هشدار داد كه كاري 

  .نكندكه مجبور به برخورد با وي شوند 

عالوه بر اين برخورد، محمد رضا       
از گروه جامعه اسالمي مهندسين  باهنر

نيز  به هنگام اعالم اسامي كابينه هشدار 
نفر از  5داد كه احتمال دارد حدود 

آنها راي نياورند كه با پاسخ تند 
اين درگيري .  احمدي نژاد روبرو شد

هنگامي كه قرار . تا مجلس ادامه يافت 
بود راي اعتماد گرفته شود، نامه اي 

از سوي  - حكم حكومتي   -ديگر 
خامنه اي به نمايندگان مجلس نوشته 

» نمايندگان«در اين نامه، او از . شد
رأي اعتماد » وزيران«خواسته بود به 

با وجود اين، سه نفر راي .  دهند
بعد از رأي گيري،  لو .  اعتماد نگرفتند

رفت كه اين نامه از بيت براي 
  .نمايندگان ارسال شده بود 

برگزاري  در اين مرحله،  با     
دادگاههاي فرمايشي، سران گروهها و 
احزاب اصالح طلب بعد از شكنجه 
هاي فراوان به عنوان متهم به تدارك 
در انقالب مخملي به  دادگاه آورده 
شدند تا اعتراف كنند كه تقلب صورت 
نگرفته است و آنها اشتباه كرده اند كه 
وارد تخاصم با نظام شده اند و از 

البته برخي از .  ندرهبري پوزش بخواه
سران نيز از حضور در دادگاه 

با حضور برخي از . خودداري كردند 
سران اين گروهها و احزاب دادگاه 
درخواست انحالل اين احزاب را نمود 
و برخي از اعضا نيز استعفاي خود را 

  . اعالم كردند
اختالفات در گروه اصولگرا در     

انتهاي اين مرحله تقريبا شدت يافته 
بود و برخي از افراد با حكومت وارد 

  .مباحث تندي شدند 
در مرحله پنجم،  هر دو جبهه از  ●

مردم خواستند كه در روز قدس 
مردم به جنبش درآمدند . اجتماع كنند

. اما حقوق خود را مطالبه كردند
گروههاي اصالح طلب از مردم 
خواسته بودند براي نشان دادن 
 اعتراض خود به صحنه بيايند و

گروههاي اصولگرا از مردم خواسته 
بودند براي حمايت از فلسطين به 

 .خيابانها بيايند 
در مرحله ششم،  به نظر مي رسد كه  ●

با توجه به درخواست انحالل اين 
احزاب و گروهها، برخي ديگر از 
احزاب حامي اصالح طلبان در ميدان 
حاضر شوند و جور ديگر گروهها را 

وحانيون مبارز بكشند از جمله مجمع ر
و مجمع مدرسين حوزه علميه قم و 
گروه كارگزاران سازندگي و حزب 
اسالمي كار كه هنوز پرونده انحالل 

اين احزاب و . آنها  تشكيل نشده است 
گروهها به احتمال زياد در پوشش 
گروههاي ديگر به مبارزه خود و 
حمايت از مير حسين موسوي دست 

 .خواهند زد
رايان، بنابر مكانيسم در جبهه اصولگ    

تقسيم بر دو وحذف يكي از دو، احزاب 
و گروهها در آينده نزديك به درگيري 
با يكديگر خواهند پرداخت و هر كه 
زور بيشتري داشته باشد ديگري را از 

با توجه به . ميدان بدرخواهد كرد
شرايط جامعه و گسترش اعتراضات به 
احتمال زياد برخي از سران گروههاي 

را تالش خواهند كرد  به نوعي اصولگ
اما با . شرايط مصالحه را فراهم آورند

توجه به مخالفت سپاه و اين واقعيت 
كه بدون جمع كردن دست و پاي 
سپاه، مصالحه تسليم يك طرف به طرف 
ديگر معني مي دهد،  انجام  اين 

 .مصالحه بعيد به نظر مي رسد 
در جبهه اصول گرايان، اختالف      

حه خوش خدمت و جمعيت ميان راي
ايثارگران كه با يكديگر داد و ستد 
دارند با گروههايي مانند هيات موتلفه 

 - اسالمي و جامعه اسالمي مهندسين 
 –اينها نيز در ارتباط با يكديگر هستند 

اين اختالف احتماال افزايش .   است
زيرا گروههاي اصلي .  خواهد يافت

حامي احمدي نژاد رايحه خوش 
جمعيت ايثارگران به هيچ خدمت و 

وجه حاضر به دادن امتياز به گروههاي 
 .ديگر اين جبهه نيستند 

ادامه درگيري ها ميان گروههاي     
اصولگرا  گزارش مي كند خطاي 

او مي پنداشت با انجام . خامنه اي را
. تقلب،  دولت يكدست پيدا مي كند

غافل از اين كه دولت سپاه پاسداران 
ه و در ميان اصول تفرقه را در سپا

هم اكنون،  .  گرايان بيشتر مي كند
تفرقه ميان احزاب و گروههاي اين 
جبهه بيشتر شده است و بعيد مي نمايد 
. كه بتوانند با يكديگر مصالحه كنند

تنگ نظري سران گروههاي نزديك تر 
به احمدي نژاد و رهبري موجب شده  
است كه  برخي از سران گروههاي 

به فكر نزديكي بيشتر به محافظه كار تر 
اين امر . هاشمي رفسنجاني بيفتند

مشكل ديگري  بر مشكلهاي گروههاي 
  . اين جبهه مي افزايد 

به نظر نمي رسد مصالحه اي ميان      
دو جبهه اصالحات و اصولگرايان به 

زيرا مسئله اصلي از ديد . وجود آيد
اصالح طلبان آزاد شدن زندانيان آنها 

اما .  ات استو تجديد انتخاب
تندروهاي جبهه اصولگرايان و سپاه و 

خامنه اي تن به راه حل اصالح طلبان  
زيرا پذيرش اين راه حل .  نمي دهند

را از دست دادن قدرت و پايان دوران 
  .خود مي دانند 

رژيمي كه :  انقالب اسالمي
گردانندگانش از سرنوشت خود مي 
ترسند، ديگر نه توان بحران سازي دارد و 
. نه مي تواند بحران اتمي را حل كند

چاره ندارد جز ادامه دادن به آن و پايان 
دادنش در شكست و سركشيدن جام 

  :زهر
    

 –زوج خامنه اي 
احمدي نژاد در 
منتهاي ناتواني، 

نتوانستند به توافقي 
رسميت بدهند كه 

نماينده آنها 
  پذيرفته بود

  
  

نيروگاه . ايران اورانيوم ندارد* 
ن نياز به مبادله اتمي تهرا

درجه با اورانيوم  5/3اورانيوم 
  ...:درجه ندارد و 20

  
، به گزارش ايلنا، رضا امر اللهي ◄

رئيس اسبق سازمان انرژي اتمي ايران 
 آيا تهيه سوخت براي راكتور: استتهگف

نياز به اين همه جنجال اتمی تھران 
سياسي دارد؟ ايران اورانيوم غني شده 

زم است آن را نيروگاهي دارد كه ال
نگهداري كند اما براي كارشناسان 

 30مجهول است كه چرا براي گرفتن 
كيلو اورانيوم غني شده با غناي 

درصد ما بايد اين همه اورانيوم غني 20
شده تحويل دهيم، پيش از آنكه 
سوخت راكتور پژوهشي را دريافت 

  .نماييم
بسياري از مسووالن كشوري مي     

بارها اعالم كرده دانند و آژانس هم 

است كه ايران پس از پيروزي انقالب 
تن كيك زرد را در دوره  680حدود 

نخست وزيري ميرحسين موسوي وارد 
و اورانيوم غني شده موجود كه  كرد

يك هزار و ششصد كيلو اورانيوم است 
از اين منبع بوده و متاسفانه بعد از آن 
كشور نتوانسته است حتي يك گرم 

  .رج از كشور وارد كندكيك زرد از خا
امراللهي با تاكيد بر اينكه ايران      

ذخيره قابل مالحظه اي از اورانيوم 
و اين نكته را  نداشته و ندارد

كارشناسان در سال هاي گذشته، بارها 
ايران در : گفته و نوشته اند، افزود

دوره اول رياست جمهوري هاشمي 
توانست طراحي بخشي از  رفسنجاني

ر تهران براي سوخت با قلب راكتو
درصد را اجرا نمايد كه در  20غناي

نوع خود و در آن زمان و حتي امروز 
نيز بي نظير است چرا كه موجب 
انتقال تكنولوژي بسيار پيشرفته اي شد 
و توانستيم به كمك آرژانتين سوخت 

كيلويي اين راكتور را بي سروصدا  30
تهيه كنيم، طوري كه راكتور تهران در 

ل گذشته در حال كار بوده و سا 20
هنوز هم براي چند سالي سوخت 

  .دارد
اكنون اين سوال مطرح است كه      

اوال چرا امروز براي تهيه سوخت اين 
راكتور پژوهشي اين همه سر و صدا 
راه انداخته ايم، درحالي كه طراحي 
قلب راكتور و ميله هاي سوخت كه 
كاري به مراتب دشوارتر بود را با 

رژانتين انجام داده بوديم و كمك آ
ديگر به طراحي محفظه جديدي نياز 

سال  20به عالوه اين سوخت را  .نيست
قبل بدون جنجال تهيه كرده بوديم و 
مطمئن هستم متخصصان انرژي اتمي و 
به ويژه رئيس جديد آن كه 
خوشبختانه خود متخصص اين امر 
است بدون هيچ مشكلي باز هم مي 

تهران را تهيه  د سوخت راكتورننتوا
  . دننك

به نظر اينجانب دخالت ساير مقامات     
و سياسي كردن آن به نفع كشور و 

در حاليكه آن زمان زير  . دولت نيست
فشار بي پولي، جنگ و تحريم هاي 
خيلي سخت تر قرار داشتيم كه امروز 

در    .هيچكدام از آنها وجود ندارد
حاليكه راكتور پژوهشي تهران حدود 

درصد  20و اورانيوم غني شده كيل 30
  . نياز دارد

اوال چرا بايد همه اورانيوم غني      
 2شده خود را بدهيم و براي چه بايد 

 20سال صبر كنيم تا سوخت غني شده 
كيلوگرم را  30درصد آنهم در حد 

كيلو  30بگيريم و باالخره براي تهيه 
درصد بايد  20   اورانيوم غني شده

ته غني شده كيلو اندوخ 300حدود 
نيروگاهي را داد نه همه آن را، بقيه 
آن كجا مي رود؟ چه تضميني براي 

درصد  20گرفتن همين سوخت 
امراللهي با بيان اينكه، اينجانب   داريم؟

تا  1365و همكارانم در سال هاي 
اين راكتور را تعمير اساسي  1370

بر اين باور هستم : كرديم تصريح كرد
تور اگر به كه حداكثر عمر اين راك

سال  15بيش از    طور جدي كار كند
عمر فعلي آن (ديگر نمي تواند باشد 

و به نظر من نمي ارزد ) ساله است 35
كه اين همه ريسك را براي تامين 

  . سوخت چنين راكتوري بپذيريم
اين استاد دانشگاه صنعتي اميركبير       

با اشاره به سوابق تاريخي برخي 
در اين  كشورهاي مذاكره كننده

فرانسه پول اورانيوم غني : زمينه، گفت
تن را از ايران،  50شده براي حدود 

دريافت كرده است، پس چرا حاضر 
نيست براي نشان دادن حسن نيت خود 

يك صدم اين مقدار را كه براي 
سوخت راكتور پژوهشي تهران كافي 
است، به سوخت راكتور پژوهشي 

: وي افزود. تبديل كرده و پس بدهد
لمان كه سازنده نيروگاه بوشهر بود، آ

گاز اورانيوم غني شده نيروگاه بوشهر 
را كه متعلق به ايران است علي رغم 
راي دادگاه، به ايران پس نداده است 
و براساس مدارك موجود حتي بهاي 
انبارداري آن را نيز دريافت داشته، آيا 
امروز وقت پس دادن بخش كمي از 
ر آن براي ساخت سوخت راكتو

پژوهشي تهران كه فقط به درد توليد 
  راديو داروها مي خورد، نرسيده است؟

بهانه ساختن بمب يا كالهك اتمي و     
غيره نيز توسط اورانيوم هاي با غناي 

صرفا حرف    )غناي نيروگاهي(موجود 
هاي غيركارشناسي بوده و با توجه به 
دوربين هاي آژانس در تاسيسات غني 

جه به دستگاه هاي سازي ايران و با تو
  .موجود، اين كار غيرعملي است

متخصصان كشورهاي مختلف و از  
جمله متخصصان آژانس به اين امر 
واقف بوده و بعضي از مديران آژانس 
هم براي خود شيريني نزد غرب، 
گاهي به چنين خبرسازي هايي متوسل 
مي شوند اما بدنه آژانس، حرف هايي 

مي زند، غيرفني از اين قبيل را كمتر 
چون مي داند كه چنين حرف هايي از 

 .اساس، بي ارزش است
  بدين ترتيب، : انقالب اسالمي

كارشناسان . ايران اورانيوم ندارد  - 1
ن آ. ديگر نيز اين واقعيت را گفته بودند

 ،مقدار اورانيومي كه غني شده است
اورانيومي است كه در زمان اقاي موسوي 

پس .  ستاز خارج خريداري شده بوده ا
اين استدالل كه چون نمي خواهيم براي 
سوخت نيروگاه اتمي به خارج وابسته 
باشيم، خود اورانيوم را غني مي كنيم، 

نيروگاه اتمي ايران را از . دروغ است
  .لحاظ سوخت، به خارج وابسته مي كند

نيروگاه اتمي كهنه تهران، تا مدتي   - 2
سوخت دارد و براي تهيه سوخت آن، نياز 

درجه  5/3كيلو اورانيوم  1500ه تحويل ب
  . به خارج نيست

ساختن  بمب اتمي را گرچه غرب   - 3
دست آويز كرده است، اما نياز رژيم به 
بحران سازي، اين دست آويز را ساخته و 

  .در اختيار غرب قرار داده است
اتم «نه تنها ثروت عظيمي صرف   -  4

شده است، بلكه بعلت قرارگرفتن » بازي
ر در بحران و تحت تهديد به جنگ كشو

و تنبيهات اقتصادي، ايران از سرمايه 
  . گذاريهاي ضرور محروم شده است

و اينك بحران اتمي هيچ پاياني جز   - 5
بر فرض كه .  سر كشيدن جام زهر ندارد

 18قول رويتر راست باشد و ايران ظرف 
درجه را به  5/3ماه بتواند اورانيوم 

ديل كند و بمب درجه تب 90اورانيوم 
اتمي بسازد، چيزي بدست نمي آورد، 
بلكه كشور را تحت تهديدهاي شديد 

  .تري قرار مي دهد
  

پاسخ ايران به طرح البرادعي 
كه به دنبال سه روي گفتگو 
ميان ايران و روسيه و امريكا و 
: فرانسه تهيه شده بود، اينست

  :؟!تعديل طرح
  
  ، استراتفور، به 2009اكتبر  29در  ◄
سخ ايران به طرح البراعي پرداخته و پا

موضع سرگي الورو، وزير خارجه 
  :روسيه را بررسي كرده است

اكتبر پاسخ   23قرار بود ايران در  ●
البرادعي را بدهد، اما بعد از اين دست 

اكتبر  29و آن دست كردن، گفت در 
پاسخ ايران، يك . پاسخ خواهد داد

پيشنهاد متقابل بود و هدف از آن، 
  . ني كردن گفتگوها استطوال

  9در صفحه 
  

 ترس از سرنوشت؟
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ايران روشن كرد كه از انتقال  ●
اورانيوم خود به خارج از كشور 

اكتبر تلويزيون  26در . ناراضي است
ايران خواستار انجام : ايران گفت

  . تغييرات در طرح البرادعي است
بسا ايران، با توجه به ديدار مهم  ●

جيمس جونس، مشاور امنيتي اوباما با 
ئيس شوراي امنيت ملي روسيه، نيكوال ر

پاتروشف و وزير خارجه روسيه، سرگي 
اكتبر،  پاسخ خود را  28الورو، در 

اكتبر، پيش از  27در . تنظيم كرده باشد
رويه : سفر به مسكو، جونس گفته بود

امريكا بستگي به اين امر دارد كه 
گفتگو با ايران نتيجه بخش باشد و يا 

بخش نباشد، امريكا، هرگاه نتيجه . نباشد
گزينه ها، همه روي ميز هستند و 
امريكا تصميمي كه بايد گرفت، خواهد 
. گرفت و به اجرا خواهد گذاشت

جونس موضع امريكا را از ابهام خارج 
زمان ديپلماسي نا : كرد و روشن گفت

محدود نيست و هرگاه امريكا 
ديپلماسي را بي فايده بيابد، گزينه 

  . واهد بردهاي ديگر را بكار خ
اما منتظر . اسرائيل آرام است ●

سررسيدن زمان عمل قاطع بر ضد 
اسرائيل دست اندركار . ايران است

نه از راه . يك ديپلماسي پيچيده است
اتفاق است كه زيپي ليوني، وزير 
خارجه سابق اسرائيل و رهبر مخالفان 
حكومت اين كشور، در همان روز وارد 

يتي مسكو شد كه جونس مشاور امن
مهم است بدانيم . اوباما وارد مسكو شد

كه نظام سياسي اسرائيل متفاوت از 
ليوني مرتب . نظام سياسي امريكا است

با نتان ياهو، نخست وزير و اهود 
باراك وزير دفاع و شيمون پرز رئيس 
. جمهوري اسرائيل در ارتباط است

لويني مي خواهد روسيه را متقاعد كند 
ضد هوائي به از فروش سامانه موشكي 

درهمان حال، . ايران منصرف كند
اهود باراك هم به ديدار رهبران 

  . لهستان و چك رفته است
ايران در پاسخ خود به آژانس بين  ●

سه : المللي انرژي اتمي گفته است
چهارم اورانيوم غني شده خود را به 
تدريج به خارج انتقال مي دهد و 

درجه  5/3همزمان با انتقال اورانيوم 
.  درجه تحويل مي گيرد 20اورانيوم 

پيشنهادهاي ايران معقول بنظر مي 
اما از آنجا كه گفتگوهاي .  رسد

با ايران پيچيده است،  1+ 5كشورهاي 
در نتيجه، پاسخ ايران مي تواند تنش 

  :امر مي بايد توجه كرد 3به . ببار آورد
هدف ايران قطع گفتگوها نيست  – 1

عين  در. بلكه طوالني كردن آنست
حال، بازرسي مأموران آژانس از 
تأسيسات اتمي قم گوياي تحول مثبت 
. اما آهسته در رفتار دولت ايران است

بنا بر اين، گفتگوها مي توانند ادامه 
يابند و به جائي برسند كه ايران، 

  .مأيوسانه مي كوشد به آنجا نرسد
ايران بر اين نظر است كه اگر – 2

ه يك اورانيوم غني شده خود را ب
كشور خارجي، براي مثال، روسيه، 
بفرستد، تمام آن را بازپس نخواهد 

اينست كه مي خواهد به . گرفت
تدريج، اورانيوم غني شده خود را به 

طوالني شدن زمان .  خارج بفرستد
درجه، به ايران   5/3انتقال اورانيوم 

امكان مي دهد تكنولوژي غني سازي 
  .خود را بهبود مي بخشد

ش غرب را مي توان همان واكن  -  3
او : دانست كه خاوير سوالنا، داده است

از تعديلهاي مورد مطالبه ايران استقبال 
كرد و خواستار گفتگو در چند هفته 

با وجود اين، مهمترين .  آينده شد
. واكنش، واكنش امريكا و اسرائيل است

چرا كه اين دو كشور هستند كه 
خواهند گفت با ايران گفتگو ادامه 

وزير دفاع . يدا كنند و يا نكندپ
اسرائيل، اهود باراك بتازگي گفته 

طوالني كردن گفتگو با ايران : است
جامعه بين المللي مي . قابل قبول نيست

بايد از ايران بخواهد غني سازي 
  .اورانيوم را بطور كامل متوقف كند

هدف غائي غرب اينست كه      
فعاليتهاي اتمي ايران تحت بازرسي 

آژانس بين المللي انرژي اتمي  كامل

هرگاه ايران اين بازرسي .  قرار گيرد
را بپذيرد، مي بايد فعاليتهاي اتمي 
خود را تحت بازرسي كامل آژانس 

  . قرار دهد
  

ساعته و تقاضاي  48مهلت * 
تشكيل كميسيون فني از سوي 

  :»ايران«
  
نوامبر، وزير خارجه انگلستان،  2در  ◄

 48ي به ايران البرادع: در مسكو، گفت
ساعت ديگر مهلت داده است كه پاسخ 
نهائي خود را به پيشنهادي بدهد كه بر 
اساس گفتگوهاي طرفهاي روس و 
امريكا و فرانسه با ايران،  در حضور 

  . البرادعي انجام داده اند
در همين روز، وزيران خارجه  ◄

روسيه و انگلستان از ايران خواستند 
د را به هرچه زودتر پاسخ نهائي خو

  .پيشنهاد البرادعي بدهد
، نوول اوبسرواتور 2009نوامبر  2در  ◄

گزارشي را انتشار داد كه بنا بر آن، 
ايران از آژانس بين المللي انرژي 
اتمي خواسته است كميسيوني فني 
براي بررسي و بازبيني همه گزينش در 
باره پيش نويش موافقتنامه اي تشكيل 

  . است دهد كه البرادعي تهيه كرده
اين اقدام ايران يك اقدام تشويق       

. آميز در قبال جامعه بين المللي است
نوامبر،  2وزير خارجه ايران، در 

خواستار تشكيل يك كميسيون فني 
دو روز است كه ايران : او گفت. شد

اين تقاضا را از آژانس بعمل آورده 
  . است
درصد  75در صورتي كه ايران       

رجه خود را به روسيه د 5/3اورانيوم 
بفرستد، امكان تبديل آن را به بمب 

  .اتمي، براي مدتي از دست مي دهد
، به )88آبان  11(  2009نوامبر  2در  ◄

گفته  سلطانيه اصغر گزارش ايسنا، علي
 وگوهاي گفت خواستار ايران: است

 پيشنهادي طرح ي درباره بيشتري
 از اتمي انرژي المللي بين آژانس
 دريافت براي هايي تضمين جمله

 منظور به .است تهران راكتور سوخت
 موضوع ويژه به فني هاي نگراني رفع

 بيشتر مذاكرات به سوخت تهيه تضمين
 مذاكرات بعدي دور براي ما .است نياز
 المللي بين آژانس مقر در وين در فني

 آژانس اكنون و ايم آماده اتمي انرژي
 ما .كند تعيين را مناسب تاريخ بايد
 تهيه هر از را سوخت كه ايم مادهآ

 هاي پادمان چارچوب تحت اي كننده
  . كنيم فراهم آژانس

 كه سئوال اين به پاسخ از سلطانيه    
 ايران كه است اين معني به امر اين آيا
 صادرات براي المللي بين طرح با

