
  

 

پرسشي كه بر سر زبانها است اينست كه آيا در سال جديد جنبش ادامه پيدا مي كند؟ پاسخ اينست كه عوامل:انقالب اسالمی
اعدي كه جنبش همگاني از آنها پيروي مي كند، همواره پس مي بايد قو. يم درآنست، برجايندژبرانگيزنده جنبش و حالت نزعي كه ر

يم، براي ژاز جمله شكستن سانسور و آگاه كردن جامعه از روابط پنهان و نيمه آشكار ر. موجود باشند تا جنبش ادامه و گسترش يابد
روشن سخن، پرهيز از . شد بهمن داده 22پرهيز از دروغ و دادن رهنمودهائي از آن نوع كه در . ادامه و گسترش جنبش ضرور است

نظام سلطنت را  57بهمن  22نسلي كه در . از كارهايي هستند كه بايد كردو بها دادن به اخالق يم جبار ژزنداني شدن در محدوده ر
يت مي يم شاه حماژبر انداخت، آنهم در زماني كه دو ابر قدرت وجود داشتند و آنها به اتفاق چين و اروپا و كشورهاي خاورميانه از ر

يمي در حال نزع روبرو است كه به ژنسل امروز، با ر. انديشه راهنمائي را برگزيد كه بيان آزادي بود. كردند، نسلي شجاع و هوشمند بود
اميد كه اين نسل شجاعت و درايت . قدرتهاي خارجي باج مي دهد اما آنها توانا به حمايت از او در برابر جنبش مردم ايران نيستند

بيان آزادي را انديشه راهنما كند و قواعدي را بكار . تعريف نكند» ...ضديت با  «خود را در . راي ادامه جنبش تا پيروزي بيابدالزم را ب
  . برد كه ادامه و گسترش جنبش را تضمين مي كنند

نها ميان خميني و دستياران در فصل اول اين مجموعه، واقعيتهاي جديدي را مي آوريم كه در باره گروگانگيري و معامله بر سر گروگا
يم حاكم ژاين واقعيتها ايرانيان را از ماهيت ر. ، انتشار يافته اند1980او و ريگان و بوش، دو نامزد حزب جمهوري خواه در انتخابات

  .آنها را از شدت و وسعت خيانت مالتاريا به ايران و كشورهاي منطقه آگاه تر مي كند. آگاه تر مي كند
  4ه در صفح                                                                                                                     

  مجيد محقق

  توليد برق در ايران درصد اتالف سرمايه در 77
اگر بر اين مبنا از خود سئوال بكنيم كه توليد برق چه اتالف       

ورد و يا اصوال از برق بشكل صحيح استفاده آسرمايه اي را ببار مي 
مه مي كنيم و اگر نه، تا چه زمان مي توانيم اين روش غلط را ادا

  : دهيم؟، پاسخ زير را از راه مطالعه بدست مي آوريم
در ابتدا بايد بگويم قصد اين نيست كه نوشته اي سياسي در اختيار  

بلكه قصد اين است كه گزارشي از وضع فعلي . خواننده قرار دهم
سي بحران رصنعت برق در ايران ارائه كنم و در آن، درپي بر

اما در . از اين بحران بپردازمي، به راه حلهاي بيرون آمدن ژانر
جامعه هاي استبداد زده، همه امور تنها از بعد سياسي قابل ديدن و 

با اين وجود، هر امر واقعي، بعد سياسي نيز دارد، . گفت و شنودند
  . را مي يابد اين گزارش، در بعد اقتصادي و فني بيان روشن خود

  
  14در صفحه  

 

  ژاله وفا
صد نظام در ه قآیین ،۸۹ل بودجه سا

  ۳-شکستن مقاومت ایران 
  

  89تورم و ركود تورمي دو ويژه گي اساسي بودجه 
اين نوشتار به ويژه گيهاي اليحه  بودجه سال  1در شماره 

مدهاي غير قابل وثوق و طرح هاي آاز حيث در  1389
در بخش دوم بطور  شده پرداختم و يعمراني پيش بين

ت و سياست موازنه مثبت به  نف 89تفصيلي به وابستگي بودجه 
 ،در باره نفت در دولتهاي نظام واليت فقيه و در اين شماره

بعد از تصويب اليجه بودجه در مجلس نظام، به ويژه گيهاي 
اين قانون از قبيل تورم زايي همراه با ركود  و نيز كسري  
بودجه و دعواي دولت و مجلس نظام بر سر سهم دولت در 

دن يارانه ها و نيز فرق صندوق قانون بودجه از نقدي كر
  .میپردازم توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي

  13صفحه  در 

 درگذشت منصور خاکسار
 

 
 

فرزانه و نسان توانا و ا يشاعرمنصور خاكسار مبارزه ديرپا، 
سالگي جهان را بدرود  71اسفند در سن  27فرهيخته در تبعيددر 

  .گفت
جنبش كارگري وروشنفكري كه  32مرداد  28 ياز كودتا بعد

در آبادان سركوب شده بود، مثل هميشه  ورزش و سينما و فيلم 
در بين جوانان آبادان حرف اول رامي زد و زبان ساختاري 

اي است از زبان عربي و جنوبي و لري و اجتماعي آبادان ملغمه 
آبادان . زبان آباداني درآبادان بنيادگذاشته شد بنام ... انگلسي و

ناحيه شركتي و غير شركتي آن براي جوانان بازار مكاره اي بود 
از ورزش كه در سطح ايران حرف براي گفتن داشت با چهره 

 دحميدبرمكي، حمي ، دهداري پرويز هاي به نامي همانند
جاسميان،منوچهر ساليا و غالمرضا صفريان، كرامت نديمي، 
باباخان محقق زاده، ويليام آدامزاده، آبراهام  خاچاطوريان، 
جواد صفائي، شاهرخ زاوش، برادران نسيم ، مجيد توفيق و 

جاسم زاده  ،خليل محسن زاده،سروش نگهيان، منصورهفت لنگ
و حومه ... فتياز فرهنگ لب شطي، احمدآبادي و شركت ن.... و

ارج و برسميت  "عرب نشين با عشيره هاي مختلف و بنابراين 
عمال بين مذاهب، زبان ها  »چند فرهنگي  و تساهل«  "اختن نش

آبادان برقرار بود و همه زن  مردم و متفاوت  و نژادهاي مختلف
ها و مردهاي همسايه خاله، عمو يا بچه هاي محل كاكا و ولك 

وز شهرهاي مختلف اروپاي غربي با موضوع درحاليكه هن!! بودند
  .درتغابل و تنش مي باشند» فرهنگي وتساهل«  چند 

اين شهر بندري وجنوبي از  بزرگ شده بومي و  منصورخاكسار، 
او در مبارزه بي امانش با رزيم  . خانواده زحمتكش كاركري بود

مبارزه    نهينه تنها در عرصه شعر و فرهنگ بلكه در زم «كودتا
او . فعال و موثر داشت يهمواره حضور زين ياسيو سيي كايدسن

 نهيو نهاد يشاهنشاه ميمبارزه با رژ يبرا ياز هر روزنه كوچك
مبارزات  يتالش او در راستا. كردياستفاده م يكردن دموكراس

 امر در آبادان در 40 يدهه  ليواا يسالها يسوم ط يجبهه مل
اكثرنسل  يآن، برااز يريانتخابات و دخالت ساواك در جلوگ

  » .است يماندن اديو مبارزجنوب ب يميقد
 16در صفحه 

  درگذشت مايعظ مانيسل ريام
  
 كايكشورمان در آمر ديرينه روزنامه نگاران از مايعظ مانيسل ريام

آزادي و  در راه ينفوان جوانهمان ع از  او. در گذشت
در اوج مبارزات نهضت وبه مبارزه روي آورد  استقالل ايران

 ريو مد ازيتصاحب ام ملي ايران در زمان حكومت دكتر مصدق،
حزب ملت " يآپادانا و آرمان ملت ارگان رسم ةمسئول روزنام

  . بود "سميرانيپان ا اديبر بن رانيا
و  فروهر بود وشيدار ديوفادار و همراه شه ارزنده ياد عظيما ي

ي ضد استعمار و يضد استبداد يها تيفعال بطور پيگير و مستمر 
دغدغه هايش  نياز مهمتر .ادامه دادبا تالش و كوشش  را اش

 ي و حقوق ملي همراه با آزادي و استقالل ايران عدالت اجتماع
  روانش شاد باد  .رفتي بشمار م

 
 
 
 
 
 

New  
    

  رپرسشها از ایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی صد
  

  زادیآو  استقالل ،هدفوقتی 
  می شود؟ 

  
   ،سالم عرضبا

 :چند تحليل و سوال زير را تقديم مي كنم
راجع به پيشنهاد بيطرفي فعال كشورهاي خارجي نسبت به  - 1

برداشتي كه من از روحيات فعلي طبقات مختلف مردم دارم  ايران،
اصال نمي توانم نسبت به  والبته اين موضوعي بسيار پيچيده است و(

اقتصادي در حدي كه كه اگر تحريمهاي  اينست )آن مطمئن باشم
در زندگي روزمره مردم تاثير گذار باشد ولي نه در حدي كه فلج 

توسط سازمان ملل اعمال گردد وكشورهاي بزرگ  ،كننده باشد
نسبت به آن جدي باشند واكنش توده مردم نسبت به آن به سمت 

مردم حاضر  تشديد مخالفتها با حكومت جهت خواهد يافت و
رانيوم فشارهاي شديد اقتصادي را وا نيستند بخاطر غني سازي

  .تحمل كنند
معتقدند چنين فشاري به  پيش بيني من بر عكس كساني استكه    

افزايش حمايت از دولت منجر  تحريك روح ملي گرايي مردم و
در ضمن محروميتي كه در اين وضعيت مردم تحمل  .خواهد شد

ز قبل در خواهند كرد بناحق نيست چون بر خورداري مردم اكثرا ا
  .آمد نفت ومصنوعي است

  2در صفحه 

   Nr. 746 29  Mar.- 11 Apr. 2010  

1389فروردين   22تا    9    746   شماره  

  نکات دیگری ازنقش کیسینجر و اسرائیل در اکتبر سورپرایز 
  ۴ ص :از پرده بیرون می افتند  

مله، ایران تهدید به جنگ بحران اتمی ادامه دارد و با وجود اظهار آمادگی برای معا 
  ۵  ص : و مجازات اقتصادی می شود

  شستشوی مغزی از راه القاء –یم و ضد تدبیرهای مردم ژتدبیرهای جنگی ر 
  ٩  ص : عقده تقلب بزرگ – 

،از انقالب بدین سو،  که از رهگذر استبداد  مالتاریا  فهرست اسامی اعضای مافیاها 
  ١٠ ص  :۲ -  تشکیل شده اند

زاد آ ،اند جبهه جنگی که مافیاها به سرکردگی خامنه ای بر ضد ایرانیان گشوده در 
  ۱۱ ص  :هدفهای اول تعرض ها هستند... اندیشان و دانشجویان و زنان و کارگران و

 سال جنبش ؟
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اين نارضايتي بعلت وضعيت ضعف     
رژيم كه ناتوان از سركوب حركت 

در صورتيكه وسيع وشامل (مردم 
مي باشد با ) اقشار مختلف مردم باشد

كمترين هزينه وبا سرعت به فروپاشي 
  .حكومت منجر خواهد شد

اقتصاد « بنظر مي آيد اصطالح - 2
و مثال چين  رسا نيست» توليد محور

اين   را هم شامل مي شود در حاليكه
كشور جزيي از تقسيم كار بين المللي 
است كه نمي تواند مورد تاييد شما 

نظر شما راجع به  ،باشد ودر ضمن
مضر يا بي فايده بودن دو سوم 

نشان  را توليدات كنوني در جهان
  .نمي دهد

بنظر من نظر شما مبني بر اينكه  - 3
سي بايد آزادي هدف فعاليت سيا

كامال صحيح وحتي  ،باشد نه قدرت
مقدس است ولي نتيجه اي كه از آن 

اگر برداشت من از نظر (مي گيريد
باعث ايده آل  )شما صحيح باشد

دوري از  فاصله از واقعيات و گرايي و
بقيه مبارزين مي شود كه امكان 
همكاري در جهت اهداف مشترك با 

مير مثال مصدق يا ا .آنها وجود دارد
كبير يا امام علي وخود شما بعد از 

كال  انقالب در همين مسير بوده ايد و
 همه كسانيكه به آزادي واستقالل و

مردمساالري باور دارند هدفشان كم و 
  .بيش همين است

اينكه مي فرماييد بايد همه  -  4
 حقوق انسانها را باهم هدف قرار داد و

وال ئين ساآنها تجزيه پذير نيستند 
يĤيد كه چه اشكال دارد حقوق پيش م

در  بشر را اولويت بندي كنيم و
مهمترين آنها را پيگيري  ،مرحله اول

پس از دست يافتن به آنها  كرده و
 .دنبال حقوق كم اهميت تر برويم

حاكميت  مثال بنظر من آزادي بيان و
حق  مردم بر سرنوشت خودشان و

 ،موارد مشابه از بقيه حقوق انتقاد و
پوشش ونفي اعدام مثل آزادي 

وحقوق احتمالي همجنس گرايان 
اگر موارد اهم  مهمتر است و.....و

بقيه  ،نهادينه شوند تامين شده و
حقوق هم راحت تر دست يافتني 

 .است
با مقايسه ايران با كشور هاي  - 5

تفاوت شگفت آوري ديده مي  ،اطراف
در اكثر آنها مثل تركيه  .شود

تركيه وپاكستان وافغانستان وعراق و
مصر  حتي اردن و و وآذربايجان وهند

فعال  بيش پا گرفته و احزاب كم و
هستند وتا حدودي سيستم سياسي 

آيا  .حزاب استاآنها بر مبناي 
برداشت من صحيح است وعلت 

  تاريخي آن بنظر شما چيست؟
  احمد-با تشكر

  
  :پاسخها به پرسشها

  
سیاست بی  :پاسخ به پرسش اول – ۱

در حضور  ،ها پیشطرفی فعال که سال
لمان و آنمایندگانی از مجلس 

جمعیتی حاضر در مجلس بحث، 
در  ،در این روزها ،پیشنهاد کردم و

مقاله ای باز نوشتم که در مطبوعات 
کشورهای مختلف جهان انتشار 

 ،شامل تدابیری است که ،یافت
پیشنهاد شده  ،براصل موازنه عدمی

این تدابیر هرگاه به عمل . اند
شار قدرتهای خارجی  بر ف ،یندآدر

و رابطه  ایران به صفر میل می کند 
 ،دولت استبدادی با ملت در جنبش

یم ژر ،در حال حاضر. تغییر می یابد
با محور کردن قدرتهای خارجی در 

مردم ایران را در ترسی نگاه  ،ایران
داشته است که هم سیاسی و هم 

اقتصادی و هم اجتماعی و هم 
  :که توضیح این. فرهنگی است

بلحاظ سیاسی، تهدید امریکا و  
اسرائیل به جنگ، بر محور بودنشان 
در سیاست داخلی و خارجی کشور از 

افزوده  ،گروگانگیری بدین سو
  . است
یم نقش ژر ،بلحاظ اقتصادی 

. قشون اقتصاد مسلط را بازی می کند
مد نفت و قرضه ها و کسر آیعنی در
را بکار ) مدآهزینه بیش از در(بودجه 

می برد تا که تولید داخلی را از میان 
بردارد و کشور را از لحاظ اقتصادی 

مجازاتهای اقتصادی . بی دفاع کند
ن نیستند که نقش حمایت از آبرای 

تولید داخلی را بازی کنند و سبب 
اقتصاد  ،شوند که در داخل کشور

بلکه برای آن ، تولید محور بگردد
هستند که ایرانیان بهای بیشتری 

واردات کمتری بپردازند و  برای
دائم در بیم سخت تر شدن معیشت 

   .خویش بمانند
جامعه تحت  ،بلحاظ اجتماعی 
یم استبدادی که با مردم ایران ژر

وقتی با  ،جبهه جنگ گشوده است
 ،تهدید خارجی روبرو  می شود

نخست به فکر امنیت خویش می 
سیل مهاجرت استعدادها از . افتد

جرت شرکت ن مهاآکه بر  - کشور 
کنندگان جوانی افزوده شده است 

یم ژکه در جنبش شرکت داشته و ر
به  ، -نها را شناسائی کرده استآ

جستجوی پناهگاه امن برخاستن 
بطور  ،اما جستجوی امن. است

یمی ژپوشاندن خویش از ر ،عمومی
است که شهرهای بزرگ را به 
شهرهای اشغال شده بدل کرده 

روشهائی که جامعه در . است
پوشاندن خود بکار می برد و شدت 

شدت ناامنی را معلوم می  ،پوشاندن
وقتی دنیای خارج با مردم . کنند

از  ،ایران همبستگی ابراز می کند
شدت ترس می کاهد اما وقتی 
مجازاتهای اقتصادی زندگی را بر 

شدت ناامنی  ،نها سخت تر می کندآ
بیشتر می  ،را که احساس می کنند

  . کند
(= چون قدرت  ،نگیبلحاظ فره 
نقش روزافزونی در زندگی مردم ) زور

ایران یافته و فضای فرهنگی جامعه 
یم خواست ژرا بسته است و ر

و » الابالی گری«زادی راآاستقالل و 
می » هجمه فرهنگی«متأثر از 

ورده آخواند و تولید و مصرف فر
تهدیدی برای  ،های ضد فرهنگ

بحران سازی  ،حیات ملی گشته است
دید خطر تجاوز نظامی و و تش

یم ژکه ر –اقتصادی بیگانه به ایران 
 –با تمام توان بدان مشغول است 

یم در بستن فضای ژجز کمک به ر
ورده های آفرهنگی و افزودن بر فر

  .کاری نمی کند ،ضد فرهنگ زور
برای  ،با توجه به این واقعیت ها        

این که افکار عمومی جهانی فریب 
پیشنهاد شده اند  تدابیری ،نخورد

میزان  ،یندآکه هرگاه به عمل در
فشار به مردم کشور به صفر میل می 

یم از ایفای نقش عامل ژکند و ر
فضای . سلطه ناتوان می شود

فرهنگی بازتر و ترسها کمتر و 

یم ژاحساس امنیت بیشتر و توانانی ر
در محور کردن قدرتهای خارجی در 
سیاست داخلی و خارجی کمتر و 

جامعه زحمتکش ایران برای فشار 
بازسازی اقتصاد تولید محور افزون 

جنبش همگانی می تواند . تر می شود
ادامه یابد و والیت جمهور مردم را 
  . تکیه گاه دولت مردم ساالر بگرداند

وری است که آدر خور یاد     
پرده از ... نیویورک تایمز و تایمز و

برای  ،کار شرکتهائی برداشته اند که
و حکومت » ایران«همزمان با  ،مثال
برغم . طرف معامله بوده اند ،امریکا

در  ،»ایران«قانون منع معامله با 
سال، از  ۱۰همان حال که ظرف 

حکومت امریکا، بابت معامله و 
میلیارد دالر دریافت  ۱۰۷کمک، 

نیز معامله » ایران«کرده اند، با 
وقتی  :پرسیدنی است.  کرده اند

ی توانند جلوی امریکا و اروپا نم
 ،معامله شرکتهای خود را بگیرند

مجازات اقتصادی چه اثری جز 
بهانه چپاول بیشتر به مافیاهای 

مالی دادن و سخت تر  –نظامی 
می تواند  ،کردن زندگی مردم ایران

  داشته باشد؟
اما این استدالل که هرگاه       

مجازات ها  زندگی را سخت تر کند 
جنبش  ،نیاما نه در حد تحمل ناکرد

با  ،را بازهم همگانی تر می کند
غفلت از واقعیتهائی چند ساخته 

  :شده است
هرگاه هدف مجازات اقتصادی  

سخت تر کردن زندگی بقصد 
با  ،همگانی تر کردن جنبش باشد

توجه به این که رابط جامعه ملی با 
دولت استبدادی  ،دنیای خارج

مجازات اقتصادی، امکان در  ،است
. دولتی گذاشتن است اختیار چنین

این  ،پس از به اجرا گذاشتن مجازات
ن را بر آدولت است که میزان اثر 

زندگی اقتصادی مردم تعیین می 
یم صدام با جامعه ژکاری که ر. کند

بعد از تصویب و اجرای  ،عراقی
  .کرد ،مجازاتها

چون هدف مجازاتهای اقتصادی  
پس در رابطه  ،فشار به مردم است

ت که تقویت می گردد دولت اس ،قوا
با . و ملت است که تضعیف می شود

توجه به این واقعیت که بودجه 
دولت نزدیک به تمام تولید ناخالص 

شدت وابستگی ملت  ،داخلی است
به دولت بیشتر و توان جنبش ملت 

  . کمتر می شود
مردم کشور را از  دو حق بنیادی  

یعنی  ،که هدف مبارزه او است
. افل تر می کندزادی غآاستقالل و 

زیرا حق استقالل در گرفتن تصمیم 
زادی در گرفتن نوع تصمیم آو حق 

را  با مداخله بیگانه جانشین کردن، 
جنبش بی هدف می کند و ناگزیر 

مدعیان کمک به . فرو می خوابد
می باید روشی را در  ،مردم ایران

پیش بگیرند که وجدان هر ایرانی و 
ن دو وجدان همگانی ایرانیان بر ای

حق و حقوق دیگر خود شفاف تر 
     .بگردد

هم اکنون، در امریکا، یک مقام  
اسرائیلی از لزوم تجزیه ایران سخن 
می گوید و سناتورهای حاضر در 

این . ، برای او کف می زنندجلسه
امر که از پیش از انقالب ایران، 

نظریه موزائیکهائی که «اسرائیل 
را » کشورهای خاورمیانه  هستند

خویش را بر خته است و سیاست سا
پایه تجزیه کشورها  به قصد برقراری 

قرار داده  ،امپراطوری اسرائیل
امر واقعی است که ایران  ،است

همه آنهائی که بر راست و دوستان
راه استقالل و آزادی و رشد بر میزان 
عدالت اجتماعی هستند، هیچگاه از 