 خودداري است مخالف ايران اورانيوم
 يك ايران پيشنهاد: كرد، گفته است

 براي تاريخي حساس موقعيت
 درباره كننده مذاكره كشورهاي

 نيت حسن تا است سازي غني توافق
 .كنند ثابت را خودشان سياسي

  
ايران مي بايد : البرادعي* 

  :هدف اتمي خود را شفاف كند
  
نوامبر، به گزارش ميدل  2در   ◄

ايست نيوز، البرادعي واپسين گزارش 
خود را به شوراي حكام آژانس بين 

دوران رياست . انرژي اتمي داد المللي
او بر آژانس، تا يك ماه ديگر به پايان 

ايران مي بايد : او گفت. مي رسيد
هرپه زود تر پاسخ خود را به پيش 

نويس توافق با امريكا و روسيه و فرانسه 
اين موافقتنامه بخشي از .  را بدهد

تدابيري است كه مي بايد به عمل 
شود تا كه   درآيند تا اعتماد الزم ساخته

گفتگوهاي آينده ايران با جامعه بين 
دولت ايران .  المللي قرين توفيق شود

سال پيش، معلوم شد فعاليتهاي  6كه 
اتمي دارد پنهان از چشم آژانس، هنوز 
توضيحاتي كه ترس از هدف اين 
دولت از اجراي برنامه اتميش را از 

دو طرف مي .  ميان ببرد، نداده است
تضمين هائ الزم را  بايد به يكديگر

اعتماد سازي روند رو به . بدهند
در اين روند، بخاطر . ازديادي دارد

صلح، مي بايد قبول  خطر كرد و 
هدف بزرگ را قرباني مقاصد جزئي 

آژانس اطالعات بهتري در .  نگرداند
. فعاليتهاي اتمي صلح آميز ايران دارد

با وجود اين، پرسش ها و دعاوي 
ان مي بايد به آنها وجود دارند كه اير

  . پاسخهاي روشن بدهد
  

ايران شتابي : تحليل گران* 
  :براي انجام معامله اتمي ندارد

  
، آسوشيتدپرس 2009نوامبر  2در  ◄

قولهاي تحليل گران را گزارش كرده 
  :       است
در همان حال كه رهبران غرب  ●

عجله دارند پاسخ ايران به پيش نويس 
ه البرادعي توافق را دريافت كنند ك

تهيه كرده است،  محمود احمدي نژاد 
او دشمنان ايران را . بي شتاب است

ايران : نوامبر گفت 1مگس خواند و در 
اطمينان ندارد كه غرب به قول خود 

  . وفا مي كند
روزها گذشتند و ايران پاسخ روشني  ●

.  به پيش نويس توافق پاسخي نداد
، در واقع.  خواستار تغييراتي در آن شد

بنا بر آنچه .  پيشنهاد متقابلي داد
پاسخ ايران به : ديپلماتها مي گويند

پيش نويس توافق اينست كه مي 
درجه خود را  5/3خواهد اورانيوم 

اين امر بمعناي نقض توافق . نگاه دارد
چرا كه هدف غرب اين . ابتدائي است

بود كه اورانيوم در ايران نماند تا كه 
  . نروددر توليد بمب اتمي بكار 

اما هيچيك نمي خواهند بگويند  ●
. ايران پيش نويس را نپذيرفته است

واشنگتن اميدوار است ايران موضع 
نوامبر  2سخنان . خود را تعديل كند

متكي در مالزي،  موجب اين 
  . اميدواري شده است

ساعاتي بعد، در وين، نماينده ايران      
در آژانس بين المللي انرژي اتمي، 

ايران مي : سلطانيه، گفت علي اصغر
خواهد سوخت اورانيوم آماده براي 
.  نيروگاه تهران، تحت نظر آژانس بخرد

او به اين پرسش كه معناي سخن او 
اينست كه ايران پيش نويس توافق را 

  . نمي پذيرد، پاسخ نداد
در پايتختهاي غرب، اين اظهارات،  ●

اين طور تعبير شده است كه ايران 
. دماي آب استمشغول آزموده 

بسياري نيز آن را تاكتيكي مي دانند 
در طول .  كه ايران معموال بكار مي برد

سال گذشته، هر بار حوصله غرب بسر  3
رسيده است، ايران پيشنهادي را ارائه 
كرده است و حوصله طرف غربي خود 

مصطفي عالني .  را به جا آورده است
كه در مركز تحقيق خليج در دوبي 

و تحليل گر امور منطقه  كار مي كند
ايران بر اين باور : است، مي گويد

است كه زمان بسودش به پيش مي 
در پيشنهاد آژانس نكات كمي .  رود

وجود دارند كه مورد عالقه ايران 

باشند و از نظر داخلي نيز رژيم تحت 
آن چنان فشاري نيست كه ناگزيرش 
كند پيشنهاد ناگزيرش از پذيرفتن پيش 

س استوار ايستادن بر پ. نويس كند
.  موضع خود،  براي سودمند است

احمدي نژاد، بعد از انتخابات مخدوش 
ماه ژوئن، در موقعيتي است كه بسود او 
است خود را مدافع غرور ملي و 
برخوردار كننده ايران از تكنولوژي 

دشمنان ايران را . اتمي، معرفي كند
مگس خواندن و گفتگوهاي اتمي را 

غول ايران و مگس گفتگوها ميان 
جلوه دادن، نياز و هدف او را آشكار 

  .مي كند
  

مباحثات در : نيويورك تايمز* 
باره پيش نويس توافق، در 
تهران، بيانگر عمق اختالفاتي 
هستند كه انتخابات رياست 

  :جمهوري پديد آورده است
  
، نيويورك تايمز، 2009نوامبر  3در  ◄

 نظر كارشناسان ديگري را انتشار داده
  :است
رهبري ايران يكبار ديگر پاسخي دو  ●

پهلو به پيش نويس توافق كه البرادعي 
اما، بنظر .  تهيه كرده بود، داد

كارشناسان، اين بار، پاسخ  فرآورده 
بحران سياسي است كه ايران در 

بنظر كارشناسان امور ايران، .  آنست
مباحث بر سر پيش نويس توافق، 

ر رژيم حاكي از آنند كه اختالفات د
اين اختالفات ناشي از .  عميق هستند

  . انتخابات مناقشه آميز ماه ژوئن هستند
مهرزاد بروجردي كه استاد علوم      

سياسي در دانشگاه سيراكوز است مي 
بدين سو،  1979از انقالب : گويد

اينگونه علني رودرروشدن نخبگان 
  . سياسي در ايران، بسيار نادر بوده است

، هيالري كلينتون، وزير نوامبر 2در  ●
خارجه امريكا، ايران مي بايد معامله را 

در همان روز، .  بدون تغيير بپذيرد
داويد ميليباند، وزير خارجه انگلستان 
در مسكو بود و بهنگام ديدار با وزير 
خارجه روسيه، سرگي الورو، باتفاق 

ايران مي بايد زود به پيشنهاد : گفتند
  . البرادعي پاسخ بدهد

اما، به قول تريتا پارسي،  مسئله ديگر  ●
. يك مسئله سياست داخلي ايران است

رهبران دولت ايران در اختالفي 
چنانند كه ديگر توانائي تصميم، آنهم 
در باره مسئله اي با اين اهميت را 

  .ندارند
در مركز مسائل ايران، احمدي نژاد  ●

او بتازگي گفت كه ايران مي . است
ذيرد و مدعي شد كه بايد معامله را بپ

سياست او در طول سالهاي پيش، غرب 
را ناگزير كرده است حق ايران را بر 

  . غني سازي اورانيوم بازشناسد
از انتخابات رياست جمهوري بدين      

سو،  احمدي نژاد  هم اصالح طلبان و 
هم محافظه كاران را عميقا  با خود 

كوشش او . مخالف كرده است
قدرت خويش را براينست كه مباني 

تحكيم و رقباي خود را حاشيه نشين 
هيچيك از آنها موافق آن نيستند .  كند

كه او و سعيد جليلي كه از سوي او 
گفتگو مي كند، بابت حل مسئله اتمي 
و، از رهگذر آن،  عادي كردن رابطه 

  .با امريكا،  اعتبار كسب كنند
علي رضا نادر، كارشناس ايران  مي      

ك معامله سياسي منطبق حتي ي: گويد
با منافع ملي ايران، بخاطر وجود 

فراكسيون هائي كه در رژيم، با يكديگر 
  . رو در رو هستند، انجام دادني نيست

چهار سال پيش كه او به رياست  ●
جمهوري انتخاب شد، سياست 

اينك او . رودروئي را در پيش گرفت
بر سر همكاري با جامعه بين المللي، به 

اما اين بار، محافظه . ه استگفتگو نشست
كاران عمل گرا توافق اتمي او را 
بشدت مورد انتقاد قرار داده و آن را 

  .ناقض حقوق ايران توصيف مي كنند
اصالح طلبان ايران كه احمدي      

نژاد آنها را بخاطر تعليق غني سازي 
اورانيوم سرزنش مي كرد نيز با توافق 
اتمي كه او بعمل آورده است، 

اصالح طلبان تحت رهبري . فندمخال
مير حسين موسوي، كه در انتخابات 
ژوئن، نامزد رياست جمهوري بود، 
توافق اتمي را وسيله كوبيدن احمدي 

  . نژاد كرده اند
مايكل آكس ورسي، استاد در      

دانشگاه اكستر، واقع در انگلستان، و 
مير : كارشناس امور ايران، مي گويد
آورده  حسين موسوي فرصتي بدست

است براي اين كه احمدي نژاد را 
كسي توصيف كند كه بقدر كافي ملي 

  . گرا نيست
حمله از : تحليل گران مي گويند ●

سوي محافظه كاران و اصالح طلبان، 
سرانجامي .  يك بخش از مشكل است

كه برنامه اتمي پيدا مي كند داراي 
چنان اهميتي است كه رهبر جمهوري 

 علي خامنه اي اسالمي ايران، آيت اهللا
بدان تن نمي دهد كه قبول توافقي 
كه بسياري از محافظه كاران نيز آن را 
مغاير منافع ملي ايران توصيف مي 

  . كنند، به اعتبار خويش صدمه بزند
عامل ديگري كه مانع قبول معامله  ●

مي شود اينست كه احساس وسيع عدم 
. اعتماد به غرب و روسيه در ايران است

يه مي خواهند نخست غرب و روس
درجه را از ايران بگيرند و  5/3اورانيوم 

درجه براي تأمين  20بعد اورانيوم 
سوخت نيروگاه اتمي ايران را به اين 

  . كشور تحويل دهند
، سالم گزارش كرده 88آبان  12در  ◄

 نگارش با رفسنجاني است كه هاشمي
 به نسبت خامنه اي به خطاب اي نامه
 ابراز اي هسته اخير مذاكرات روند

 .است كرده نگراني
 مساله خصوص در نامه او با نگارش    

 تحويل موضوع ويژه به ايران اي هسته
 ثالث كشور به ايران شده غني اورانيوم

او به خامنه . است كرده نگراني اظهار
 ملت سنگين هاي هزينه: اي نوشته است

 انرژي به دستيابي براي را ايران
 .دور داشت نبايد از نظر اي هسته
شيخ صادق  و مبارز روحانيت جامعه ●

و علي   قضائيه، قوه »رئيس«الريجاني، 
 به نسبت نيز مجلس الريجاني، رئيس

 اي هسته دستاورد همه دادن تحويل
   برخي و اند داده هشدار غرب به ايران
 رهبري شخص كه گويند مي هم منابع
 دولت اما است اقدام اين مخالف نيز
  .اردد اصرار آن بر
آبان، سيد علي خامنه اي   12در  ◄

  :گفته است
امريكا را مستكبر واقعي در دنيا  دولت«

تا زماني كه : دانستند و تأكيد كردند
امريكا از روحيه استكباري خود  دولت

و تهديد، دست بر ندارد، ملت ايران، 
سخنان به ظاهر آشتي جويانه  فريب

دولت امريكا را نخواهد خورد و به 
از استقالل، آزادي، منافع  ه نيزهيچ وج

ملي و حقوق خود عقب نشيني نخواهد 
  »  .كرد

بدين ترتيب، زوج خامنه : انقالب اسالمي
احمدي نژاد توانائي اعالم رسمي  –اي 

قبول توافقي را نيافته اند كه سلطانيه، 
نماينده آنها، پس از سه روز مذاكره و با 
كسب اجازه از اين دو، با آن موافقت 

   .ده بودكر
  

  10در صفحه 

 ترس از سرنوشت؟
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ارتباط عمليات انتحاري جنداهللا * 
  :در بلوچستان و ژئوپليتيك انرژي

  
مقاله ) 2009اكتبر  20(آنتي وار    ◄

اي به قلم محمد سهيمي انتشار داده 
  :است واجد اطالعات با اهميت

اكتبر، گروه تروريستي جند  18در  ●
اهللا كه در بلوچستان پاكستان پايگاه 

دو عمل تروريستي در  زده است،
نخستين . بلوچستان ايران انجام داد

يك عمل انتحاري بود كه سبب كشته 
تن و زخمي شدن دهها تن  42شدن 

  ... شد
مدارك حاكي از آنند كه حكومت  ●

گرچه . بوش به جند اهللا پول مي داد
معلوم نيست سياست حكومت اوباما 
چيست اما احتمال نمي رود سيا 

غير مستقيم جند اهللا حمايت مستقيم و 
  .را رها كرده باشد

، ديگ چني، معاون 2007در فوريه  ●
وقت رئيس جمهوري امريكا، به 

بنا بر قول منابع . پاكستان رفت
حكومت وقت پاكستان، عمليات جند 
اهللا بر ضد ايران يكي از موضوع هاي 

رويز مشرف، مورد گفتگو ميان چني و پ
رئيس جمهوري پيشين پاكستان بوده 

ديگ چني اين گروه تروريستي .  است
را يك سازمان چريكي خواند تا بدان 

  .و عملياتش مشروعيت بدهد
اما برغم ادعاي ديگ چني، جند اهللا  ●

يك گروه سني افراطي متنفر از شيعه و 
هدفش ايجاد جنگ ميان سني و شيعه 

گروه ربط افرادش سني سلفي و .  است
بسياري از . دارد با طالبان و يا القاعده

كارشناسان بر اين نظر هستند كه بكار 
از . قاچاق مواد مخدر نيز مشغول است

افراد   3000بدين سو،  1979سال 
نيروهاي انتظامي ايران توسط 

  . قاچاقچيان مواد مخدر كشته شده اند
يادآور مي شود كه بنا : انقالب اسالمي

زمان ملل متحد، مواد مخدر بر گزارش سا
: از افغانستان، از سه طريق صادر مي شود

 30در صد از طريق پاكستان و  40
درصد از راه  30درصد از راه ايران و 

تجارت مواد مخدر . آسياي ميانه
ميليارد دالر مي  65افغانستان سر به 

بنا بر اين، برسر ثروت بزرگ نزاع . زند
ا در است كه چون داس اجل جوانان ر
  .كشورهاي مختلف جهان درو مي كند

،  روزنامه انگليسي 2007فوريه  25در  ●
امريكا «ديلي تلگراف گزارش كرد كه 

محرمانه به گروه هاي تجزيه طلب  
پول مي دهد و هدفش از اين كار 
اينست كه بر رژيم ايران فشار آورد و 
مجبورش كند اجراي برنامه اتمي خود 

ي از آن نوع عمليات... را متوقف كند
كه جند اهللا در شرق ايران انجام مي 
دهد، در غرب ايران توسط كردهاي 
عضو پژاك و در عربها در خوزستان و 
آذري ها در آذربائيجان انجام مي 

يك مقام عالي رتبه پيشين سيا .  گيرند
اين امر كه سيا : در واشنگتن مي گويد

به اين گروهها پول مي دهد سري 
ن اطالع نداشته نيست كه كسي از آ

  .». باشد
بنا بر نوشته ديلي تلگراف، فرد        

بورتن،  عضو سابق اداره مبارزه با 
تروريسم وزارت خارجه امريكا گفته 

امريكا در اين كار است كه با : است
تجهيز اقليت هاي قومي و بر 
انگيختنشان به عمليات، رژيم ايران را 

  . بي ثبات كند
 ABCيزيون ،  تلو2007در آوريل  ●

news  گزارش كرد كه بنا بر قول
مقامات اطالعاتي امريكا و پاكستان، 

، توسط 2005گروه جند اهللا از سال 
بنا  .مأموران امريكائي تعليم مي بينند

بر گزارش،  رابطه با جند اهللا چنان 
ترتيب داده شده است كه سيا بطور 

زيرا . مستقيم به جند اهللا پول ندهد
دستور كتبي رئيس  اين كار نيازمند
در عوض، از طريق . جمهوري است

ايرانياني كه در تبعيد بسر مي برند و با 
دولتهاي اروپائي و خليج فارس ارتباط 
دارند، به عبداهللا ريگي پول مي 

  . رسانند
سيمون هرش، روزنامه نگار معروف  ●

امريكائي، در مصاحبه با راديو سراسري 
داد  ، توضيح2008ژوئن  30امريكا، در 

چسان حكومت بوش از اين سياست 
دشمن دشمن من «پيروي مي كرد كه 

در نتيجه، از جند . » دوست من است
اهللا و سازمان مجاهدين خلق  كه در 
فهرست سازمان هاي تروريستي نيز 
هست كه وزارت خارجه امريكا ترتيب 

با آنكه . داده است،  حمايت مي كند
نيك مي داند هر دو گروه فعاليتهاي 

  . تروريستي دارند
، سيمون هرش در 2008در ژوئيه  ●

هفته نامه نيويوركر مقاله اي را انتشار 
داد و در آن، از قول روبرت بائر، افسر 
مخفي سابق سيا كه بمدت دو دهه در 
آسياي جنوبي و خاورميانه خدمت 

افراد جند اهللا : كرده است، نوشت
سني ها بنيادگرا هستند كه از رژيم 

اما خود اين گروه را نيز . فرندايران متن
اين سازمان . مي توان القاعده خواند

افرادي را دارد كه راحت سر نامؤمنان 
و از ديد آنها نامسلمانان . را مي برند

! ريشخند زمان را باش. شيعه ها هستند
ما بار ديگر داريم با بنيادگراهاي سني 

درست همانطور كه با . كار مي كنيم
  .كار كرديم 1980 طالبان در سالهاي

در سمپوزيوم روابط امريكا با ايران ،   ●
، در دانشگاه جنوب 2008كه در اكتبر 

كاليفرنيا در لوس آنجلس ترتيب يافت، 
  . بائر همين سخنان را باز گفت

رئيس سابق ستاد ارتش پاكستان،  ●
ژنرال ميرزا اصالن بيگ نيز تصديق 
كرد كه امريكا از جند اهللا حمايت مي 

و هدفش از اين حمايت، بي  .كند
ژنرال . ثابت كردن رژيم ايران است

اصالن بيگ، بهنگامي كه اداره 
اطالعات ارتش پاكستان طالبان را تعليم 
و سازمان مي داد، خود نيز دست اندر 

اين ژنرال از مقامات ارشد . كار بود
اليگارشي حاكمان بر پاكستان است و 
نيك از آنچه در آسياي جنوبي و 

ي و خاورميانه بزرگ مي گذرد، مركز
  . آگاه است

،  هرش در مقاله 2008در ژوئيه  ●
خود، توضيح داد كه سازمان 
مجاهدين خلق  از امريكا، مستقيم و 
غير مستقيم، پول و اسلحه دريافت 

و نيز حزب زندگي آزاد . كرده است
از حمايت ) پژاك(در كردستان 

اين حزب در .  امريكا برخوردار است
  . راق پايگاه داردشمال ع

، يك رشته بمب 2005در اواخر  ●
گذاريها در استان خوزستان بعمل 

خوزستان مجاور منطقه بصره . آمدند
در عراق است كه در اشغال قواي 

بمبها افراد بي گناه را .  انگلستان بود
حكومت ايران انگلستان و . كشتند

امريكا را متهم كرد كه حامي تروريستها 
اتي تروريستي در ايران در انجام عملي

هرش، در مقاله خود، حمايت . هستند
امريكا را  از تجزيه طلبان خوزستان 

  . ممكن مي داند
در حقيقت، عربي كردن خوزستان      

و جدا كردن آن از ايران، هدفي 
است كه انگليسها داشته اند و سالهاي 
دراز از فعاليتهاي عربهاي تجزيه طلب 

  . دخوزستان حمايت كرده ان
هدف عراق از حمله به ايران در  ●

نيز  ضميمه عراق كردن  1980سپتامبر 

بي بي سي و نيز ديگر . خوزستان بود
رسانه هاي گروهي غرب ، در روزهاي 
نخست حمله عراق تبليغ مي كردند كه 
ايران به زودي از پاي در مي آيد و 
عربهاي خوزستان همگي از حمله 
. عراق به ايران حمايت مي كند

گذشت زمان مسلم كرد هر دو تبليغ 
زيرا ايران از پا در نيامد . دروغ شدند

و ايرانيان عرب تبار، جانب عراق را 
  . نگرفتند و به وطن خود وفادار ماندند

هدف صدام از حمله به : انقالب اسالمي 
كه تحت حمايت امريكا و رژيم  –ايران 

 –هاي عرب منطقه جرأت آن را يافت 
پيش از . منطقه بود 5 تجزيه ايران به

حمله، جنگ افروزي در كردستان و 
كودتاي نوژه و افتادن مالتاريا به جان 
ارتش، همه، با هدف موفقيت آميز كردن 

معجزه . حمله ارتش صدام انجام گرفتند
اي كه ارتش ايران تحت فرماندهي 
منتخب اول تاريخ ايران كرد، وارونه 
كردن سرنوشت جنگ بود هرگاه، خائنان 
به ايران كودتا نمي كردند و جنگ در 

  .به پايان مي رسيد 1360خرداد ماه 
حكومت بوش و متحدانش سخت  ●

كوشيدند با اجراي طرحي محرمانه، از 
طريق اقليتهاي قومي و مذهبي، رژيم 

سياست .  ايران را بي ثبات كنند
حكومت اوباما در باره ادامه دادن و يا 

اما او  . ندادن به آن طرح، معلوم نيست
همه گزينه ها روي ميز : مي گويد

بنا بر اين، طرح محرمانه بوش . هستند
  .نيز روي ميز حكومت اوباما است

امر با اهميت ديگر اين كه امريكا مي  ●
خواست لوله هاي نفت و گاز از 
آسياي ميانه، از طريق افغانستان و 
پاكستان تا اقيانوس هند كشيده شوند و 

را به بازارهاي  نفت و گاز اين منطقه
بي ثباتي در . جهان حمل كند

افغانستان و سپس بر سركار آمدن 
با . طالبان، مانع از اجراي طرح شد

آنكه كم خرج ترين روش، كشيدن 
لوله ها از طريق ايران بود، امريكا نمي 

  . پذيرفت
زلمي خليل زاد، امريكائي افغاني       

تبار كه در حكومت بوش  نخست سفير 
در افغانستان و سپس سفير امريكا 

امريكا در عراق و آخر سر نماينده 
امريكا در سازمان ملل متحد شد، در 

، مشاور شركت نفتي 1990سالهاي 
اين . يونوكال اويل كمپاني بود
حاال ( شركت، به كمك خليل زاد 