  .آن غافل نبوده اند
یک ملت را اسرائیلی که وطن        

م اجازه غصب کرده و به آن مرد
از رهگذر  ،داشتن وطن نمی دهد

یم و استبداد ژبحران سازی ر
ن را آجرأت و جسارت  ،تبهکارش

یافته است که چنین گستاخانه از 
در عین . تجزیه ایران سخن بگوید

حکومتی از نوع حکومت نتان  ،حال
یاهو که اینک با حکومت اوباما در 

تر از حکومت خامنه بیش ،تقابل است
احمدی نژاد به بحران نیاز  –ای 
ن مقام اسرائیلی خوب می آ. دارد

وردن سخنی آداند که با بر زبان 
ب به آ ،میزآچنین سخیف و تهدید 

مالی  –یم مافیاهای نظامی ژسیاب رآ
رفتار اسرائیل در قبال . می ریزد

جنبش و کوشش  برای قانع کردن 
ودن  حکومت اوباما به بی نتیجه ب

رفتار دولتی  ،جنبش مردم ایران
یم ژیمی چون رژاست که به ر

مالی نیاز حیاتی  –مافیاهای نظامی 
و می دانیم که اسرائیل بیشتر . دارد

از امریکا در تقال است برای این که 
مجازتهای سخت بر ضد ایران وضع 

  . و اجرا شوند
نمی باید اثر وضع و  ،بدین قرار     

در موقعیت اجرای مجازاتها را 
. نادیده گرفت ،ایران در منطقه

نهائی که بر راست راه استقالل و آ
در مقام مدافعان  ،زادی هستندآ

 ،استقالل و حقوق ملی مردم ایران
نه تنها نمی باید خواهان کمترین 
امکان مداخله و عمل برای 

بلکه با تمام  ،قدرتهای خارجی باشند
توان می باید هر اقدام ناسازگار با 

مردم . اثر سازند رابي تقالل ایراناس
در همان حال که نمی باید از  ،ایران

بیرون تحت فشار قرار گیرند و 
موجودیت کشور خود را در خطر 

می باید از همبستگی جامعه  ،ببینند
  –و نه قدرتهای سلطه جو  –جهانی 

در درون مرزها نیز . برخوردار باشند
گاه باشد که آهر ایرانی می باید 

 ،رشته های همبستگی ملی گسست
حیات ملی را به خطر می اندازد و 

ن سود نمی آهیچ بخشی از ایران از 
یکبار دیگر هشدار می دهم که . برد

 ،بزرگ ترین خطر برای حیات ملی
یم کنونی است و به یمن جنبش ژر

همگانی ایرانیان است که می توان از 
  .خطر رهید

  
پرسش دوم  :پاسخ به پرسش دوم – ۲

  :سه پرسش است شامل

 ،دو دلیل پرسش کننده گرامی. ۲٬۱
بر نارسا بودن اصطالح اقتصاد 

یکی  این دلیل که  ،تولید محور
اقتصاد چین نیز تولید محور است و  
دیگری این دلیل که بخش بزرگی از 

در اقتصادهای  ،تولید اقتصادی
ورده های تخریبی آفر ،تولید محور

د دلیلها بر نارسائی اقتصا ،هستند
چرا که نه چند . تولید محور نیستند

و چون تولید یک اقتصاد را از صفت 
محروم می کند و نه » تولید محور«

یم ژنظام سیاسی و اندیشه راهنمای ر
نست که اقتصاد آحاکم مانع از 
راستی اینست که . تولید محور بگردد

اقتصاد چین تولید محور است و 
سومین اقتصاد جهان  ،بدین خاطر
ت و امروز بکار گسترش گشته اس

این اقتصاد صفت . بازار داخلی است
 ،سوسیالیست را از دست داده است

اقتصاد چین، اقتصاد سرمایه داری 
لیبرال گشته و میلیاردرهای چینی 
نیز وارد فهرست ثروتمندترین 

از . مردان و زنان جهان شده اند
تفاوتهای اقتصاد چین با اقتصاد 

زه های یکی اینست که دروا ،ایران
چین باز است بر روی صادرات و 
دروازه های ایران باز است بر روی 

  .واردات
اقتصاد چین، تولید محور و در . ۲٬۲

از . قدرت محور است ،همان حال
 –رهگذر اقتصاد و نه قدرت نظامی 

یم شوروی سابق ژبه عکس اقتصاد ر
است که چین می خواهد قدرت  –

در . اقتصادی طراز اول جهان بگردد
سخنرانان به   ،نآدر ،اجتماعی که

توضیح اثر منش و روش مصدق بر 
 ،جنبش امروز مردم ایران پرداختند

قای جمشید اسدی که در فرانسه آ
با وجود   :پرسید ،استاد اقتصاد است

 ،این که از رهگذر جهانی شدن
ماهانه یک میلیون تن از گرسنگان 

چگونه می  ،چینی کاسته می شود
نی شدن فقر توان گفت که  جها

گستر است؟ وقت محدود بود و 
اینک در مقام . پاسخ ممکن نگشت

ن آپاسخ  ،پاسخ به سومین پرسش
پرسش را نیز می دهم زیرا بکار 

  :یدآهمگان می 
جهانی کردن در واقع سلطه  ۲/۳

در  ،ماوراء ملی ها بر اقتصاد جهان
ماوراء . عرصه مکان و زمان است

زیر ملی ها نه تنها تمامی جهان را 
بلکه بشر را به پیش  ،ورندآسلطه  می 

 ،خور کردن ناگزیر می کنند و از پیش
جهانی .  ینده را متعین می سازندآ

  کردن فقر افزا است زیرا
میزان مصرف ساالنه در  

اقتصادهای صنعتی نیز از میزان 
تولید ساالنه، زمان به زمان بیشتر می 

  . شود
منابع طبیعی که به نسل های  
پیشخور می  ،تعلق دارندینده آ

طبیعت و نسلهای  ،بنا بر این. شوند
  .ینده فقیر تر می شوندآ

بدین خاطر که نزدیک به دوسوم  
در  ،تولید اقتصادها ویرانگر هستند

  همان حال که محیط زیست را 
  5در صفحه 

  زادی  می شود؟آاستقالل و  ،وقتی هدف
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فقر کیفی و نیز (لوده می کنند آ
کمی حیات انسان و دیگر جانداران 

جانداران و  و افزایش مرگ و میر
فقر را با خشونت همراه  ،)گیاهان
  .می کنند

مدها در آبلحاظ توزیع نابرابر در 
 ،سطح کشورها و در سطح جهان

جهانی کردن جمعیت مناطق فقر 
زده را بزرگ تر و جمعیت محدوده 
های ثروت زده را کوچک تر می 

  . کند
ماورائ ملی ها نه تنها نیروهای  

صرف محرکه را بکار تولید و م
 ،ورده های تخریبی می گیرندآفر

نها را از آبلکه بخش بزرگی از 
 ،امروز :جریان تولید خارج می کنند

سرمایه گذاری در تولید از یک هفتم 
ورده آسرمایه ای که در بورس فر
نیز  ،های مشتق بکار افتاده است

  .کمتر است
مدار  ،و چون سرمایه داری لیبرال 

ر بسته معنوی را به مدا ↔باز مادی 
 ،یعنی  .مادی بدل می کند  ↔مادی 

نیازهای غیر  ،از رهگذر مصرف انبوه
ورده های مادی بر آمادی نیز با فر

  ،در نتیجه. ورده می شوندآمی 
پویائی نیازها از پویائی تولید بیشتر و  

حتی نزد ثروتمندان  ،احساس فقر
در . مدام رو به افزایش می نهد ،نیز

  ،نتیجه
گزیر می شوند زندگی نا ،انسان ها 

بدین  ،خویش را پیش فروش کنند و
. ن را از پیش متعین سازندآ ،کار

 ،بطور روز افزون ،بدین جبر
زادی و آخویشتن را از استقالل و 

غافل و محروم می  ،حقوق خویش
  . گردانند

مهار نیروهای محرکه در مقیاس      
را مانع بزرگ  ماورائ ملي ها ،جهان

نیروها در رشد بکار افتادن این 
متوازن اقتصاد تولید محور در 

  ،از این رو. جهان گردانده است
یک سیاست جهانی توانا  ،چاره کار

این . به مهار ماوراء ملی ها است
سیاست بایستی بر وفق مدار باز 

ورده آاز تولید فر ،معنوی ↔مادی 
برای سالم  ،های تخریبی بکاهد

کردن محیط، تدبیرهای درخور 
به  ،به روش تجربه ،آن رابجوید و 
از فقر طبیعت و انسانها . اجرا گذارد

بکاهد و از مرگ و میر جانداران و 
پیشگیری کند تا که بتواند  ،گیاهان

نیروهای محرکه را در جامعه های 
بکار رشد همآهنگ اقتصادها  ،بشری
  .بگیرد

  
برداشت   :پاسخ پرسش سوم – ۳

پرسش کننده گرامی از نظر من در 
 ،زادیآدف شدن استقالل و باره ه

پرسش . مبنای پرسش سوم او است
کننده این طور برداشت  کرده است 

سر و  ،که هرگاه قدرت هدف بگردد
اما هرگاه . دمی با دولت استآکار 

دیگر   ،زادی و استقالل شدآهدف 
این . دمی کاری به کار دولت نداردآ

باوجود . نادرست است ،برداشت
ن توضیح پرسش را برای داد ،این

  :مغتنم می شمارم
باید هدف  ،زادیآاستقالل و  

شوند زیرا هم دو حق ملی و هم دو 
والیت  . حق بنیادی انسان هستند

هدف گشته است و  ،جمهور مردم
 ۱۲نیازمند تحقق  ،تحقق این هدف

 ،نکه دوبار این اصولآبا . اصل است

 -  ،ورده شده اندآ ،در دو نوشته
عفری به قای محمد جآچون از نامه 

سه بار  ،قای منتظری اخذ شده اندآ
یکبار  ،بخاطر فایده تکرار –می شود 

  :ورمآنها را می آ ،دیگر
هركس خود خويشتن را هدايت   – 1

در  استقاللپس هر انسان : مي كند
در انتخاب نوع تصميم و آزادي  تصميم 
  . را دارد

 حيات او  حقوق انسان ذاتي   – 2
  .هستند

دو حق بنيادي  ازهر جامعه  – 3
حقوق زادي برخوردار است وآاستقالل و 

 ،جامعه جهانيملي دارد و بعنوان عضو 
  .حقوق جهاني دارد

صاحب حقوق  جانداران و طبيعت – 4
  . هستند

هم  :مقرر مي كنداصل الاكراه،  – 5
دين شما شما را (آزادي گزينش دين 

و هم ضرورت  را )و دين من مرا
ه دولت ك(استقالل دين از  قدرت 
و هم  را)يكي از اشكال آنست 

 ،اين اصل .راخشونت زدائي 
تعريف انسان بمثابه  بكار ،بخصوص

مدار باز مادي  با ،موجودي معنوي
   . يدآمي  ،معنوي ↔

مي بايد انديشه ها و اطالعات  - 6
فراخواندن  بجويند و بنابر جريان آزاد

انسانها به شنيدن قولها و پيروي از 
  .شدبا ،بهترين آنها

اينست كه هيچ كس بر اصل  – 7
در جامعه . ديگري واليت نداشته باشد

واليت  ،نزديك ترين به اين اصل ،ها
 -بر يكديگر بر ميزان حقوق و برادر

جامعه ارزياب : است ي و برابريخواهر
   .و منتقد

 اصل شورا ،در اداره امور جامعه – 8
  ،ونيز. است

اصل بر  ،تصدي اجرا در   – 9
مردم ( هور مردم مشاركت جم

 ،بنا بر ضرورتو ) ساالري شورائي 
   .ان استانتخاب مجري

قضاوت براي آزاد نگاه داشتنش  – 10
 ،احقاق حقتواناكردنش به از قدرت و 

تابع اصول راهنمائي مي شود كه 
  .تحقق اين دو هدف را ميسر كنند

دين براي بر اينست كه اصل  – 11
نا ب .انسان است و نه انسان براي دين

بنياد  بابر اين، رابطه ميان انسان 
ديگر بنيادهاي رابطه او باو  يدين

مي بايد بر وفق اين اصل  ،جامعه
توضيح اين كه در جامعه . تغيير كنند

حاكم و  يهاي ديروز و امروز، بنيادها
ه و انسانها وسيله و قدرت هدف بود

واليت فقيه همين رابطه را . هستند
انكه كرده چن. با انسان جبري مي كند

انسان  ←بنيادرابطه  بنا بر اين،. است
قدرت  مي بايد جاي خود را به  ←

رشد در   ↔بنياد  ↔رابطه انسان 
  .استقالل و آزادي بدهد

واليت جمهور مردم تحقق پيدا  – 12
مكارم اخالق مي كند به رعايت 

سازگار با استقالل و آزادي و كرامت و 
حقوق انسان و حقوق جانداران و 

  عتطبي
 ،دولت سازگار با  این اصول 

دولتی است که پایه ای جز والیت 
پس . جمهور مردم نداشته باشد
 ،زادیآهدف شدن استقالل و 

تحقق پیدا می کند به تحقق والیت 
جمهور مردم و از میان برخاستن 

 ،بدین قرار. ستون پایه های قدرت
از  ،زادیآهدف شدن استقالل و 

ای میان برداشتن ستون پایه ه
. قدرت را نیز ناگزیر می گرداند

دولت رها از ستون پایه های قدرت 
 ،و متکی بر والیت جمهور مردم

حقوق مدار، نماد استقالل و دولتی 
آزادی و حقوق ملی و استقالل و 

  . دگردآزادی و حقوق انسان می 
، وقتی استقالل و آزادی سانبدین     

هدف می شوند، تغییر ساخت دولت 
قوه آن توسط منتخبان و تصدی سه 

مردم، نه تنها از یاد نمی رود که 
بازیافتن استقالل و آزادی  حاصل

هریک از ایرانیان و جامعه ملی آنها 
  .می گردد

  
پرسش : پاسخ به پرسش چهارم – ۴

 کننده گرامی اشکالی در دسته بندی 
حقوق، بنا بر اهمیتی که در کردن 

زندگی انسان ها و جامعه آنها دارند، 
اما اگر در پرسش چهارم . ی بینندنم

در می یابد حقوقی  ،خود تأمل کند
از یک جنس  ،ورده استآکه مثال 
توضیح این که حقوق ها یا . نیستند

ذاتی حیات هستند و یا وضع می 
حقوقی که  وضع میشوند . شوند

. همواره ترجمان حقوق ذاتی نیستند
وقتی سامانه حقوق وضعی بجای 

نها تعارض آبا  ،انطباق با حقوق ذاتی
. ن سامانه ستمگرایانه استآ ،دارند

چنانکه در ایران تحت والیت 
اغلب حقوق وضعی  ،مطلقه فقیه

در . ناقض حقوق ذاتی هستند
نه حق ها که ضد حق ها  ،حقیقت
  . هستند

اما حقوقی که ذاتی حیات هستند       
مجموعه ای را تشکیل می دهند که 

ضی را نمی توان از یکدیگر جدا و بع
برای . اجرا و برخی را اجرا نکرد

دو حق استقالل در تصمیم و  ،مثال
زادی در  انتخاب نوع تصمیم را آ

چرا . نمی توان از یکدیگر جدا کرد
که اگر به کسی گفته شود شما در 
گرفتن تصمیم استقالل داری اما 

زادی انتخاب نوع تصمیم خود را آ
او از استقالل نیز  ،در جا ،نداری
زادی آزیرا چون . شده است محروم

انتخاب نوع تصمیمی را که می تواند 
گرفتن تصمیم نمی  ،ندارد ،بگیرد

انتخابات  . تواند واقعیت پیدا کند
 ،مالی –یم مافیاهای نظامی ژدر ر

مثال بارز  محروم کردن ایرانیان از 
زادی آاستقالل در گرفتن تصمیم و 
چرا .  در انتخاب نوع تصمیم است

 ،پیشاپیش ،»نگهبان شورای«که 
نوع انتخابی را که انتخاب کننده 

پس از . معین می کند ،باید بر گزیند
 ،این که نوع انتخاب معین شد

استقالل رأی دهنده نیز محدود می 
شود به شمار نامزدهای گزیده از 

و یا تحریم » شورای نگهبان«سوی 
اما دقت را که بیشتر . انتخابات

ورای ش«در می یابیم که   ،کنیم
ن نامزدها را معین آبرای » نگهبان

می کند که استقالل رأی دهنده را از 
والیت مطلقه  ،در حقیقت. او بستاند

بر این  ،فقیه که جعلی است در دین
ساخته و پرداخته شده است  ،اساس

. که مردم در حکم صغیر هستند
صغیر کسی است که رشد نکرده و 
توانا به برخورداری از استقالل رأی 

. زادی در گزینش نوع رأی نیستآ و
می بینی  اگر  ،اما نیک که بنگری

صغیر این امکان را دارد که بزرگ و 
رشید و بر استفاده از استقالل و 

مردم تحت  ،توانا شود ،زادیآ
محکومند تا پایان  ،والیت فقیه

پیروان . زندگی خود صغیر بمانند
بدین  –زور پرست و جاهل ارسطو 

راء آلقه فقیه به خاطر که والیت مط
نه از رهنمود قرآن  –او نیز نمی ماند 

آموخته اند که کودک با بکار بردن 
دو حق استقالل و آزادی و دیگر 

بکار انداختن حقوق خویش و با 
استعداد ابتکار و ابداع و خلق باید 

خود خویشتن را «رشد کند تا بتواند 
و نه از تحول تعلیم و » رهبری کند

گاهند و نه آونی تربیت در عصر کن
نها امکان می دهد آزور پرستی به 

دست کم خود را از حقوق و 
استعدادهای خویش غافل نکنند و 

زادگی را از آعزت  ،بدین غفلت
دست ندهند و گرفتار ذلت 

  .زورپرستی نشوند
از  نیز انسانحقوق ذاتی دیگر       

این دو حق و از یکدیگر جدائی 
دی از این رو، حیاتمن. ناپذیرند

هرکس را میزان عمل او به حقوق 
چنانکه . خویش معین می کند

اگرحق حیات نباشد، دو حق 
استقالل و آزادی و دیگر حقوق ذاتی 

اما اگر . حیات نیز نیست می شوند
انسان از حق حیات برخوردار باشد، 

از استقالل و آزادی و حقوق  ولی
معنوی غافل باشد، حیات  -مادی  

هرگاه این . داو نیز  ناچیز می شو
غفلت مطلق بگردد، درجا، می 

بدین قرار،  استبداد ضد . میرد
حیات است زیرا سبب غفلت انسان 

 راو می شود و ا از حقوق خویش 
  .دکنمأمور میراندن خود می 

  
نظر و پرسش پنجم پرسش  – ۵

و پاسخ را ، اين توضيح کننده گرامی
شکل را نباید با محتوا یکی  :می طلبد
تا زمان سلطه  ،ترکیه در. گرداند

حزب ها بودند اما  ،ارتش بر دولت
بتدریج که . صورتی بیش نبودند

 ،دولت از سلطه ارتش رها می شد
حزبهای صوری نیز از میان می 

احزابی  ،در حال حاضر. رفتند
وجود دارند که برخی هنوز صوری 
هستند و برخی دیگر محتوا نیز یافته 

 ،در کشورهای خاورمیانه نیز. اند
حزبها بیشتر صورت و کمتر محتوا 

  . دارند
چرا چنین است؟ زیرا  تا وقتی       

یعنی  ،ساخت دولت استبدادی است
دولت متکی بر والیت جمهور مردم 
 ،نیست و از جامعه ملی بیگانه است

توضیح . نقش حزب نیز وارونه است
این که در جامعه هائی که دولت 
 ،متکی بر والیت جمهور مردم است

» منافع«ها از تمایل ها و  حزب
ناسازگار گروه بندی های اجتماعی 

یمهای ژاما در ر. نمایندگی می کنند
حزب ها دو کار را  ،استبدادی

صورت مقبول  :تصدی می کنند
بخشیدن به دولت و مهار سیاسی 

  . مردم
در جامعه های  ،از جهتی دیگر     

برخوردار از مردم ساالری و تحت 
حزب ها دو  ،لسرمایه داری لیبرا

حزبهائی که نقش موافق و  :دسته اند
یا مخالف مثبت را بازی می کنند و 

 –هر دو حافظ نظامی اجتماعی 
سیاسی هستند و حزب یا حزبهائی 
که نقش مخالف منفی را بازی می 
کنند و هدف خویش را تغییر نظام 

. سیاسی قرار می دهند –اجتماعی 
در جامعه های تحت سلطه 

اندازه استبداد را وجود   ،استبدادیان
 ،داشتن و یا نداشتن سه دسته حزب

استبداد سخت است  :معلوم می کند
. وقتی مخالفت منفی جرم است

استبداد سخت تر می شود وقتی 
خوانده می » محارب«مخالف منفی 

نهم سخت تر می شود آاز . شود
وقتی حتی مخالفت مثبت نیز جرم و 
. مرتکب این جرم مجازات می شود

 ،قتی استبداد سخت ترین می شودو
مهار  ،نآصوری و نقش  ًحزب کامال 
در جامعه هائی که . جامعه است

دولت متکی به والیت جمهور مردم 
بتدریج که دولت از ملت  ،نیست

 ،بیگانه تر و استبداد سخت می شود
یک پایه تر و بی ثبات تر نیز می 
گردد و بی ثباتی روز افزون سبب 

  .ن می شودآسقوط 
 ،و دموکراسی کاملتر است وقتی      

امکان جانشینی  ،در تصدی دولت
. برای مخالف مثبت وجود دارد

نهم کاملتر می شود آدموکراسی از 
وقتی مخالف منفی نیز از امکان 
برابر در فعالیت سیاسی برخوردار 

زیرا وجود مخالف منفی . می شود
هم مانع از فساد مردم ساالری می 

سیاسی جامعه  شود و هم سبب رشد
و احزابی می گردد که نقش موافق و 

  . مخالف مثبت را بر عهده دارند
هرگاه  با این محک در وضعیت       

سیاسی ایران و دیگر کشورهای 
یم ایران را ژر ،تأمل کنیم ،خاورمیانه

یم های منطقه می ژبی ثبات ترین ر
 ،چرا که از انقالب بدین سو. یابیم

دادی تر یم استبژر ،بطور مداوم
در واقع از راه تقسیم به . گشته است

دو و حذف یکی از دو ادامه حیات 
مخالف  ،داده است و در حال حاضر

منفی را محارب می خواند و مخالف 
مثبت را نیز دارد در شمار مخالف 
منفی قرار می دهد و بخشی از 

ها و گروه های موافق » شخصیت«
را نیز از شمار موافقان خارج و در 

مخالفان مثبت و بسا منفی قرار  عداد
با تقلب بزرگ در . می دهد
جامعه ملی را نیز مخالف  ،انتخابات

در  ،بدین سان. منفی گردانده است
  .فراگرد سقوط شتاب گرفته است

جنبش مردم ایران بشرط ادامه        
یافتن و وسعت گرفتن و یافتن هدف 
روشن که استقرار والیت جمهور 

شکیل دولت امکان ت ،مردم است
حقوقمدار و ترجمان والیت جمهور 

را فراهم  ،با ثبات  ،بنا بر این ،مردم
ویژگی های جنبش های . می کند

به ایرانیان امروز می  ،ایرانی پیروز
گویند توانائی هاشان کدامها هستند 
و این توانائی ها را چگونه می توانند 

در پیام نوروزی، ویژگی . بکار برند
روز را بر شمرده های جنبش های پی

در فرصتهای دیگر، بدانها باز می . ام
  .پردازم

  

  زادی  می شود؟آو  استقالل ،وقتی هدف
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در فصل دوم، اطالعاتي را گرد آورده   
ايم كه تازه از پرده بيرون افتاده اند و 
بلحاظ تحول منطقه و اثر آن بر ايران، 

اين . واجد اهميتي بتمام هستند
اطالعات ايرانيان را از شدت خطري آگاه 

  . معرض آنستمي كند كه ايران در 
در فصل سوم، خبرهائي را گرد آورده  

ايم كه مربوط مي شوند به جنبش 
و شستشوي » يمژتدابير ر«همگاني و 

يم ژمغزي از راه القاء و درون بهم ريخته ر
و عقده تقلب بزرگ و اثر جنبش مردم بر 
پندار و گفتار و كردار خامنه اي و 

  ...احمدي نژاد و
هرست در فصل چهارم، قسمت دوم ف

اسامي اعضاي مافياهاي حاكم بر 
  .سرنوشت ايران را آورده ايم

در فصل پنجم، خبرها و داده هاي 
اقتصادي را كه گوياي تورم در راه و باز 
بودن دروازه ها بر روي اقتصادهاي سلطه 
جو و كاهش درآمدهاي كشور و فساد در 

  .يم هستند، گرد آوري شده اندژر
ها به و در فصل ششم، خبرهاي تجاوز

حقوق انسان را از نظر خوانندگان مي 
يم به ژنوروز نيز مانع از تجاوز ر. گذرانيم

   :حقوق انسان در ايران نيست
  
  

نكات ديگري ازنقـش  
ــينجر ــرائيل  كيس و اس

در اكتبرســـورپرايزاز 
  :پرده بيرون مي افتند

  
  

هواپيماي حامل  :انقالب اسالمی
نخست وزير و وزير دفاع پرتقال سقوط 

سال، تحقيقات  30عد از گذشت ب. كرد
معلوم كردند كه در هواپيما بمب گذاري 
شده بوده و اين دو بر اثر انفجار بمب و 

امر . سقوط هواپيما كشته شده اند
ديگري نيز از پرده بيرون افتاد و آن اين 
كه پيش از كشته شدن اين دو، 
كيسينجر به پرتقال رفته و با اين دو در 

يران گفتگو كرده باره فروش اسلحه به ا
  . است

و در شماره پيش، به اطالع خوانندگان 
رسيد كه كميچي، جاسوس اسرائيلي كه 
در اكتبر سورپرايز و ايران گيت نقش 

روبرت پاري مقاله اي در . داشت، مرد
باره نقش او انتشار داده است واجد 

  :اطالعات جديد
  

دیدارهای کیسینجر بـا 
نخســـت وزیـــر و وزیـــر 

هنگــام دفــاع پرتقــال ب
توافق محرمانه ای کـه 
اکتبـــر ســـورپرایز نـــام 
گرفــت و قتــل ایــن دو 
  :بر اثر انفجار هواپیما

  
دسامبر  ۴در  ،سال پیش از این ۳۰ 

 ،فرانسیسکو ساکارنریو ،۱۹۸۰
 ،دلینو امارو دوکوستاآنخست وزیر و 

بر اثر سقوط  ،وزیر دفاع پرتقال
هواپیمای حامل این دو کشته 

  . شدند
کمیسیون  ۸ ،الس ۳۰در طول  

پارلمانی تحقیق کردند و واپسین 

به این نتیجه  ۲۰۰۴در  ،کمیسیون
رسید که هواپیما بر اثر انفجار بمبی 

ن جا آسقوط کرده است که در 
یکی از . سازی شده بوده است

انگیزه های کشتن این دو، می تواند 
ارسال مخفیانه اسلحه به ایران 

مجلس نمایندگان پرتقال به . باشد
نادی دست یافت که معلوم می اس

پرتقال  ،۱۹۸۰کنند در اواخر سال 
. به ایران اسلحه فرستاده است

نوامبر  ۱۵در  ،هنری کیسینجر
بعد از انتخاب شدن ریگان  ،۱۹۸۰

به ریاست جمهوری امریکا و بوش به 
به پرتقال  ،بطور علنی ،معاونت او

رفته و با نخست وزیر و وزیر دفاع 
 ،این دیدار. استپرتقال دیدار کرده 

دو هفته پیش از قتل این دو انجام 
  .گرفته است

اما کیسینجر دیدار محرمانه ای نیز  
هفته  ۳حدود  ،۱۹۸۰اکتبر  ۲در 

پیش از سرانجام گرفتن معامله بر 
سر گروگانهای امریکائی در تهران 

به پرتقال سفر ) اکتبر سورپرایز(
کرده و با وزیر دفاع پرتقال در باره 

اسلحه به ایران گفتگو کرده ارسال 
وری است که در آدر خور یاد. است

کیسینجر هیچ مقام دولتی  ،ن تاریخآ
  . نداشته است

کمتر از یک  ،۱۹۸۰دسامبر  ۲در  
ماه بعد از انتخاب ریگان به ریاست 

وزیر دفاع پرتقال  ،جمهوری امریکا
از رئیس ستاد ارتش پرتقال در باره 

ال کرده سئو ،ارسال اسلحه به ایران
نکه پاسخ رئیس ستاد آپیش از . است

 ،دسامبر ۴در  ،ارتش را دریافت کند
اسنادی که . کشته شده است

ورده است حاکی آکمیسیون بدست 
یک روز بعد  ،دسامبر ۵نند که در آاز 

از کشته شدن نخست وزیر و وزیر 
از پرتقال به ایران اسلحه  ،دفاع

  . رفته است
دو روز بعد  ،۱۹۸۰انویه ژ  ۲۲در      

و  از شروع ریاست جمهوری ریگان
 ،آزاد شدن گروگانهای امریکائی

اسلحه بیشتری از پرتقال به ایران 
  . رفته است

مدارکی که به دست کمیسیون افتاده  
نند که مارشال ارتش آحاکی از  ،اند

که رئیس  ،کوستا گومز ،پرتقال
 ۱۹۷۶تا  ۱۹۷۴جمهوری پرتقال از 

االر پینهریو دو دریاسو نيز  بوده است
نخست وزیر  ،۱۹۷۵زودو که در آ

پرتقال بود عامل ارسال اسلحه به 
دو عضو سابق گروه . ایران بوده اند

کماندوِی دفاع از تمدن «تروریستی 
شهادت داده اند در ) Codeco(غرب 

باره چگونگی بمب گذاری در 
  .هواپیما

وزیر دارائی  ،ریکاردو سا فرناندز 
ل خانواده های اسبق پرتقال و وکی

بر اینست که  ،قربانی سقوط هواپیما
علت قتل نخست وزیر و وزیر دفاع 

پوشاندن ارسال اسلحه به  ،پرتقال
 ،او در کتاب خود. ایران بوده است

The Crime of Camarate ،  هدف
کشتن وزیر  ،از منفجر کردن هواپیما

زیرا دا . پرتقال بوده است دفاع
بود که کوستا مدارکی را کشف کرده 

نشان می دادند ارتش پرتقال به 
ارسال محرمانه اسلحه به ایران 

ارسال اسلحه . کمک کرده است
بخشی از معامله محرمانه میان دو 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

با دستگاه  ،ریگان و بوش ،امریکا
اسلحه ارسالی از  .خمینی بوده است

انبار ناتو خارج و به ایران رفته 
  .است
نند که در آد حاکی از اسنا 

ماجرای ایران گیت نیز پرتقال نقش 
واسطه را در ارسال اسلحه به ایران 

از فرودگاه  :بازی می کرده است
لیسبون موشکهای امریکائی به ایران 

در اختیار  ،ارسال و پول دریافتی

کنتراهای نیکاراگوا قرار داده می 
  . شده است

بنی صدر از اکتبر  ،نخستین بار 
رایز و فروش اسلحه به ایران سورپ

 ،ن زمانآاما . پرده برداشت
افشاگری  ،جز کم شماری ،مطبوعات

او را پی نگرفتند تا این که در 
مسئول ایران در  ،گاری سیک ،۱۹۹۱

در  ،شورای امنیت ملی امریکا
کتاب خود را در باره  ،حکومت کارتر

اکتبر سورپرایز انتشار داد و روزنامه 
  . ان پرداختنیویورک تایمز بد

به  ،۱۹۸۰اکتبر  ۳طرفه این که در  
قربانی فر که در افتضاح ایران گیت 

گذرنامه  ،نامش برسر زبانها افتاد
پرتقالی داده شده است و نام او در 

 Pereiraاین گذرنامه مانوئل پریرا 
  . بوده است

رئیس دفتر  ،سرهنگ هوگو روشا  
در  ،وزیر دفاع مقتول ،دا کوستا

طرات خود را انتشار داده خا ،۲۰۰۷
او از دیدار  ،در این کتاب. است

 ۱۹۸۰اکتبر  ۲محرمانه کیسینجر در 
پرده  ،وزیر دفاع پرتقال ،با داکوستا
خبر این دیدار هیچگاه . بر می دارد

سرهنگ هوگو روشا . انتشار نیافت
وزیر دفاع به من گفت  :می نویسد

کیسینجر برای یک دیدار محرمانه 
کمی به  ،و من. یدآمی به دیدار او 

صبح مانده پائین رفتم و  ۱۱ساعت 
اتومِبیل  ،در برابر درب وزارت دفاع

حامل کیسینجر رسید و من او را نزد 
خود روی حامل او . وزیر دفاع بردم

یک . پالک دیپلماتیک نداشت
امریکائی ناشناس راننده او بود و 

همراه  ،یک پرتقالی بازهم ناشناس
 ۲۶در  ،یق بخواهیدق ،دیرتر. او بود
وزیر دفاع در باره موضوع  ،نوامبر

اکتبر  ۲دیدار محرمانه و مهم 
موضوع  :به من گفت ،کیسینجر

. ارسال اسلحه به ایران بود
داکوستا به رئیس دفتر خود گفته 

 :کیسینجر به او گفته است :است
همانطور که سنجشهای  افکار نشان 

در انتخابات ریاست  ،می دهند
جمهوریخواه و  جمهوری حزب
 ،رونالد ریگان ،نامزد این حزب

پیروزی بزرگی بدست خواهند 
هرگاه او به ریاست جمهوری . وردآ

را ) کیسینجر( ،من ،انتخاب شود
به . وزیر خارجه امریکا خواهد کرد

غاز آدر  ،احتمال بسیار قوی
گروگانهای امریکا  ،زمامداری ریگان

تا . زاد خواهند شدآ ،در تهران
او باید  ،این مقصود رسیدن به

تضمین کند که پرتقال به ایران 
و . اسلحه ندهد و به عراق بدهد

به داکوستا که شگفت زده  ،کیسینجر
اسلحه از  :گفت ،به او گوش می داد

 ،بلژیک  به پرتقال حمل می شوند
به  ،در کشتی با پرچم یونان ،مخفیانه

بندر ستوبال در پرتقال  حمل می 
  . شوند

یعنی  ،۱۹۸۰اکتبر  ۲در  ،بدین قرار 
در روزهائی که معامله بر سر 
گروگانها جریان داشته اما هنوز 

کیسینجر   ،انجام نیافته بوده است
که مطمئن بوده است معامله انجام 

و براي اين كه طرف ايران  میگیرد
بداند فروش اسلحه تحت كنترل 

از وزیر دفاع جمهوريخواه ها است، 
ایران پرتقال می خواسته است به 

 ۱۹۸۰اکتبر  ۱۹در . اسلحه نفروشد
 ،نوامبر ۴در . معامله انجام می گیرد

ریگان و بوش به ریاست و معاونت 
ریاست جمهوری امریکا انتخاب می 

نوامبر به  ۱۵در  ،شوند و کیسینجر
سفر می  ،این بار بطور علنی ،پرتقال

اسلحه به  ،کند و به دنبال این سفر
دفاع از وزیر . ایران ارسال می شود

رئیس ستاد ارتش توضیح می خواهد 
پیش از دریافت پاسخ،  ،و دو روز بعد

  !رئیس ستاد کشته می شود

اما چرا وزیر دفاع از رئیس ستاد  
ارتش در باره ارسال اسلحه پرسیده 
است؟ پاسخ سرهنک  هوگو روشا 

وریل آ ۲۵از :به این پرسش اینست
فروش اسلحه در  ،بدین سو ۱۹۷۴

  .انقالب بود کنترل شورای
يادآور مي شود كه  :انقالب اسالمی

در امريكا نيز مدركي يافت شد حاكي 
از اين كه كيسينجر پيشاپيش از آزاد 
شدن گروگانها، در آغاز رياست 

محض . جمهوري ريگان، خبر داده بود
فايده تكرار، ترجمه اين قسمت از 
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انقالب اسالمي درج است، باز مي 
  :آوريم

  
  :گوي بلورين كيسينجر٭
  

کوپلن، افسر سیا، در آنچه به نقش    
کیسینجر در اکتبر سورپرایز مربوط 

حال . می شد، توداری بخرج می داد
 آنکه کیسینجر در شمار جمهوری

خواهانی بود که در پی آن بودند که 
ان گروگانها وقتی آزاد شوند که ریگ

  .رئیس جمهوری شده باشد
بعد از مرگ والتر کرونکایت  

Cronkite Walter  که زمانی دراز
بود، یکی از  CBSگوینده اصلی 

خوانندگان ما، بهنگام بررسی 
بایگانی کرونکایت، گزارشهائی را می 

فرستاده  CBSیابد که خبرنگاران 
این گزارشها در باره شب . بودند

دادند  انتخابات بودند و توضیح می
که چرا برغم این که سنجش های 
افکار نشان می دادند که دو نامزد، 

لسلی . آرای نزدیک به یکدیگر دارند
گزارش کرده  CBSاستال، خبر نگار 

بود که تصادف نخستین سال روز 
گروگانگیری با انتخابات ریاست 
جمهوری، امریکائیان ناراضی از یک 
سال تحقیر را برآن داشته بود به 

  . ن رأی دهندریگا
این گزارشها بخاطر می آورند  

مصاحبه کرونکایت را با هنری 
کرونکایت گفته است، در . کیسینجر

این مصاحبه، هنری کیسینجر گفته 
ریگان بکاخ سفید می رود  و «: بود

. گروگانها را به امریکا بر می گرداند
د که گروگانها کمی داو شرط می بن

ان، بعد از آغاز ریاست جمهوری ریگ
معنی سخن او این . آزاد می شوند

بود که هنری کیسینجر می باید فکر 
می کرده است که حاصل گفتگوهای 
طوالنی این شده است که گروگانها 
با آغاز ریاست جمهوری ریگان آزاد 

  . می شوند
همانطور که می دانیم، پیش گوئی  

 ۲۰کیسینجر تحقق یافت و در 
د ، با پایان ادای سوگن۱۹۸۱ژانویه 

اینطور . ریگان، گروگانها آزاد شدند
نیز وانمود شد که  شخصیت ریگان 
کار خود را کرد و گروگانها آزاد 

  . شدند
اما، در آنچه به گروگانگیری و چند  

و چون آزاد شدن آنها مربوط می 
شود، هنری کیسینجر ناظری که از 

از آغاز، . دور نظاره می کند، نبود
نهاتان زمانی که او با رئیس چیس ما

بانک، داوید راکفلر، کار می کرد، 
. دست اندر کار گروگانگیری بود

راکفلر بانکدار محمد رضا شاه بود و 
به کارتر فشار می آورد اجازه ورود 
شاه را به امریکا، برای درمان 

  . بیماری سرطانش، صادر کند
در كتاب گروگانگيري، : انقالب اسالمی

ك نوشته ابوالحسن بني صدر، تحقيق ي
بنا بر آن . نقل شده است ييمحقق امريكا

تحقيق، پزشكي كه در نيويورك به 
مداواي شاه سابق پرداخته بود، متخصص 

متخصص بيماري . بيماري او نبوده است
هرگاه . يك پزشك كاناداني بوده است

براستي قصد مداواي شاه مي بود، مي 

بايد او را به كانادا مي بردند و يا پزشك 
شاه . به اقامتگاه او مي بردندكانادائي را 

را به نيويورك برده اند زيرا طرح 
گروگانگيري را به ايران فرستاده و از 
طريق طرفهاي ارتباط خود، بعنوان يك 
طرح انقالبي به دانشجويان خط امام 

هنري  ،طراحان طرح. منتقل كرده بودند
كيسينجر و راكفلر، پس از ديدار با اشرف 

  :پهلوي بوده اند
بر کتاب خاطرات راکفلر، نقش  بنا

کیسینجر این شده بود که، در علن،  
سیاست خارجی حکومت کارتر، 
بخصوص نحوه اداره بحران ایران 

همزمان، راکفلر نیز از . را انتقاد کند
طرق خصوصی، به کارتر فشار می 
آورد تا که با آمدن شاه به امریکا 

  . موافقت کند
به موافقت کارتر با ورود شاه      

امریکا، عناصر رادیکال را در تهران 
برانگیخت که سفارت امریکا را 
اشغال کنند و اعضای آن را به 

همانطور که . گروگان بگیرند
کوپلند در مصاحبه اش با من گفت، 

از گروگانگیری تا (در طول سال 
روز انتخابات ریاست جمهوری 

، هنری کیسینجر، صاحب )امریکا
د به من کوپلن. نقش پشت پرده بود

  : گفت
بسیاری از ما، من و هنری کیسینجر «

و آرشیبالد روزولت که آن هنگام در 
سیا بود، قویا باور داشتیم که 
حکومت امریکا چنان ضعفی از خود 
نشان داده است که مردم ایران و 
مردمان کشورهای دیگر دنیا، قدرت 

  ». امریکا را به بازی گرفته اند
 داود كميچي :انقالب اسالمی

جاسوس اسرائيلي كه در دو ماجراي 
اكتبر سورپرايز و ايران گيت نقش 
داشت و پيام ايران گيتي هاي ايران 

... ) خامنه اي و هاشمي رفسنجاني و(
هرگاه (براي كاخ سفيد برده بود 

امريكا از دولت آنها حمايت كند 
. ، مرد)حاضرند خميني را نيز بكشند

 بمناسبت، روبرت پاري، روزنامه نگار
امريكا كه در باره اكتبر سورپرايز 
تحقيق كرده و اين تحقيق را تا امروز 
رها نكرده است، مقاله اي حاوي نكات 

  :تازه انتشار داده است

  
  :روبرت پاری

نقش محرمانه اسرائیل در  
ماجراهای اکتبر سورپرایز 
و ایران گیـت بـه مناسـبت 
درگذشــت داویــدکیمچی 

  :جاسوس ارشد اسرائیل
    

به مناسبت  ،۲۰۱۰مارس  ۱۵در  
جاسوس ارشد  ،مرگ داود کیمچی

مقاله ای حاوی این  ،اسرائیل
  :اطالعات انتشار داده است

امر مهمی روی داد و بر جهت  
. یابی تاریخ امریکا اثر گذاشت

نظیر  ،افسوس که نه مطبوعات امریکا
نیویورک تایمز و واشنگتن بدان 
پرداختند و نه دموکراتها حاضر 

له پنهانی جمهوریخواهان شدندمعام
را موضوع تحقیق جدی کنند و نه 

 ،به این امر مهم ،حتی چپ امریکا
، داود 2010 مارس ۸در . پرداخت

. كيمچي، جاسوس ارشد اسرائيل، مرد
تحقيق از او در اين باره، فرصتي بود 

مطبوعات به . كه باز از دست رفت
شخصيت او و كارهائي كه كرده است 

هاي او در از كار. پرداختند
خدمتگزاري به مستبدهاي افريقا و نيز 
اسلحه رساندن به گروههاي دست 

چشم پوشی راستي امريكاي مركزي، 
  شد زیرا هنوز  عملیات پنهانی که 

  
  5در صفحه 

 سال  جنبش ؟
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اسرائیل و امریکا باتفاق انجام می 
  از چنان حساسیتی برخوردار ،دهند

و صد . ن پرداختآاست که نباید به 
 ،در اکتبر سورپرایزنقش او  ،البته

معامله ای به زیان کارتر و بسود 
  دو نامزد ریاست جمهوری  ،ریگان

در انتخابات ریاست جمهوری سال 
  .سانسور شد ،۱۹۸۰

در کتاب  ،خود نیز ،کیمچی     
که در » گزینش واپسین« ،خویش
به این ماجرای  ،منتشر کرد ،۱۹۹۱