ديگر توسط شركت نفتي شورون 
در حكومت  قويا )  خريداري شده بود

د و اجازه كلينتون اعمال نفوذ كر
حكومت .  ساخت خط لوله را گرفت

كلينتون از اجراي طرح ساختمان خط 
لوله حمايت كرد اما برسركار آمدن 
طالبان در افغانستان اجراي طرح را 

  .ناممكن ساخت
در عوض، قرار بر كشيده شدن خط  ●

لوله گاز از ايران به پاكستان و هند 
اين خط لوله را خط صلح . شد

زير فشار امريكا از  خواندند اما هند
  .شركت در اجراي اطراح منصرف شد

بدين قرار، ناآرامي هاي بلوچستان      
نمي تواند با ساختمان اين خط لوله به 

اين ناآرامي .  پاكستان بي ارتباط باشد
ها سرمايه گذاران را از سرمايه گذاري 
منصرف مي كند و بسا مانع از ساخته 

رو  از اين.  شدن خط لوله مي شود
است كه به عمليات جند اهللا از  اين 

  . ديد نيز مي بايد نگريست
حكومت احمدي نژاد از ديد  ●

اكثريت ايرانيان و امريكائيان ايراني 
اما امر واقع .  تبار مشروعيت ندارد

اينست كه حكومت امريكا و متحدانش 
سالهاست كه مي كوشند با تحريك 

اقليت هاي قومي و ديني ثبات از 
امريكا ترديدي در .  بستانندايران 

استفاده از گروههاي تروريست، نظير 
. جند اهللا و پژاك به خود نداده است

با اين كه آنها را سازمانهاي تروريست 
وقتي تعصب ديني با . مي خواند

ژئوپليتيك هاي منابع انرژي در مي 
آميزد، نتايجي ببار مي آورد همه 

  .ترجمان نفرت و كين
اين امر كه قدرتهاي  :انقالب اسالمي

خارجي از ميان اقليت هاي قومي و ديني 
اندك شمار مزدور مي يابند و آنها را 
وسيله پيشبرد هدفهاي خويش مي 

اما اين امر نيز كه . كنند، امري واقع است
استبداد فقر و خشونت گستر اين امكان 
را به قدرت هاي خارجي مي دهند كه 

. استمزدور بجويند، نيز، يك امر واقع 
اينست كه استبداد خطر ساز است و 
خطرهاي بزرگ مي سازد و تا زماني كه 
برجاست، خطرهايي كه مي سازد، حيات 

  . ايران را بيشتر مي سوزانند
ايران اينك تحت حاكميت      

استبداديان خائن به خود است كه 
مشغول محروم كردنش از هستي 

  :هستند
    

ميليارد دالر گم  66
اد احمدي نژ - شد؟ 

 –قهرمان واردات 
  ...ركود صنعت و

  
  

: صندوق بين المللي پول* 
كشورهاي صادر كننده نفت در 
وضعيت بحراني هستند يا بايد 
يارانه ها را لغو كنند و يا بودجه 

  :هاي خود را كاهش دهند
  
، اعتماد گزارش 88مهر  28در  ◄

گروه اقتصادي؛ صندوق بين : كرده اند
شي از در گزار (IMF) المللي پول

شرايط بحراني كشورهاي صادركننده 
به  :نفت خاورميانه خبر داد و نوشت

رغم كاهش قيمت نفت در سال 
گذشته، صادركنندگان نفت تصميم 
گرفتند از ذخاير ارزي خود در سال 
هاي رونق برداشت و صرف هزينه 

در اين گزارش آمده .هاي جاري كنند
صادركنندگان نفت خاورميانه  :است

ترين شرايط مالي از زمان  در بحراني
ركود بزرگ كه اقتصاد جهان را 

صادركنندگان  .فراگرفته، قرار دارند
تا  2004نفت خاورميانه بين سال هاي 

ميالدي در مجموع يك هزار و  2008
ميليارد دالر ذخاير خارجي  300

در صورت تداوم اما . انباشت كردند
برخي از كشورهاي  ، بحران

يران، عراق و صادركننده نفت مثل ا
سودان با مشكل بزرگي مواجه خواهند 

صندوق بين المللي پول دو . شد
راهكار را پيش روي اين كشورها قرار 

اين كشورها يا بايد هزينه : درندا
دولتي را كاهش دهند يا در جهت 

كشورهاي  .حذف يارانه گام بردارند
كه  هستند الجزاير و ليبي كشورهايي

ت خود را مي توانند در طوالني مد
  . اداره بكنند

با توجه به دو راهكار صندوق بين     
المللي پول به نظر مي رسد ايران 
راهكار دوم يعني كاهش يارانه 
پرداختي و به تدريج حذف آن را 
برگزيده است و در اين راستا طي 
روزهاي گذشته تكليف قيمت آب، برق 
و گاز در مجلس مشخص شده تا در 

اين حامل هاي  فاصله پنج ساله قيمت
اما . انرژي به قيمت تمام شده برسد

دولت تاكنون قدمي در راستاي 
كاهش هزينه دولتي برنداشته و حساب 
ذخيره ارزي همچنان سوپاپ اطمينان 

اما در .براي دولتمردان ايران است
ادامه گزارش صندوق بين المللي پول 

با توجه به سقوط قيمت  :آمده است
 2008اسط سال دالر در او 147نفت از 

 2009دالر در شروع سال  30به 
كشورهاي شوراي همكاري خليج 
. فارس بيشترين ضربه را خورده اند

عراق و عربستان با كاهش شديد در 
رشد توليد ناخالص داخلي نفت مواجه 

 . ندده اش
  

سال ديگر مي  8ايران تنها تا * 
  :تواند نفت صادر كند

  
 هاي پژوهش ، مركز88آبان  5در  ◄

 صادرات :هشدارداده است مجلس
 سرمايه عدم به توجه با ايران نفت

 تا نفتي مخازن در توليد افت و گذاري
  .رسيد خواهد صفر به ديگر سال هشت

 مركز عمومي روابط گزارش به
 انرژي، مطالعات دفتر ها، پژوهش
 سال طي: مركز اين معدن و صنعت
 داخلي از سوئي مصرف گذشته، هاي
از   و داشته گيريچشم افزايش نفت

 به رو روند دليل سوي ديگر، به
 مخازن اين ايران، مخازن استهالك

اين دو . اند شده توليد افت دچار
 ايران نفت صادرات كاهش امرموجب

 كاهش جبران براي و شد خواهد
 يك به نياز ايران نفت صنعت صادرات،

 و اساسي هاي گذاري سرمايه سلسله
 توجه با ها پژوهش مركز. دارد جدي

 سرمايه ميزان شده، انجام محاسبات به
 افزايش منظور به نياز مورد گذاري
 را نفتي صادرات حجم حفظ و توليد
 سال در دالر ميليارد 5/4 حدود رقمي
 رشد به توجه با افزود؛ و كرد اعالم
 در خارجي گذاري سرمايه منفي
 به بعيد سرمايه ميزان اين تامين كشور،

 .رسد مي نظر
 سه ارائه با سپس ها پژوهش زمرك     

 بدبينانه، و پايه بينانه، خوش سناريوي
 سال در كشور نفت صادرات وضعيت

 اين از يك هر قالب در را آينده هاي
كرده و با اين نتيجه  بررسي سناريوها

 سناريوها اين به رسيده است كه توجه
 در گذاري سرمايه عدم صورت در

 نگاه با نفت، ميادين توسعه بخش
 تا ايران خام نفت صادرات بينانه،بد

 رسيد خواهد صفر به آينده سال هشت
 نفت صادركننده كشور يك از ايران و
 تبديل آن واردكننده كشور يك به

 گرفتن نظر در با كه شد خواهد
 سال 16 به زمان اين پايه، سناريوي
 سناريوي در. يافت خواهد افزايش
   كه است آن بر فرض نيز بينانه خوش
 گذاري سرمايه دالر ميليارد 5/4 هساالن
 در صادرات كاهش از جلوگيري براي
 شود انجام نفت ميادين توسعه بخش
 ثابت فرض با نيز سناريو اين در كه

 5/12 سهم كشور، صادرات بودن
 سبد از 1386 سال در ايران درصدي

 به ميالدي 2030 سال تا اوپك نفتي
   كه يافت خواهد كاهش درصد 7/5
  

  11در صفحه 

 ترس از سرنوشت؟
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 تاثيرگذاري افت به منجر امر اين
 جهاني و يي منطقه معادالت بر كشور

 مسائل به توجه با لذا و شد خواهد
 در ايران گذاري سرمايه شده، گفته
 نظر به ضرور نفت ميادين توسعه بخش
  .رسد مي

 
 105ساله  8در دوران جنگ * 

سال  4ميليارد دالر گم شد و در 
 66حكومت احمدي نژاد 

  :؟!دالرميليارد 
  
، حيات نو گزارش 88مهر  30در  ◄

 غالمحسين پيش چندى :كرده است
 بر كه نهم دولت نفتى درآمد  الهام،
 شده اعالم علمى هاى  برآورد اساس
 الدين شمس. كرد اعالم اساس بى بود

 اي، مصاحبه در نيز اقتصاد وزير حسيني،
 ميليارد 270 مبلغ دانستن اساس بى با

 نفتى درآمد يزاندالر در آمد نفت، م
 از كمتر نهم دولت ساله چهار در را

 گذشته روز. خواند دالر ميليارد 223
 با گزارشى در آينده خبرى سايت
 از ماه پنج گذشت به اشاره

 به استناد با انتخاباتى هاى كشمكش
 درباره مركزى بانك رسمى گزارش
 دولت نفتى درآمدهاى واقعى ميزان
 هك خواست عمومى افكار از نهم

 درآمد درباره كسى چه كنند قضاوت
 گزارش به! گفت  مى دروغ دولت نفتى

 سال ماه ارديبهشت در ،»آينده«
 وقت سخنگوى الهام غالمحسين جاري،
 كسانى اظهارات به واكنش در دولت

 270 را نهم دولت نفتى درآمد كه
 كه كرد اعالم دانستند، مى دالر ميليارد

 بوده پردازى شايعه و دروغ ادعاها اين
 فقط تاكنون نهم دولت نفتى درآمد و

 در. است بوده دالر ميليارد 193
 غالمحسين اظهارات اين به واكنش
 برآوردهاى براساس آينده سايت الهام،
 270 را نهم دولت نفتى درآمد علمي،

 اما ،كرد اعالم دالر ميليارد280 - 
 در اقتصاد وزير حسيني، الدين شمس

 مبلغ نستندا اساس بى با اي، مصاحبه
 در را نفتى درآمد ميزان مذكور،

 223 از كمتر نهم دولت چهارساله
 نيز نژاد احمدى دكتر. خواند ميليارد

 در خود تلويزيونى سخنان در
 از قبل خبرى ويژه وگوى گفت

 دولت ساله چهار نفتى درآمد انتخابات،
 با. كرد اعالم دالر ميليارد 211 را نهم
 با آينده خبرى سايت وجود، اين

 مركزى بانك رسمى گزارش به استناد
 طى را نهم دولت نفتى درآمد مجموع

 279 از بيش 1384- 1387 ساله چهار
 در اين. است كرده اعالم دالر ميليارد
 حساب نقدى موجودى كه است حالى
 كاهش نهم دولت طى ،ارزي ذخيره
  .است يافته

ميليارد دالر  193تفاوت : انقالب اسالمي
ميليارد دالر مي  66دالر،  ميليارد 279از 

تفاوت قول احمدي نژاد با رقم . شود
ميليارد دالر  58=  279 – 211رسمي 
اقتصاد و » وزير«تفاوت قول .  مي شود

 -223دارائي با گرازش بانك مركزي 
  .ميليارد دالر مي شود 46=  279
و ) نزديك به قالي باف(سايت فردا   ◄

روز نيز حسين باستاني از بانيان سايت 
نبايد پنداشت اين پول گم : مي گويند
خير، اين پول را حكومت . شده است

احمدي نژاد به مصارفي رسانده است 
اين پول به مصرف . كه شفاف نيستند

تجديد انتخاب احمدي نژاد و هزينه 
هاي نظامي سري و اطالعاتي رسيده 

  . است
بانك مركزي مي گويد در سالهاي       

ميليارد  220ايران  ،1387تا پايان  1384
دالر كاال و خدمات وارد كشور كرده 

اما آمار گمرك بر اينست كه . است
ميليارد دالر كاال و خدمات از  185

تفاوت اين دو . خارج خريد شده است
معناي . ميليارد دالر مي شود 35رقم، 

ميليارد  35اين تفاوت اين نيست كه 
دالر كاال و خدمات بدون كنترل 

در دفاتر آن، وارد گمرك و ثبت 
  كشور شده است؟

و باز، وزارت نفت مي گويد در       
ميليارد دالر از بابت  255سال،  4اين 

اما . فروش نفت، عايد كشور شده است
ميليارد  280: بانك مركزي مي گويد

دالر بابت بهاي نفت عايد ايران شده 
 35تفاوت اين دو رقم نيز .  است

تفاوت كه  همان. ميليارد دالر مي شود
ميان واردات بنابر دو روايت، يكي 
گمرك و ديگري بانك مركزي وجود 

  .دارد
  

  :سقوط صادارات خير نفتي * 
  
، )88مهر  28(به گزارش آينده نيوز  ◄

 ميعانات كردن اضافه با گمرك اگرچه
 رقم پتروشيمي محصوالت و گازي

 دالر ميليارد 11 را غيرنفتي صادرات
 اين دونب اما است، كرده اعالم

 غيرنفتي صادرات رقم نفتي محصوالت
 كه است بوده دالر ميليارد 5/5 تنها

 كشور به نيز رقم اين سوم يك حدود
 .است شده صادر عراق

 6 در كشور بازرگاني گزارش ارائه با
 توسط جاري سال نخست ماهه

 با كشور غيرنفتي صادرات گمرك،
 شكاف به دالر، ميليارد 5 مرز به سقوط

 .رسيد واردات با دالري ردميليا 18
  

حكومت احمدي نژاد بزرگ * 
ترين وارد كننده در تاريخ 

  :ايران است
  
 حالي در): 88آبان  4(روز آن الين  ◄
 نژاد احمدي حكومت محمود كه

 و انتخاباتي تخلفات دليل به همچنان
 سياسي بحران با آن از پس اعتراضات

 پي هاي گزارش انتشار با روست، روبه
 خود اقتصادي عملكرد مورد رد پي در
 شده مواجه جديدي هاي چالش با

 .است
 در ها گزارش ترين تازه از يكي در   

 دولت اقتصادي هاي سياست خصوص
 سايت گذشته روز نژاد، احمدي

 به آماري گزارشي انتشار با "آينده"
 توسط شده انجام واردات حجم مقايسه
 هاي دولت ديگر با دولت اين

 اين.  است پرداخته اسالمي جمهوري
 طي نهم دولت دارد حكايت گزارش

 چهارده مجموع از بيشتر سال چهار تنها
 خامنه علي سيد جمهوري رياست سال
 وارد كاال رفسنجاني هاشمي اكبر و اي

 بانك سوي از رقم اين. است كرده
 ميليارد 220 اسالمي جمهوري مركزي

 .است شده گزارش دالر
 گمرك اداره كه است حالي در اين 

 فعاليت نژاد احمدي دولت نظر زير كه
 رقم ميزان انتشار مسئوليت و كند مي

 پيشتر است دار عهده را وارداتي مالي
 به كاال دالر ميليارد 185 بود كرده ادعا

 كارشناسان. است شده وارد ايران
 دالر ميليارد 35 معتقدند اقتصادي
 ميليارد 220 واقعي رقم ميان اختالف
 توسط شده اعالم رقم و دالري

 دولت تالش دهنده نشان گمرك،
 انتقادهايي  از كردن خالي شانه براي
 وارداتي هاي سياست عليه كه است
 .شود مي مطرح آن
 اساس بر: شكن  كمر واردات ●

 دولت  ،"آينده" سايت ديروز گزارش
 جمهوري رياست نخست سال چهار در

 به تصاعدي نرخي با نژاد احمدي
 ميليارد 50  دالر، دميليار 43 ترتيب
 دالر ميليارد 69 دالر ميليارد 58 دالر،
 .است كرده وارد كشور داخل به كاال
 اتخاذ دارند اعتقاد اقتصادي ناظران    

 سوي از وارداتي افراطي هاي سياست
 است شده باعث نژاد احمدي دولت
 اقتصادي هاي فعاليت از بسياري
 بر. شوند مواجه ركود با كشور داخلي

 از واردات حجم افزايش با اساس اين
 در اقتصادي تحرك كشور،  خارج
 كه كرده پيدا نزول كشور داخل
 باال تورم و بيكاري نرخ همچون تبعاتي

 شدن ورشكسته زود قابليت همچنين و
 همراه به را غيردولتي بخش اقتصاد
 وزارت و نهادها اشتياق. است داشته
 براي نهم دولت اقتصادي هاي خانه
 اي اندازه به كشور به كاال ردنك وارد
 كشور كه گندم مانند اقالمي كه بوده
 آن توليد زمينه در نهم دولت از پيش

 داخل به ديگر بار نيز بود شده خودكفا
 .شوند مي وارد كشور

 دو در تنها سايت اين گزارش به    
 195 و ميليون يك امسال ابتداي ماهه
 كشور وارد محصول اين از تن هزار
 قبل سال مشابه مدت به نسبت هك شده

 بوده رو روبه درصد 100 افزايشي با
 و قند و نيشكر صنعت كارگران. است

 برنج تامين در كه شاليكاراني همچنين
 بزرگ قربانيان ديگر از كوشند مي

 احمدي محمود وارداتي هاي سياست
 .اند بوده نژاد

 است منفي ارزي ذخيره حساب
 حالي در شده منتشر هاي گزارش طبق
 با ويژه به – نژاد احمدي دولت كه

 درآمد دالر ميليارد 339   -نفت فروش
 كرده، كسب اخير سال چهار در ارزي

 موجودي با ارزي ذخيره حساب اما
 مواجه دالري ميليارد 18 "تعهدي"

 كه است آن معناي به اين. است شده
 ميليارد 18 آن تعهدي بدهي ميزان
 مازاد و بوده آن موجودي از بيش دالر

 نشده انداز پس كشور ارزي درآمد
 محمد كه است حالي در اين. است

 رياست سال هشت پايان در خاتمي
 يك ميزان به نفتي درآمد با جمهوري

 سال چهار نجومي درآمدهاي سوم
 ميليارد ده نژاد، احمدي دولت نخست
 .بود كرده تزريق صندوق اين به دالر

 خود، ديروز گزارش در "آينده"
 مجموع كه كرده يادآوري نهمچني

 سال هشت در ارزي هاي آمد در
 جمهوري رياست سال هشت و جنگ

 150 و 115 ترتيب به رفسنجاني هاشمي
 بيان ديگر به. است بوده ميليارد
 اين در ايران هاي درآمد مجموع
 از كمتر دالر ميليارد 74 سال شانزده
 احمدي نخست دولت ارزي درآمد
 .است بوده نژاد

 با همزمان نژاد احمدي ستا گفتني
 در نفتي هاي درآمد نجومي افزايش
 انحالل به تصميم سابقه بي تصميمي
 پول شوراي و  بودجه و برنامه سازمان

 اين معتقدند منتقدان. گرفت اعتبار و
 دولت كامل سيطره هدف با ها انحالل
 عظيم هاي درآمد بر نژاد احمدي

 گويي پاسخ به مجبور آنكه بدون نفتي
 شده انجام باشد مالي ناظر نهادهاي به

 .است
دانستني است كه : انقالب اسالمي

مقايسه درآمدهاي نفتي در دوره هاي 
جنگ و هاشمي رفسنجاني با درآمد 
ايران در دوران حكومت احمدي نژاد 

چرا كه ارزش دالر كاهش . صوري است
مقايسه واقعي مي بايد بر . يافته است

  . يداساس ارزش ثابت دالر بعمل آ
  

خالص واردات خدمات، از * 
برابر شده  18، 1387تا  1380
  :است

  
كه  –، سرمايه 88آبان  3در  ◄

: اطالع داده است –امتيازش لغو شد 

 سال در دالر ميليارد 18 از واردات 
 87 سال در دالر ميليارد 5/68 به 1380
 همچنين. است شده برابر 8/3 و رسيده
 خدمات واردات خالص ميزان

 از) خدمات صادرات منهاي رداتوا(
 به 1380 سال در دالر ميليون 495 رقم

 1387 سال در دالر ميليون 8837
 شده برابر 18 مدت اين طي و رسيده
 بانك هاي گزارش براساس. است

 گاز و نفت صادرات ميزان مركزي
 از ساله هشت دوره اين طي نيز كشور
 به 80 سال در دالر ميليارد 3/19 رقم

 و رسيده 87 سال در دالر ياردميل 8/81
 صادرات ميزان و شده برابر 2/4

 ساله هشت دوره اين طي نيز غيرنفتي
 7/18 به دالر ميليون 4565 رقم از

 شده برابر 1/4 و رسيده دالر ميليارد
 تراز كاال واردات ميزان: جنوبي.است

 ميليون 5985 مثبت از نيز جاري حساب
 دالر ميليون 23987 به 80 سال در دالر
 شده برابر چهار و رسيده 87 سال در

 انتظار ميزان همين به نتيجه در و است
 و كشور ارزي ذخاير كه بوده اين

 ذخيره حساب موجودي همچنين
 در ها سال اين طي .يابد افزايش ارزي

 مثبت تراز دالر ميليارد 105 مجموع
 افزايش. ايم داشته جاري حساب
 خدمات خالص نسبت خدمات واردات

 صادرات منهاي خدمات ارداتو(
 طي كاال صادرات كل به) خدمات
 07/2 از 1380-87 هاي سال دوره
 درصد 83/8 به 1380 سال در درصد

 داراي و شده بالغ 1387 سال پايان در
  .است بوده درصدي 76/6 افزايش

 

، مردم 88آبان  13در 
فقيه،  واليتايران 

 58آبان  13فرآورده 
  :را نفي كردند

  
  

خبرهاي تجاوزها به : اسالميانقالب 
حقوق انسان، روزمره، در سايت انقالب 

مجموعه اي از . اسالمي انتشار مي يابند
بديهي . آنها را در اين فصل مي آوريم

است كه اين مجموعه مشتي از خروار 
مردم : بهمين خاطر گويائي دارد. است

ايران خشونت كور رژيم را شكست دادند 
ادن به جنبش وقتي همزمان با ادامه د

ورده آفر. خود، به واليت فقيه نه گفتند
را نفي و واليت جمهور  58بان آ 13

  :مردم را  اثبات كردند
، به گزارش فعالين ٨٨مھر  ٢٨در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران،  صفر 
سالگی مرتکب  ١٧انگوتی که در سن 

جرم شده بود برای اجرای حکم اعدام به 
وين انتقال داده شد سلول انفرادی زندان ا

و قرار است که صبح روز چھارشنبه حکم 
  .اعدام او به اجرا در آيد

، به گزارش ميزان،  ٨٨مھر  ٢٨در ◄ 
بنابر گزارش روابط عمومی نھضت آزادی 
ايران، مھندس امير خرم عالوه بر ممنوع 
الخروج شدن در فرودگاه بين المللی امام 