و نیز این . مهم نپرداخته است
از  ،ومت بگینواقعیت را که حک

 ،اقدام علیه کارتر و بسود ریگان
هدفی را تعقیب می کرده است که 

ن آنباید افکار عمومی جهان از 
در . سانسور کرده است ،مطلع شوند

از معامله اکتبر (بگین نیز  ،حقیقت
یعنی ) ا.ا. سورپرایز سهم می برد
را از  ۱۹۶۷اراضی اشغالی در جنگ 

ع این کارتر مان. ن اسرائیل می کردآ
  .کار او بود

بدين سان، تنها  :انقالب اسالمی
مردم ايران نيستند كه بهاي بسيار 
سنگين گروگانگيري و معامله پنهاني 
. اكتبر سورپرايز را مي پردازند

فلسطينيها هم  اين بها را پرداخته اند 
خاطر نشان كردني . و مي پردازند

است كه ياسرعرفات، نخستين رئيس 
ه ايران آمد و جمهوري فلسطين، ب

آگاه » طرح آكاردئون«خميني را از 
اما خميني براي اين كه جنگ . كرد

 60ايران و عراق ادامه يابد، در خرداد 
طرح آكاردئون، به حمله . كودتا كرد

اسرائيل به لبنان و برچيدن بساط 
سازماني جنبش رهائي بخش 

  .فلسطين از لبنان، به عمل درآمد
کارتر  ،در کمپ داوید ،۱۹۷۸در  

بگین را ناگزیر کرد موافقت نامه 
رئیس  ،صلح را با انور سادات

بنا . امضاء کند ،جمهوری وقت مصر
صحرای سینا به مصر بازپس  ،نآبر

کارتر نتوانست  ،سال بعد. داده شد
تنها متحد اسرائیل در  ،از شاه ایران

یم او را ژحمایت کند و ر ،منطقه
و . مبارزان مسلمان سرنگون کردند

ن کارتر پذیرفت که شاه برای چو
 ،درمان به نیویورک بیاید

سفارت امریکا در  ،رادیکالهای ایران
ایران را تسخیر کردند و اعضای 

  . سفارت را به گروگان گرفتند
در انتخابات ریاست جمهوری  

. کارتر و ریگان نامزد بودند ،امریکا
گزینش «در کتاب  ،کیمچی
می نویسد که بگین هم از » واپسین

او . گاه بودآخطر و هم از فرصت 
 ،فاش می سازد که میان بگین و کارتر

زیرا کارتر جانب . دشمنی بغایت بود
فلسطین را نگه می داشت و بگین از 

در صورت تجدید  ،ن می ترسید کهآ
او اسرائیل را ناگزیر کند  ،انتخاب

سرزمین های اشغالی در جنگ 
کمیچی می . را تخلیه کند ۱۹۶۷
ین می خواست کارتر را بگ«  :نویسد

بدست قصابان سیاست در واشنگتن 
نها نیز با دو رئیس آ. بسپارد

) کارتر و انورسادات(جمهوری 
کارتر به اسرائیل . مخالف بودند

ورد که سرزمین های آفشار می 
از جمله بیت  ،۱۹۶۷اشغال شده در 

المقدس را تخلیه کند و با استقرار 
این . دولت فلسطینی موافقت کند

در خفا و بدون اطالع  ،قشهن
این . تهیه شده بود ،اسرائیل

نخستین و تنها مورد در دیپلماسی 
امریکا بود که حکومت متحد خود را 

بگین . تغییر دهد ،از راه فریفتاری
می دانست که هرگاه کارتر انتخاب 

چون دور دوم ریاست  ،شود
دیگر نگران  ،جمهوری او است

و تجدید انتخاب خود نخواهد بود 

. نقشه خود را اجرا خواهد کرد
مصریها در گفتگو با مذاکره 

یک برگ برنده  ،کنندگان اسرائیل
ن کارتر و موافقت پنهان آداشتند و 

هرگاه . از اسرائیل او با مصریها بود
به ریاست  ،۱۹۸۰کارتر در نوامبر 

 ،جمهوری امریکا برگزیده می شد
اسرائیل را تحت فشار قرار می داد 

به ترتیبی که  ،ه فلسطینبا حل مسئل
موافقت  ،مصریها خواسته بودند

چون نمی توانست برای بار . کند
 ،سوم نامزد ریاست جمهوری شود
  ».ترسی هم از البی اسرائیل نداشت

 ،۱۹۸۰بدین ترتیب بود که در بهار   
با  ،بطور خصوصی ،بگین

نامزد . جمهوریخواه ها تماس گرفت
.  ریگان بود ریاست جمهوری آنها

کارتر زود دریافت که حکومت بگین 
جانب جمهوریخواه ها را گرفته 

  .است
کمیته تحقیق از کارتر   ،۱۹۹۲در  

درباره توطئه اسرائیل و 
جمهوریخواه برای جلوگیری از 

بنا بر . انتخاب او پرسیده است
مدرکی که من در بایگانی این کمیته 

  :کارتر پاسخ داده است ،یافتم
مهوریخواه ها اسرائیلی ها جانب ج

را در انتخابات ریاست جمهوری 
رهبران اسرائیل بر این نظر . گرفتند

شدند که من بیش از اندازه دوست 
مشاور  ،نسکیژبر. عربها گشته ام
 ،در مصاحبه ای ،امنیتی کارتر نیز

کاخ سفید بهنگام  :گفته است
گاه بود که آریاست جمهوری کارتر 
ترجیح می  ًحکومت بگین قطعا 

  .یگان پیروز شوددهد ر
اینک مدارک  :اکتبر سورپرایز 

فراوانی در دستند حاکی از این که 
چون بگین دانست با جمهوریخواه 

با  ،ها همداستان شد و باتفاق
وارد  ،پنهان از کارتر ،رهبران ایران
هدف از معامله این . معامله شدند

گروگان تا پیش از  ۵۲بود که 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا 

داوید کیمچی شاهد . زاد نشوندآ
بن . کلیدی این معامله پنهانی بود

جاسوس دیگر اسرائیلی که  ،مناش
کیمچی را رابط  ،متولد ایران است

میان حکومت بگین و سران سیا 
از  ،سرانی که نخست. معرفی می کند

ژ رژ. نامزدی بوش حمایت می کردند
پس از . بوش زمانی رئیس سیا بود

د ریاست جمهوری نکه ریگان نامزآ
از این دو  ،و بوش معاون او شد

  . حمایت کردند
میل  ،یکی از قدیمی ترین سران سیا   

او گروهی را برای . کوپلند بود
حمایت از نامزدی بوش تشکیل داده 

 ،او از کارتر بیزار بود زیرا او را. بود
بسیار  ،در مقابله با گروگانگیری

کمپلند در کتاب . ضعیف می یافت
که در  The Game Player ،خود

می نویسد  ،منتشر کرده است ۱۹۸۹
که او و برخی از سران سیا طرحی را 
برای رها کردن گروگانها تهیه 

 ،ن را با یک دوست قدیمیآکردند و 
 ،رئیس قسمت ضد جاسوسی سیا

. در میان گذاشتند ،نجلتنآجیمس 
نجلتون جاسوس افسانه ای امریکا آ

زدیک با اسرائیل روابط بسیار ن
او ما را با یک عضو موساد در . داشت

 :ارتباط قرار داد و این عضو گفت
سرویس های ما نیمی از دانشجویانی 
را که سفارت امریکا را اشغال کرده 

کوپلند در ... شناسائی کرده اند ،اند
ن افسر آنکه نام آمرد بی  ۱۹۹۱

اما بن مناش که . موساد را فاش کند
او را  ،از ماجرا اطالع داشته است
او می . داود کیمچی معرفی می کند

رئیس قسمت  ،داود کیمچی« :نویسد

مقام ارشد  ،روابط خارجی موساد
با (اسرائیل در دیدار و گفتگو 

کمیچی و . بود) کوپلند و همکارانش
گروه کوپلند نقشه ای با دو بعد 

  ...دیپلماسی و نظامی تهیه کردند
سید  ،۱۹۸۰در اواخر فوریه  

وارد  ،فرستاده ایران ،نیمهدی کاشا
او  :بن مناش می نویسد. اسرائیل شد

وردن نیاز شدید ایران به آبرای بر
. یدکی به اسرائیل رفته بودقطعات 

همکالس بن  ،کاشانی که در مدرسه
او را از مراجعه فرستاده  ،مناش بود

های جمهوریخواه ها برای معامله 
کاشانی به . گاه کردآبرسر گروگانها 

گروه مخفی کوپلن  :گفت بن مناش
گاه است که در هرگونه معامله ای آ

اسرائیل   ،بر سر گروگانها ،با ایران
زیرا  . باید شرکت داشته باشد

اسرائیل است که واسطه ارسال 
  .اسلحه به ایران خواهد شد

بعد از رسیدن ریگان  ،در واقع نیز      
زاد شدن آبه ریاست جمهوری و 

رائیل به اسلحه از اس ،گروگانکها
  . ایران جریان پیداکرد

سانسور اکتبر سور پرایز فراگیر  
 ،شد بدانحد که دوگالس برنکلی

نکه خود شاهد یک آبا  ،تاریخ دان
اعتراف مهم در باره اکتبر سورپرایز 

در  :ن را باز ننوشتآ ،بوده است
که او مشغول  ،۱۹۹۰اواسط دهه 

کارتر بعد از «نوشتن کتاب درباره 
در دیدار  ،بود» ریریاست جمهو

رهبر سازمان  ،کارتر با یاسر عرفات
. حاضر بود ،رهائی بخش فلسطین

ن شد که در باره نقش آعرفات بر
اعتراف  ،خود در اکتبر سورپرایز

امری هست  :او به کارتر گفت. کند
ن با شما صحبت آکه می خواهم از 

 ،۱۹۸۰شما باید بدانید که در . کنم
عه جمهوریخواه ها به من مراج

کردند و معامله ای را پیشنهاد 
هرگاه من وارد عمل بشوم  :کردند

 ،تا که گروگانهای امریکائی در تهران
تا انتخابات ریاست جمهوری 

نها مابه ازائی را آ ،زاد نشوندآامریکا 
به سازمان  ،که پیشنهاد می کردند

عرفات . رهائی بخش می دادند
  . من معامله را نپذیرفتم :گفت

برینکلی این  ،ی سادگیبسا از رو 
در  ،گفتگوی شگفت را در مقاله

تاریخی «با عنوان  ،۱۹۹۶اواخر 
از  ،دیرتر. انتشار داد» دیپلماتیک

کارتر وقوع  ،طریق سخنگوی خود
.  این دیدار و گفتگو را تصدیق کرد

وقتی برینکلی کتاب  ،با وجود این
را » ریاست جمهوری ناتمام«

ن آاین گفتگوی مهم را در  ،نوشت
  . نیاورد
من با مشاور  ،۱۹۹۰در 

بسام ابوشریف  ،رازدارعرفات
او ماجرای مراجعه . مصاحبه کردم

جمهوریخواه ها به عرفات را برای 
منابع دیگر سازمان ... من شرح داد

وقتی  :گفتند ،رهائی بخش فلسطین
عرفات به ایران  ،۱۹۸۰در سپتامبر 

گاه شد که جمهوریخواه ها آ ،رفت
مجاری ارتباطی  ،دیکالبا مالهای را

  . دیگری برقرار کرده اند
یکی  ،با مرگ کیمچی ،بهر رو     

دیگر از صاحب نقشها در ماجرای 
اکتبر سورپرایز که می توانست 

ن معامله را باز آجزئیات مهمی از 
  .برای همیشه ساکت شد ،گوید

ايرانياني كه اين  :انقالب اسالمی
بايد  اطالعات را در اختيار مي گيرند، مي

لختي در باب بهائي كه بابت گروگانگيري 
و استقرار استبداد، خميني و دستياران او 
به مردم ايران و منطقه تحميل كردند، 

اگر اجازه : از خود بپرسند. تأمل كنند
به استبداديان نمي دادند،  ا خيانتها ر

سال جنگ و مرگ و فقر و  30گرفتار 
 خشونت نمي شدند و امروز، اسرائيل در
موقعيتي نبود كه جسارت سخن گفتن از 

  .  تجزيه ايران را به خود بدهد
و بهنگام انتشار كتاب بني صدر در     

باره اكتبر سورپرايز، عرفات حاضر نشد 
بوش به نزد خود را  –نام فرستاده ريگان 

ديرتر، او نام او را گفت و روبرت . بازگويد
اين امر، . پاري در تحقيق خود، ذكر كرد

در موقع خود، كارتر را از مراجعه كه 
جمهوريخواه ها آگاه نكرده و اطالعي را 
كه در سفر به تهران بدست آورده، به او 

كارتر برآن : بازنگفته، درسي بزرگ است
بوده است اسرائيل را وادار كند 
سرزمينهاي اشغالي را تخليه كند و 
اسرائيل به رقيب او كمك مي كرده است 

را پس ندهد و رهبر تا اين سرزمين ها 
سازمان رهائي بخش فلسطين، با سكوت 
خود، به اسرائيل و جمهوريخواه ها كمك 

سبب حاكم شدن . رسانده است
ريگانيسم بر امريكا و سرنوشت بسياري از 
. كشورها، از جمله فلسطين شده است

هرگاه حق را فداي مصلحت نمي كرد، 
جز ... بسا سرنوشت ايران و فلسطين و

  . د كه شداين مي ش
  
  

بحــران اتمــي ادامــه 
دارد و با وجود اظهار 
آمادگي براي معامله، 
ايران تهديد به جنگ 
ومجــازات اقتصــادي 

  :مي شود
  
  

داده ها و اطالعات و  :انقالب اسالمی
خبرهاي اين فصل را در چهار قسمت از 

  :نظر خوانندگان مي گذرانيم
  

درمثلـــث ایـــران و اســـرائیل و 
رائیل و نـاهمخوانی اسـ ،امریکا

  :آن؟امریکا و اثر 
  

روابط اسرائیل و امریکا بحرانی  
 ۶۷ناظران می گویند از سال . است

روابط این دو هرگز به این  ،بدین سو
بهنگام . شدت بحرانی نشده بود

معاون رئیس جمهوری  ،ورود بایدن
حکومت نتان  ،امریکا به اسرائیل

یاهو اعالن کرد که اجازه ساخت 
در بیت المقدس  دستگاه بنا ۱۶۰۰

حکومت . شرقی را صادر کرده است
امریکا این عمل را توهین مستقیم 

سنجشی که در . به خود تلقی کرد
حاکی است که  ،مدهآامریکا به عمل 

مردم امریکا نیز این رفتار اسرائیل را 
توهین به حکومت خود تلقی کرده و 
واکنش قاطع اوباما سبب افزایش 

ا گشته محبوبیتش نزد مردم امریک
  .است

طرفه این که دستگاه تبلیغاتی  
اسرائیل اوباما را تهدید می کنند که 
سرنوشتی همچون سرنوشت کارتر 

یعنی نخواهند . در انتظار او است
به ریاست  ،گذاشت برای بار دوم

. جمهوری امریکا برگزیده شود
همانطور که در فصل این مجموعه 

بگین که پایه گذار حزب  ،می خوانید
نتان یاهو نیز از همین  –ود بود لیک

بدین خاطر همدست  –حزب است 
جمهوریخواه ها در معامله بر سر 

که ) اکتبر سورپرایز(گروگانها شد 
کارتر بنا داشت اسرائیل را به تخلیه 

آن . سرزمین های اشغالی وادار کند
فرصت سوخت و حاال، فلسطینی ها 
و قدرت امریکا به این راضی شده اند 

  !ئیل شهرک سازی نکندکه اسرا
اما اثر بحران شدید در روابط        

امریکا با اسرائیل بر روابط این دو با 
  ایران چیست؟ 

موضوع اولی که ناظران و  
کارشناسان موضوع بحث قرار داده 

اینست که برفرض ایران بمب  ،اند
امریکا را تهدید نمی کند  ،اتمی بسازد

. بلکه اسرائیل را تهدید می کند
اسرائیل نه تنها موقعیت خود را در 

بلکه  ،منطقه از دست می دهد
موجودیتش نیز در معرض خطر قرار 

یا امریکا می باید بخاطر آ. می گیرد
اسرائیل که نقش مزاحم را بازی می 

روابط خود را با ایران   ،کند
خصمانه کند؟ روزنامه نگارانی از 

یا امریکا استراتژی آ :خود می پرسند
  :دارد؟ اسرائیلی

  
نتان یاهو با : واشنگتن پست٭ 

بحران سـازی پاسـخ امریکـا را 
  :و بیانیه مسکومی دهد

  
واشنگتن  ،۲۰۱۰مارس  ۱۹در  

 ،مارس ۱۹در  :پست نوشته است
وزیر خارجه  ،هیالری کلینتون

پیام مفید و مولدی از  :امریکا گفت
او بعد از . اسرائیل دریافت کرده ام
کا و روسیه دیدار وزیران خارجه امری

و اروپا و دبیر کل سازمان ملل و 
از دریافت این پیام خبر  ،تونی بلر

اما کلینتون نگفت که نتان یاهو . داد
به قصد بحران سازی کرد و گفت 

  .نچه را که کرد و گفتآ
در بیانیه مسکو  که دبیر کل سازمان  

 ملل بان کیمون آن را قرائت کرد، 
 چهار واسطه صلح خاورمیانه خانه
سازی در بیت المقدس را محکوم 
کردند و گفتند جامعه بین المللی 
الحاق اراضی فلسطین را به خاک 
اسرائیل مشروع نمی داند و نمی 

کنفرانس از اسرائیل و . پذیرد
فلسطین خواست که با یکدیگر 

  .مذاکره کنند
نتان یاهو از این که همزمان با   

 ،ورود معاون ریاست جمهوری
که اجازه بنا در  اعالن کرده است

 ،بیت المقدس شرقی را داده است
ابراز تأسف کرد اما ساختمان سازی 
در خاکی را که اسرائیل به خاک 

خود  ،خود ملحق کرده است
اما جامعه بین . اسرائیل دانست

المللی این الحاق را نپذیرفته است و 
فلسطینی ها می خواهند آن را 

  . پایتخت دولت خود کنند
در  ،لحنی خشمگین با ،کلینتون 

دقیقه ای از نتان یاهو  ۴۵گفتگوئی 
خواست اجازه ساختمان سازی را 
لغو کند و در طول گفتگوهای غیر 

تغییری در وضعیت بیت  ،مستقیم
 ۱۸در . المقدس بوجود نیاورد

نتان یاهو به کلینتون تلفن  ،مارس
  گاه کرد که حکومت او آکرد و او را 

  
  6در صفحه 

  
  

 سال  جنبش ؟
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تصمیم در باره  ،ندنکه علنی کآبی 
قرار شد . بنا سازی را اجرا نمی کند

.  دو طرف در این باره سخنی نگویند
نچه در پاسخ آ :کلینتون تنها گفت

به خواست امریکا از نتان یاهو 
  . مفید و مولد بود ،شنیدم

نماینده  ،میشل ژرژقرار است      
به اسرائیل برود و با نتان  ،امریکا

است نتان  قرار. یاهو دیدار کند
با  ،یاهو نیز در سفر خود به امریکا

  . اوباما دیدار کند
مقامات امریکا می گویند از        

پاسخ نتان یاهو رضایت کامل 
  . حاصل نکرده اند

کم نیستند روزنامه  ،در امریکا 
 :نگاران و ناظرانی که می پرسند

هرگاه قصد نتان یاهو ایجاد بحران 
بحران هدفش از  ًبوده است اوال 

یا می خواسته آسازی چه بوده؟ 
است صالبت و قاطعیت حکومت 
نتان یاهو را بیازماید و یا می 
خواسته است امتیازی بگیرد؟ چه 
امتیازی؟ امتیاز در باره سیاست 

  :امریکا در قبال ایران
  
جنــــگ جهــــانی ســــوم بــــا ٭

مســلمانان یــا تشــکیل دولــت 
فلسطینی در گرو حمله نظامی 

  !به ایران؟
  

مجله  ،نیوزویک ،مارس ۱۸در  
 ،به قلم کریستوفر دیکی ،امریکائی

  :انتشار داده است دارای این نکات
در  ،برای نخستین بار ،وقتی 

نتان یاهو نخست وزیر  ،۱۹۹۶
یک استاد علوم سیاسی  ،اسرائیل شد
تنها توصیفی که از نتان  :اردنی گفت

اینست که او  ،یاهو می توان کرد
یعنی . استنخاله ای از غرب کهن 

او دروغگو و حقه باز و فریبکار و 
   .حرام زاده است

حکومت اوباما بدون این که این  
 ،صفات را در باره نتان یاهو بکار برد
. با این توصیف موافق است

نماینده  ،لوف بنآهمانطور که 
بتازگی  ،دیپلماتیک روزنامه هاآرتص

 ،وقتی جو بایدن ،هفته پیش ،نوشت
ی امریکا به معاون رئیس جمهور

مد و تنها برای این نیامد آاسرائیل 
که دوستی امریکا با اسرائیل را باز 
گوید بلکه برای حمایت از اسرائیل 

 ،مدآن در برابر ایران آو حراست از 
نتان یاهو انگشت در  ،بعنوان عوض
  . چشم او کرد

 ۱۶۰۰اعالن صدور اجازه بنای   
دستگاه ساختمان در بیت المقدس 

ر عربی که فلسطینی ها شه ،شرقی
می خواهند پایتخت دولت خود 

تودهنی به بایدن بود که برای   ،کنند
برانگیختن دو طرف به گفتگوهای 
صلح به اسرائیل و فلسطین سفر 

زیرا ایجاد بنا گفتگوهای . کرده بود
 ،در واقع. ینده را بغرنج می سازدآ

قصد اسرائیلیهای موافق ساختمان 
  .سازی نیز  همین است

اما همانطور که بن توضیح می  
 :مسئله بسی بغرنج است ،دهد

حکومت نتان یاهو به ایران حمله 
بستگی به فشاری  ،می کند یا نمی کند

است که در باره فلسطین به اسرائیل 
  . وارد می شود

ارتشیان امریکا تردید ندارند که  
حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات 

ی دارد ن مآایران را بر  ،اتمی ایران
که به تأسیسات نفتی عربستان دیگر 
تولید کنندگان بزرگ نفت متحد 

کوششهای . حمله نظامی کند ،امریکا
امریکا برای برقرار کردن ثبات در 
عراق و افغانستان که هر دو همسایه 

در معرض عقیم شدن  ،ایران هستند
و با وجود . قرار خواهند گرفت

امریکا  ،سابقه امریکا و اسرائیل
نه بتواند دنیای مسلمان را چگو

متقاعد کند که در حمله اسرائیل به 
  دخالتی نداشته است؟ ،ایران

یکی از نقش های اساسی واقعیت  
و  –گرائی در سیاست بین المللی 

اوباما و هیالری کلینتون هردو به 
خود می بالند که واقعیت بین 

اینست که اجازه ندهد یک  –هستند 
یم متحد ضعیف بجای او تصم

دانشمند علوم  ،هانس مرگنتو. بگیرد
 Politicsدر کتاب  خود  ،سیاسی

Among Nationsthat  می نویسد: 
زادی عمل خود را آقدرتهای بزرگ 

از دست می دهند وقتی منافع ملی 
خاص خود را با منافع ملی که متحد 

اسرائیل . یکی می گردانند ،ضعیف
سرزمینی کوچک با جمعیتی کمتر از 

وقتی از . یورک استجمعیت نیو
حمایت متحد قدرتمند خویش 

اسرائیل که متحدی  ،مطمئن است
در سیاست خارجی  ،ضعیف است

می تواند هدفها و روشهائی را  ،خود
برگزیند که با منافع امریکا ناسازگار 
 ،باشدو قدرت بزرگ که امریکا است

خود را ناگزیر ببیند از متحد 
مرگنتو . کوچک خود حمایت کند

می دهد که مبادا امریکا این هشدار 
قاعده را از یاد ببرد و منافع حیاتی 
خود را قربانی دنباله روی از 

  .اسرائیل کند
نتان یاهو می خواهد اطمینان  

حاصل کند که ترجیح و تقدمهای او 
همان ترجیح ها و  ،در همه زمینه ها

او و . تقدم های امریکا هستند
حامیانش استدالل می کنند که 

مجبور شوند امتیازها بدهند  هرگاه
حیاتمند پدید  تا دولتی فلسطینی

چون این امر سبب می شود که آید، 
اسرائیل امنیت خود را از دست 

. می باید به ایران حمله کند ،بدهد
در پی چنین حمله ای  ،بنا بر این

برای افراد ارتش امریکا در منطقه 
ن آامریکا می باید از  ،هرچه باشد
  .حمایت کند

رتص آبن در ها ،دو روز پیش از این  
پای  از موضع  نوشت هر دو طرف ،

  ،در میان است مرگ یا زندگی
حامیان . بایکدیگر صحبت می کنند

نتان یاهو پرزیدنت اوباما را متهم 
می کنند که با برنامه اتمی ایران و 
تشکیل دولت فلسطینی که سبب می 
شود شهرهای اسرائیل توسط 

 ،باران شوندفلسطینی ها موشک 
حکم مرگ اسرائیل را امضاء کرده 

حکومت امریکا نیز  ،ن سوآاز . است
به اسرائیل هشدار می دهد که 
سیاستش جان سربازان امریکائی در 
افغانستان و عراق را به خطر می 

  . افکند
نه سیاستمداران عضو  ،اما این بار 

حکومت اوباما که فرماندهان نظامی 
هشدار می هستند که به اسرائیل 

در  ،همانطور که مارک پری. دهند
گزارش  ،باره سیاست خارجی امریکا

ستاد  ،انویهژدر ماه  ،کرده است
فرماندهی قوای امریکا در خاورمیانه 

گزارشی را برای رئیس  ،و مرکزی
ستاد مشترک ارتش امریکا تهیه کرده 

رهبران عرب « ،نآاند که بنا بر 
بیش از پیش متقاعد می شوند که 

مریکا از مهار کردن اسرائیل ناتوان ا
 از دولتهای منطقهبسیاری . است

اعتماد خود را به وعده های امریکا 
انعطاف ناپذیری . از دست داده اند

 ،اسرائیل در منازعه اش با فلسطین
به موقعیت امریکا در منطقه لطمه 

  .شدید وارد کرده است
تحقیر و ضعف و  :بن می نویسد     

هستند که نتان  تزلزل سه صفتی
یاهو می خواهد اوباما و حکومت او 
را بدانها متصف کند چنانکه او و 

  .حکومتش گول خور جلوه کنند

این خود فریبی  ،از دید نتان یاهو 
است اگر اسرائیلی ها گمان برند در 

مبارزه و . صلح زندگی خواهند کرد
او توضیح می . جنگ ادامه دارد

 جنگ به ضرورت ادامه«دهد که 
اما . بمعنای جنگ دائمی نیست

نست که امکان وقوع آبمعنای 
تا وقتی ... ادواری  جنگ هست

شما نمی توانید به  ،زندگانی هستند
نزاع وقتی پایان . نزاع پایان بدهید

می پذیرد که زنده ای بر جا نمانده 
 ،از دید نتان یاهو ،بنا بر این» .باشد

اسرائیل  ،برای حفظ حیات خویش
ه ها می باید مهاجم در همه جبه

سمان را باید آزمین و دریا و . باشد
چنان که هیچگاه نگوید . مهار کند
  .متأسفم که

: زبان زور يكي است :انقالب اسالمی
نظر نتاين ياهو همان نظري است كه 

جنگ و «مصباح يزدي در كتاب 
. اظهار كرده است» جهاد در قرآن

خامنه اي و » النصر بالرعب«همان 
  .مصباح يزدي است» يحركت قسر«

مردم امریکا  ،سال پیش از این ۱۰ 
 ،نآنسبت به خاورمیانه و سرنوشت 

نمایندگان کنگره . کارپذیر بودند
حمایت خود را از اسرائیل  اعالم می 

و بسیار کم در باره رفتار . کردند
اما  . اسرائیل پرسش می کردند

مردم امریکا با دو جنگ در  ،امروز
یکی  :ر دارندخاورمیانه سرو کا

جنگ در عراق و دیگری جنگ در 
اظهار  ۱۰۰۰افزون بر . افغانستان

نظر در باره مقاله بن در نیوزویک 
روشن می کند که امریکائیان دیگر 

با . کارپذیر و بی تفاوت نیستند
رأی تعیین کننده رأی  ،وجود این

نها آیا آ. نرالهای امریکا استژ
حاضرند همان دید را بجویند که 

ن یاهو  در باره جنگ بی پایان نتا
دارد و سربازان امریکائی را درگیر 
چنین جنگی کنند؟ پاسخ این 

 . نه است ،به یقین ،پرسش
  
سیمای تاریک ناسیونالیسم  ٭

  :یهود
  

لن آدکتر  ،۲۰۱۰مارس  ۱۹در  
از افسران ارشد نیروی  ،سابروسکی

در  ،دریائی و دکتر در علوم سیاسی
نتان  ،زمانی :مصاحبه ای  گفته است

گفته  ،نخست وزیر اسرائیل ،یاهو
اسرائیل کشوری مثل « :بود

با همه . »کشورهای دیگر نیست
سخن او  ،ن زمانآدر  ،زشتی سخن
و امروز مسلم است که . راست بود

صهیونیسم همان ناسیونالیسم یهود 
  .است

 ،در بیشتر کشورها ،ناسیونالیسم 
. جنبه های مثبت و منفی دارد

متحد می کند و بعضی مردمی را 
نها را بر ضد همسایه های آوقتها نیز 

بسا کار به . خود وارد جنگ می کند
چنانکه . افراطی گری می کشد

ناسیونالیسم فرانسوی ترور و 
ورد و ناسیونالیسم آتروریست ببار 

  .وردآگروه مائو مائو را پدید  ،کینیا
ناسیونالیسم یهودی وقتی کارش      

ضدیت با هرغیر  ،به افراط می کشد
این بدان . خودی معنا می جوید

معنی نیست که همه اسرائیلی ها و 
همه یهودیان این احساس را دارند و 

اما بدین معنی . چنین عمل می کنند
اسرائیل کشوری  ،است که امروز

ن شود آاست که نمی تواند مانع از 
. که کار به این افراطی گری بکشد

 حکومت منتخب هر گرایش داشته
  .وضعیت فرقی نمی کند ،باشد

( تفاوتها میان ناسیونالیسم یهودی  
با ناسیونالیسم های ) صهیونیسم

  دیگر عبارتند از
صهیونیسم ساخته ضدیت با  – ۱

بیگانه و نژاد پرستی و ناسیونالیسم 
افراطی و نظامی گری است که برضد 

  ...یهودیان بکار رفته اند
صهیونیسم بر وفاداری پیروان  – ۲
تأکید  ،در هر کشور که باشند ،ودخ

ناسیونالیسم های افراطی . می کند
این توقع را از ،چون نازیسم  ،دیگر

اکثریت بزرگی . پیروان خود ندارند
نها که آحتی  ،از یهودیان امریکا

رفتار مرد دو  ،تابعیت دوگانه ندارند
 ،»وفاداری دوگانه«زنه را دارند و 

هم به امریکا و هم به اسرائیل 
بسا وفاداریشان به اسرائیل . ارندد

هیچیک از . بیشتر از امریکا است
ملیتها و گروههای قومی و فرهنگ 
دیگری که در امریکا سکنی گزیده 

حتی طرفداران . چنین نیستند ،اند
بمحض اینکه امریکا وارد  ،نازی

حتی . ناپدید شدند ،جنگ شد
داوطلب خدمت در  ،نهاآبسیاری از 

  .ارتش امریکا شدند
 ،برای یک ناسیونالیسم عادی – ۳

دشمن قدرت اشغالگر و بسا متحدان 
و چون کشور استقالل . نستآ

قاعده بر برقرار کردن رابطه  ،جست
اما . عادی با دولت اشغالگر است

 ،هر غیر خودی ،برای صهیونیسم
  . دشمنی بالفعل و یا بالقوه است

  ،تمامی جنبشهای ناسیونالیست  -  ۴
دولت مستقل  تمایل بر بنای یک

وردن مردم آبرای ملت و یا گرد
چون آلمان در سالهای (پراکنده 

اما سخت نادر است .  دارند) ۱۹۳۰
که افراد بومی یک سرزمین را براند 
و از باورمندان به خود را کشورهای 

ورند آمختلف در یک سرزمین گرد 
. نها ملت و دولت بسازندآو از 

صهیونیسم این کار را کرده است و 
البته امریکائیان خود این .  ی کندم

کار را با بومیان امریکا کرده اند و 
بسا بدین خاطر است که چندان 
توجهی به رفتاری که اسرائیل با 

  .ندارند ،فلسطینی ها می کند
با داشتن چنین ناسیونالیسمی 
بعنوان مرام و مجهز شدن به بمب 

اسرائیل از همه توقع استسالم  ،اتمی
دید است که نتان یاهو با این . دارد

  . به رابطه اسرائیل با امریکا می نگرد
 :نرال موشه دایان گفته استژ 

امنیت اسرائیل بستگی دارد به این 
. که دیگران او را سگ درنده ببینند

ن غفلت کرد آاما امری که او از 
ن می شوند آاینست که دیگران بر 

 ،نکه بدردآکه این سگ را پیش از 
چهار ويژگي  :اسالمیانقالب . بکشند

صهيونيسم، چهار ويژگي قدرتي است 
كه به حفظ خود تقدم مطلق مي 
بخشد و داراي تمايل به تمركز و 

يم ژاز اين رو، ر. بزرگ شدن است
مالي، در نگرش به  -مافياهاي نظامي 

خشونت و جنگ و تقسيم به خودي و 
غير خودي و حذف غير خودي و 
، ايجاد شبكه ها در كشورهاي ديگر

همين ويژگي ها را از خود بروز مي 
و بيهوده نيست كه صهيونيستها . دهد

كشورهاي هاي خاورميانه را موزائيكي 
از اقوام مي انگارند و اساس سياست 
خود را بر تجزيه اين كشورها و 
استقرار امپراطوري خود بر منطقه  

بتازگي، در واشنگتن، از . قرار داده اند
  .ه اندضرورت تجزيه ايران دم زد

سـپاه  -انبار کردن بمب ؟
خـــود را بـــرای جنگـــی از 

مــاده آنــوع جنــگ لبنــان 
یـــا امریکـــا آ -مـــی کنـــد؟ 

اســلحه بــرای حملــه بــه 
ــه اســرائیل مــی  ــران را ب ای

  :دهد؟
  

 ،در صــورت حملــه بــه ایــران٭ 
ســـپاه خـــود را بـــرای جنگـــی 

مـاده مــی کنـد از نــوع جنــگ آ
  :لبنان؟

  
فعل و انفعال ها در  ،مارس ۱۵در  
ه را استراتفور موضوع ارزیابی سپا

  :قرارداده است
سرتیپ محمد پاکپور فرمانده  

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
یت آاو را  ،مارس ۱۵در . اسالمی شد

الله خامنه ای به این مقام منصوب 
خامنه ای  ،در حکم انتصاب او. کرد

از او خواست که به پرسنل وفادار 
ی جدید ژسپاه روشهای نو و تکنولو

بیاموزد و طرحهای الزم را برای 
حسن انجام خدمت و مسئولیت 

ماده کند و به اجرا بگذارد و آخویش 
مادگی نیروی زمین را باال آمیزان 
  .ببرد

پاکپور دانشجوی رشته  
ئوپلیتیک و فرمانده واحدهای ژ

او . سپاه در لبنان بوده است
استراتژیست است و زیر فرمان 

رلشگر محمد س ،فرمانده کل سپاه
علی جعفری که او نیز استراتژیست 

  . خدمت خواهد کرد ،است
جعفری نیز پیش از انتصاب به       

مدیر  ،۲۰۰۷در  ،فرماندهی کل سپاه
اطاق فکر بود و بکار مطالعه و تهیه 
طرح ها برای جنگهای نا متقارن 

 ،۲۰۰۹و در اکتبر . می پرداخت
زمانی که تنی چند از سران سپاه در 

در یک  ،توسط جند الله ،چستانبلو
 ،عملیات انتحاری کشته شدند

پاکپور بود که پیشنهاد گسیل قوا به 
پاکستان و حمله به پایگاه جند الله 

  . را داد
تألیف و ترکیب این دو فرمانده  

باز می گوید استراتژی دفاعی ایران 
ایران پیش بینی می کند که . را

نخست مورد حمله هوائی قرار گیرد 
بنا . بعد در دریا مورد حمله بگیرد و

نگاه آنخست نیروی هوائی و  ،بر این
.  ماج حمله شوندآنیروی دریائیش 

عالوه بر حمله حزب الله لبنان به 
دفاع  ،اسرائیل و بستن تنگه هرمز
شبیه  ،واقعی ایران در برابر حمله

دفاع حزب الله در برابر حمله 
. خواهد بود ۲۰۰۶اسرائیل در 

مهاجم و مدافع از لحاظ نیروهای 
تجهیزات نابرابر و جنگ میان این 

 ،در این جنگ. دو نامتقارن است
ایران از سرزمین تپه و ماهور خود 

وردن مهاجم استفاده آبرای بزانو در
  . خواهد کرد

در رابطه با انتصاب پاکپور به  
 ،فرماندهی نیروی زمینی سپاه

 رئیس  ،محمود احمدی نژاد
ن کرد که تیمی جمهوری ایران اعال

را مأمور تهیه طرح برای به حداقل 
  در صورت ،رساندن زیان به کشور

  
  7در صفحه 

 جنبش ؟ سال
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او . کرده است ،حمله قوای بیگانه 
رئیس  ،بادیآنرال حسن فیروز ژ

ستاد قوای مسلح را رئیس کمیته 
  . دائمی دفاع غیر نظامی کرده است

داود  ،برادر خود ،احمدی نژاد
اینده  ویژه احمدی نژاد را نیز نم

خود در وزارت خانه های کشور و 
علوم و دفاع و عضو کمیته گردانده 

  . است
از روزي كه در پي : انقالب اسالمی

تقلب بزرك، احمدي نژاد رئيس 
جمهوري شد و مردم ايران به جنبش 
همگاني روي آوردند، مرتب هشدار داده 

مالي همه كار  –شد كه مافياهاي نظامي 
تشديد و ايران در  مي كنند تا بحران

معرض حمله نظامي و محاصره اقتصادي 
حكومت نتان ياهو كه از . قرار گيرد

احمدي نژاد  –قماش حكومت خامنه اي 
است، از سوي خود، بكار بحران سازي 

يكبار ديگر، ايران زير . مشغول شده اند
تهديد به حمله نظامي و مجازاتهاي 

ماه  9تجربه . اقتصادي قرار گرفته است
نبش مي بايد به مردم ايران حالي ج

كرده باشد كه تنها با ادامه جنبش و 
وسعت گرفتن آنست كه ايران از خطرها 
حفظ مي شود و مردم ايران اختيار كشور 

  .خويش را باز مي يابند
  
ــــرائیل از  ٭ ــــاع اس ــــر دف وزی

امریکــا خواســته اســت اســلحه 
الزم را بـــرای انجـــام حملـــه 
ـــار  ـــران در اختی ـــه ای موفـــق ب

  :ائیل قرار دهداسر
  

دبکا نیوز  ،۲۰۱۰مارس  ۱۳در  
گزارش ویژه ای  را انتشار داده است 

اهود  ،فوریه ۲۶در  ،نآکه بنا بر 
در  ،وزیر دفاع اسرائیل ،باراک

 ،واشنگتن با وزیر دفاع امریکا
مالقات و از او خواسته  ،روبرت گیت

است اسلحه الزم را برای حمله 
رائیل موفق به ایران در اختیار اس

وزیر دفاع امریکا هنوز .  قرار دهد
اسرائیل . پاسخ او را نداده است

برای حمله به ایران و متحدانش 
نیازمند تجهیزات الکترنیک پیشرفته 
و سامانه های مورد نیاز نیروی 

  .هوائی و انواعی از موشکها است
منابع وزارت دفاع امریکا می   

حکومت اوباما که روابط گرم  :گویند
این  ،کومت نتان یاهو نداردبا ح

حکومت را تحت فشار قرار داده 
  . است که به ایران حمله نکند

منابع دبکا نیوز در واشنگتن می 
امریکا بنا ندارد این اسلحه را  :گویند

  .در اختیار اسرائیل قرار دهد
دبکا نیوز خبر داده  ،مارس ۱۴در  

است که نه تنها اسرائیل بلکه 
رب نیز از دولتهای میانه رو ع

سخت  ،سیاست اوباما در قبال ایران
  . ناراضی هستند

بعد از این که حکومت اوباما  
نتوانست از راه دیپلماسی و مجازات 
اقتصادی ایران را از ادامه دادن به 
اجرای برنامه اتمی خود باز دارد، 
اینک رئیس جمهوری امریکا مانع از 
حمله نظامی اسرائیل به ایران می 

نشدن اوباما در  موفق. شود
جلوگیری از اجرای برنامه اتمی 
ایران، سبب از دست رفتن اکثریت 
دموکراتها در انتخابات میان دوره 

  . ای نوامبر می شود
منابع دبکا نیوز در واشنگتن، می  

اعالن صدور اجازه ساختن : گویند
دستگاه ساختمان در بیت  ۱۶۰۰

المقدس شرقی، از سوی حکومت 
ان شد با اخطار نتان یاهو، همزم
تا وقتی حواس : بایدن به نتان یاهو

حکومت اسرائیل جمع حمله به 
ایران است، امریکا اسلحه در اختیار 

  .اسرائیل قرار نخواهد داد
   
امریکـــا در پایگـــاه خـــود در  ٭

بـرای حملـه بـه  ،خلیج فـارس
  :بمب انبار می کند؟ ،ایران

  
روزنامه انگلیسی  ،مارس ۱۵در  

الع داده است که ساندی هرالد اط
امریکا مقادیر عظیمی اسلحه و از 

توسط  ،بمبهای ضد بتون ،جمله
کشتی از فوریدا به پایگاه نظامی 
. خود در اقیانوس هند حمل می کند

دیگو گارسیا جزیره کوچکی در 
در سالهای و . اقیانوس هند است

ن را خالی آانگلستان  ،۱۹۷۰/۱۹۶۰
 از سکنه کرد و بعنوان پایگاه نظامی

این . در اختیار امریکا قرار داد
  .جزیره نزدیک ایران است

بمب های ضد بتون تهدید روشن      
امریکا . و مستقیمی علیه ایران است

مکرر گفته است که گزینه نظامی 
  . همچنان روی میز است

ساندی هرالد از قول یک چند از       
پخش نکردن  :کارشناسان می نویسد

 ،پایگاه خبر حمله اسلحه به این
اقدام بی سر و صدای دیگر از 
اقدامات حکومت اوباما در محاصره 

این محاصره . نظامی ایران است
نظامی حاکی از اینست که حکومت 
امریکا برخورد نظامی با ایران را 

وزارت دفاع . محتمل می داند
امریکا حاضر نشد توضیحی در باره 

  .این خبر می دهد
  

ـــدر  ـــان پ ـــدالقادر خ عب
ـــی ـــب اتم ـــتان  بم پاکس

مــاجرای مراجعــه ایــران 
را برای خرید بمب اتمی 

  :را شرح می دهد
  

روزنامه  ،۲۰۱۰مارس  ۱۵در  
واشنگتن پست شرح کرده است 

یم ایران را برای ژماجرای تقالی ر
  :خرید بمب اتمی

بنا بر مدارکی که واشنگتن پست  
در اواخر دهه  ،ورده استآبدست 
 ایران برای خرید بمب اتمی ،۱۹۸۰