 خمينی بازداشت شده است
، به گزارش مجموعه ٨٨مھر  ٢٩در ◄ 

بشر در ايران، روزبه و  فعاالن حقوق
جو که به  رامين تھرانی دو برادر دانش

جويی خويش در  ھای دانش دليل فعاليت
 ١٩در تاريخ  ٨٨ – ٨٧سال تحصيلی 

خرداد امسال بازداشت شده و پس از 
واواک  ٢٠٩چندين ماه نگھداری در بند 
وين زندان ا ٨که از سه ھفته پيش به بند 

 .منتقل شدند، امروز به دادگاه برده شدند
. اتھام آنھا محاربه و تبليغ عليه نظام است

  .محاکمه آنھا به تأخير افتاد

، صالح نيک بخت ٨٨مھر  ٢٩در ◄ 
وکيل مدافع ھيوا بوتيمار  اعالم کرد که 

 ٨دادگاه تجديد نظر ھيوا بوتيمار را به 
پيشتر .سال حبس تعزيری محکوم کرد

دوی ھيوا بوتيمار را به اتھام دادگاه ب
فعاليت تبليغی عليه نظام به يکسال حبس 

 ١٠و خريد و فروش مھمات جنگی به 
سال حبس تعزيری  ١١سال حبس  جمعا 
  .محکوم کرده بود

،  به گزارش کميته ٨٨مھر  ٢٩در ◄ 
گزارشگران حقوق بشر، سھيال قديری که 

روزھاش به اعدام  ۵به اتھام قتل فرزند 
ده بود، بامداد امروز،  در زندان محکوم ش

مرد ديگر به  ۴ھمچنين . اوين اعدام شد
. ھمراه اين متھم، به دار آويخته شدند

الزم به ذکر است به صفر انگوتی نوجوان 
محکوم به اعدام با تالش قاضی جابری 
يک ماه مھلت داده شد و وی اعدام 

  .نگرديد
، به گزارش کرمانشاه ٨٨مھر  ٣٠در ◄ 

نفر از اساتيد دانشگاه  ٩٠ش از پست،  بي
رازی کرمانشاه با ارسال نامه ای به محمد 
مھدی خدايی ، رئيس دانشگاه ، خواستار 
لغو احکام انضباطی صادره برای فعاالن 

 .دانشجويی آن دانشگاه شدند
، يکی از بستگان ٨٨مھر  ٣٠در ◄

محمد کيانوش راد اطالع داد كه توسط 
. است نيروھای امنيتی بازداشت شده

کيانوش راد عضويت ھيات علمی 
دانشگاه، نماينده سابق مجلس در دوره 
ششم و عضو جبھه مشارکت و سازمان 

 .مجاھدين انقالب اسالمی بوده است
تن  ٢۵٠٠، بيش از ٨٨مھر  ٣٠در ◄ 

از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف با 
امضای نامه ای سرگشاده خواستار لغو 

نشجويان احکام محروميت از تحصيل دا
 .اين دانشگاه شدند

، به گزارش آژانس ٨٨مھر  ٣٠در ◄  
اين خبر،  كارگران كارخانه مھيا مان 
اصفھان كه واقع در شھرك صنعتي 
مورچه خورت ميباشد در اقدامي 
اعتراضي به پرداخت نشدن حقوق و 

ماھه سال جاري در مقابل  ١٠مزاياي 
استانداري اصفھان دست به تحصن و 

و خواستار احقاق حقوق اجتماع زدند 
 . خود شدند

، بازداشتگاه مرصاد ٨٨مھر   ٣٠در ◄  
شايد اکثر : تير تھران ٧در ميدان 

شھروندان تھرانی با عبور از ميدان ھفت 
تير ساختمان بزرگ و نسبتا زيبايی در 
ضلع شمالی اين ميدان مشاھده کرده 
باشند ، اين ساختمان که سالھا ساختن و 

جاميده در ابتدا توسط اتمام آن بطول ان
يکی از برجسازان معروف تھران بنام 
حدادی سنگ بنايش گذاشته شد تا که در 

در پرونده ای که برای وی  ١٣٧٩سال 
مفتوح شد از سوی قوه قضائيه توقيف 

نيز به وزارت  ١٣٨٠گرديده و در سال 
دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح برای 

سال در . احداث فروشگاه اتکا واگذار شد
نيز درحاليکه ساخت آن به اتمام  ١٣٨۶

رسيده بودوزارت دفاع مالکيت آنرا به 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی واگذار می 

 . نمايد
اما اين بنای نسبتا وسيع که ظاھر     

زيبايش باطن پليدش را پنھان نموده مدت 
يکسال است که بازداشتگاھی است بنام 
 مرصاد و بر اساس اطالعات رسيده

زندانی انفرادی و  ٣٠٠ظرفيت پذيرش 
يکھزار نفر متھم در بندھای عموميش را 

 . دارد
در باالی اين بازداشتگاه سه ديش     

مخابراتی وجود دارد که از آنھا برای 
ارتباطات استفاده می شود، البته اينکه آيا 

پارازيت  از اين ساختمان ھم برای پرتاب 
عی استفاده می شود يا خير ھنوز اطال

نيست ، در گرداگرد اين ساختمان دوربين 
ھای کنترل مدار بسته ايکس سی و شش 
وجود دارد که باالترين زاويه ديد و کيفيت 

 . را دارد
اين بازداشتگاه سه طبقه می باشد و    

. چھار طبقه نيز در زير زمين دارد 
مجاری ورود و خروج متھمان و پرسنل 

تمان و آن در دو کوچه باال و پائين ساخ
سه پالک آنورتر بنا می باشد که در 
عکسھای ماھواره ای بوضوح قابل ديد 

  اين بازداشتگاه ھم اکنون در اختيار . است 
  12در صفحه 

  

 ترس از سرنوشت؟
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سپاه محمد رسول هللا تھران است که زير 
نظر سردار عراقی می باشد ، پيش از اين 
خبرھايی از حضور و دخالت نقدی در 

مان می آمد تا بازداشت و بازجويی از متھ
که خبر انتصاب نقدی به فرماندھی 
سازمان بسيج آن اخبار تائيد نشده را تائيد 

 .نمود
نقدی با سوابق بی شماری ازاحداث 
بازداشتگاھھای بی نام نشان و بازجويی 
و شکنجه از متھمان مواجه ھست و 
اکنون ھم بازداشتگاھی با اين وسعت و 

  . حتما مجھز در اختيارش ھست
، به گزارش نوروز، ٨٨مھر  ٣٠در ◄ 

دکتر داوود روشنی عضو شاخه جوانان 
جبھه مشارکت و نايب رئيس استان تھران 
اين شاخه پس از احضار به دفتر پيگيری 
واواک  و مراجعه به آنجا بازداشت شده 

 ١٢روشنی رئيس ستاد منطقه   .است
فرزندان ( ٨٨تھران و رئيس ستاد شاھد 

ياست جمھوری در انتخابات ر) ٨٨شھيد 
او ھمچنين فرزند شھيد نيز . اخير بود

 .ھست
دکتر روشنی ھجدھمين عضو جبھه  

مشارکت ايران اسالمی است که روانه 
زندان می شود و خبرھا حاکی از بازداشت 
عضو نوزدھم جبھه مشارکت دارد که به 
محض تاييد اين خبر جزئيات آن نيز 

 .منتشر خواھد گرديد
گزارش نوروز، ،  به ٨٨مھر  ٣٠در ◄ 

خنده را " جواد ماھزاده که رمان او با نام 
که رمانی است درباره دھه " از من بگير

از نگاه يک نوجوان و اين روزھا  ۶٠
توسط داوران جايزه ھای ادبی در حال 
داوری است و در نظر سنجی ھا يکی از 
چند رمان مورد توجه خوانندگان است ، 
ه صبح امروز ھنگامی که قصد رفتن ب
  .محل کار خود را داشت ، بازداشت شد

،  به گزارش سايت ٨٨آبان  ١در ◄ 
نوروز، در مراسم دعای کميل که در خانه 
پدر ھمسر شھاب طباطبايی برگزار شد 

   .نفر بازداشت شده اند ۶٠نزديک به 
: ، به گزارش دوارنيوز٨٨آبان  ١در ◄

شيخ مھدی کروبی که مقارن ظھر جھت 
مطبوعات در محل اين بازديد از نمايشگاه 

نمايشگاه حضور يافته بود پس از بازديد 
با ھجوم  ١۵از چند غرفه حدود ساعت 

ھا مواجه شد که  تعدادی از لباس شخصی
با در دست داشتن چماق و توھين به او به 
وی حمله کردند و در اقدامی ھتاکانه 

 .عمامه وی را از سرش انداختند
ن ،  به گزارش فعالي٨٨آبان  ٢در ◄ 

حقوق بشر ودمکراسی در ايران،  تعداد 
زيادی از مادران اعتراضات ھفتگی خود 
را عليه سرکوب خونين و ادامه بازداشت 
تعدادی از دستگير شدگان اخير  و صدور 

آنھا . احکام سنگين عليه آنھا  ادامه دادند
در پارک الله تجمع کردند و خواستار 
آزادی مادران زندانيان سياسی و محاکمۀ 
آمرين و عاملين سرکوب خونين مردم 

  .ايران شدند
، به گزارش نوروز،  ٨٨آبان  ٢در ◄ 
مرد در مراسم دعای کميل   ۴٣زن و  ٢٨

نفر از زنان به نام  ۴. بازداشت شده اند
ھای سعيده کردی نژاد، محبوبه حقيقی، 
مريم طباطبايی و مينويی نيز به زندان 

 .اوين منتقل شدند
فراد می توان به دکتر از جمله اين ا     

محمد کيانوش راد، سعيد نورمحمدی، 
ھادی حيدری، محمدحسين خوربک، 
اسماعيل صحابه، ميثم وره چھر، محبوبه 
حقيقی، محمدامين شيرزاد، ايمان ميراب 
زاده و برادر عبدهللا رمضانزاده اشاره 

  .کرد
در : ، موج سبز آزادی ٨٨آبان  ٢در ◄ 

خانم فاطمه ، ١٣٨٨ام خرداد ماه  روز سي
سمسارپور به ھمراه فرزندش كاوه 

تيراندازھاي  ھاي تك ميراسدالھي با گلوله
وابسته به سپاه پاسداران و بسيج به 

فاطمه كه با پسر . شدت زخمي شد
ي خود  خردسالش و در نزديكي خانه

ھا براي  ي ھمسايه ايستاده بود به گفته
ھاي  كسب اطالع از وضعيت خيابان

مردمي كه در آن حوالي اطراف و كمك به 
بودند به كوچه آمده و به ھنگام تيراندازي 
. خود را سپر فرزند كوچكش كرده بود

ي سينا واقع در خيابان  منزل او در كوچه
خوش شمالي قرار داشت كه چند متر با 

در ورودي اين . خيابان آزادي فاصله دارد
كوچه نيز ساختماني متعلق به نيروي 

شود كه در  گفته مي. انتظامي قرار دارد
ام خرداد از اين ساختمان  روز خونين سي

وابسته به  نيروي انتظامي براي 
گران  تيراندازھا و سركوب سازماندھي تك

بسيج استفاده شده و مركزي براي تجمع 
آيا شھيد . و ھدايت آنھا بوده است

سمسارپور از ھمين ساختمان مورد ھدف 
 قرار گرفته است؟

ه گزارش آژانس ، ب٨٨آبان  ٢در ◄ 
ايران خبر، چندين ھزار از مردم و جوانان 

مصالی تھران , معترض عصر روز جمعه
راتبديل به صحنه ی اعتراض عمومی 
خود کردندوشعارھای تند عليه سران نظام 
سر دادند وسياست خارجی حكومت رابا 

اين در .شعار مرگ برروسيه تقبيح نمودند
حالی است که گروھی از بسيجی ھای 

بسته به حکومت با پرتاب کفش سعی وا
داشتند حرکت ھايی مانند منتظرالزيدی را 

اما شواھد نشان می دھد که .تقليد کنند
بسياری ازکفش ھای پرتاب شده توسط 

سايت ,بسيجی ھاومسئولين خبرگزاری ھا
ھا وروزنامه ھای دولتی کفش ھايی بود 
که قبال در غرفه ھای مزبور جاسازی 

ان کودتا وسرکوب درواقع سر.شده بود
تالش داشتند با راه انداختن چنين مناظری 
تبليغ کنند که معترضين وابستگان آمريکا 
ھستند که مردم با پرتاب کفش به سراغ 

اماجمعيت معترض با به ھم .آنھا رفته اند
پيوستگی ودر صفوف فشرده برای حدود 

ساعت مصالی تھران را به محل  ٢
به .دعمومی اعتراضی خود تبديل کردن

طوری که حراست ومسئولين خبرگزاری 
ھای وابسته مجبور شدند از نيروھای 

  .امنيتی ونظامی درخواست کمک کنند
مردم معترض تنھا با نزديک شدن زمان   

ورود گارد ويژه ونيروھای سپاھی 
سرکوب گرمتفرق شدند اما فضای 
اعتراض خود را به  خيابان ھا وايستگاه 

ز سرايت ھای مترو بھشتی ومصال ني
اين تدبير مردم معترض در جھت .دادند

عدم دستگيری ورھايی از خطر بازداشت 
از طرفی اعتراض در .صورت گرفت

نمايشگاه مطبوعات به حدی گسترده بود 
که تمام سايت ھا وخبرگزرای ھا مجبور 

  .شدند آن را پوشش خبری دھند
، به گزارش کميته ٨٨آبان  ٣در ◄ 

ترمسي و  گزارشگران حقوق بشر، حسام
شدگان  اكبر اجدادي دو تن از بازداشت

وقايع پس از انتخابات كه در كليه جلسات 
ھاي علني نيز حضور داشتند، از  دادگاه

و  ٢٨دادگاه انقالب به  ١۵سوي شعبه 
  .ماه حبس تعزيري محكوم شدند ٣٢
 ۶و  ١٠ترمسي و اجدادي در تاريخ     

تيرماه در منزل و محل كارشان بازداشت 
آنھا به . الف انتقال يافتند - ٢و به بند  شده

روز در سلول انفرادي نگھداري  ۴۵مدت 
 منتقل شدند ٢۴٠شده و پس از آن به بند 

.  
ھمچنين مطابق اخبار رسيده از بندھاي    

تن از  ۴٠عمومي زندان اوين، بيش از 
شدگان حوادث پس از انتخابات  بازداشت

احكام " ھا كف خياباني" موسوم به 
سال حبس تعزيري  ۴تا  ٢يني از سنگ

اين افراد كه غالبا . اند دريافت كرده
ھا مطرح نشده،  نامشان نيز در رسانه

عمدتا از سوي حفاظت اطالعات سپاه 
الف - ٢پاسداران بازداشت شده و در بند 

 .اند زندان اوين، نگھداري شده
، به گزارش ھرانا،  ٨٨آبان  ٣در ◄ 

س تعزيری دادگاه انقالب حکم سه سال حب
را به مجيد حسن زاده از اعضای شاخه 
دانشجويی ستاد ميرحسين موسوی ابالغ 

نامبرده که در زمان آغاز اعتراضات  .کرد
پس از انتخابات بازداشت شده دليل 
محکوميت سنگين خود را سر باز زدن از 
قبول ايفای نقش در دادگاھھای نمايشی 

  .می داند
  ، به گزارش ھرانا٨٨آبان  ٣در ◄ 

سال و  ٢دادگاه انقالب حکم به محکوميت 
" حسام ترمسی"ماه حبس تعزيری  ۴

ساله به اتھام شرکت در  ١٧نوجوان 
اين  .اعتراضات مدنی پس از انتخابات داد

دادگاه  ٢۶حکم به آقای ترمسی در شعبه 
انقالب ابالغ شد، نامبرده که فاقد وکيل 

مدافع است به اين حکم اعتراض نموده 
   .است
، به گزارش ايلنا، ٨٨آبان  ٣در ◄ 

جمعی از کارگران کارخانه چينی البرز در 
اعتراض به خلف وعده کارفرما و 
پرداخت نشدن مطالبات خود برای ساعاتی 
جاده اصلی شھرک صنعتی البرز را 

   .بستند
، نشريه دانشجويی ٨٨آبان  ٣در ◄ 

بيداری به مدير مسئولی نسترن رفيعی 
نشگاه شيراز توسط معاون فرھنگی دا

اين نشريه پس از انتشار .  توقيف شد 
دکتر عباسی .شماره توقيف شده است ١١

معاون فرھنگی دانشگاه شيراز علت 
توقيف اين نشريه را تشويش اذھان 
عمومی، تريب دانشجويان به انجام اعمال 
خالف قانون و چاپ مطالب غيرواقع اعالم 

  .کرد
، به گزارش موج سبز ٨٨آبان  ۴در ◄ 
زادی در يک  نامه که مھرھای خيلی آ

محرمانه و فوری بر آن نمايان است، 
معاون مطبوعاتی وزير ارشاد دولت 
کودتا با اشاره به نزديک شدن به روز 

آبان و آماده شدن حاميان جنبش سبز  ١٣
برای حضور در اين راھپيمايی عمومی از 

تحرک "حاميان جنبش سبز با عنوان 
آستانه روز  گروه ھای مخالف نظام در

ياد کرده و آن را با ھدف " آبان ١٣
منحرف نمودن افکار عمومی از مراسم "

" روز ملی مبارزه با استکبار جھانی
احتماال : "دانسته و عنوان کرده است

برخی جريان ھای سياسی داخلی نيز در 
ادامه مسائل پس از انتخابات رياست 
جمھوری قصد بھره برداری سياسی و 

مش جامعه را از اين روز برھم زدن آرا
 ."داشته باشند

وی با اشاره به ساير دستورالعمل ھای    
دولت کودتا در سانسور کامل اخبار 
مربوط به نامزدھای معترض ادامه داده 

پيرو مکاتبات قبلی و با تاکيد بر : "است
اينکه موضوع انتخابات دوره دھم رياست 
جمھوری با توجه به تاييد مراجع رسمی 

ونی، خاتمه يافته است خواھشمند و قان
است  از درج ھرگونه خبر، عکس و 
مطلبی که موجب ايجاد تنش در جامعه و 
بر ھم زننده نظم عمومی است جدا 

اين نامه که به ."خودداری به عمل آيد
امضای عليرضا ملکيان معاون مطبوعاتی 

 . وزارت ارشاد رسيده است 
، به گزارش  شبکه ٨٨آبان  ۴در ◄ 

راه سبز، جمع کثيری از کارگران جنبش 
شرکت کارخانجات مخابراتی راه دور 
شيراز در اعتراض به نحوه خصوصی 
سازی صنايع خواستار مطالبات صنفی 
خود شدند و با تجمع در مقابل استانداری 

 .فارس اعتراض کردند
اين کارگران که از نحوه خصوصی   

سازی شرکت خود ناراضی بودند شعار 
خصوصی شديم بيکار و  بخش"می دادند

زندگی و معيشت حق "،"بی پول شديم
به نحوه واگذاری شرکت "مسلم ماست

مخابرات ايران و ھمچنين وضعيت صنفی 
 .خود اعتراض داشتند

، به گزارش واحد ٨٨آبان  ۴در ◄ 
کارگری مجموعه فعاالن حقوق بشر در 
ايران، کارگران لوله چدنی اھواز در 

در  چھارمين روز اعتراضات خود
خصوص عدم پرداخت ده ماه حقوق خود 
اقدام به تجمع و راھپيمايی در چھارراه 

متری و طالقانی  ٣٠نادری و خيابانھای 
اھواز کردند، نيروھای انتظامی که در طی 
روزھای قبل تنھا نظاره گر اين اعتراضات 
بودند در طی اعتراض روز جاری 
خواستار پايان يافتن اعتراضات و پراکنده 

 .کارگران شدندشدن 
با عدم قبول اين خواسته نيروھای 
انتظامی از سوی کارگران معترض، اين 
نيروھا به جمعيت کارگران يورش برده و 
با اين اقدام تجمع را به خشونت کشاندند، 
در اين رابطه عالوه بر تعدادی از کارگران 

 ۵٠که زخمی شده اند، دست کم بازداشت 
از . تکارگر ديگر نيز گزارش شده اس

سرنوشت کارگران بازداشت شده اطالعی 
 .در دست نيست

، به گزارش فعالين ٨٨آبان  ۴در ◄ 
حقوق بشر و دمکراسی در ايران، در 
زندان گوھردشت کرج ، زندانيان 
سلولھای انفرادی معروف به سگ دونی 

زندان گوھردشت در اعتراض به  ١بند 
شرايط قرون وسطائی و شکنجه ھای غير 

به اعتراضات گسترده زدند  انسانی دست
و برای چند ساعت سالن سلولھای 

را به تصرف خود  ) سگ دونی(انفرادی 
 . در آوردند

،  به گزارش مردمک،  ٨٨آبان  ٧در ◄ 
جمعيت تالش برای جھانی «دفتر کار 

که در زمينه مسايل » شايسته کودکان
کودکان کار و خيابان در تھران فعاليت 

توسط افراد  کند، روز چھارشنبه می
اين سازمان  .ناشناس مھر و موم شد

 ١٣٨٣از سال ) او.جی.ان(غيردولتی 
تاکنون در زمينه مشکالت و مسائل 

 .کودکان فعال بوده است
، به گزارش فعالين ٨٨آبان  ٧در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران،  دادگاه 
انقالب سمنان زندانی سياسی  طيبه نبوی 

ماه حبس  ٣ی  را به احکام غير انسان
سال زندان تعليقی محکوم  ١تعزيری و  

 ٢زندانی سياسی طيبه نبوی بيش از  .کرد
ماه پيش با يورش مامورين واواک 
دستگير و به زندان منتقل شد  در طی اين 
مدت تحت فشارھای بازجويان واواک  و 
در شرايطی بسيار سخت و بالتکليف  

  . قرار داشت
، به گزارش ٨٨آبان  ٧در ◄ 

شھرزادنيوز،  در فھرستی که موسسه 
مطالعاتی لگاتوم از شاخص رونق در سال 

ارائه داده است، ايران در ميان  ٢٠٠٩
قرار گرفته  ٩۴ی  کشور در مرتبه ١٠۴
ھايی  در اين مجموعه زيرفھرست. است

زمينه وضعيت  ٩نيز وجود دارند که در 
. اند کشورھای مختلف را ارزيابی کرده

ھا چنين  اين زيرفھرستجايگاه ايران در 
، ٧٩ھای اقتصاد کالن  رشد و بنيان: است

، نھادھای ۶٩کارآفرينی و ابتکار 
، بھداشت ۵٩، آموزش ٩٣دموکراتيک 

، نحوه اداره حکومت ٨٨، ايمنی ٧٠
، سرمايه ١٠١، آزادی فردی ١٠٢

 .٨٢اجتماعی 
ی تحقيقاتی لگاتوم وابسته به  موسسه   

ی مالی  شرکت معتبر اقتصادی و مشاوره
المللی لگاتوم است که تمرکز آن بر  بين

   .باشد گذاری در بازار جھانی می سرمايه
، براساس آخرين جدول ٨٨آبان  ٧در ◄ 

شاخص تبعيض جنسی ساليانه اعالم 
کشور نام ايران با  ١٣۴شده، در ميان 

قرار  ١٢٨در رديف  ٠.۵٨۴شاخص 
الزم به توضيح است که اين . گرفت

متغير است و به اين  ١تا  ٠شاخص بين 
معنی است که اگر شاخصی نزديک به 
صفر باشد تبعيض جنسی بسيار پايين 