. به پاکستان مراجعه کرده است
ماجرا این مراجعه  ،عبدالقادر خان

  .را خود نوشته است
به جای بمب  ،بنا بر این مدارک 

پاکستان به ایران طرحهای ،اتمی
مربوط به ساختن بمب اتمی و 

به ایران داده  ژقطعات سانتریفو
و نیز فهرستی از فروشندگان . است

ار تجهیزات اتمی در دنیا را در اختی
فعالیت این . ایران گذاشته است

مدل . فروشندگان محرمانه است
 ًوسیعا  ،های ایرانژسانتریفو
  . پاکستانی است ژسانتریفو

نوشته عبادالقادر خان حاکی از  
نست که هم محمود احمدی نژاد آ

دروغ می گوید وقتی می گوید ما در 
پی ساختن بمب اتمی نیستیم زیرا 

دینی می  موزشهایآن را مغایر با آ
دانیم و هم دولت پاکستان راست 
نگفته وقتی گفته است عبدالقادر 
خان بدون تصویب این دولت 

اطالعات و تجهیزات در اختیار 
  .ایران گذاشته است

دولت پاکستان هیچگاه از نوشته       
عبدالقادر خان سخن بمیان نیاورده 

دستگاه  ،۲۰۰۴در سال . است
ائی از اطالعاتی پاکستان بازجوئی ه

عبدالقادر خان و چهار تن دیگر 
ورد و در اختیار دستگاههای آبعمل 

اطالعاتی امریکا و متحدانش قرار 
اشاره ای به  ،ن گزارشآدر . داد

تالش ایران برای خرید بمب اتمی 
  . نشد
دو افسر ارتش که  ،در مصاحبه      

نها را با ایران در ارتباط قرار آخان 
سخنی از  منکر شدند که ،داده بود

مده آخرید بمب اتمی بمیان 
سخنگوی هیأت ایران در .باشد

سازمان ملل و سفارت پاکستان در 
امریکا حاضر به دادن توضیح در این 

  .باره نشدند
یک مقام ارشد  ،با وجود این 

علی  :گفت ،ن زمانآپاکستان در 
شمعخانی که عبدالقادر خان از او 

 مد وآباد آبه اسالم  ،نام برده است
خواستار کمک پاکستان در تحصیل 

 :او همچنین گفت. سالح اتمی شد
عبدالقادر خان با اطالع مقامات 
اول دولت پاکستان طرف گفتگو و 

  .معامله با ایران بود
سفیر  Oacleyکلی آروبرت او      

در  ،وقت امریکا در پاکستان
او فکر می کند : گفت ،مصاحبه ای

 ارتش پاکستان از که مقامات ارشد
خان خواسته اند به ایران در 

  .ساختن بمب اتمی کمک کند
  اما معامله را چه کسی انجام داد؟ 

حکومت پاکستان عبدالقادر خان را 
تحت نظر قرارداده است و او شاکی 

مد و شد و سفر آزادی آاست که 
ندارد و حکومت پاکستان می گوید 
محدود کردن خان برای  اینست که 

.  را از سر نگیرد او معامله بر سر اتم
اما یک چند از کارشناسان امریکائی 
می گویند دیگرانی هستند که بیشتر 

  . از خان مقصرند
بسیاری از ناظران بر این نظر      

اگر نه تحت امر  ،هستند که خان
تحت نظر افسران  ،مقامات سیاسی

ارشد پاکستان با ایران طرف معامله 
  . شده است

صفحه  ۱۱شرح ماجرا را خان در  
در زمانی که در  ،۲۰۰۴در سال  ،

نوشته  ،خانه خود تحت نظر بود
من هیچگاه باور نداشته ام که . است

ی اتمی را ژایرانیها می توانند تکنولو
اما مقامات . موز خود کنندآدست 

کمک   :اطالعاتی غرب می گویند
خان مهم بوده است و راهی را 

به معامله  ،۱۹۸۷گشوده است که در 
  .یده استانجام

ن معامله کم آپاکستان در باره  
ایران به  ،دیرتر. سخن می گوید

ی ژانس بین المللی انرژآمفتشان 
از  ،۱۹۸۷اتمی گفته است که در 

و تجهیزات اتمی  ژپاکستان سانتریفو
و مدرکی حاوی . خریده است

جزئیات  غنی سازی اورانیوم برای 
ساختن بمب اتمی نیز به ایران داده 

  .شده است
اطالعات پاکستان مدعی است  

به ایران  ،پاکستان بلحاظ دینی
اما خان از وعده . دلبستگی دارد

او . کمک مالی ایران سخن گفت
علت دیگر اقدام به این معامله را 
کاهش فشار غرب به هر دو کشور 

خان می . ایران و پاکستان خواند

ایران ما به ازای معامله را : نویسد
  . ری قرار دادمیلیارد دال ۱۰کمک 

واشنگتن پست ارتباط مستقیمی با  
عبدالقادر خان برقرار نکرد و نوشته 
 ،او را از روزنامه نگار انگلیسی پیشین

هندرسون، که اینک در سیمون 
خاورنزدیک مقامی بلند پایه مؤسسه 

اما خود . است در یافت کرده است
اصالت نوشته را موضوع بررسی 

ینان یافته ن اطمآکرده و از اصالت 
 .است

نرال ژ :سرویس اطالعاتی گفت 
رئیس اسبق ستاد  ،میرزا اسلم بیگ
که در شمار بانفوذ  ،ارتش پاکستان

در زمینه  ،ترین مقامات پاکستان بود
با ایران همکاری بسیار نزدیک  ،اتمی

ایران وعده کمک  ،در برابر. داشت
به بودجه دفاعی پاکستان را داده 

  . بود
مدن آبعد از « :دخان می نویس 

به رئیس  ،بادآشمعخانی به اسالم 
مده آاو  :ستاد ارتش پاکستان گفت

است که بمب های اتمی وعده داده 
  ».شده را تحویل بگیرد و ببرد

وقتی دریاساالر افتخار احمد       
که نخست سیروهی پیشنهاد کرد 

موضوعات دیگر مورد بحث قرار 
گیرند و بعد ببینیم پاکستان چگونه 
می تواند به برنامه اتمی ایران کمک 

: شمعخانی عصبانی شد و گفتکند، 
رئیس جمهوری (نخست ضیاء الحق 

نرال بگ ژو سپس ) مقتول پاکستان
وعده مساعدت و دادن بمب های 
اتمی به ایران را دادند و من برای 

  .مده امآبردن بمب ها 
پاکستان توانائی ساختن بمب       

ایر اطالعاتی بنابر قول دو ،اتمی را
ورده بود آبدست  ۱۹۸۵در  ،امریکا

انجام  ۱۹۹۸زمایش اتمی را در آاما 
  .داد

 ،بنا بر قول مقامات امریکا 
شمعخانی که از سران سپاه پاسداران 

در برنامه اتمی ،مدتی طوالنی ،است
مدتها نیز وزیر . فعال بود ،ایران

نامزد  ،۲۰۰۱دفاع و در انتخابات 
در باره سفر . ریاست جمهوری بود

وردن آشمعخانی به پاکستان برای 
هیأت ایران ،بمب های اتمی به ایران

در سازمان ملل حاضر به دادن 
  .توضیحی نشد

بعد از  :عبدالقادر خان می نویسد 
 ۳این که شمعخانی تقاضای دریافت 

نرال سیروهی ژ ،بمب اتمی را کرد
نپذیرفت و وزیران نیز از او حمایت 

ل بگ به بی نظیر نراژاما . کردند
بوتو و مشاور نظامی ارشد او فشار 

ورد به وعده داده شده به ایران آ
  .وفا کنند

مشاور بی  ،نرال بیگژزیر فشار       
نظیر بوتو از خان خواست قطعات 

را به ایران  P-1قدیمی  ژدو سانتریفو
در  ژقطعات این دو سانتریفو. بدهد

دو جعبه توسط واسطه ای به ایران 
  .ده شدفرستا

او  ،چون از سیروهی پرسیده شد       
ورد و آگفت این دیدار را به یاد نمی 

ورد که معامله آنیز بخاطر نمی 
فروش بمب به ایران انجام گرفته 

  .باشد
نرال بیگ انکار ژ ،و در مصاحبه      

کرد که معامله ای برای فروش بمب 
. انجام شده باشد ،در ازای پول نقد

وقتی هیأت  ،۱۹۸۸در  :او گفت
ی اتمی  ژایرانی از او در باره تکنولو

نها گفت موضوع را با آاو به  ،پرسید

مطرح  ،بی نظیر بوتو ،نخست وزیر
  .کند
سوشیتد پرس آ ،۲۰۰۶اما در       

نرال بیگ انجام داد ژمصاحبه ای با 
و خبرگزاری از او در باره هدف سفر 

پرسید،  ،۱۹۹۰هیأت ایرانی در 
آیا : نها پرسیدندآ: نرال پاسخ دادژ

ما می توانیم بمبی اتمی داشته 
شما می « :پاسخ من این بود باشیم؟
ن را داشته باشید اما باید آتوانید 
اما در ماه » .ن را بسازیدآخود 

 ،مصاحبه با تلویزیون پاکستان ،وئنژ
من همواره برای دادن سالح  :گفت

  .ورده امآفشار  ،اتمی به ایران
 :تان می گویدمقام پیشین پاکس 

 ،مدآشمعخانی وقتی به پاکستان «
فکر می کرد معامله انجام شده 

گاه آمقامات مختلف و ارشد . است
نرال بیگ به ایرانیان ژبودند که 
شما پول دارید و ما  :گفته بود

شما پول می دهید . ی داریمژتکنولو
نرال ژ. ی اتمیژو ما به شما تکنولو

این معامله را راهی برای تأمین 
بودجه وزارت دفاع پاکستان می 

  .»دانست
مقامات اطالعاتی امریکا می  

 ژصدور قطعات دو سانتریفو :گویند
... قبول ایران نشد ،قدیمی به ایران

تماس بعدی  ،خان در نوشته خود
 ۱۹۹۵یا  ۱۹۹۴ایران با او در سال 
گروهی از . انجام گرفته است

مده بودند و از آدانشمندان ایران 
  .رفت شکایت می کردندفقدان پیش

خان در یادداشتی به هندرسون      
او موافقت کرد قطعات  :نوشته است

انس بین ژآ. یدکی به ایران بفرستد
 :ی اتمی می گویدژالمللی انر

 P-2 ژپاکستان به ایران سانتریفو
پلیس مالزی  ،۲۰۰۴در . داده است

بر اساس بازجوئی از شرکای خان  –
طعات گزارش کرده است که  ق -

یدکی توسط یک کشتی ایرانی و از 
. طریق دوبی به ایران حمل شده اند

میلیون  ۳ ،نآدر ازای  ،این شرکا
  .دالر دریافت کرده اند

دستگاه اطالعاتی پاکستان می         
میلیون دالر پرداخته  ۵ایران  :گوید
 :خان به هندرسون گفته است. است

تمام پول را شرکا  دریافت کردند و 
  .یناری نگرفته استاو د
یم ژسخنگوی وزارت خارجه ر 

مالی انتشار نوشته  –مافیاهای نظامی 
عبدالقادر خان را کارزار تبلیغاتی بر 

  .ضد ایران توصیف کرده است
  

ماده مبادله اورانیوم ؟ آایران 
  :مجازاتها -بمب اتمی   -
  
ماده است اورانیوم آایران  ٭
 ۲۰درجه را با اورانیوم  ۵/۳

  :عاوضه کنددرجه م
  

به گزارش  ،۲۰۱۰مارس  ۱۷در  
به نقل از روزنامه  ،خبرگزاری فرانسه

رئیس  ،علی اکبر صالحی ،جوان
گفته  ،ی اتمی ایرانژسازمان انر

ماده است در یک آایران  :است
 ۵/۳کیلو اورانیوم  ۱۲۰۰ ،نوبت

 ۲۰کیلو اورانیوم   ۱۲۰درجه را با  
بشرط این که . مبادله کند ،درجه
له در خاک ایران  و هم زمان مباد

  . انجام بگیرد
خبرگزاری توضیح می دهد که       

  مادگی آاین اولین بار است که ایران 
  

  8در صفحه 

 سال  جنبش ؟
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 ۵/۳خود را برای مبادله اورانیوم 
در  ،درجه ۲۰درجه را با اورانیوم 

مسئله . اعالم می کند ،یک نوبت
مسئله اصلی  ،ذخیره اورانیوم

و قصد از بود  ۱+  ۵کشورهای 
پیشنهاد مبادله نیز این بود که ایران 

درجه را به خارج کشور  ۵/۳اورانیوم 
انتقال دهد تا نگرانی غرب از لحاظ 

درجه  ۵/۳امکان غنی سازی اورانیوم 
از  ،درجه و ساختن بمب اتمی ۹۰تا 

  . میان برود
ایران پیشنهاد ماه اکتبر البرادعی       

د که را نپذیرفت و استداللش این بو
یعنی . شامل ضمانت های الزم نبود

دانسته نبود چه تضمینی وجود دارد 
درصد را به  ۲۰که غرب اورانیوم 
ایران پیشنهاد . ایران تحویل بدهد

متقابلی داد که بنا بر آن، مبادله 
متکی، . نوبت به نوبت انجام گیرد

وزیر خارجه ایران، پیشنهاد کرد 
کیلو اورانیوم از  ۴۰۰نوبت اول، 

یران خارج شود و پس از دریافت ما ا
به ازاء، در دو نوبت دیگر، مبادله 

اما غرب گفت این . انجام بگیرد
  .مبادله توجیه اقتصادی ندارد

بعد، ایران گفت خود به غنی       
درجه می  ۲۰سازی اورانیوم تا 

و در ماه فوریه، شروع بکار . پردازد
 :صالحی می گوید ،و حاال. کرد

ی اتمی می ژمللی انرانس بین الژآ
تواند این اورانیوم را در ایران 

ن را تحت مهر آتحویل بگیرد و 
خود نگاه دارد و نمایندگانش می 

ن مراقبت کنند آتوانند شبانه روز از 
درجه را  ۲۰و هر زمان ما اورانیوم 

آن را از ایران خارج  ،دریافت کردیم
  .کند

   
در ســــال : نـــرال پتــــرایس٭ ژ

ان بمــب ایــر) مســیحی(جــاری 
  :اتمی نخواهد داشت

  
نرال ژ ،۲۰۱۰مارس  ۱۶در  

فرمانده قوای امریکا در  ،پترایس
 ،در مجلس سنا ،سیای میانهآخاور و 
افغانستان سال سختی را  :گفت

خواهد داشت اما جالب ترین 
  :در باره ایران بود ،قسمت سخنان او

نرال ژسناتور لیندسی گراهام از      
ازه زمان الزم چه اند :پترایس پرسید

است برای این که ایران بمب اتمی 
من  :نرال پساخ دادژخود را بسازد؟ 

فکر نمی کنم در سال جاری ایران 
ن نیز آدلیل . بمب اتمی بسازد

اینست که در پیشبرد برنامه اتمی 
او . ایران تأخیر ایجاد شده است

خواستار تشدید فشار بین المللی به 
رسش ها ایران شد اما حاضر نشد به پ

در باره حمله نظامی محتمل به 
  .پاسخ بگوید ،ایران

صحبت بر سر این بود که  ،در سنا      
ایران تنها یک ماه وقت می خواهد 

درجه  ۲۰برای این که اورانیوم را تا 
تا غنی کردن  ،ن پسآاز . غنی کند

کاری نخواهد بود  ،درجه ۹۰ن تا آ
در . که ایران از انجامش ناتوان باشد

کنگره امریکا در پی بهانه  ،عواق
است برای پرداختن به وضع 
مجازاتهای بازهم سخت تر علیه 

  .ایران
خبرگزاری  ،۲۰۱۰مارس  ۱۷در  
سوشیتدپرس گزارش کرده است که آ

جلوگیری از مجهز  ،پرزیدنت اوباما
از موارد  ،شدن ایران به بمب اتمی

مرجح سیاست خارجی حکومت او 
 ،کس نیوزاو در گفتگو با فو. است

ن را این دانسته است که آدلیل 
 ،مجهز شدن ایران به سالح اتمی

مسابقه  ،در خاورمیانه ،سبب می شود

بر سر مجهز شدن به سالح اتمی 
  . درگیرد

 :روزنامه نگار از او پرسیده است      
یا اگر ایران به سالح اتمی مجهز آ

شکستی برای حکومت او  ،شود
ه است خواهد شد؟ اوباما پاسخ داد

که باتفاق متحدان خود کوشش 
ورد تا که ایران به انزوا در آبعمل می 

  . یدآ
  
هنــوز بــر ســر قطعنامــه ای  ٭

ــر  ــدید ت ــای ش ــامل مجازاته ش
  :توافق بعمل نیامده است

  
 :وزیر خارجه روسیه گفت ،الورو 

ایران فرصت گفتگو با جامعه بین 
 ،المللی را از دست داد و پوتین

ممکن  :فتگ ،نخست وزیر روسیه
است روسیه به قطعنامه شامل 

اما . مجازاتها علیه ایران رأی بدهد
به  ،در سفر هیالری کلینتون به مسکو

او فهماند روسیه وقتی با مجازاتها 
موافقت می کند که چین نیز 

و اما چین که اینک . موافقت کند
می  ،طرف اقتصادی اول ایران است

پذیرد که برنامه اتمی ایران موجب 
انی است اما هنوز دیپلماسی را نگر

  .راه حل می داند
به گزارش خبرگزاری فرانسه در  
 ،داوید میلیبند ،۲۰۱۰مارس  ۱۵

در سفر خود  ،وزیر خارجه انگلستان
خواهد کوشید  :گفته است ،به چین

مسئله اتمی ایران را با مقامات چین 
نها را با آموضوع گفتگو کند و 

ر قطعنامه ای موافق کند که قرا
  .است به شورای امنیت تسلیم شود

 :میلیبند توضیح داده است     
اعضای دائمی شورای امنیت با 
یکدیگر موافق شده اند که سیاست 

باز  :دو وجهی با ایران بکار رود
گذاشتن باب مذاکره و در همان 

  .حال فشار وارد کردن بر ایران
  

چين جانشين غرب بمثابه 
طرف اقتصادي عمده ايران 

  :شد
  

خبرگزاری  ،۲۰۱۰مارس  ۱۵در  
 فرانسه گزارش کرده است که

چین طرف اقتصادی اول ایران  
این کشور در نفت و گاز ایران . شد

در  :سرمایه گذاری زیادی می کند
حوزه های نفت و گاز که شرکتهای 

حاضر به سرمایه گذاری در  ،غربی
  . سرمایه گذاری می کند ،نها نشدندآ

ن طرف بازرگانی ایرا ،۲۰۰۹در      
میزان مبادالت دو  :اول ایران شد

 ۴/۱۴ ،کشور که سه سال پیش
در این سال به  ،میلیارد دالر بود

  .میلیارد دالر بالغ شد ۲/۲۱
ارقام گویای رشد مبادالت      

 ۱۵.  بازرگانی میان دو کشور هستند
  .این مبادله ناچیز بود ،سال پیش

 ،بنا بر داده های رسمی 
غرب راه را بر روی  مجازاتهای

. شرکتهای چینی بازکرده است
درصد از  ۱۳ ،چنانکه در سال گذشته

از ) میلیارد دالر ۹/۷( واردات ایران 
ورد ایران اینست که آبر. چین بود

معادل این مبلغ نیز از طریق امارات 
از چین به ایران کاال  ،عربی متحده
  .وارد شده است

غرب به چین که پنجمین عضو  
فشار  ،ی شورای امنیت استدائم

وارد می کند که با قطعنامه تشدید 
اما چون . فشار به ایران موافقت کند

تشدید مجازاتها به منافع شرکتهای 
چین دیپلماسی  ،چینی زیان می زند
  .را راه حل می شناسد

 ،سال ۲۰افزون بر  ،پیش از چین  
لمان طرف بازرگانی اول ایران آ

ن غرب تحلیل گرا ،و اینک. بود
ورد می کنند که مبادالت آبر

بازرگانی ایران و چین در سال 
  .  بازهم بیشتر شود ،۲۰۱۰

شرکتهای چینی در طرحهای  
بزرگ ایران نیز سرمایه گذاری می 

مثل راهی که تهران را به . کنند
  . دریای مازندران متصل می کند

چین در بهره برداری از منابع       
مایه گذاری نفت و گاز ایران نیز سر

درصد از واردات  ۴/۱۱می کند و 
. نفت خود را از ایران وارد می کند

البته میزان واردات نفتش از ایران 
بسیار کمتر از وارداتش از عربستان و 

نگوال است که نصف واردات نفت آ
  . چین را شامل می شوند

 ۲۰تا  ۱۵با قراردادهائی به مبلغ       
اند و میلیارد دالر که امضاء شده 

قراردادهائی به ارزش حدود همین 
 ،مبلغ که در دست گفتگو هستند

چین می تواند عطش خود را به نفت 
  .و گاز فرو نشاند

یک کارشناس که خواست نامش       
تنها چین است که  :برده نشود گفت

بطور وسیع در ایران سرمایه گذاری 
فشارهای  :هم او می افزاید. می کند

لی که نتیجه سیاسی و مشکالت ما
تضییقات بانکی هستند و عدم 
 ،اطمینان از وضعیت اقتصادی

شرکتهای توتال و شل و استات اویل 
و شرکت نفتی ایتالیائی را از سرمایه 

چین . گذاری در ایران منصرف کرد
که با این تضییقات و مشکالت روبرو 
نیست و می خواهد نیاز خود به نفت 

سال  از ،تأمین کند ،در دراز مدت ،را
حاضر به سرمایه گذاری در  ،۲۰۰۵

  . ایران شد
مسعود  ،وزیر نفت ایران      

نچه به آدر  :میرکاظمی می گوید
روابط نزدیک ایران و چین مربوط 

رهبران چین به دیگران  ،می شود
ما . اجازه مداخله را نمی دهند

همکاری خوبی با چین داریم من به 
رهبران چین تبریک می گویم که 

ملت خود را طالبند و می منافع 
خواهند نیاز خود به نفت و گاز را 

  . تأمین کنند
شرکت ملی نفت چین که بزرگ        

ترین شرکت چین است و شرکت 
پتروشیمی که شعبه این شرکت است 

 ۹تا  ۸در سال گذشته پذیرفت که 
ه نفتی و در ژمیلیارد دالر در دو پرو

دو . گاز ایران سرمایه گذاری کند
فتی در خوزستان اجرا طرح ن

خواهند شد و اما حوزه گازی در 
. فارس جنوبی و خلیج فارس است

شرکت چینی در این حوزه جانشین 
  .توتال می شود

سینوپک بزرگ ترین شرکت      
در  ،۲۰۰۷از سال  ،تصفیه نفت چین
 ،وران خوزستانآحوزه نفتی یاد

قرار است . دست بکار شده است
بهره میلیارد دالر در  ۳حدود 

برداری از نفت این حوزه سرمایه 
  .گذاری کند

فایننشال تایمز گزارش کرده است  
دست شستن شرکتهای  ،که در پی
شرکتهای چینی یک سوم  ،نفتی غرب

ورده های نفتی ایران آاز واردات فر
  . ن خود کرده اندآرا از 

تحلیل گران می  ،با وجود این 
بسط روابط ایران و چین با  :گویند

. کالت جدید روبرو می شودمش
زیرا تهران  :می گوید ،هاتف حائری

از چین می خواهد سرمایه گذاری 
از  اقتصاد  ،اما در همان حال. کند

. خود نیز سخت حمایت می کند
با عدم  ،شرکتهای چینی در ایران

موانع . روبرو هستند ،اعتماد واقعی
عمده فرهنگی و زبانی نیز وجود 

  . دارند
هرگاه چین با  ،دیگر از سوی      

تشدید فشار از سوی غرب روبرو 
منافع بسیار بزرگ تری را به  ،شود

خطر می اندازد هرگاه بخواهد 
  . جانب ایران را بگیرد

رئیس مؤسسه مطالعات  ،زو ویلی      
در باره خاورمیانه در دانشگاه 

می  ،مطالعات بین المللی شانگهای
تجارت با ایران هم وزن  :گوید

چنانکه . چین با غرب نیست تجارت
منافع چین در امریکا بسیار بزرگ تر 

چین مبادالت بازرگانی . است
اپن دارد ژعظیمی با امریکا و اروپا و 

میلیارد دالری با  ۲۰که مبادله 
. ناچیز است ،نآدر مقایسه با  ،ایران

در  ،مبادالت بازرگانی چین با امریکا
میلیارد دالر بوده  ۴۰۹ ،۲۰۰۹سال 
  .است

  
سفر احمدی نژاد به کابل 
و سفرهای دیگر در رابطه 

  با معامله بزرگ؟
  

ینده افغانستان و کل آدر ماه های 
منطقه دستخوش تحوالت بسیار 

یکی از دالیل این . مهمی خواهد بود
ه نظامی های ست کتحول این

آمریکایی و کل ناتو به این نتیجه 
قطعی رسیده اند که مشکل 

تان است و افغانستان مشکل پاکس
مشکل این دو در پیوند مستقیم با 
نزاع اعراب و اسرائیلی ها و همه 

 . هستندآنها در ارتباط با ایران 
آمریکا و انگلیس دارند آماده      

می  یندهترک افقانستان در سال آ
شوند ولی پنتاگون و ناتو همزمان به 
این جمع بندی نهایی رسیده اند که 

دون یک را ب نمی توانند این کار
بزرگ سیاسی در سطح کل  معامه

معامله  منطقه انجام دهند،
هم ایران و پاکستان و هم  که ای

و  ن شرکت داده شوندآدر طالبان 
کرزای . هم حتی روسیه و چین را

نیز موافقت آمریکا و انگلیس را 
برای برگزاری یک لویه جرگه ملی 

. گرفته است یندهدر ماه های آ
قدرت فعلی احتماال در جریان آن 

در کابل تغییر شکل می دهد و بعید 
نیست کرزای دولت خود را تحویل 
یک دولت ائتالفی انتقالی به ریاست 

دیگری   پشتون تبار یتشخص یک 
که هم حمایت تندروها را و هم 

داشته   حمایت پاکستان و ناتو را
برای راضی نگاه . بدهد ،باشد

داشتن نیروهای والیتهای شمال نیز 
ی شود در لویه چرگه قانون گفته م

اساسی تغییر داده می شود تا 
والیتهای غیر پشتون دارای 

شوند و  اختیارات فدراتیوی زیادی
نیز به حالت دولت شکل کلی 

 ید، االن ریاستآپارلمانی در
  .است جمهوری مدار

نمایندگان  ،رابطه در همین 
. حکمتیار وارد کابل شده اند

می شود دولت و ارتش  گفته
حمایت   اکستان نیز از این طرحپ

پس از سفر  ،کرزای. ندکرده ا
باد شد و آاسالم  به احمدی نژاد

تعهد سپرد که منافع پاکستان 
آنها را در پای رابطه   نگاه دارد و را

ارتش    فرمانده .با هند نریزد
پاکستان نیز قرار است این هفته 

کمک ارتش پاکستان به  بیاید کابل و
ر برابر طالبان را د ارتش افغانستان

 مقامات ارشدهمزمان   .تضمین کند
پاکستان برای نهایی کردن این 
معامله و گرفتن باج بزرگ عازم 
واشنگتن است تا قول قطعی و 
نهایی همکاری با ناتو برای ثبات 
افغانستان به خصوص برای سال 

اوباما و ناتو تحت  .را بدهد یندهآ
به ای فشارهای داخلی باید پیروزی 

ردم کشورهای خود نشان دهند و م
 بیرون بردن قوای خود از افغانستان

در عوض کمکهای  و. را شروع کنند
به پاکستان و افغنستان آمریکا وغرب 

  .داده شوند
همین  بخاطراحمدی نژاد نیز 

در . معامله به افغنستان رفت
گفته می شود سپاه ایران  افغانستان 

 . ناتو قول همکاری داده است نیز به
ایران و پاکستان و ترکیه و  چه بسا 

اردن و عربستان در قالب نیروهای 
حافظ صلح کاله آبی سازمان ملل 

دستگیری برخی . در آیند
طالبان در هفته های اخیر با    سران

 همکاری ایران بوده است، 
برای اجرایی کردن هر چه آرامتر     

این طرح و به خصوص به دلیل 
 یها ترسی که وزارت خارجه ای

آمریکا از البی اسرائیلی دارند، 
سارمان ملل قرار است با حمایت 

و به خصوص پنتاگون در   آمریکا
جانبه از  وهله اول به پشتیبانی همه

. دولت فلسطینی مستقل بیردازد
کاری که با سفر دبیر کل سازمان 
ملل به اسرائیل و فلسطین انجام 

  .گرفت
 از اینتندرو  یاسرائیلی ها البته    

به همین  .معامله ضرر می کنند
خاطر تالش دارند مانع این کار 

و معلوم نیست مافیاهای  .شوند
.  مالی نیز مانع تراشی نکنند –نظامی 

 بزرگ مثل هر ، اين معامله از این رو
 ،بزرگ چند جانبه دیگری معامله 

در عمل به دلیل عالئق ممکن است 
در درون کشورهای و منافع متضاد 

 .ندهدجه یتن ،نآه در کت کنندشر
 ،در افغانستان و سازمان ملل اما 

بسیاری به انجام این معامله خوش 
  . بین هستند

، خامنه ای در ۸۹فروردین  ۱در  
پاسخ به پیام تبریک اوباما به مردم 
ایران، او را متهم کرد که بر ضد 

اوباما خطاب . ایران توطئه می کند
ی مال –به او و سران مافیهای نظامی 

ما می دانیم شما چه چیز : گفته است
را نمی خواهید اما نمی دانیم چه 

پس به ما بگوئید . چیز را می خواهید
  ؟چه چیز را می خواهید

حمله زبانی خامنه  ،یا بنا بر رویهآ     
باید عالمت  تدارک  ،ای را به اوباما

معامله بزرگ دانست و یا  با توجه 
ت ن را عالمآ ،به رویه نتان یاهو

کوشش مشترک زوج نتان یاهو و 
خامنه ای برای جلوگیری از معامله 
و زمین زدن اوباما  تلقی کرد و از 

یا همان همکاری آخود پرسید 
  خمینی  و بگین بر ضد کارتر 

  
  9در صفحه 

 سال  جنبش ؟
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) موضوع فصل اول این مجموعه (
بر ضد اوباما شکل گرفته  ،این بار
  ؟ است

 :امریکا گفت ،۸۹فروردین  ۳در  
موزش می آیران افراد طالبان را ا

  دهد؟
وقتي دولت حقوقمدار  :انقالب اسالمی

و متكي به واليت جمهور مردم است، 
سياست خارجي را واقعيت بخشيدن به 
حقوق ملي و سنجيدن و به اجرا گذاشتن 
تدابيري مي شود كه صلح جهاني را بر 
پايه رابطه خالي از زور و بيانگر 

ق ملي و همه برخورداري همگان از حقو
. انسانها از حقوق انسان، تعيين مي كند

يمي با مردم كشور جبهه ژاما وقتي ر
جنگ گشوده باشد، سياست خارجي را 

يم در جنگ با مردم تعيين ژنيازهاي آن ر
خبرهاي گوياي وضعيت جنگ . مي كنند

مالي با مردم  –يم مافياهاي نظامي ژر
  :ايران

  
  

ــدبيرهاي        جنگـــي تـ
بيرهاي يم وضـدتد ژر

شستشـــوي  – مـــردم
     القـــاء مغـــزي از راه

  :عقده تقلب بزرگ –
  
  

اطالعات دريافت شده  :انقالب اسالمی
  :را در سه قسمت تنظيم كرده ايم

  
» تدابیر«چهارشنبه سوری و 

یم برای جلوگیری از حضور ژر
مردم در خیابانها به قصد پی 

  :گیری جنبش همگانی
  
پیش از شب چهار » تدابیر « ٭

  :سوری شنبه
  
داد كه چهار شنبه » فتوا«خامنه اي . ۱

بديهي است . سوري خالف شرع است
زورپرستي كه او است و زورپرستهاي 
همانند او، نه از قرآن و ماجراي سرد 

) ع(شدن آتش بر حضرت ابراهيم 
آگاهند و نه ربط عبور از آتش سياوش 
را با آن مي دانند و نه مي دانند چرا و 

رسمي ماندگار » تشعبور از آ«چگونه 
چهار شنبه سوري امسال، . شده است

باز سازي سرد شدن آتش بر ابراهيم 
زيرا . و عبور از بحران سياوش شد) ع(

مقابله با استبدادي گشت كه شهرها را 
اشغال نظامي كرد و مردم ايران مي 

يم بر مي افروخت ژبايد از آتشها كه ر
پيش از اين كه اين آتش . عبور كنند

شناسائي كنيم، توصيف و تشريح ها را 
بني صدر را از چهار شنبه سوري، به 

  :نقل از پيام نوروزي او، مي آوريم
عيدها كه دوام تاريخي پيدا مي « 

كنند، گوياي زندگي جامعه اي در 
گوياي . استقالل و آزادي هستند

ويژگي ها زندگي در رشد بر ميزان 
چنانكه چهارشنبه سوري . عدالت هستند

زندگي در آزادگي و پاكي  ترجمان
خودكامه اي انسان آزاده اي، : است

سياوش، را متهم مي كند و آن آزاده 
چون بر حق مي . مرد بر حق مي ايستد

ايستد، توانائي مي جويد و از زور و 
او، از آتشي . خشونت بي نياز مي شود

كه قدرت خودكامه بر مي فروزد، نمي 
هراسد، با شجاعت از آن عبور مي 

خاكستر مي شود  آتش زور، بر او،. كند
. و قدرت خودكامه زوال مي جويد

، هم )ع(سرد شدن آتش بر ابراهيم 
قاعده و هم نمونه نوعي برخاستن به 
زندگي در استقالل و آزادي و رشد 

داستان سياوش در ايران و . است
ماجراي در آتش افكندن ابراهيم، 
بيهوده در جامعه هاي ما پديد نيامده و 

ري نگشته اند كه در طول تاريخ، هشدا
بطور مداوم تكرار شده اند و مي 

قديمي ترين مردم ساالري ها : شوند
در سرزمين هاي ما برقرار بوده اند و 
از اين رو، بازيافت مردم ساالري بر 
اصل مشاركت، انگيزه جنبشهاي 

چهار شنبه . همگاني بوده است و هست
 سوري زنده كردن  اين قاعده در

تاريخي است كه براي پيروزي وجدان 
بر قدرت جبار، مي بايد از آتش عبور 

بايد از آتشي عبور كرد و آتش . كرد
خشونتي را بر خود سرد كرد كه 

  ».استبداديان بر مي فروزند
تعطيلي مدارس و دانشگاه ها از روز . 2

روز پيش از آغاز تعطيالت  3( دوشنبه 
و تهديد دانشجويان خوابگاه ) نوروزي

ه ترك خوابگاه از بامداد روز ها ب
  دوشنبه 

نمايش فيلم هاي سينمايي و برنامه  .3
هاي سرگرم كننده از ساعات ابتدايي 
روز سه شنبه از شبكه هاي تلويزيوني با 
هدف ميخكوب كردن مردم در پاي 
جعبه جادويي و مشغول كردن آنان به 
منظور منصرف نمودن آن ها از شركت 

ه اين كه طرف. در اعتراضات مردمي
» هجمه تاريخي«خامنه اي دائم از 

صحبت مي كند و در اين روز، پخش 
فيلم هاي خارجي را وسيله نشاندن 
. مردم در برابر صفحه تلويزيون كردند

: به مردم ايران گفتند» تدبير«با اين 
ماندن بر قدرت است و براي مسئله آنها 

ماندن برقدرت، هرگاه الزم باشد 
ي كنند و منكر م» يكژجهش ايدئولو«

 4چنانكه در كانال . اسالم مي شوند
تلويزيون، زيبا كالم را آوردند و او 

ايران مديون سال اخير،  200در : گفت
آغا محمد خان و رضا : است دو مرد

  !خان
ضديت رضا خان با روحانيان و دشمني 
خميني و ديگر روحانيان با رضا خان، 

از » جمهوري اسالمي«در تلويزيون 
رود و رضا خاني كه انگليسها بر  ياد مي

! ايران شاه كردند، ستايش مي شود؟
همزمان، در داخل و خارج از كشور، 
اين شايعه پخش مي شود كه احمدي 
نژاد و حاميان او قصد دارند دست 

  . روحانيان را از دولت كوتاه كنند
هرگاه قصد احمدي نژاد و حاميان     

 او شايعه باشد، انزواي خامنه اي از
  :نيستروحانيان شايعه 

خبر مالقاتهاي مراجع قم بقصد رأي  
زني در باره وضعيت وخيم كشور و 
خطري كه روحانيت و اسالم را تهديد 

  .مي كند، منتشر مي شود
خبر ديدار محرمانه دادستان تهران  

و انقالب با مراجع قم و خبر ديدار 
شيرازي و علني احمدي نژاد با مكارم 

نگراني خامنه  ...ي وشيخ حسين همدان
اي و احمدي نژاد را از انزواي شديد 

در اين . خود گزارش مي كنند
ديدارها، يك طرف از ادامه جنبش در 
سال جديد نگران بوده است و طرف 
ديگر، از بي اعتبار شدن مرجعيت از 

يم مافياهاي ژجمله بخاطر بي اعتنائي ر
  .مالي به مراجع و مرجعيت –نظامي 

از مصدومان روز  لم هائيفينمايش  . 4
چهار شنبه سوري به منظور بر انگيختن 

ناگزير كردن احساسات بينندگان 
منصرف ساختن جوانان  خانواده ها از

 اجتماع هاي دراز حضور  خود
  .اين روزدراعتراضي 

براي  ها  درخواست از كليه صنف .5
  تعطيلي زود هنگام در روز سه شنبه 

ماموران اعالن علني حضور گسترده  .6
 هاي بزرگسركوبگر در سطح شهر

براي به اصطالح حفظ ايمني شهر و 

واقع مقابله با هرگونه  درو ( مردم 
  )اجتماع مردمي 

اعالن صدور احكام محكوميت . 7
تن به  6تن و محكوميت  88قطعي 
و حمله به خانه كروبي و تشديد . اعدام

حمله تبيغاتي به او و موسوي و تهديد 
ر شدن به سرنوشت بني آنها به گرفتا

صدر به قصد مجبور كردن آنها از منع 
كردن مردم از دست زدن به تظاهرات 

  .يم اوژبر ضد خامنه اي و ر
دست زدن به شيوه رام و فعل پذير . 8

كردن مردم از راه تبليغات كه تفصيل 
آن را جداگانه، در همين فصل مي 

  .خوانيد
به جوانان براي » لهو و لعب«اجازه . 9
يمي ژر. كه آنها شعار سياسي ندهندآن

كه وقتي يك دختر و پسر در كنار 
يكديگر راه مي رفتند، مأمورانش از 
آنها برگه هاي هويت مطالبه مي كرد و 
اگر نسبتي با يكديگر نداشتند، جلب 
مي كرد، در شب چهارشنبه سوري، به 
دختران و پسران جوان اجازه داد بر 

كه  گرد آتش برقصند البته تا وقتي
  !شعار سياسي ندهند

كاستن از سرعت انترنت و مشكل .10
كردن ارتباط از راه تلفن و افزودن بر 
شدت پارازيت بر روي فرستنده هائي 
كه از خارج از ايران، بسوي ايران 

  .برنامه پخش مي كنند
مأموريت دادن به قواي سركوب . 11

به گستردن به اجتماعات مردم و صحنه 
ركوب و سازي  براي توجيه س

  .دستگيريهاي گسترده
يم سود نبخشيدند و شب ژتدابير ر     

چهار شنبه سوري، شب جنبش همگاني 
  :يم در شهرهاي ايران شدژضد ر

  
» تـــدابیر دهگانـــه«بـــرغم  ٭

جوانان برای شرکت در چهـار 
  :شنبه سوری آماده می شدند

  
مردم ايران و به طور اخص جوانان . ۱
مدت ها از ) دانشجو يا غير دانشجو( 

آماده مي شدند كه از عصر سه قبل 
شنبه، جنبش خود را در سطح شهرها، 
بگسترند به ترتيبي توان مداخله قواي 

با وجود  .سركوب به حداقل رسد
يم، وجدان عمومي ارتباط ژر» تدابير«

به . ايرانيان را با يكديگر برقرار كرد
ترتيبي كه در شهرهاي مختلف كشور 

  .يكسان عمل شد
بر اين شده بود كه خشونت در بنا . 2

رفتار چنان باشد كه عالوه بر . كار نيايد
فرصت و دست آويز سركوبگري 
ندادن به قواي سركوب، حتي المقدور 
آنها از اين كه نقش آلت خشونت و 
جنايت را بازي مي كنند، احساس 

  لذا،. ندامت كنند
شعارها در همان حال كه عزم ملي . 3

ا نزد سران و را بيان مي كنند، ترس ر
آنها  تصور . يم تشديد كنندژمأموران ر

مي كنند با تشديد سركوب جنبش 
مردم مي خوابد و مردم مي بايد 
روشي در پيش مي گرفتند كه به 

يمي ها حالي كند كه قصد ندارند ژر
  . از مطالبه حقوق خويش دست بردارند

چهار شنبه سوري مي بايد فرصتي .  4
تر كردن مي شد براي هرچه گسترده 

با توجه به تحريم آن، شركت . جنبش
همه اقشار در آن، به خودي خود، 

  .يم استژابراز مخالفت با ر
شعارهائي كه به گوش قواي . 5

سركوب آشنا نباشند و در همه شهرها 
داده شوند، هم آزمون شيوه هاي 
جديد ارتباط و هم گوياي مطالبه 

  .فضاي باز زندگي است
ه سوري، به يمن پيش از چهار شنب      

شور و مراجعه به تجربه جنبش از 
ببعد، اين تدابير سنجيده و   88خرداد 

از مجاري ارتباطي با قشرهاي مختلف 
  در عمل،. در ميان گذاشته شدند

  

چهارشــنبه ســوری در همــان  ٭
ـــت  ـــه فرص ـــه هرگون ـــال ک ح

یـــم ژخشـــونت گســـتری را از ر
جنبش اعتراضی وسیع  ،گرفت

ــا شــرکت قشــرهای مختلــف  ب
روز ابراز  ،ردم شد و نوروز نیزم

عــزم بــه نــوکردن زنــدگی بــا 
زادی آبازیــــافتن اســــتقالل و 

  :شد
  

در تهران، از شمال تا جنوب شهر،  
همه در جشن چهار شنبه سوري 

سراسر شهر در جشن . شركت كردند
مرگ بر «اما در همه جا شعار . بود

شعارها و رفتارها . داده نشد» ديكتاتور
ر شهرهاي بزرگ د. گوناگون بودند

چون تبريز و اصفهان و اهواز و رشت و 
مشهد كه از آنها اطالع و نيز تصوير و 
صدا دريافت شدند، نيز مردم رفتاري 

  .مشابه رفتار مردم تهران را داشته اند
در مواردي شعارهاي خشن، توأم با  

بكار بردن كلمه هاي ركيك، برضد 
اما در مجموع، . خامنه اي داده شدند

نه خشونت بكار بردند و نه مجال  مردم
  .يم دادندژخشونت گستري به ر

در رشت و نيز نقاطي از تهران و  
، بر اثر مداخله نابجاي  هاديگر شهر
يم، گروه هائي از تظاهر ژمأموران ر

كنندگان خود رو و موتور سيكلت 
  .آتش زدند

چون جنبش اعتراضي در سطح شهر  
گسترده بود، قواي سركوب امكان 

مردم از بامهاي . داخله نمي يافتندم
خانه ها مأموران سركوب را سرزنش 
مي كردند كه چرا به جان مردمي مي 
افتند كه جز حق خود را نمي 