شود  نزديک می ١است و ھر اندازه که به 
 .يابد تبعيض افزايش می

بر اساس آماری که توسط مجمع اقتصادی 
) برگزار کننده اجالس داووس(جھان 

٪ از کشورھا در بحث ۶٧  ارائه شد،
اند  د و پيشرفت داشتهتبعيض جنسی بھبو

٪ از کشورھا نيز وضعيت ٣٣که  در حالی
 .اند بدتری داشته

، به گزارش کرمانشاه ٨٨آبان  ٧در ◄ 
پست، سيامن غياثی دانشجوی دانشگاه 
رازی کرمانشاه توسط اداره اطالعات 
شھرستان کرمانشاه بازداشت و تاکنون از 

. سرنوشت وی خبری در دست نيست 
وی کميته انضباطی اين غياثی اخيراً از س

دانشگاه احضار و به دو ترم تعليق 
 . محکوم شد

، ھويت زن جوانی که ٨٨آبان  ٨در ◄ 
اش را کشته بود، بعد از  روزه۵فرزند  

؟  ھويت واقعی زن جوانی !اعدام افشا شد 
 ۵که ھفته گذشته به اتھام قتل نوزاد 

اش به دار آويخته شد با مراجعه  روزه
به دادسرای جنايی يکی از بستگانش 

بدين سان، دستگاه . تھران فاش شد
قضائی کسی را محکوم و اعدام کرده که 

  .ھويت او را احراز نيز نکرده بوده است
، به گزارش فعالين ٨٨آبان  ٩در ◄ 

حقوق بشر ودمکراسی در ايران،  تجمع 
اعتراض ھفتگی  مادران  عليه سرکوب 

م خونين و ادامه بازداشتھای  اخير  عليرغ
اينکه تعداد زيادی از نيروھای 
سرکوبگربا حضور خود سعی در ممانعت 
از شکل گيری  آن داشتند ادامه يافت 
مادران عزادار خواستار آزادی زندانيان 
سياسی و محاکمۀ آمرين و عاملين 

 .سرکوب خونين مردم ايران ھستند
، بگزارش جوان،  طاھا ٨٨آبان  ٩در ◄ 

مبارزه با طاھری، جانشين دبيرکل ستاد 
رواج مواد مخدر : مواد مخدر، گفته است

در ميان دانش آموزان مدارس حاشيه 
براساس بررسی . شھر نگران کننده است

ھای صورت گرفته دربرخی از مدارس 
آموزان  حاشيه ای نقاط آسيب پذير دانش

مصرف کننده مواد مخدر حضور دارند با 
توجه به بافت فرھنگی و اجتماعی اين 

گ ھای خطر، در خصوص مناطق زن
رواج مواد مخدر در ميان دانش آموزان 

دو دھم  .اين منطقه به صدا در آمده است
معتادان کشور را دانش آموزان تشکيل 

  .می دھند
، به گزارش سايت ٨٨آبان  ١٠در ◄ 

عصرايران، يكی از خبرنگاران اروميه ای 
با تلفن ھمراھش مشغول عكسبرداری از 

ريك برای استاندار ده ھا پارچه نوشته تب
جديد آذربايجان غربی بود كه ناگھان 
مأموران مستقر در استانداری به سمت 
وی رفته و پس از مشاجره لفظی او را به 
 .شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند

ماموران به كتك زدن وی در پياده روی 
مقابل استانداری بسنده نكرده و با كشاندن 

ستانداری ، اين خبرنگار به داخل محوطه ا
 .به ضرب و شتم جمعی وی ادامه دادند

، فرھاد توحيدی ٨٨آبان  ١٠در ◄ 
مقام مديرعامل خانه سينما در  قائم
ترس از وگو با خبرنگار ايلنا، بعد از  گفت

  سرنوشت؟
الخروج شدن تعدادی از  يادآوری ممنوع

بعد از انتخابات و : ھنرمندان، گفته است
از  نفر ١۵حوادث پيش آمده تعداد 

آمده   سينماگران به دليل مشكالت پيش
دستگير شده اند ضمن آنكه يكی از 
مستندسازان نيز از سال قبل در بازداشت 

  .است
، به گزارش نوروز،  ٨٨آبان  ١٠در ◄ 

علی سميع زاده عضو کميته اطالع رسانی 
جبھه مشارکت و رئيس کميته اطالع 
رسانی منطقه تھران و عضو تحريريه 

ی ياس نو و صدای عدالت، در روزنامه ھا
آبان توسط نيروھای امنيتی بازداشت  ٩

 .شده است
آبان  ١٣، در آستانه ٨٨آبان  ١١در ◄ 

و در ادامه برخورد با دانشجويان دانشگاه 
مازندران،  سياوش رضائيان ، عضو 
شوراي عمومي انجمن اسالمي 
دانشجويان دانشگاه مازندران و اشكان 

كسيون مدرن ذھابيان دبير سابق فرا
انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 
فردوسي و علوم پزشكي شھر مشھد در 

  شھر بابلسر بازداشت شدند
، به گزارش ٨٨آبان  ١١در ◄ 
روزنامه سرمايه براساس تصميم :ايلنا

ھيات نظارت بر مطبوعات در جلسه 
   .مورخ يازدھم آبان لغو امتياز شد

، به گزارش ھم ٨٨آبان  ١١در ◄ 
خانواده زندانيان سياسی از ساعت ميھن، 

در . صبح  در برابر مجلس تجمع کردند١١
اين تجمع ھمسران، مادران، و فرزندان 
. زندانيان سياسی حضور داشتند

ھای زندانيان سياسی در سكوت و  خانواده
ھای عزيزان  با در دست داشتن عكس

شان اعتراض خود را نسبت به ادامه  دربند
طلب و  اصالح بازداشت فعاالن سياسی

 .نگاران در بند اعالم كردند روزنامه
، به گزارش ايرنا، ٨٨آبان  ١١در ◄ 
کارگر شرکتي بخش نظافت و فضاي ۴۵

سبز شھر حاجي آباد ھرمزگان در 
اعتراض به از دست دادن شغل خود مقابل 
شھرداري و فرمانداري اين شھر تجمع 

   .کردند
، به گزارش ايلنا، ٨٨آبان  ١٠در ◄ 
ده احمد زيدآبادي  که درپی تقلب پرون

بزرگ و جنبش مردم توقيف شده است، با 
صدور كيفرخواست به دادگاه انقالب 

   .اسالمي تھران ارسال شد
  
  

  15در صفحه 

 ترس از سرنوشت؟
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 خواهانهينبش آزادج
 شوديم روزيمردم پ
 )۶( ...اگر

  
و  يابي شهيبدون ر ليدل نيبه هم

استبداد  يها هيبا پا ريگيمبارزه پ
كه باعث  يمعه و عواملموجود در جا

به  ميتوان ينم شونديآن م ديباز تول
و  شيمردم بر سرنوشت خو تيحاكم
از  يآن ناش يكه قوا يحكومت ليتشك

 يبرا نيبنا برا.  ميباشد برس ياراده مل
 يفردائ يو برپائ ياستقرار دمكراس

 ياز امروز با كالم ديبا يم كيدمكرات
شفاف بدون  يروشن و قاطع و هدف

را  يريومس  طيابهام شرا يذره ا
تا بعد از محو نظام  ميبوجود آور

 كتاتورييحاكم گرفتار د يكتاتوريد
 ينهادها يدمكراس. مينگرد يگريد

خاص خود را دارا  ياسيو س ياجتماع
فرهنگ خاص  نيباشد و عالوه بر ا يم

 نياز هم ديپس با.  طلبد يخود را م
جامعه  يارتقاء وجدان علم يامروز برا

 يبه گسترش فرهنگ دمكراساقدام 
و  ميو ضمن آموزش خود، تعل مينمائ
با . ميآغاز كن نهيزم نيرا در ا تيترب
مباحث روشنگرانه و  افتني انيجر

و  يآموزش روزانه فرهنگ آزاد
است كه فرهنگ جامعه  يمردمساالر

فرهنگ  دنيشود و با غنا بخش يم يغن
در جامعه  يجامعه آرام آرام دمكراس

 نيو در ا شوديم نهيدو نها داريپا
 ميداشته باش ديام ميتوان يصورت م

 ياستبداد كنون يپس از بركنار
. بر ما حاكم نگردد يگرياستبداد د
در  ديچنان با يدمكراس ياسيفرهنگ س
و  چكسيشود تا فردا ه نهيجامعه نهاد

بنام  ينتواند حت يگروه و حزب چيه
 يكتاتوريو حقوق بشر د يدمكراس

.  ديبقاء و حاكم نماخود را در كشور ا
راستا است كه بعد از طرح و  نيدر هم

 -  يآزاد - شعار استقالل  انيب
گرفتم در حد  ميتصم يرانيا يجمهور

سه مقوله را از  نيا ميتوان خود مفاه
 يمختلف مورد بحث و بررس يايزوا

و  يآزاد –استقالل  رايقرار دهم ز
  كي يمردم سه عنصر اساس تيحاكم

هر  يباشند و نف يم كيجامعه دمكرات
 يم يگريد ينف يكدامشان به معن

 خاًيدر مقاله قبل گفته شد كه تار. باشد
و رجال  امداراناز زم يبجز برخ

كسب قدرت و حفظ  يبرا هيبق يرانيا
 دهيقدرت خود استقالل وطن را ناد

 گانگانيبا ب يگرفته اند و  ضمن همكار
 رانيا يدادن به آنان حقوق مل ازيو امت
را به باد فنا داده اند و  انينرايو ا

دخالت  رانيرا در امور ا انيخارج
 .داده اند

 
  يهمه شاه جو رانيا سواران
 يبه ضحاك رو كسرينهادند 

  خواندند نيبر او آفر يشاه به
 ساختند نيزم رانيورا شاه ا

 يم نايس يدر سر گذشت ابوعل    
روشنفكران بخارا  شيمدتها پ:  ميخوان
وز هر ماه در خانه ر نيآخر انيدر پا

 يجمع م نايس يپدر ابوعل نايعبداهللا س
آن شب تعدادشان جهار تن بود . شدند

از  يكياهل طوس  ياز جمله فردوس
حل  يخراسان بود و اكنون برا ينواح

به بخارا  يملك يدعوا كيو فصل 
....... و  يرونيآمده بود و ابن احمد ب

«  ديگو يم ياز زبان فردوس سندهينو
 ان،يفتح اعراب و سقوط ساسان از زمان
 يم ينابود يچهار نعل به سو ميما دار

خاك كشورمان قطعه قطعه شده . ميرو
 ار،يآل ز ه،يآل بو ان،يسامان. است
همه سلسله ها و  نيا..... انيكاكوئ

هرج و مرج  درپادشاهان كوچك كه 
....  هيو در سا. كنند يمطلق سلطنت م

از  كند و يم يعقاب ترك با آنان باز
در . كند يم ياختالفشان بهره بردار

پادشاهان به منظور  نيواقع اگر ا
از  يسپاه خود افواج كامل تيتقو

نكرده بودند،  ريغالمان ترك را اج
اجازه . آمد ينم شيپ يوضع نيچن

درجات  نيتريغالمان به عال نيدادند ا
و مقامات برسند و آنان را با قدرت 

 سردار، رينظ يفراوان به مقامات
حاجب دربار منصوب  رآخورويم

 شانيكردند و در برابرخواسته ها
پادشاهان ،  جهيدر نت. سرفرود آوردن

كه اكنون آماده  دندييزا يياژدها 
 ).1(»خودشان است دنيبلع
متعلق به هزار سال قبل  تيحكا نيا  

است و هنوز مملكت ما به سامان 
هم از استبداد  انيرانياست و ا دهينرس

در  انيز دخالت خارجحاكم و هم ا
علت آنرا . برند يامور كشورشان رنج م

 چيه رايكرد ز يشناخت و بررس ديبا
و  يبدون شناخت قابل بررس يزيچ

 يها و چرائ زهيشناختن انگ. ستيحل ن
تا ما از تكرار خطا  شوديمسائل باعث م
و در كار و راهمان توانا  ميدر امان بمان

). ودتوانا بود هر كه دانا ب(  ميتر شو
مرض و مشكل را شناخت   ديپس اول با

و بعد در صدد رفع مشكل و مرض بر 
 .ميآئ
در امور  انينفرت از دخالت خارج    
 ريو حفظ استقالل كشور از د هنمانيم

وطن  يباز مورد بحث و گفتگو
 حانيابور ،يچون فردوس يپرستان

. بوده است نايس يو ابوعل يرونيب
امر تازه  نرايدر امور ا گانگانيدخالت ب

دخالتها از بعد  نياما ا ستين يا
 .شكل گرفته اند وهيبه دو ش يخيتار

در چهار راه  رانيا كهياز آنجائ=  1
شرق و غرب قرار دارد همواره مورد 

حمالت . تهاجم اجانب واقع شده است
 نيسرزم نيو اشغال ا رانيبه ا گانگانيب

آغاز  انياز دوره هخامنش رانيتوسط ان
آنان عبارتند  نيمهم تر شده است، كه

حمله  ،يحمله اسكندر مقدون:  از
تاتارهاي  ملهاعراب، حمله مغولها و ح

 . يموريت
و دخالت  انيمحور كردن خارج=  2

بدست  رانيدادن آنان در امور ا
زمامداران خودكامه و رجال قدرت 

وطن فروش  انيرانيا ياريپرست و بهم
. 
نقش  خينكته دوم در طول تار    

 يباز رانيدر سرنوشت مردم ا يموثر
آن الزمه  ليو تحل يبررس. كرده است

 ياز گذاشته برا يآموختن درسهائ
 خواهانهياهداف هر جنبش آزاد شبرديپ

 .باشد يم رانيدر ا
 
 زانيشناخت مقوله استقالل بعنوان م با

روابط انسانها است كه آنان قادر 
سلطه  ريبه ز لهينوسيخواهند بود بد

 ينبودن خود پ سلطهريز ايبودن و 
وطن  نيببرند و در ادامه آن مرز ب

 .سازند نيرا مع يو وطن فروش يپرست
آزاد  روابسته،يغ ياستقالل به معن واژه   

 يواژه را هم م نيا. و خودمختار است
 يتوان برا يكشور و هم م يتوان برا

 يبرخ. فرد و جمع استفاده نمود
 فيتعر نيفرد چن كي ياستقالل را برا

فرد با افراد  كي كهيهنگام: كنند يم
نداشته باشد  يمراوده ا چگونهيه گريد

و خود  ازين يب ،وابسته ريبطور مطلق غ
آن  نصورتيمختار خواهد بود و در ا

 فيتعر نيبا ا يبرخ. فرد مستقل است
 كهيكنند از آنجائ ياثبات م نيچن

 جتاًيكنند نت يكشورها باهم مراوده م
 فيتعر .توانند مستقل باشند ينم

استقالل بر مبناي مراوده و عدم مراوده 
نه براي فرد و نه براي كشورنمي تواند 

تازه بحث ما در مورد . اشدصحيح ب
است  تياستقالل از آن جنبه حائز اهم

ارتباط با  زانيكه استقالل را بعنوان م
و تحت سلطه   ميده يقرار م گرانيد

 نيرا با ا يكشور اينبودن فرد  ايبودن 
تا به آزاد  ميكن يم يابيارز زانيم

كشور آشنا  اينبودن آن فرد  ايبودن 
بايد گفت  ده،و اما در مورد مراو. ميشو

شده است  يانسان اجتماع كهياز زمان
در . باشد يم گرانيدر حال مراوده با د

 ينم يانسان چيه ياجتماع يزندگ
 يزندگ گرانيتواند بدون ارتباط با د

 يمكان انسان در كي ميفكر كن. كند
 يم يزندگ يبشر يبدون ارتباط با بن

 يآن فرد بعد از مدت نصورتيكند در ا
 يو ماقبل از اجتماع هياول يبه زندگ

 واناتيگردد و مثل ح يخود باز م

انسان  يزندگ. خواهد كرد يزندگ
با ارتباطات گره خورده است  ياجتماع

 گرانيدر ارتباط او با د يو تكامل انسان
بدون ارتباط در انسان . نهفته است

با خود  ايانسان  رايز ستين ستيحال ز
  در ارتباط است

   ستيچ نمدر اندرون من خسته ندا
كه من خموشم و او در فغان غوغا 

  است
خارج از خود در حال  يايبا دن ايو  

ارتباط با . باشد يمراوده و ارتباط م
ارتباط با همه  يعنيخارج  يايدن

ا و انسانها، همه جوامع، همه كشوره
ما انسانها در  يپس زندگ. همه جهان

 نيو ا رديگ يارتباطات شكل م نيا
 يموجب تكامل جوامع انسان باطاتارت

جاست كه  نيدر ا. شونديو كشورها م
 گرانيروابط ما با د زانياستقالل م

دهد ما  ينشان م زانيم نيو ا گردديم
 رسلطهيز اي، آ ميدر كجا قرار گرفته ا

از  ميكن يش متال ايمسلط و  اي ميا
و در جهت  ميروابط قوا خارج شو

 يگام بر م يو انسان يروابط دوست
 ميكن يم ريو س ميدار

 يم جهينت نيفراز گفتار فوق به د از   
انسانها در ارتباط  يچون زندگ ميرس

پس ارتباط و مراوده با  شوديخالصه م
و  گرانيبد يوابستگ يبه معن گرانيد
ن زنده و انسا ستيمستقل بودن ن ريغ

با  يبدون ارتباط دائم ايوجامعه پو
. ابديتواند رشد و تكامل  ينم گرانيد

كشورها  يافرمول بر نيمسلم است ا
 كياستقالل . كند يم دايهم صدق پ
رود كه  يسئوال م ريبه ز يكشور زمان

قرار  گرانيآن كشورمورد تهاجم د اي
 ايمثل افغانستان و عراق امروز و  رديگيم

 قياز طر مير مستقبطو يدست خارج
بر سرنوشت و حقوق  يعوامل داخل

اتباع آن كشور بكار گرفته شود  يمل
بر  1332سال  ادمرد 28 يمثل كودتا

 ميمستق ريغ ايمصدق و  يدولت مل هيعل
و اشغال سفارت  يريمثل گروگانگ

خط امام  رويپ انيتوسط دانشجو كايآمر
كه  ينيآن توسط شخص خم ديو تائ

ام تا به امروزمردم باعث شد از آن هنگ
 نيا ياشان قربان يو حقوق مل رانيا

« .شوند يقانون رياقدام زشت و غ
را انقالب دوم  يريگروگانگ ينيخم

ها كه در  قياما بنا بر تحق. خواند
 يانجام شده اند، طراح اصل كايآمر

و راكفلر و  نجريسيك يريگروگانگ
 )   2.(»بوده اند ياشرف پهلو

 رانيمختلف ا نيبعناو كهيآنجائ از  
قرار داشته است  گانگانيمورد تهاجم ب

از  رانيمردم ا ياستقالل وطن برا
برخوردار  يخارق العاده ا تياهم

خاطرهمواره و از  نيبد. بوده است
 ياز شعار اصل يكياستقالل  ربازيد

كوشندگان و رهروان استقالل و 
 يبوده است و آنان تا پا هنيم يآزاد

فاع نموده و جان از استقالل كشور د
و وطن فروشان كوشا  نيمتجاوز هيبر عل

سروده  يفردوس كهيبطور. بوده اند
 :است

 
  نباشد تن من مباد  رانيا چو
 تن مباد كيبوم و بر زنده  نيدر ا
  ميسر به سر تن به كشتن ده همه
 ميآن به كه كشور به دشمن ده از
 تيدو ب نيدر ا يفردوس قتيحق در   

كرده  زهيوركشور را تئ كياستقالل 
آنرا  تياهم يفرمولبند كياست و با 

اول  تياو در ب. نموده است انيرا ب
 :ديگو يم
 

  نباشد تن من مباد رانيا چو
 تن مباد كيبوم وبر  نيدر ا

 ديگو يم نجايدر ا يفردوس ميحك   
استقالل  رانياگر بنا باشد كشورم ا
تحت سلطه  ينداشته باشد و كشور

و  انيدست خارج يشود، كوتاه
 فهيآنان و كسب استقالل وظ انيحام

سلطه گران حق  رايهمه مردم است ز
و استقالل ما را از ما ستانده  تيحاكم

 يو لذا برا. اند و برما مسلط شده اند
تا حد مرگ  ديبا ميسلطه نباش ريز نكهيا

تا  مياستقالل كشورمان مبارزه كن يبرا
و مستقل خود را بعنوان  يمل تيهو
. ميابيكشور آزاد باز  كيانسان و  كي

 يدوم راه حل م تيدر ب يفردوس
 :دهد

  
   ميسر به سر تن به كشتن ده همه

 مياز آن به كه كشور به دشمن ده
  
است  عيكالم روشن و سر نيا يمعن

و . همگان است فهيحفظ استقالل وظ
تمام  ديبا يكسب استقالل و آزاد يبرا

احاد ملت متحد شوند و همه با هم در 
جان به دفاع از  يتا پاصف واحد و 

شعر  نيفشرده ا. بكوشند رانياستقالل ا
با ": بود نيدر زمان مصدق آزاده چن

از جان خود  ميخون خود نوشت
و خالصه   "يآزاد ايمرگ  اي ميگذشت

 "ايشده هر دو گفتار در همان شعار 
 .شوديم انينما "يآزاد ايمرگ 

نشان دهند آنست  يفردوس اتياب    
رجال وطن پرست  خيكه در طول تار

 نياشغال گران و مستبد هيبر عل يرانيا
از  يكرده اند مثالً فردوس يم اميق

 يراندازيت رانيسنگر شاهنامه به قلب ان
و  اميو خ نيكند و بابك خرمد يم

با ..... و يو مولو يرونيب حانيابور
 يبرامبارزه را  يرواج تفكرشان نوع

و كشورشان  شيخو تيحفظ هو
بخش عمده  يول. ندينما يم يطراح

 يرانياز رجال و زمامداران ا يا
رابطه  نيو مستبد گانگانيهمواره با ب

داشته اند و در دخالت دادن  يحسنه ا
سلطه در  ريو به ز رانيآنان در امور ا

كرده  يباز ينقش بسزائ رانيآوردن ا
اند  تهرف شيب يآنان تا جائ يگاه. اند

را نه فقط در  انيكه دخالت خارج
كشورها  گريبلكه در د رانيا امور
 نياز خون يكرده اند و حت هيتوص
جنگها هم  نيتر انهيو وحش نيتر

از  يكياسداله علم . كنند  يم تيحما
باشد كه در  يم يرانيرجال ا نيا

{  كيعصر، «  ميخوان يخاطراتش م
. رفتميرا پذ كايآمر} گنگره ندهينما
. شاهنشاه اجازه داده بودند ابقاًس

و  يكائيساله كامالً آمر 35جوانك 
باز هم راجع به ..........  احمق بود كه 

اشتباه  يها گاه يكائيكه ما آمر نيا
خود مان را  ميحاضر يول ميكن يم

 تناميچنان كه در و م،ياصالح بكن
من گفتم اتفاقاً . }صبحت كرد{  ميكرد

. كنم ينمرا محكوم  تناميمن جنگ و
و  ينبود، اندونز تنامياگر جنگ و

شده، از  ستيو برمه تا حاال كمون لنديات
كه من به  يراديا. دست شما رفته بود
است  نيدارم ا تناميشما در جنگ و

و  ديقدر به آن طول داد نيكه چرا ا
اصوالً  يول د؟يزودتر كلك كار را نكند

 ).3(» نبود يبه نظر من كار اشتباه
گران قدرت  هياز دالئل توج يكي     

بوده  نيا ستهويطلب و وطن فروش پ
 شرفتهيپ يبا كشورها يكياست كه نزد

 شرفتيباعث پ) سلطه گر ديبخوان( 
و  شوديعقب افتاده م يكشورها
راه تمدن را به  شرفتهيپ يكشورها
دهند و  ينشان م رانيمثل ا ييكشورها

 شرفتيو پ يدمكراس يآنان را بسو
 .ددهن يسوق م

با كمك  يدار هيسرما ريراه رشد غ      
تز حزب توده  يشورو ريماهاتحاد ج

حزب توده بعلت . قبل از انقالب بود
كرد كه  يم هيتوج يبه شورو يوابستگ

تواند قدرت را  يبا كمك آن كشور م
 يو راه تمدن را برا رديدر دست گ

 هيسرما ريراه رشد غ قياز طر انيرانيا
 .هموار سازد يدار
كرد كه  يم هيتوج نيشاه هم چن      

غرب  يبه كشورها يوابستگ قياز طر
ن را رايقادر خواهد بود ا كايآمر ژهيبو

تمدن برساند و به  يبه دروازه ها
شاه  ديعلت است كه انقالب سف نيهم
 انيئ كايرا آمر رانيا شرفتيپ يبرا

 .كنند يم يطراح
 ونياسياز باصطالح س يبرخ يحت   
پس از حمله بوش به عراق و  يرانيا

در  دو كشور  نيافغانستان و اشغال ا
و  رانيحسرت عدم حمله بوش به ا

و متجاوزانه  نيحمله ننگ هيدرتوج
 يبه دو كشور فوق الذكر م كايآمر

مثل عراق و  يگفتند كه كشورهائ
افغانستان شانس آورده اند مورد تجاوز 

به  قيطر نياند تا از ا رفتهقرار گ

و  يتمدن و به دمكراس يدروازه ها
ح باصطال نياز ا يكي. حقوق بشر برسند

در اوائل انقالب  يكه زمان ونياسيس
بوده  ينيبعنوان روزنامه نگار مداح خم

است و در مدرسه رفاه شاهد كشتار 
دوران شاه بوده است امروز  انيارتش

 بخطا يدر همان لباس روزنامه نگار
شما چرا  ديگو يم كايآمر يبه صدا

و كشتار در عراق  يفقط از بمب گذار
عراق  رفتشيو چرا از پ ديزن يحرف م

روزنامه نگار در  نيا. ديگوئ ينم يزيچ
زد كه  يم اديدوران بوش بارها فر

 انيكائيبا منافع آمر انيرانيمنافع ما ا
 نيمع چگاهيه شانيالبته ا. است يكي

با  يمشترك افعچه من انيرانينكرد ا
.  داشته و دارند كايدولت بوش و آمر

افراد بدانند مردم و  نيبهتر است ا
هستند  يحقوق مل يدارا نرايكشور ا

 .يو نه منافع مل
 چيها ه هيتوج نيعلت ا يول      
 يو قدرت طلب يبجز خود كامگ يزيچ
از  يهم برخ ميتواند باشد و از قد ينم

به قدرت  دنيرس يبرا يرانيرجال ا
قبله خود را اجانب ساخته بودند و با 

جدا  انيرانيكمك اجانب سر از تن ا
ا به آنان سپرده ر رانيا ايكرده اند و 

بعد از حمله  ميتوان ينمونه آنرا م. اند
 يكه چگونه برخ ديد رانياعراب به ا

خوش  ياز سرداران جنبش ها برا
حاضر  فهيو سازش با دربار خل يخدمت

 يبودند و برا انيرانيا گريبه مقابله با د
 انيرانيا گريبا د يكسب قدرت و ثروت

 آنان را ايخواستند و  يبر م زيبه ست
. كردند يم يعباس يدرگاه خلفا ميتسل

سرشت :  سدينو يم يركاظم علمدا
 نهيجنبش ها نشان از نهاد نيا ينيد

با  انيرانيو مقابله ا رانيشدن اسالم در ا
. دهد ينشان از جنگ قدرت م گريكدي
)4 ( 

 يم: ديگو يم يقيصد نيغالمحس     
از تنفر  يانقالبات را ناش نيتوان ا

دانست و نه  يعباس ياز خلفا انيرانيا
 ،ياعراب بطور كل يحت اياسالم  هيعل
 يانقالب ياز جنبش ها ياريبس رايز
ها  يرانيتوسط خود ا زين انيرانيا

جنگ بر سر قدرت بود، . سركوب شد
 ،»ديفربه آ«مثالً جنبش . اسالم هينه عل

را ابومسلم  نانيمعروف به فرورد
را سردار  نانيو جنبش خرم د يخراسان

 )5(ديبه شكست كشان نيافش ،يرانيا
خوش  يسال برا ستيكه ب نيافش    

به قدرت  دنيبغداد و رس فهيآمد خل
كرد در  يمبارزه م نيبابك خرمد هيعل
بابك به  ميو تسل يريبا دستگ تينها
باعث شكست جنبش خرم  يعباس فهيخل
 يخينمونه تار انتيخ نيا. شد نانيد
 يبرخ ياست از خوش خدمت يگريد

نمونه ها  نياز ا. به اجانب انيرانياز ا
و ارسال  اريماز يريمثل دستگ ارنديبس

. ارياو به سامرا توسط برادرش كوه
حسن را  اريكوه: سدينو يم يبالذر

آگاه كرد و او با كسان خود سر راه بر 
. زديخواست بگر اريبگرفت، ماز اريماز

نگذاشت و اصحاب حسن در او  اريكوه
 چيه يد و بكردن رياو را دستگ. افتادند

و به سامرا  مودندن رياس يو جنگ يعهد
 )6.(بردند فهينزد خل

 ميا دهياز خود پرس چگاهيه ايآ    
 هيكه توانسته بود عل يابومسلم خراسان

مردم بستوه   هيام يبن داديجور و ب
اعراب را دور خود  يو حت رانيآمده ا

مردم با شورعالقه  نيجمع كند و ا
ان خود را گفتند و ج كيبدعوت او لب

بر  يروزينثار او كردند چرا بعد از پ
اعراب  بهقدرت را  هيام يستمگران بن

سپارد؟  يم يگريو ستمگران د گريد
ابومسلم : سدينو يم يقيصد نيغالمحس

و  يبرانداختن دولت امو يبرا
تنها به دعوت مسلمانان  يعباس يبرقرار

اكتفا  انيبا هاشم عتيب يبرا يرانيا
بر اعراب ساكن  نكرد، بلكه افزون

و  نيكه با د يانيرانيخراسان از ا
بودند  ندهما يخود باق يوطن اتيروا

را با  ياستمداد كرده و آراء محل
 نيموافق ساخته، و به ا ياصول اسالم

موفق به انجام دادن مقصود  لهيوس
   قيتوف نيبزرگ حود گشته است و ا

  
  14در صفحه 
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در چه نوع  نظامي 
اعدام و خشونت 

  ت مي يابد؟مشروعي
  

جهت روشن شدن چرايي نياز استبداد 
به خشونت ، الزم است توضيح دهم 
كه در حكومتهايي كه يك شخص و يا 

محور مي شود ،  ... يك حزب و 
نگاهداري  قدرت  اصل برتر مي گردد 

وقتي هدف تنها قدرت بود ابزار . 
رسيدن به آن معتاد كردن آدميان به 

   .اطاعت از زور خواهد گرديد 
خشونت چه زمان خود را نمايان مي 

  گرداند ؟ 
براي رسيدن به هدف نياز به وسيله اي 

خشونت يا عدم خشونت . مي باشد 
خود را در رابطه با ابزار انتخاب شده 

  . نشان مي دهد 
يعني متناسب با هدفي كه انتخاب مي 

اگر . كنيم وسيله  انتخاب مي گردد 
هدف آزادي باشد وسيله متناسب با 

. سيدن به آزادي را برخواهيم گزيد ر
و آن كساني كه هدفشان قدرت مي 
باشد ،  ابزاري انتخاب مي كنند كه در 
اصل ابزار قدرت هستند اما به ديگران 
وانمود مي كنند كه اين ابزار را براي 

كمتر كسي . آزادي انتخاب كرده اند 
بيان مي كند كه من هدفم قدرت 

مشروع است وبراي  رسيدن به اين نا
. هر عملي را مشروع خواهم نمود 

مستبدين براي اعمال بد خود وقتي 
ابزار نامشروع ، يعني خشونت را بر مي 
گزينند ، به اين اعمال ،  مشروعيتهاي 
خير خواهانه و مدافع حقوق ، ارزش 

  .مي دهند ... برين ، الهي و 
فطرت انساني كه بر اساس آزادي است 

ت را قبول نمي تواند استبداد و خشون
استبداد ، براي خشونتي كه . كند 

اعمال مي كند تعريف و واژه هاي خير 
خواهانه  انتخاب كرده و بدين صورت 

  . عمل خود را توجيه مي كند 
آقاي خميني در پاريس در مقابل چشم 
جهانيان تمام آزاديهاي مردم را 
. برشمرد و خود را به آنها متعهد نمود 

حتي گفت تا  در رابطه با اعدام شاه
معلوم نشود كه جنايت كرده ، نمي 

آقاي خميني . شود او را اعدام نمود 
به عنوان سخنگوي خواست مردم و به 
عنوان مرجع تقليد اين نظرات را مي 

براي اولين بار از زبان يك مرجع . داد 
ديني آزاديها و حقوق انسانها با نظرات 
و مرامهاي  مختلف محترم شمرده مي 

خورداري از حقوق را  حق شد  و بر
پيروزي بزرگي .  همگان مي دانست 

استبداد شاه از ميان . بدست آمده بود 
مي رفت و استبداد مذهبي نيز رو 

ولي در . بسوي آزاديخواهي نهاده بود 
فرداي آزادي ، آقاي خميني بر اساس 

ديروز ديروز بود و امروز "نظرش كه 
 "احكام ديگري را "امروز است

  .  نمود  "قانوني
من باب نمونه آقاي خميني با حكمي 
كه به آقاي خلخالي  داده است نظر 

  . خود را كامال  آشكار كرده است 
حضرت امام ، دو يا سه روز پس از به "

ثمر رسيدن انقالب اينجانب را 
فراخواند و نوشته اي را نشان داد و 

اين حكم را به نام شما نوشته ام : گفت 
نگاه كردم ، ديدم وقتي كه به نوشته 

كه ايشان حكم قضاوت شرع و 
دادگاههاي انقالب را با خط خويش به 

  . نام اينجانب نوشته است 
جناب حجت االسالم آقاي شيخ صادق 

  خلخالي دامت افاضاته 
به جناب عالي ماموريت داده مي شود 
تا در دادگاهي كه براي محاكمهء 
متهمين و زندانيان تشكيل مي شود ، 

هم رسانده و پس از تماميت  حضور به
مقدمات محاكمه با موازين شرعيه حكم 

  خميني  –امضا .  شرعي صادر كنيد 
متشكرم ، اما اين كار : عرض كردم 

  . خون دارد و بسيار سنگين است 
حضرت امام فرمودند ، براي شما 

  . سنگين نيست ، من حامي شما هستم 
من زحمت كشيده ام و : عرض كردم 
دم ، مي ترسم كه چهره ام چيزهايي بل

در تاريخ انقالب ، خونين جلوه گر 
شود و دشمنان اسالم عليه من تبليغ 
كنند ، به ويژه اين كه ، بايد 
سردمداران فساد و تباهي در ايران را 

  . محاكمه كنم 
من از شما حمايت مي : امام فرمود 

كنم ، وانگهي به چه كسي بدهم كه 
  "باشم ؟  بتوانم به او اطمينان داشته

 –به نقل از كتاب خاطرات خلخالي ( 
  ) 290صفحه 

  
خلخالي معتقد است كه كساني را كه    

اعدام نموده به جزاي اعمالشان 
  . رسانده است 

رئيس جمهور وقت  1359در سال 
آقاي بني صدر خطاب به مردم و رسانه 

در : ها زبان به اعتراض گشود  كه 
ما نوع زندان وجود دارد و  6ايران 

انقالب نكرديم كه زندان و شكنجه 
  . داشته باشيم 

صفحه ( آقاي خلخالي در خاطراتش 
  : مينويسد )  313

بني صدر مرتبا مسئله شكنجه را براي  "
كوبيدن دادگاه ها عنوان مي كرد و از 
كاه كوه مي ساخت و تا آن اواخر هم 

آقاي بني صدر . دست بردار نبود 
به تعزيرات شرعي را جزء شكنجه 

او اصال به دستورات . حساب مي آورد 
   ".شرع توجه نداشت 

( در جاي ديگر از خاطراتش مي گويد 
هيئت مبعوث از طرف  ")  319صفحه 

امام  ، هر گونه شكنجه را در زندان ها 
نفي مي كردند ، ولي بني صدر با تمام 

شكنجه در : وقاحت فرياد مي زد كه 
بني . ايران از زمان شاه هم بدتر است 

صدر در نطق هاي خود دولت و 
مجلس و شوراي نگهبان و شوراي عالي 

او قانون اساسي . قضايي را مي كوبيد 
و مجلس خبرگان را قبول نداشت و 

  ". واليت فقيه را رد مي كرد 
: ( در جاي ديگر خاطراتش مي گويد 

بني صدر دست بردار  ")  350صفحه 
نبود و در هر فرصتي ، اينجا و آنجا ، 

او از همان . شت سر ما حرف مي زد پ
خلخالي قاتل است ، نه : اول مي گفت 

    "قاطع 
در بهار آزادي براي اولين بار در     

تاريخ ايران  مسئولي بصورت روزانه به 
مردم گزارش تمامي فعاليتهايش ، 
ديدارهايش و سخنانش و كردارش را 

آقاي بني صدر منتخب قانوني .ميداد 
حكومتش در روزنامه ماه آخر  9مردم 

انقالب اسالمي كارنامه روزانه خود را 
تحت عنوان روزها بر رئيس جمهور 

به مردم گزارش مي داد  " چه ميگذرد
اين . كه در كشور چه مي گذرد 

گزارشات به ميل آقاي خميني نبود و 
به تصريح هاشمي رفسنجاني در نماز 
جمعه يكي از داليلي كه بر ضد بني 

همين گزارشات وي  صدركودتا كردند
  . به مردم بود 

آقاي خميني استبداد را مشروع مي 
و براي رسيدن به اين . دانست 

مشروعيت و اجراي آن نياز به افراد 
قدرت افراد مطيع  را .  مطيع داشت 

جذب  مي كند  و اگر مخالف قدرت و 
براي آزادي عمل كنند حذف مي كند 

بعد از كودتا بر ضد بني صدر منتخب .  
مردم  ، رجايي را كه بسيار مطيع و 
بقول خودشان ذوب در واليت بود 

سال  8بعد از او . راجانشين وي كردند 
آقاي موسوي نخست وزير و خامنه اي 

به دفعات خميني . رئيس جمهور شدند 
از سياستهاي آنها طرفداري نمود و اين 
دو وفاداري خود را به استبداد فقيه 

  . نشان دادند 
گ ، سالهاي زندان ، سالهاي سالهاي جن

مرگ و اعدام ، سالهاي گرسنگي ، فرار 
مغزها ، سالهاي سكوت ، سالهاي دوري 
مردم از يكديگر ، سالهاي برادر كشي، 
سالهاي سانسور ، سالهاي خشونت بيش 

سالهاي ... از حد بر ضد زنان و 
حكومت آقاي موسوي و خامنه اي 

آقاي خميني همانگونه كه . بوده است 
لخالي را تاييد مي كرد ، موسوي و خ

  . خامنه اي را نيز تاييد مي كرد 
به : خطاب به آقاي موسوي بايد گفت 

راه امام رفتن يعني به راه  خشونت 

طلبي رفتن ، يعني قبول زندگي در 
  . زندان بدون حصار مي باشد  

مستبد آنچه را مي كند به پاي 
سعي مي . آزاديخواهان مي نويسد 

آنها را در ذهن مردم خراب كند تصور 
سعي مي كند آنان را آنقدر . كند 

سانسور كند كه ديگر كسي جرئت فكر 
كردن به آنها را و صحبت در رابطه با 

مثال مصدق . آنها را به خود ندهد 
مردي كه  الگوي ايستادگي و وفاداري 
به اصول استقالل و آزادي در نزد 
ايرانيان و جهان بشمار مي رفت در 

ن پهلوي آنچنان سانسور شده بود دورا
. كه كمتركسي حرفي از او مي زد 

  . امروز هم همانگونه سانسور است 
آقاي خميني هم كه او را برتر از خود 
مي ديد براي آنكه نكند او دگر بار 

 "زنده تاريخ شود ،  از او به عنوان 
خميني . ياد كرد  "يك سيلي خورده 

ا در مقام قدرت نمي توانست كسي ر
مخصوصا كسي كه . باالتر و برتر ببيند 

خود را فداي آزادي مخالفين خود 
  . كرد 

مشروعيت خشونت ،  فتواي شرعي شد 
ميليوني كه او  36از امرجاسوسي . 

ساله و  8مشروعش كرد تا ادامه جنگ 
 ...  

حذف مخالفين ، حبس و شكنجه 
مخالفين ، تا اعدام چند هزار نفري 

مه آقاي دگر انديشان جزو كارنا
خميني نه به تنهايي بلكه جزو كارنامه 
كساني است كه مورد تاييد و همكار او 

  . بوده اند 
اعدام در حكومتهاي استبدادي  اشد 

ترس از خشونت تا . مجازات مي باشد 
سر حد دادن زندگي جزو روابط 

مشروعيت  اعدام و . زندگي مي گردد 
گرفتن جان يك نفر درنظريه واليت 

با باب . ر آسان مي نمايد فقيه بسيا
هر كس كه  "كردن اين توجيه كه  

به اشتباه اعدام شود به بهشت مي رود 
گويي خداوند  رامطيع اشتباهات  "

  . ولي فقيه و كارگزاران اومي كنند 
استبداد در دوران وسعت و گسترش 
خود سعي مي كند نزديكان خود را 
هم از صافي قدرت بدر كند و تصويه 

خود را جهت يكدست  هاي داخلي
مردم تصور مي . شدن انجام  دهد 

در . كنند كه آنها به جان هم افتاده اند 
صورتي كه نتيجه عكس اين مسئله 

قدرت سعي در يكدست شدن . است 
سعي در ،  از بين رفتن خود . دارد 

حذف مخالفين حتي نزديكان . ندارد 
خود  را متناسب با ادامه حيات قدرت 

   .خود مي داند 
يعني   "انتخابات"در ايران از قبل از 

از زماني كه احمدي نژاد با شعار 
عدالت خواهي با ابزار زور و قدرت به 
رياست جمهوري رسيد و عده اي 
برايش دست زدند ، حذف نيروهاي 
مخالف درون نظام واليت فقيه شروع 

شايد تصور مي كنيم كه اين . شده بود 
. ا خير در كتاب ك. كار آخوندهاست 

نوشته     ب دولتي در دولت. گ 
مي )  191صفحه ( يوگينا آلباتس  

اما استالين هم ياگودا و هم  "نويسد 
يژوف را اعدام كرد و اگر پيري و 
بيماري مجالش مي داد ، در مورد بريا 

اما خرشچف بجاي . هم چنين مي كرد 
درست پس از . او اين كار را كرد 

،  1936مرگ كميسر ياگودا در سال 
تمام هجده كميسر درجه يك  و دو 

پس از . امنيت كشور اعدام شدند 
نفر از  101،  1938مرگ يژوف در 

د ، . و . كا . عالي رتبه ترين مقامات ان 
كميسرهاي خلق امور داخلي 
جمهوري هاي متحد ه و خود مختار ، 
و روساي مديريت هاي منطقه ، ناحيه و 

هزاران بازجوي . شهر اعدام شدند 
عمولي در سردابهاي گشتاپوي م

در جاي  ". شوروي تير باران شدند 
)  205صفحه ( ديگر كتاب مي گويد 

پيش از جنگ ، استالين دستور اعدام 
سه پنجم مارشالهاي اتحاد شوروي ، 
يعني عالي ترين مقامات نظامي ملت ، 
اعدام تمام فرماندهان نظامي نواحي ، 
ر، و حبس يا اعدام فرماندهان سپاه لشگ

و تيپ ، و تا پنجاه در صد فرماندهان 
با شروع جنگ ، . واحدها را صادر كرد 

يك پنجم افسران ارتش سرخ قرباني 
   ". ترور شده بودند 

استالين ميليونها نفر را كشت و به     
سيبري جهت بيگاري فرستاد ولي 
حكومت او تا سالها بعد از او از بين 

زماني كه مردم در صحنه . نرفت 
ت ملي وارد شدند با ابتكار و حيا

سرپرستي گرباجف جمهوري جايگزين 
قانون . نظام استبدادي گذشته شد 

قدرت همه جا و در همه زمانها يكجور 
  . عمل مي كند 

دوستان و هموطنان زيادي را ديده و 
در وصفشان خوانده ايم كه در 
زندانهاي ولي فقيه و زير شكنجه جان 

وصف  سالهاست كه در . داده اند 
شكنجه ها و سلولهاي زندان  نوشته مي 

سالهاست كه برادرهايمان و . شود 
خواهرهايمان را در زير شكنجه ها ي 

و اين . بدني و روحي بيمار كرده اند 
روزها شاهد بيشتر آشكار شدن شكنجه 
ها و خشونتهاي استبداد حاكم بر ايران 

  . هستيم 
نداي آزادي خواهي مردم و وفاداران 

استقالل و آزادي مي تواند به خط 
آزادي و جمهوري را جايگزين 

منتظر افتادن سيب . استبداد فقيه نمايد 
قانون جاذبه را نبايد . نمي توان بود 
بدون قدرت جاذبه ،  . در نظر نگرفت 

. سيبي نمي افتد چه رسد استبداد 
ايستادگي بر اصول آزاديخواهي و 
استقالل طلبي  است كه مستبد را 

هر چه . به زير آمدن مي كند مجبور 
تعداد آزاديخواهان و آن كساني كه 
براي رسيدن به آزادي و نه قدرت 
فعال باشند بيشتر باشد ، ضمانت برقرار 
. شدن دمكراسي در كشور بيشتر است 

در غير اينصورت استبداد جديد 
  . جايگزين استبداد قبلي خواهد شد 

چگونه مي شود قبول كرد كه     
شكنجه  مشروعيت بيابد ؟ زندان و 

چگونه مي شود به راحتي شعار مرگ 
  فرستاد ؟ ... بر 

يادمان بماند كه داشتن هر نوع عقيده 
  .حق همگان است 

  . يادمان نرود تجسس حرام است  
يادمان نرود كه آزادي بيان و ابراز 

  . عقيده حق همگان است 
يادمان نرود كه ما با حقوق خود به دنيا 

يچ مستبد با دين و بي مي آييم و ه
ديني حق ندارد مانع برخورداري ما از  

  . حقوققمان گردد
  

دست زدن براي خشونت طلبها 
  . استبداد را هديه خواهد آورد 

براي آزاديخواهان بايد فرياد اتحاد 
هر كس كه به صف . كشيد 

آزاديخواهي مي آيد احترامش واجب  
ولي در صف آزاديخواهي . است

ايستادگي . ي نيست حرف شرط همكار
، دفاع و  عمل به حقوق همگان شرط 

درس از . همكاري و اتحاد است  
تاريخ  و درس از تجربه استالينها و 

به ما ياد  مي دهد كه ... خميني ها و 
براي خشونت طلبان و قدرت طلبان 

  . فرياد همكاري نكشيم 
فرياد جنبش آزاديخواهي مردم ايران  

ن را پر مدتهاست كه گوش جهانيا
  . كرده است 

شعارهايمان بايد بيان خواسته هاي 
شعارهايمان بايد . حق طلبي ما باشد 

معنويت ناب بگردد تا استبداد را از 
دست اتحاد . خانه مردم بيرون كند 

تنها به آزاديخواهان و استقالل طلبان 
عدم خشونت و زندگي . مي توان داد 

در فضاي باز آزاد و آباد ايران مي 
  . ستي هدف ما باشد باي
تجربه بشري به ما مي آموزد كه   

جدايي دين از دولت و هر مرام از 
دولت يكي از ضمانتهاي رسيدن به 

برتري هر فرد و . مردم ساالري است 
ايدئولژي و ديني و مرامي در آينده 
ايران ، ابزار خشونت و اعدام را دوباره 

  . برقرار  خواهد نمود  
ل مشترك همگان حقوق انسانها كه فص

است بايد اصول و پايه جمهوريت 
  . باشد

تا رسيدن به آزادي راه كوتاهي مانده 
  . امروز بايد عمل كرد . است 

  

مردم  خواهانهينبش آزادج
  ..اگر شوديم روزيپ

  
مرھون حمايت عناصر مختلف و گوناگون 

و بعد ھم توسط ھمين ) ٧. (می باشد
ابومسلم . قدرت نو ظھور کشته ميشود

افرادی را به قدرت می رساند که در 
جنايت و ستمگری ھمانند بنی اميه بودند 
و در خالفت آنان شرايط زندگی برای مردم 
. بسيار دشوارتر از خالفت بنی اميه بود

ً ابومسلم چه می خواست و چه در  واقعا
سر پرورانده بود که با برانداختن حکومت 
جبار بنی اميه نتوانسته بود ايران زير 

لطه را آزاد سازد و پرچم استقالل و س
آزادی ايرانيان را برافراشته نگھدارد؟ 
آنچه مسلم است امروز نمی توانيم 
بدرستی درک کنيم که چه چيزی بطور 

ولی . مشخص در فکر ابومسلم بوده است
آنچه که به احتمال زياد می توانيم حدس 
بزنيم اينست که جاه طلبی و حفظ قدرت از 

اين پھلوان خراسان از  ھر طريقی برای
 .اھميت ويژه ای برخورداربوده است 

 
  يکايک بيآمد از ايران سپاه
 سوی تازيان بر گرفتند راه

افشين سعی کرد خدمت به دستگاه     
خالفت را وسيله ای برای کسب ثروت و 

از اين رو مثل سرداران . قدرت قرار دھد
. اسالم در رکاب خليفه به غزا پرداخت 

 )٨(صر برای مامون جنگيد چندی در م
زرين کوب در مورد جاه طلبان وطن     

اينان : فروشی مثل افشين می گويد
جنگجويان مزدوری بودند که جالدت و 
شجاعت خود را با عطايا و غنايم معامله 

تيغ و بازوی خود را مثل . می کردند
آزادگی و خرد خويش به صاحبان قدرت 

طال  می فروختند و برای به دست آوردن
از ريختن خون ھيچ کس حتی خون خود 

غنايم و اموالی که در اين . دريغ نداشتند
جنگھا از باروبنه دشمن و گاه از مردم 
زبون بی دست و پای شھرھا و دھات 
غارت می کردند، برای آنھا عايدی 

از اين رو جنگ را ھمواره . سرشاری بود
برای . با گشاده رويی پذيره می شدند

نند ھمه امرای مزدور افشين، که ما
خليفه، خود را خدمتگزار مرگ و نيستی 
و پاسدار قدرت و عظمت می دانست ھيچ 
آسان تر و مطبوع تر از قبول چنين 

 )٩(ماموريتی نبود 
 
 :حکيم طوس می سرايد 

  بدو گفت چون سوی من تافتی 
 زگيتی ھمه کام دل يافتی

  جھان سر به سر پادشاھی تراست
 اھی تراستدد و مردم و مرغ و م

در شماره آينده تالش ميشود افشين     
ھای ديگری را به شما معرفی کنم تا نشان 
دھم يکی از عوامل باز توليد استبداد 
ھمين عناصر قدرت طلب و وطن فروشی 
ھستند که بقول دکتر عبدالحسين زرين 
کوب برای رسيدن به غنائم و طال از 

 .ريختن خون ھيچ کس دريع نمی کنند
 از و پيروز باشيدسرافر 

Fa_rastgou@yahoo.com 
   

 :منابع
کتاب راه اصفھان سر گذشت ابوعلی ) ١

سينا بنوشته ابوعبيد جوزجانی و ترجمه 
 عبدالرضاھوشنگ مھدوی

انقالب اسالمی در ھجرت شماره )      ٢
 ۴صفحه  ٧٣۵
يادداشتھای علم از علينقی عاليخانی ) ٣

 ١/٨/۵۴گزارش روز پنجشنبه 
ان عقب ماند و غرب پيش چرا اير) ۴

 رفت؟ دکتر کاظم علمداری
جنبش ھای دينی ايرانی در قرنھای )  ۵

 غالمحسين صديقی. دوم و سوم ھجری
برگرفته از دو . فتوح البلدان بالذری ) ۶

 دکتر عبدالحسين زرين کوب. قرن سکوت
جنبش ھای دينی ايرانی در قرنھای ) ٧

 غالمحسين صديقی. دوم و سوم ھجری
  ٣يخ يعقوبی جلد تار)  ٨
دکتر عبدالحسين . دو قرن سکوت) ٩

  زرين کوب
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نقش اشغال سفارت 
آمريكا و گروگانگيري 
دراستقراراستبداد فقيه 

  در ايران
  

با بررسی آنچه در آن روزھا، برايران 
 انقالب ميگذشت،  تاثير از پس

گروگانگيری را  بر آن امور آشکار می 
کل می بينيم گروگانگيری در ش. يابيم

گيری تاريخ سی ساله جمھوری اسالمی  
ايران، که از سياه ترين مقاطع تاريخ 

الاقل در ) به استثناء بھار آزادی( ايران
دوران معاصر است، نقش عمده ای را 

  .بازی کرده است
اشغال سفارت و بگروگان گرفتن   

  :اعضای آن، در زمانی انجام گرفت که
مجلس خبرگان در حال بررسی پيش  - ١
اما اين مجلس . يس قانون اساسی بودنو

بر خالف آئين نامه و دستور کار خود که 
بررسی و تصويب پيش نويس قانون 
اساسی بود ، با اينکه پيش نويس به 
تصويب شورای انقالب و تائيد آقای 
خمينی و ساير مراجع آن زمان رسيده 
بود، آن را به کناری نھاد و به کار تدوين 

حور واليت فقيه شد قانون اساسی ای بر م
ياد آور ميشوم که محور پيش نويس . 

قانون اساسی که مردم ايران به اعتبار آن 
به جمھوری اسالمی رای دادند، حاکميت 
مردم بود و ھيچ اثری از فقيه، خواه 
نظارت و يا واليت او در آن ديده 

جو ملتھب ايجاد شده در جامعه .نميشد
را  ايران،پس از اشغال سفارت اين فرصت

به مستبدين داد تا با استفاده از آن و ترس 
ناشی از دخالت ھای آمريکا در امور 
ايران، با توجه به سابقه ذھنی که ايرانيان 
از اين دخالت داشتند،  فضای الزم را 

  .برای تحميل واليت فقيه بدست آورند
روش مردم ايران در جنبش عمومی،  - ٢

بھمن  ٢٢عدم خشونت بود که نھايتا در 
پيروزی . رژيم شاه را سرنگون ساخت 

مردم ايران انقالب گل بر گلوله لقب گرفت 
و احترام و اعتباری جھانی در نزد افکار 
عمومی برای مردم ايران فراھم ساخت و 
ھر گونه تجاوز و تعدی به ايران انقالبی 

حتی صدام حسين ولو .  را ناممکن ساخت
 به ظاھر، نتوانست از تمجيد انقالب ايران

اشغال سفارت و . خود داری نمايد 
گروگانگيری توسط عده ای که برای خود 
واليت قائل بودند و به خود اجازه داده 
بودند به جای ملت ايران تصميم بگيرند، 
اين فرصت را از مردم ايران گرفت و بر 
عکس به آمريکا و متحدانش اين فرصت 
را داد تا با تبليغات وسيع عليه مردم و 

يران، ايران را ناقض حقوق بين انقالب ا
المللی  بخوانند و با محاصره اقتصادی و 
نظامی  به تضعيف ھر چه بيشتر ايران 
اقدام نمايند تا صدام با تحريک و تشويق 
ھای غرب ، با اين تصور که نيروھای 
مسلح ايران در ضعف کاملند فرصت را 
مناسب دانسته به ايران حمله کند و خواب 

  .ا نيز ببيندپيروزی سريع ر
فيلتر کردن اسناد به دست آمده از  - ٣

سفارت فرصت تصفيه را به اقتدار گراھا 
داد تا رقبای به اصطالح ليبرال خود را از 

  .صحنه سياسی کنار بگذارند 
اگر با در نظر گرفتن امور واقع به آن      

حادثه بنگريم پی خواھيم برد که عليرغم 
سفارت و  اينکه تمامی آنھا که در اشغال

باال رفتن از ديوار سفارت نقش داشتند 
،سعی ميکنند چنين وانمود کنند که اين 
عمل آنھا به طور خود جوش و به دنبال 
يک جلسه دانشجويی بوده است دروغ 

اين عمل بدون حمايت .آشکاری ميگويند
سپاه که فرماندھی آن با آقای خمينی بود 

 به عالوه ، اينک آقای. امکان پذير نبود
ناطق نوری که در آن دوران  با معرفی 
آقای بھشتی و از سوی آقای خمينی 
مسئوليت جھاد سازندگی را به عھده 

داشت عده ای از گروگانگير ھا را از 
اما ....« :اعضای جھاد ميخواند و ميگويد

ھای انقالبی  ھا، بچه مشاھده كردند ھمه آن
جا ھم النه جاسوسی را  ھستند كه از ھمين

ابتدا ھم با مھر جھاد در النه  .گرفتند
آقای اصغرزاده و . كردند جاسوسی كار می

ديگران ھمگی در جھاد بودند كه 
  »-٨٨آبان  ٢سايت آينده  - .…رفتند
پس قطعا از پيش طرحی آماده شده  و      

  .ھماھنگی الزم انجام پذيرفته بوده است
اما  عمل گروگانگيری، ضربات      

ادی که دو محور مھلکی به استقالل و آز
اصلی انقالب و جنبش مردمی بود نيز 

بدين ترتيب که از آن زمان به . وارد آورد
بعد، آمريکا محور اصلی سياست خارجی 

بازی بر سر آزادی . و داخلی ايران گشت 
معامالت پنھانی و قرار مدار  - گروگانھا 

بر پله ھای مرمرين در ھتل را فائل 
ير انداختن به منظور به تاخ... پاريس و 

آزادی گروگانھا با فرستادگان تيم 
بوش که در ھمان  –انتخاباتی ريگان 

موقع رقيب انتخاباتی کارتر بودندکه در 
نتيجه آن قرار، ھر بار که مسئله به 
مرحله حل و توافق ميرسيد و آزادی 
گروگانھا نزديک ميشد در ايران و يا 
آمريکا عملی انجام ميگرفت و مانع اين 

و جنگ و عدم تمايل به خاتمه  -د کار ميش
آن، دو عاملی شدند تا گروه اقتدار گرا 

( مرکب از سران حزب جمھوری اسالمی 
بھشتی ، رفسنجانی، خامنه ای،آيت، مير 

و ...)  حسين موسوی، موسوی اردبيلی و
عسگر اوالدی، بادامچيان از ( مؤتلفه

وسازمان ...) سران اين جمعيت و 
بھزاد نبوی ( یمجاھدين انقالب اسالم

با ھمراه کردن ... و...)  محمد سالمتی و
آقای خمينی با خود طرح کودتا عليه اولين 
منتخب مردم را به اجرا بگذارند وبا 
استقرار استبداد فقيه تجربه مردمساالری 

اولين انتخابات .را در ايران عقيم نمايند
رياست جمھوری اولين آزمونی بود تا 

رده مخالفت خود مردم ايران به طور گست
را با واليت بر سرنوشت خويش از سوی 
ديگری خواه فقيه و خواه دانشجوی پيرو 
خط امام و ھمچنين با عمل گروگانگيری 

اغلب . اعضای سفارت آمريکا ابراز دارند
نامزدھای پست رياست جمھوری در دوره 
اول  از مخالفين اشغال سفارت بودند و 

گيرھا و تنھا  شخص مورد تائيد گرو گان 
 ۵حاميانشان يعنی آقای حبيبی کمتر از 

درصد آرای ماخوذه را به خود اختصاص 
مبارزات انتخاباتی آقای بنی صدر بر . داد

محور استقالل و آزادی و رشد بر ميزان 
عدالت بنا گرفت و انتخاب او از سوی 
مردم به منزله تائيد اين اصول و برنامه 

ن ابتدا آقای بنی صدر از ھما. عمل او بود
ضمن اينکه با واليت فقيه مخافت داشت 
با اينکه حرکت دانشجويان در حمله به 
سفارت را حرکتی اعتراضی نسبت به 
سياست ھای اعمال شده از سوی آمريکا 
خواند با ادامه اشغال و به گروگان گرفتن 
اعضای آن مخالفت ميکرد واين عمل و 
استفاده از آن برای مقاصد سياسی را 

او در ھمان . تقالل ايران ميدانستنافی اس
روزھا در سفارت حاضر شد و خطاب به 
دانشجويان گفت شما با اين کارتان ايران 
را به گروگان آمريکا در آورده ايد، ھر 
بار فرصت يافت اين مسئله را ياد آور شد 

  :از جمله 
دانشجويان خط امام بايد بروند در "

دانشکده شان، ضمن مبارزه درسشان را 
آن ھا حق ندارند در امور . م بخوانندھ

 ٢٧اطالعات " (  دولت دخالت کنند
 ) ۵٨بھمن

دانشجويان خط امام قانون اساسي را "
 ١٨کيھان " ( آشکارا زير پا گذاشته اند

 ) ۵٨بھمن 
پس از گروگانگيري آمريکايي ھا، در "

حقيقت خود ايران به صورت گروگان 
 مصاحبه بني" (آمريکايي ھا درآمده است

 ) ٩/۶/۵٩صدر با تھران تايمز، 
 : او در نامه اي به آقاي خميني نوشت

حيف نيست که ما کار اصلي را که "
استقالل واقعي کشور است، رھا کنيم و با 
استفاده از گروگانھا در داخل، بازي قدرت 
بکنيم؟ جاي کمال تاسف است که ما ملتي 
را در ازاي پنجاه نفر، گروگان امريکا 

اب نامه ھا ازآقای  بنی صدر کت" ( بکنيم
 ) ۴۶به آقای  خمينی و ديگران ص 

اما آقاي خميني از اين عمل حمايت      
کرد و گروگانگيري را انقالب دوم و حتی 

بني . از انقالب اسالمي بزرگتر دانست
 . صدر به اين سخن او نيز اعتراض کرد

رفتم پيش خميني، خميني گفت اين "
گفتم شما چه . دبزرگتر از انقالب اول بو

جور به خودتان اجازه داديد چنان حرفي 
بزنيد؟ يک ملتي در آن انقالب شکوھمند، 
گل را برگلوله پيروز کرد، شما آن را 
مساوي کرديد با گرفتن چند امريکايي؟ 
کاري که اصال شجاعت نيست و در ھر 

درس تجربه از ". ( کشوري شدني است
  ) ٩٠انتشارات انقالب اسالمی ص 

اين مسئله در شورای انقالب و      
اعضای روحانی آن که اغلب از حزب 
جمھوری اسالمی بودند نيز مطرح بود و 
اغلب باعث در گيری ميشد آقای عزت هللا 
سحابی از اعضای شورای انقالب در اين 

 :باره ميگويد
سر مسأله گروگانگيري دائم ميان بني "

صدر و روحانيون شوراي انقالب درگيري 
وحانيون مي گفتند موجي راه افتاده ر. بود

بني صدر . و ما بايد سوار اين موج شويم
طرفدار برخورد قاطع و جدي و عملي و 

. خودش اين کار را مي کرد. صريح بود
بني صدر با اينھا . روحانيون نمي کردند

در شوراي انقالب چه ". (دعوا داشت
، ٧٨گذشت؟ مجله ايران فردا، فروردين 

  )٩، ص ۵٢شماره 
باالخره آقايان روحانيون قدرت طلب      

که بخشی از آنھا در شورای انقالب بودند 
از موج راه انداخته شده و نه راه افتاده 
استفاده خود را کردند و استبداد خود را 

اما مقاومت .به مردم تحميل کردند
آزاديخواھان در مقابل استبداد و قربانيانی 

ند را نيز که در اين راه به شھادت رسيده ا
نبايد فراموش کرد ياد و خاطرشان گرامی 

به يمن اين مقاومت اينک پس از سی .باد
سال که از اين ماجرا ميگذرد بار ديگر 
مردم در ايران عدم موافقت خود با ھر 
گونه واليت بر خويش را با لگد مال کردن 
پوستر آقای خامنه ای به عنوان سمبل 

اليت واليت فقيه و شعار مرگ بر اصل و
فقيه ابراز داشتند و خواھان حق حاکميت 
بر سرنوشت خويش شدند، مبارزه مردم 
ايران تا احقاق حقوق خويش و تا 
سرنگونی واليت فقيه و استقرار 

  .مردمساالری ادامه خواھد يافت 
اما،امرھای واقع، تنھا حکايت از طرح از 
پيش آماده شده گروگانگيری اعضای 

سوی ديگر  سفارت در ايران ندارد در
ماجرا يعنی در آمريکانيز طرحی آماده 
شده بود ، بر خالف ايران که سانسور 
حاکم اجازه کاوش و تحقيق در اين باره را 
به احدی نداده است و جز خاطرات خانم 

لقبی که در (ابتکار يا ھمان خواھر مری
گروگانگير و ) سفارت به او داده بودند

ھا چند مصاحبه پراکنده از گروگانگير
مطلبی انتشار نيافته است، در آمريکا، 
تحقيقات زيادی انجام گرفت و خاطرات 
بسياری نگاشته شد که به موجب دو 

تحقيق، اين طرح در آمريکا و توسط  
آقايان راکفلر و کيسينجر و بنا بر قولی 
راکفلر و کيسينجر و خانم اشرف پھلوی 
با وادار کردن کارتر به دادن اجازه ورود 

تحقيقات (امريکا ريخته شده استشاه به 
  ) .روبرت پاری

ھدف آنھا ھم باال کشيدن دارايی ھای     
ايران در آمريکا و ضربه زدن به انقالب 
ايران و مھمتر از ھمه، روی کار آوردن 

جمھوريخواھان .ريگان بوده است
تندرو،بر اين عقيده بودند که ادامه رياست 
جمھوری کارتر برای آمريکا و اھداف 
آنھا خطرناک است و برای اينکه مانع از 
انتخاب مجدد وی بشوند بايد يک شوک به 
افکار عمومی مردم آمريکا که بعد از 
جنگ ويتنام، کمی از روحيه تھاجمی آن 
کاسته شده بود وارد می آمد،بنا بر اين به 
گروگان گرفتن اعضای سفارت در ايران 
  .اين فرصت را برای آنھا فراھم می آورد

ا بر قولی وقتی جيمی کارتر اعضای بن
کاخ سفيد را نزد خود خوانده و به آنھا 
اعالم کرده است که تصميم دارد به شاه 
اجازه ورود به  آمريکا را بدھد از آنھا 
خواسته در فکر چاره ای برای به گروگان 
در آمدن اعضاء و کارمندان سفارت 

حال چه کسی ! آمريکا در ايران باشند
طرح آمريکايی در ايران و عامل اجرای 

تبديل آن به طرحی دانشجويی بوده است 
  .اين پرسشی است که بايد کرد

روز گروگان  ۴۴۴باالخره پس از      
گيری با واستگی الجزاير وبا ضرر 
ھنگفت مالی و معنوی برای مردم ايران 
که ھنوز از عواقب آن در رنجند پايان 

 عليرغم مخالفت آقای بنی صدر و. يافت 
عدم امضای او، اين قرارداد را تحت 
عنوان بيانيه امضا و عواقب آن را به 

آقای بھزاد .  مردم ايران تحميل کردند
نبوی طرف گفتگو و تھيه قرارداد ننگين، 
که از سوی رجايی برای حل اين مسئله 
ماموريت يافته بود، در اين باره چنين 

دي  ٣١روزنامه ياس نو، : (ميگويد
: ث صابري فومنيکيومر):  ١٣٨٢

: بھزاد نبوي تا مرا ديد، از ته سالن گفت"
تو بعنوان يک نويسنده ! صابري ببين
قرار است ما کاري بکنيم که ! شاھد باش

. فردا به من خواھند گفت وثوق الدوله دوم
ولي تو شاھد باش که ما فقط به اطاعت 

من به بھزاد . امر امام اين کار را مي کنيم
روي و اين عبارت حاال ن: نبوي گفتم

وثوق الدوله را به خبرنگاران بگويي که 
اتفاقا گوش نکرد و عين ھمين تعبير را 

  ".ھم به خبرنگاران گفت
بر طبق اين قرارداد،  به جای آزاد کردن   

ميليارد دالر دارايی ھای بلوکه شده  ١٣
 ٣ايران در بانکھا، در نھايت بيشتر از 

بخش . ميليارد دالر دست ايران را نگرفت
ديگری از درآمدھای ايران ھمچنان در 

  .توقيف امريکا باقی ماند
مھندس بازرگان در کتاب انقالب در      

  : دو حرکت در اين باره چنين مينويسد
ميليون  ٨٨٠ميليارد و ٢دريافت «  

دالراز يازده ميليارد دالر و چند ميليون 
ھاي  اموال و مطالبات خود از بانک

صحبتي از مطالبات  آمريکا، بدون آنکه
ديگرمان به ميان آيد، از جمله تنخواه 
گردان عظيم حساب خريد اسلحه و بدھي 
ھاي دولت و بخش خصوصي آمريکا از 
بابت قراردادھاي تصفيه شده تحويل نشده 
يا سفارشات نظامي و قطعات يدکي معوقه 

ھمچنين بدون احتساب . بھا پرداخت شده
ي ميلياردھا خسارات و محروميت ھا

مستقيم و غيرمستقيم ناشي از محاصره 
اقتصادي و سلب اعتبار مالي ايران و 
عقب افتادن برنامه ھاي خودکفايي 

کتاب انقالب در .(»اقتصادي و سازندگي
  )١٠١دو حرکت ص  

تاثير اقتصادی ناشی از محاصره و  
توقيف اموال ايران توسط آمريکا و 
متحدانش چنان بود که بعد ھا کارتردر 

اينقدر ايران ضرر «: تش نوشتخاطرا
کرد که گاھی دلم برای اين ملت 

  »ميسوخت
حال باعثان و بانيان اين ھمه خسارت     

به ايران و ايرانی خود نيز قربانی 
استبدادی شدند که از ميوه ھای زھر آگين 

  .گروگانگيری است
،  ۶٠پس از کودتا در خرداد      

کارگردانان و کارگزاران اين عمل، پست 
ھا و مقامات سياسی و امنيتی کليدی نظام 

اغلب . کودتايی را در دست گرفتند
دانشجويان در وزارت خانه ھا ويا دستگاه 
ھای امنيتی و قضايی بکار گرفته 

و حتی برخی از آنان ) ShowItem(شدند
دستگير شدگان پس از  در بازجويی ھا از

جنگ . مشارکت کردند ۶٠کودتا در خرداد 
قدرت و حذف رقيب در اين بازی امروز 
دور را چنان گردانده است که اغلب 
شرکت کنندگان در اشغال سفارت در بند 
زندان مستبدانی ھستند که خود از بانيان 

اما وظيفه .  تحميل آنان بر مردم ايرانند
وان است که به ھر انسان در خور اين عن

نقض حقوق بشری آنان و  ھر زندانی 
اما اين افراد . ديگر ،  اعتراض نمايد

ميتوانند برای کم کردن بار گناھشان ، 
مردم را محرم بدانند و حقايقی از ماجرای 
اشغال سفارت را که از آن آگاھند به اطالع 
مردم برسانند و مثل آقای منتظری که تنھا 

ست شھامت اين را از حاميان آنھابوده ا
داشته باشند که بگويند کارشان اشتباه و 

  . برای ايران زيانبار بوده است

  ترس از سرنوشت؟
  

، به گزارش پايگاه ٨٨آبان  ١١در ◄ 
طبق حکم شعبه اول : اطالع رساني پليس 

داداگاه عمومي و انقالب اسالمي 
» عبدالحميد ريگي « شھرستان زاھدان 

ريگي در  يکي از اعضاء گروه  مالک
زندان مرکزي زاھدان به دار آويخته شده 

  . است
، به گزارش فعالين ٨٨آبان  ١٢در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، در 
دانشگاه آزاد جنوب، دانشجويان عليرغم 
باران و تھديدات حراست برای چندمين 
ھفتۀ متوالی  تجمع اعتراضی خود را 

اه آنھا در در محوطۀ دانشگ. برگزار کردند
اقدام به راه پيمائی نمودند و شعار مرگ 

 .بر ديکتاتور سر دادند
، به گزارش موج سبز ٨٨آبان  ١٢در ◄ 

آزادی، از ساعت دوازده ظھر امروز 
گروھی از دانشجويان دانشگاه ياسوج 

اين . دست يه اعتصاب غذا و تحصن زدند
ھا و  پاسخ ماندن خواسته حرکت در پی بی

دانشگاه پس از مطالبات دانشجويان اين 
چندين تجمع اعتراضی آنان در طی 

ھای اخير و در واکنش به اعمال  ھفته
تفكيك جنسيتی در سرويس اياب ذھاب و 
اجرای حكم تعيلق يك ساله برای دو نفر از 
دانشجويان عضو شورای صنفی اين 

 .دانشگاه انجام شده است
، به گزارش خبرنگار ٨٨آبان  ١٢در ◄

ب آھن اصفھان ايسنا، بازنشستگان ذو
روز تاخير در دريافت  ١١پس از 

ھاي خود از صندوق بازنشستگي،  حقوق
روز گذشته مقابل استانداري و امروز 
مقابل كانون بازنشستگان اصفھان تجمع 

 .كردند
، به گزارش ايسنا، به ٨٨آبان  ١٢در ◄ 

نقل از محمد رضا مرزبه، دادستان 
زاھدان، برخی از مديران حوزه ھای 

استان سيستان و بلوچستان به علميه 
اتھام کمک به اقامت غير مجاز اتباع 
افغانستان و تاجيکستان در اين استان 

 .بازداشت شده اند
، به گزارش کميته ٨٨آبان  ١٢در ◄ 

گزارشگران حقوق بشر، سروش ثابت 
دادگاه  ٢٨طی حکمی از سوی شعبه 

سال  ٢انقالب به رياست قاضی مقيسه به 
حکم مزبور، . م شدحبس تعزيری محکو

آبانماه به وکيل وی، مھناز پراکند  ١١در 
گفتنی است اتھام اين فعال . ابالغ شد

دانشجويی، اجتماع و تبانی به قصد برھم 
  زدن امنيت ملی اعالم شده است

  
  :خامنه اي قاتله واليتش باطله* 
  
، شهرهاي تهران و 88آبان  13در  ◄

تبريز و اصفهان و شيراز و مشهد و 
... ين و رشت و اهواز و كرمانشاه و قزو

مردم تهران از . به جنبش در آمدند
افزون : خط قرمز ديگري عبور كردند

بر سردادن شعار خامنه اي قاتله 
واليتش باطله،  شعار هاي مرگ بر اين 
واليت و مرگ بر اصل واليت فقيه را 

تصوير بزرگ خامنه اي . نيز سردادند
ير پاي را از ديوار برگرفتند و به ز

بدين سان،  .  مردم در جنبش انداختند
واليت فقيه نه «ايرانيان در راست راه  

  .شدند» و واليت جمهور مردم آري
در اين روز، قواي سركوبگر از       

ضرب و جرح مردم هيچ فروگذار 
كروبي و دكتر پيمان و همسر . نكردند

او در شمار ضرب و جرح شوندگان 
ر شدند از آنها بسياري نيز دستگي. بودند

  :اين اسامي انتشار يافته اند
 1وحيده مولوي از اعضاي كمپين  – 1

حجت شريفي،  - 2ميليون امضاء و 
 3عضو سازمان ادوار تحكيم وحدت و 

 - 4نفيسه زارع كهن، روزنامه نگار و  –
محمد هاشمي عضو شوراي مركزي 

از  اسم و رسم  .  دفتر تحكيم وحدت
ن كه پر زخمي ها و دستگير شدگا

شمار هستند، تا آماده شدن نشريه براي 
  .  چاپ،  اطالع حاصل نشد
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  بحث آزاد

  
پيرامون چگونگی گذار از 
بحران به دمکراسی در 

  ايران
  

  :  سخنران 
  

  آقای ابوالحسن بنی صدر
  

  
  !ھموطن عزيز 

  
خستگی در پی مبارزات بی امان و 

ناپذير ملت ايران بر ضد استبداد و 
وابستگی  دير پای مستولی و حاکم بر 
وطن که نزديک به سه دھه زير 

پوشش دين، صدمات و ضايعات  
جبران ناپذيری بر کشور وارد آمده 
است، نظر ما بر اينست که با برگزاری 
بحث ھای آزاد در زمينه انديشه و عمل 

ارزات و نگاه نقادانه به  تاريخ  مب
مردم ايران در دوران  معاصر، به 
طرحی نو و راه کارھای در خور برای 
 ،بازيافت استقالل وآزادی و بنا بر اين
. مردمساالری می توانيم دست يابيم

زمان شرکت  ،بيشتر از ھميشه ،زمان
در جنبشی ھمگانی  برای رھائی وطن 

 .از چنبره نظام واليت فقيه است
ازھمه بنابراين دعوت عام ما   

ايرانيانی است که نسبت به سرنوشت 
وطن خويش احساس مسئوليت کنند و 

نند که با شرکت  خود در تبادل آبر 
با پيشنھاد  ،انديشه ھا، می خواھند

زادی و روش زيست مستقل  آانديشه 
در جنبش مردم خود شرکت  ،زادآو 
  .کنند

  
   ٢٠٠٩نوامبر  ٢٨شنبه :  زمان 

   ٢٢تا  ١٨ساعت 
  

  انشگاه کلند: مکان 
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  کلن
 

  آخرين خبر*
  
، روزنامه 2009نوامبر  5در  ◄

انگليسي گاردين خبر مي دهد كه 
آژانس بين المللي انرژي اتمي 
گزارشي را انتشار داده است كه 
بنا بر آن، دانشمندان اتمي ايران 
اجزاي كالهك اتمي را مورد 

از اين رو . آزمايش قرار داده اند
فوريت دارد كه يك راه حل 
ديپلماتيك فوري براي مسئله اتمي 

  .ايران يافت شود
در همين روز، البرادعي گفته  ●

در تأسيسات اتمي ايران، : است
چيزي كه نگراني آور باشد، يافت 

  .نشد

  

  استراتژي شكست؟

  
روزمره و مطالبه حقوق خويش با 

دانشجويان . زندگي دانشجوئي است
ايران از اين نظر كه،  بردوام، جانب 
استقالل و آزادي را در برابر وابستگي 
و استبداد گرفته اند، در كشورهاي 

و بخش بزرگي از جهان غير اسالمي 
اين . مسلمان، موقعيت فريدي دارند

موقعيت ممتاز را از جمله به داليل ذيل 
  :دارند

جنبشهاي ايراني، دست كم از  ●
مشروطيت بدين سو، استقالل و آزادي 

هدف شدن . را هدف كرده اند
استقالل و آزادي، همواره با روش 

رهبري كننده هر (شدن استقالل انسان 
خشونت (و آزادي ) خود او باشد انسان

زدائي و اختيار گزينش انديشه راهنما و 
  . او همراه نبوده است) راه و روش

با وجود اين، بحث آزاد در دانشگاه  ●
ساله استبداد  30در دوران . تأسيس شد

نيز، دانشگاهها بوده اند و هستند كه در 
حد توان كوشيده اند جريان آزاد 

  . را برقرار كنندانديشه ها و اطالعات 
دانشجوئي، رشته تحصيل هرچه      

باشد، با اين دو كار بس اساسي، نه تنها 
ناسازگار نيست، بلكه از اين دو كار، 

  . سود فراوان مي برد
فراوان شنيده مي شود كه  ●

چه سود در : دانشجوياني مي گويند
ادامه تحصيل و اين حكم را توجيه گر 

ين ا. رها كردن تحصيل مي كنند
. روش نيز، پذيرفتن شكست است

دانشجوئي كه چنين روشي را بر مي 
گزيند، بنا را بر اين مي گذارد كه عمر 
رژيم از عمر او بيشتر است و در اين 

شمار . رژيم تحصيل بكاري نمي آيد
بزرگ ديگري نيك تحصيل مي كنند 
براي اين كه پايان نامه تحصيل را 
. بگيرند و از ايران مهاجرت كنند

بارزه را ادامه كار دانشجوئي كردن م
از جمله به اين معني است كه دانشجو 
يأس از تحول را با اميد به تغيير و 
اعتماد به نفس جانشين كند و به جاي 
القاي ناتواني خويش به خود، توانائي 

بدين سان، . هاي خود را بكار گيرد
چون تغيير مي «دانشجو مي آموزد كه 

  . »كند، تغيير مي دهد
احساس پرسش كننده گرامي  – 4

اينست كه اين جانب وضعيت ايران را 
بهتر از آن كه هست تصور مي كنم و 
عامل تباه گر واليت مطلقه فقيه را در 

اما اگر اين عامل را در .  نظر نمي گيرم
نظر نمي گرفتم، چگونه مي توانستم  به 
جنبش همگاني بيانديشم و، طي سه 

را بطور  دهه، در حالي جنبش همگاني
مداوم، تبليغ كنم كه كسي بدان باور 
نداشت؟ چگونه مي توانستم واليت 
فقيه را يكي از موضوع هاي مطالعات 
مستمر خويش كنم و بطور مرتب اثرات 
ويرانگرش را بر اقتصاد و برروابط 
اجتماعي و سياست و فرهنگ و دين و 
محيط زيست و موقعيت ايران در 

ن در ميان جهان، با مردم ايران و جها
گذارم؟  چگونه مي توانستم، بهنگام 
حضور آقاي خميني در فرانسه، نسبت 

هشدار بدهم » فاشيسم مذهبي«به خطر 
و از آقاي خميني بخواهم بر واليت 
جمهور مردم تصريح كند؟ چگونه مي 
توانستم در مجلس خبرگان، نسبت به 
استبدادي هشدار بدهم كه بر قرار شد؟ 

رآن شود كه هرگاه پرسش كننده ب

ببيند چه كسان و گروه هائي به اين 
گونه فعاليتها پرداخته اند، در مي يابد 
كه يكي از داليل ادامه حيات اين 
رژيم جنايت و خيانت و فساد گستر، از 
جمله به خاطر خود و يكديگر را 
  .سانسور كردن ها در اين باره ها است

با وجود اين، گفته و نوشته هاي      
ظري كه نويسنده دارد، پيشين و ن

مالك نظري است كه . مالك نيست
براي مثال، در باره نقش دانشگاهها 

در اين نظر است . اظهار كرده است
كه مي بايد ديد  واليت فقيه لحاظ 

؟  هرگاه پرسش شده است يا خير
كننده گرامي به پاسخ اين جانب به 

سرمقاله انقالب اسالمي (پرسش خود 
  :كند، مي بيندمراجعه )  734شماره 

به اين امر مهم توجه كرده ام كه در  ●
جامعه امروز ايران، دانشگاهها، از لحاظ 
. مرجع فكري، مقام اول را يافته اند

حال اگر دانشگاه بخواهد جامعه از 
واليت فقيه بياسايد و خود نيز نقش 
مرجعي را بازي نكند كه مردم 
كوركورانه از او تقليد كنند، مي بايد 

آزاد انديشه ها و جريان آزاد جريان 
اطالعات را نخست در سطح خود و 
آنگاه در سطح جامعه برقرار كند به 
ترتيبي كه وجدان همگاني بيان 

  . آزادي را بمثابه انديشه راهنما بپذيرد
بديهي است به اين امر توجه شده       

است كه دانشگاهها  بيان آزادي را 
ار از اين رو، برقر. نجسته و ندارند

كردن جريان آزاد اطالعات يك 
آن دانش مادر كه . ضرورت است

دانشگاه ها مي توانند بجويند، اين 
  .دانش است

پيش از آنكه آقاي خميني بگويد  ●
هرچه مي كشيم از دانشگاهها است و 
دانشگاهها را تعطيل كند، جانبدار 

  :آزادي در دانشگاهها بود و مي گفت
سازنده دانشگاه كه مركز علم و «     

نمي . آينده ملت است، تعطيل است
مي ريزند توي . گذارند كارش را بكند

زن و مردش را مي زنند، زخمي . آن
مي كنند، يا مي گيرند و مي برند در 

دانشجو را كتك مي زنند و . حبس ها
در ديدار با گروهي از (» مي كشند 
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خود و جانشين او با دانشگاه ها و       

كاري كردند كه هيچ دشمن دانشي با 
پس، با توجه به . دانشگاه نكرده بود

تجربه دو استبداد،  دانشگاه مي بايد 
خشونت زدائي را روش كند و از خود 

بهوش . الگوي يك جامعه آزاد را بسازد
جامعه نمي تواند به جنبش : بايد بود

ار بسته دو درآيد هرگاه خود را در مد
يكي بنام : مدعي واليت مطلقه ببيند
دانشگاه بايد . دين و ديگري بنام علم

. بداند كه علم نه مرام است و نه چماق
ديكتاتوري «دوراني كه علم توجيه گر

با وجود . بود، بسر رسيده است» رشد
اين در غرب، دانشگاه رابطه علم با 

چرا . قدرت را هنوز نگسسته است
، ولو عقب مانده در دانشگاه ايران

دانش، اين رابطه را نگسلد و در پرتو 
آزادي، در دانش پيشي نگيرد و ترس 
جامعه را از تحول، به شجاعت برآمده 
از اميد به استقالل ايران و استقالل و 

  آزادي انسان، بدل نكند؟
پرسش كننده گرامي اينطور  – 5

پنداشته است كه جامعه به تنگ آمده 
د در زماني كوتاه از است و مي خواه

اما اين . شر رژيم واليت فقيه بياسايد
جانب، راه و روشي را پيشنهاد مي كنم 

به . كه در دراز مدت نتيجه مي دهد
ياد او و هموطنان خود مي آورم كه 

زماني، در جمع گردانندگان سپاه،  
نسبت به پي آمدهاي زورمداري 
هشدار دادم و اثرات خشونت زدائي را 

: كساني از آنها، گفتند. دمتشريح كر
نسخه شما در دراز مدت نتيجه مي 

در كوتاه مدت، با زور است كه . دهد
. مي بايد موانع را از پيش پا برداشت

حاصل با زور موانع را از پيش پا 
برداشتن، وضعيت امروز كشور و 

از . شد... سازمان سركوب شدن سپاه و
تجربه مي بايد درس گرفت و هرگاه 

ده و همه ايرانيان بخواهند پرسش كنن
از تجربه درس بگيرند، توجه به امور 

  :زيرضرور است
تكرار مي كنم كه زمان اجتماعي،  ●

طول آن در . مثل زمان طبيعي نيست
هرگاه جمهور مردم . دست انسان است

در جنبش شركت كنند و به جنبش 
مداومت ببخشند، در زماني بسيار كوتاه 

به ايران  از استبدادي مي آسايند كه
در مصرف مواد مخدر، مقام اول را در 
جهان بخشيده است، كه ايران را جهنم 
مطبوعات كرده است، كه دولت ايران 
را در شمار فاسد ترين دولتهاي جهان 
در آورده است، كه در آسيب ها و 
نابساماني هاي اجتماعي، در عداد 
كشورهائي قرار داده است كه در 

  ...، كه جهان مقام اول را دارند
و ما ايرانيان، در طول يك قرن، سه  ●

انقالب كرده ايم و همچنان در استبداد 
چرا؟ از جمله به اين چهار . هستيم
  :دليل

تجربه را به آخر نمي رسانيم و شتاب  
زده ايم و مي خواهيم زمان را كوتاه 
كنيم اما آن را دراز مي كنيم و به 
اطاعت از قدرت معتاديم و به انديشه 

جنبش كنوني . هنما وقع نمي نهيمرا
پيروز نمي شود اگر هدف از ابهام 
بيرون نيايد و تكليف نيروي جانشيني 
در خور ايران مستقل و جامعه آزاد، 

هرگاه . انسان مستقل و آزاد، معين نشود
بخواهيم جنبش را از اين عيب مبري 

  : كنيم، مي بايد
تجربه انقالب ايران را به نتيجه  - 1

اصول راهنماي آن انقالب،  .برسانيم
استقالل و آزادي و رشد بر ميزان 
عدالت اجتماعي، بنا بر اين، اسالم 

پس در حال . بمثابه بيان آزادي بود
حاضر، استقرار واليت جمهور مردم مي 

  .بايد هدف بگردد
هدف از برقرار كردن جريان آزاد  – 2

انديشه ها و اطالعات، وجدان همگاني 
در قدم اول، . بگردد شدن بيان آزادي

براي اين كه محكي در دست باشد، 
خاصه هاي بيان آزادي مي بايد بر 
دانشجويان معلوم باشند و آنها گفته ها 
و نوشته ها را بدين محك نقد كنند و 
بدين كار بس مهم، بيان آزادي را 

  .وجدان همگاني كنند
ترك اعتياد به قدرت را بي درنگ  – 3

ن، در حال حاضر بنا بر اي. آغاز كنيم
آزاد كردن عقل ها، دست كم در 
سطح دانشگاهها، كاري است كه بي 

  . درنگ مي بايد بدان بپردازيم
با ابهام زدائي ها، زمان اجتماعي  – 4

تحول را با تعيين مرحله  ها، معين 
چنانكه راهي كه مي بايد طي . كنيم

كنيم، بر همگان معلوم باشد و سرانجام 
  .ان بگرددكار نيز مطلوب همگ

امري كه موجب دراز شدن زمان  ●
تحول مي شود و بسا سبب شكست 
جنبش مي شود، همان اتخاذ كردن 

اين استراتژي . استراتژي شكست است
رفتارهاي ضد و نقيضي را به اتخاذ 

  :كنندگان تحميل كرده است

محدوده مبارزه، چهارچوب نظام و  – 1
هرگاه بنا بر . قانون اساسي كنوني است

ت گفتن باشد، اين محدوده، راس
در . محدوده واليت مطلقه فقيه است

اين محدوده، الغاي واليت فقيه بكنار، 
محدود كردن واليت مطلقه فقيه نيز 

  .ميسر نيست
تنها آقاي خامنه اي و مافياهاي  - 2

مالي نيستند كه خودي را از  –نظامي 
غير خودي، جدا مي كنند، جبهه مقابل 

به تميز خودي از غير   آنها در رژيم نيز،
خودي و سانسور گذشته، سخت 

اين پايبندي . پايبندي نشان مي دهند
حاكي از ترس آنها از تحولي است كه 
حاصل آن، جانشين شدن واليت 

يكبار ديگر هشدار . جمهور مردم است
مي دهم كه اين ترس است كه 

مالي را برآنها چيره  –مافياهاي نظامي 
  . مي كند

شتن  شركت كنندگان در نگاه دا  -  3
كاري » محدوده ممكن«جنبش در 

نيست كه بر عهده اعتراض كنندگان به 
هرگاه اينان به . تقلب بزرگ باشد

مالي اجازه دهند  –مافياهاي نظامي 
وسيله مهار كردن جامعه در جنبششان 
كنند، چه جنبش ادامه بيابد و خواه 
متوقف شود، شكست خوردگان قطعي 

  . اينان خواهند شد
حاكميت مردم بر سرنوشت  – 4

اما بشرط . خويش، هدفي صحيح است
هرگاه مبهم . آن كه شفاف و دقيق شود

بماند، رفتارهاي ضد و نقيض را تحميل 
چنانكه حاكميت مردم بر . خواهد كرد

سرنوشت خويش وقتي شفاف است، با 
اما . واليت مطلقه فقيه ناسازگار است
فقيه وقتي مبهم است، با واليت مطلقه 

ولي «زيرا بنا بر ادعا، . سازگار مي شود
را مجلس خبرگاني بر مي گزيند » فقيه

حال آنكه . كه مردم انتخاب كرده اند
وقتي مردمي به كسي واليت مطلق بر 
خود را دادند، هم واليت غير قابل 
انتقال خود را نقض كرده اند و هم 
واليت مطلق قدرت ويرانگر و جنايت 

تر را  بر خود، بر و خيانت و فساد گس
  . قرار كرده اند

بدين قرار، در تاريكي، راه كوتاه را      
در زماني دراز مي بايد طي كرد و بسا 

اما راه . به بيراهه افتاد و بمقصود نرسيد
دراز را، در روشنائي، در زمان كوتاه 

  . مي توان پيمود و به هدف نيز رسيد
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