 50يم مي گويد در تهران ژر. خواهند
حقيقت  .تن را توقيف كرده است

دستگيري به سركوب اينست كه مجال 
  .نشد هگران داد

ان جوانان بيشترين شركت كنندگ 
  .در جشن چهار شنبه سوري بودند

بكار بردن شادي و رقص بمثابه  
در اين شب، . يمژروش مبارزه با ر

زنده باد مرگ، جاي خود را به زنده 
شادي و شعارهاي . باد زندگي داد

سياسي گوياي مطالبه استقالل و 
آزادي و جمهوري، سيماي ايران 
جوان را شاد و پر از اميد به زندگي 

جنبه از جنبش چهار شنبه اين . كرد
سوري از ديد ناظران مخفي نماند و 
در مطبوعات خارج از ايران نيز 

  .انعكاس يافت
پيام جنبش چهارشنبه سوري  

  .شد» جنبش ادامه دارد«
اهللا «شنبه شب، بر بامها، مردم فرياد   

سردادند و به روز اول سال، ديد » اكبر
و بازديد، شكل يك رشته اجتماع ها را، 

در . با بوم و بر سياسي، به خود گرفت
همان روز، فيلم اجتماع در حافظيه 
از شيراز و اجتماع در آرامگاه كورش،

اين اجتماع . طريق انترنت پخش شد
نمونه اي از اجتماعات در شهرهاي 

 .داخل و خارج از كشور هستندمختلف 
بنا بر گزارشهاي دريافت شده، اجتماع 

ترده ها كوچك و در سطح شهرها گس
ياد آور مي شود كه در آغاز . بوده اند

انقالب، بمناسبت نوروز، اينگونه 
اجتماعها از سوي مهندس بازرگان و 

  .بني صدر، ترتيب داده شدند

ــــیمای ر ــــدا و س ــــم ژص ی
ــالی  -مافیاهــای نظــامی م

شستشـــوی مغـــزی را ضـــد 
جنبش تصور کرده و بدان 

  : پرداخته است
  

يم مافياها در ژصدا و سيماي ر  
غزهاي بينندگان و شنوندگان خود، م

بطوريكه ناخواسته . مي كندكد گزارى 
مي شود كنترل  آنها و ناخودآگاه افكار

كه پيدا مي كنند گرايش به اعمالى  و
فكر انجامشان را در آنها  يمژسران ر

  :القاء كرده اند
عمليات كد گزارى در ذهن و روان  

مردم را شستشوى مغزى از راه ديدن و 
كه در  سالها پيش بود .مى نامند شنيدن

آمريكا در يك فروشگاه بزرگ كه 
از آن به سرقت   روزانه اقالم فراوانى

مى رفت دكتر روانشناسى دست به 
بطوريكه با   :يك آزمايش مهيج زد

ضبط صداى خود بر روى موسيقى در 
گوش انسان (حال پخش در فروشگاه 

قادر به شنيدن فركانسهايى با طول 
با طول  ،) يا پائين نمى باشدباال  موج

نصايح دادن موج كوتاه، شروع به 
دزدى كار : كرداخالقى 

شرافت اخالقى را لكه دار   بديست،
ميكند، پاك زندگى كنيد، امانت دار 

هيچكدام از    البته. اينهاو نظاير  باشيد
مشتريان فروشگاه نمى توانست صداى 
ضبط شده بر روى موسيقى در حال 

د اما نتيجه كار شگفت نپخش را بشنو
انگيز بود چرا كه آمار دزدى را به 

معلوم اين آزمايش . نزديك كردصفر 
چگونه ميتوان در ذهن و ضمير  كرد

 . كردافراد كد گزارى 
در اروپا و امريكا، در تبليغات  

بازرگاني و سياسي از كدگزاري 
بخصوص در انتخابات . استفاده مي شد

ت كه سالهاساما . رياست جمهوري
كد گزارى از طريق از راه تبليغات 

ممنوع شده تصوير در آمريكا و اروپا 
تبليغ براي مك دونالد يك نمونه .است

دريك كليپ :  از كد گزاري بود
 ،ويدئو مى ديديدكه دريك اطاق

در حال زنگ زدن  دستگاه تلفنى
خانمى درب اطاق را باز مى . است
و گوشى  رودبه سمت تلفن مى   كند و
همه آن اين منظره،  .ر مى داردرا ب

 .ردمشاهده ك شدكه مى بود چيزى 
پيش از آنكه او گوشى تلفن  حال آنكه 
يا يك   در يك هزارم ثانيه ،را بردارد

مك دونالد را پخش  فريم فيلم تصوير 
واضح است كه هيچ كس  .مى كرد

قادر به ديدن اين تصوير نبود اما نتيجه 
در كار فروش ميليونى مك دونالد 

  .آمريكا و اروپا بود
نمونه ديگر، در انتخابات رياست      

جمهوري فرانسه، تلويزيون فرانسه، در 
آغاز پخش خبر، آرمي كه پخش مي 
شد، در يك آن، تصوير يكي از نامزدها 

اين تبليغ . را پخش مي كرد) ميتران(
  . مورد اعتراض قرار گرفت

تبليغات در آمريكا و  اينك اين نوع 
. استكامال ممنوع و غير قانونى اروپا 

هم   موثق  بر اساس اطالعات كامالاما 
يم مافياهاي ژ، دستگاه تبليغاتي راينك

با كد گزارى در صدا و مالي،  –نظامي 
تصوير در حال بمباران كردن اذهان 

  .است مردم
ى كه با طول ئاز جمله صداها    

 ، مى كنند موجهاى گوناگون پخش
 «: داده شده اندتشخيص  هاجمله  اين

مرد   خامنه اى«و » اهللا و خامنه اى
و » خامنه اى مقدس است«و » خدا

جمهورى اسالمى « و » اعتراض نكنيد«
  . »ابديست

و نيز از جمله تصاوير يافت شده اى  
كه در يك هزارم ثانيه پخش مى كنند 

تصوير «: مى توان به اينها اشاره كرد
  خامنه اى و تصوير«و  »آرم حكومت

  
  10در صفحه 

 سال  جنبش ؟
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تصوير قرآن وخامنه اى « و » آرم اهللا  
ملت «و نيز كدهاى نوشتارى مانند  »

  »خادم رهبرى
كه تجهيزات استوديويى و ايرانياني      

يا نرم افزارهاى صوتى وتصويرى در 
مي توانند  خود   ،دارند  اختيار

رژيم شستشوي مغزي دستگاه تبليغاتي 
  .مشاهده كنند را 
ي كه ايرانيان با توجه به در صورت    

يم گوش دهند ژكدگزاري به راديو ر
و يا برنامه هاي تلويزيوني را ببينند، اثر 

و . شستشوي مغزي كمتر مي شود
يم در ژهرگاه يكديگر را از روش ر

يم ژشستشوي مغزي آگاه كنند، تبليغ  ر
پرهيز . شودبر ضد سران آن  تمام مي 
يم براي  ژاز راديو و تلويزيون ر

المت روحى افراد جامعه، ضرور به س
  . نظر مي رسد

  
 –عقـــده تقلـــب بـــزرگ 

یک ویژگی  -رفراندوم؟ 
از ویژگیهــای مافیاهــای 

  :مالی -نظامی 
  
ی نوروزی خامنه ای پیامها ٭

و احمدی نژاد ترجمان عقده 
تقلب بزرگ و زبانشان زبان 

  :جنگ با مردم شد
  

خامنه اي به روش يك نوع از  
حقارت، خودكمتر  مبتاليان به عقده

بيني را به خود بزرگ بيني بازگو كرد 
 22وقتي تقلب بزرگ در انتخابات 

بهمن را، شركت عظيم مردم در 
يم واليت فقيه ژانتخابات و رأي به ر

ماه  9از ديد او، جنبشي كه . گرداند
است و او دم » فتنه«است ادامه دارد، 
   .  زد» فتنه«از پيروزي بر اين 

نوروز، او پاي اوباما را  در روز اول    
نيز بميان كشيد و او را متهم كرد كه در 
ظاهر، پيام نوروزي مي دهد و در 

نظام «باطن، براي سرنگون كردن 
در . توطئه مي كند» جمهوري اسالمي

پرداخت و » جنگ نرم«سخنانش، به 
آن را ايجاد ترديد در ذهن هاي مردم 

  . توصيف كرد
 9گذشت اين واقعيت كه بعد از      

ماه، حتي در پيام سال نو، او هنوز  
ناگزير است تقلب بزرگ را مشاركت 

احمدي  » انتخاب«بزرگ مردم در 
گوياي قرار  و توجيه كند،نژاد بخواند 

گرفتن او در برابر واقعيت و گريز از 
واقعيت به دنياي ذهني است كه در 
آن، عقده حقارت خويش را با  بزرگ 

نمونه . هدكردن دروغ، تسكين مي د
پيش از اين، : اين رفتار،ادعاي او است

يم را ژاو اجتماع كوچك حاميان ر
در . بزرگ ترين اجتماع خوانده بود

پيام نوروزي آن دروغ را از ياد برد و 
هزار نفري ميدان آزادي  50جمعيت 

بهمن را بزرگ ترين اجتماع  22در 
  !خواند

از نزديكان او اين اطالع درز كرده      
ه او جز گزارشهاي اطالعات است ك

اين . سپاه و واواك را نمي خواند
گزارشها نيز چنان تنظيم مي شوند كه 
پندار و گفتار و كردار او را موافق 

در اين . مالي كنند –مافيهاي نظامي 
گزارشها، نيز، توجه او به اينست كه اين 
و آن شخص در باره او چه گفته اند و 

ن داده مخاطبان آنها چه واكنشي نشا
حالت گريز از واقعيت او تشديد . اند

دليل صحت اين اطالع . شده است
اينست كه مخاطب او در صحبتهايش 

و كساني هستند كه خود را از » دشمن«
. بيرون قرار داده اند» كشتي نظام«

پنداري كشور ديگر هيچ مسئله جز 
محور سخنانش خود او . خود او ندارد

» انخود رانده شدگ«و » دشمنان«و 
  .هستند

بوم پيام نوروزي كروبي نيز، همين      
اعتراف ناخود آگاه خامنه اي به مسئله 

خطاب كروبي در . اصلي شدن است
كشتي : واقع به او است وقتي مي گويد

ادعائي زورقي بيش نيست و هرگاه 
نظام يعني مصباح يزدي و احمد جنتي 

ما  از آن خارج هستيم، ... و طائف و 
ه ايست ستن از خامنمرادش تبري ج

او از خامنه اي . زيرا محور خامنه ايست
اسم نمي برد و نيز نمي گويد زورق 
نظام در حال سوراخ شدن است، اما 
در داخل و خارج از كشور، پيام او 
اينطور خوانده شد كه كروبي مي 

مسئله اصلي خامنه اي است و : گويد
اين . زورق نظام دارد سوراخ مي شود

ه ايست زيرا برداشت نتيجه رفتار خامن
خود او و دستگاه تبليغاتي، او را مسئله 

  . اصلي گردانده اند
پيام نوروزي احمدي نژاد نيز ابراز  

دنيا از رأئي : همان عقده حقارت بود
او ! كه شما به من داديد حيران شد

نيك مي داند كه دنيا از تقلب بزرگ 
پس وقتي در پيام نوروزي . حيران شد

داري كند،  نيز نمي تواند خويشتن
عقده حقارت ناشي از تقلبي چنان 
بزرگ و آشكار، سخت آزار دهنده 

  . شده است
بدين ترتيب، در دو پيام نوروزي و      

سخنان خامنه اي در مشهد، در روز 
 22انتخابات رسواي  اول فروردين، 

. ، مسئله اصلي است1388خرداد سال 
از ديد اين دو، ايران صحنه جنگ نرم 

ن صحنه، مردم در برابر در اي. است
اما . قواي سركوب قرار گرفته اند

واقعيت دوم و بسيار مهمي كه به 
پيامهاي اين دو محتوائي را بخشيد كه 
بر زبان اين دو جاري شد، اين واقعيت 
. است كه از ادامه جنبش وحشت دارند

ادامه » جنگ نرم«اطمينان دارند كه 
خامنه اي سركوب را تنها راه   .مي يابد

زيرا از موضع . حل تصور كرده است
فرمانده كل قوا در جنگ صحبت مي 

اما از آن مي ترسد كه آتش . كند
خاموش نشود و در هر فرصتي شعله ور 

  .شود
  

ــد ٭  ــی خواه ــژاد م ــدی ن احم
ــه  ــس را ب ــانون مصــوب مجل ق

  :رفراندوم بگذارد
  

پيش از نوروز، احمدي نژاد، در  
گفتگوي تلويزيوني خود، ناگهان 

قانون يارانه اي كه مجلس  :گفت
تصويب كرد همان نيست كه دولت 

چرا آن را به . پيشنهاد كرده بود
رفراندوم نگذاريم؟ رفراندوم در قانون 

  . اساسي پيش بيني شده است
، بني صدر 59و بهار  58در زمستان      

در آن قانون . پيشنهاد رفراندوم كرد
اساسي، رفراندوم را رئيس جمهوري 

ي كرد و پس از تصويب پيشنهاد م
خميني در . مجلس، به عمل در مي آمد

ميليون بگويند بله  35: پاسخ او گفت
موضوع رفراندوم هم . من مي گويم نه

قانون مصوب نبود كه حكومت مي 
  .بايد اجرا كند بلكه تصدي دولت بود

تجديد «و اينك، در قانون اساسي   
است كه مي » رهبر«تنها » نظر شده

غير از . رفراندوم را بدهد تواند اجازه
اين، وقتي دولت خود اليحه به مجلس 
مي برد و مجلس آن را تغيير مي دهد 
و تصويب مي كند، حكومت موظف به 

مگر اين كه آن را . اجراي قانون است
مخالف قانون اساسي بداند و از اين 
نظر كه رئيس جمهوري مجري قانون 
اساسي است، اخطار كند كه قانون 

. ف قانون اساسي استمصوب خال
وقتي رئيس جمهوري مي گويد كه 
مجلس خود قانون مصوب خويش را 
اجرا كند، در روشن ترين بيان به 

  :جامعه مي گويد

نتوانسته است وظيفه خود » رهبر« - 1
را كه همĤهنگي ميان سه قوه و هر سه 

  .است برقرار كند» اصول گرا«
ومجلس مخالف » رئيس جمهوري« - 2

و » رئيس جمهوري«. تنديكديگر هس
معاون او، نمايندگان مخالف با اليحه را 

و سه . توصيف كرده اند... نفع طلب و
اصول گراي مجلس مافياها، » نماينده «

احمد توكلي و الياس نادران و 
غالمرضا مصباحي مقدم كه بيشترين 
توهين ها به آنها شده و هرسه طرفدار 
، احمدي نژاد بوده اند، در پاسخ به او

به (از جمله يادآور شده اند كه 
« ، )89فروردين  1گزارش ايلنا در 

برآورد ما از نظر مردم اين است كه با 
جمهور  اين همه پرسي انتظار رئيس

  ».تامين نخواهد شد
بر فرض كه قصد احمدي نژاد  – 3

فريب دادن مردم باشد به ترتيبي كه 
در مصوبه مجلس به ديده خصومت 

را سبب شدت  ننگرند و اجراي آن
گرفتن تورم و فقر نپندارند، به اثر 

رئيس «جنبش مردم در اين روياروئي 
با مجلس مافياها اعتراف مي » جمهوري

زيرا هر دو طرف مي خواهند . كند
جانبداري خود را از رفاه مردم ابراز 

  .كنند
اين بهم . يم بهم ريخته استژر -  4

 ريختگي دروني را عالئم بسيار ديگر 
غير از ناتواني خامنه . ي كنندآشكار م

اي در همساز كردن دو قوه مجريه و 
مقننه، از جمله، كم كاري دستگاه 
اداري كه خامنه اي را مجبور كرده 

سال كار مضاعف و «است سال را 
  .بخواند» همت مضاعف

  
یـــک ویژگـــی از ویژگیهـــای  ٭
مـالی  –یم مافیاهای نظـامی ژر

اینســـت کـــه مطـــرود مطـــرود 
شــمن ابــدی ابــدی و دشــمن د

  :است
  

در فصل دوم اين مجموعه، در  
ناسيوناليسم «قسمتي كه ويژگيهاي 

شرح شده اند، از جمله اين » يهودي 
ويژگي ها يكي اينست كه كس يا 
جمعي كه اينگونه ناسيوناليستها بر او 
مهر دشمن بزنند، دشمن ابدي مي شود 
و مي ماند و هر اندازه بكوشد در اثبات 

اين آن . ايده استدوستي خود، بي ف
يم مالتاريا برغم ژويژگي است كه ر

 –يم مافياهاي نظامي ژتحول به ر
از . مالي، همچنان حفظ كرده است

انقالب بدين سو،  ساز و كار اصلي 
يم تقسيم به دو و حذف يكي از دو ژر

همواره نيز ادعا شده است . بوده است
بناي نظام بر جذب است اما حذف 

از نظام بيرون  شونده خود خويشتن را
مورد استثناء نيز مشاهده ! برده است
موارد بسياري از كسان و . نشده است

گروه هاي سياسي مشاهده شده اند 
كه خواسته اند وفاداري خويش را به 
نظام ثابت كنند اما در موقعيت و 
وضعيت مطرودي كه داشته اند، 

  :تغييري حاصل نشده است
س مهند( كساني بوده اند و هستند  

از روي سالمت ) سحابي و دكتر پيمان
نفس، بر اين نظر هستند كه هرگاه 

يم جلب شود كه ژاطمينان سران ر
قصد براندازي نداريم، مي تواند ولو 

با . اندكي فضاي سياسي را باز كرد
مذهبي ها در  –وجود اين، ملي 

موقعيت مطرود باقي مانده و به تازگي 
  . نيز گرفته اند» خائن«صفت 

ازگاري موسوي به خامنه اي ناس 
بوقتي كه او نخست وزير و خامنه اي 
رئيس جمهوري بود، سبب خانه نشيني 

وقتي هم . سال شد 20موسوي بمدت 

دو طرف به يكديگر اطمينان دادند و 
. تغييري ببار نياوردموسوي نامزد شد، 

موسوي مطرود ماند و تقلب بزرگ 
مانع از رئيس جمهوري شدن او شد و 

و كشتن طرفداران و منسوبان گرفتن 
  .او همچنان ادامه دارد

هاشمي رفسنجاني كه با جعل نامه از  
قول خميني و جعل قول باز از 
خميني، خامنه اي را رهبر كرد، هم 
بعلت بي اعتنائيش به خامنه اي وقتي 
خامنه اي رئيس جمهوري بود و هم 
بخاطر نامه اي كه در روزهاي پيش از 

ه اي نوشت و انتشار انتخابات به خامن
در آن نامه، دو . داد، مطرود شده است

روز پيش از انتخابات، او خامنه اي را 
از آن . از تقلب بزرگ برحذر كرد

. پس، مهر دشمن بر پيشاني او خورد
خود او مدام زير حمله هاي تبليغاتي 

  است و 
فرزندان او تحت تعقيب قرار گرفته  - 

امت اند و مهدي هاشمي ناگزير از اق
به قول فائزه، . در انگلستان شده است

دختر هاشمي رفسنجاني، پدر از او 
  .خواسته است به ايران بازنگردد

برادر زن او، مرعشي را دستگير  - 
كردند كه بايد مدت يك سال زندان 

. اما او را آزاد كردند.  خود را بكشد
فروردين خبر دستگيري نوه او،  2در 

 24لي بعد از فرزند فائزه انتشار يافت و
  . ساعت با قيد وثيقه آزاد شد

كروبي وقتي رئيس مجلس بود، نامه  
خامنه اي به مجلس را حكم حكومت 
گرداند و طرح قانون مطبوعات را از 

در انتخابات . دستور مجلس خارج كرد
. ، تقلب شد84رياست جمهوري سال 

او گفت تا صبح كه بيدار بودم، نفر 
وابيدم و خصبح يك ساعت . اول بودم

، ديدم مرا نفر سوم چون بيدار شدم
» رهبر«يك راست نزد . كرده اند

چرا از من مي پرسيد؟ : او گفت. رفتم
از آقايان خاتمي و موسوي الري 

آنها به من گزارش كرده اند . بپرسيد
انتخابات سالم بوده و در آن تقلبي 

 22و چون در انتخابات . نشده است
جام تقلبي بزرگ تر ان 88خرداد 
. مطرود شد و او اعتراض كرد،گرفت 

. گفت وفادار به نظام است سود نبخشيد
در روزهاي پيش از نوروز، به خانه او 

كروبي خر «يورش بردند و با نوشتن 
حرمت «بر ديوار خانه او، » است

او و كس و كار . » روحانيت را شكستند
او نيز از اذيت هاي روزمره در امان 

  .نيستند
ه بيشتر رهبر ستائي مي هرانداز     

برادر . كند، كمتر نتيجه مي گيرد
بزرگ خامنه اي، محمد خامنه اي به 
كسي با نظر خامنه اي مخالفتي كرده 

چرا اين كار را كردي : بود، گفته بود
مگر تو نمي داني برادر من كينه شتري 

اما علت اين رفتار، بنده قدرت . دارد؟
قدرت از تضاد پديد مي . شدن است

د و نياز به توليد خصومت و دفع آي
  . خصم دارد

اين درسي است كه همه كساني      
كه گمان مي برند وظيفه دارند مردم 

يم ژيم واليت فقيه به رژرا از تغيير ر
واليت جمهور مردم مي ترسانند، يك 

آنها كه . لحظه نبايد از آن غفلت كنند
يم بر پيشانيشان مهر دشمن زده ژر

دشمن ماندن . نداست، دشمن مي مان
يم از ژآنها اقوي دليل بر اين كه اين ر

  . درون اصالح نمي پذيرد
كروبي يك چند از  :انقالب اسالمی 

. بندگان خشونت را  نام برده است
انقالب اسالمي فهرست كامل 
زورپرستان خشونت طلب را  فهرست 

در شماره پيش، بخشي از . كرده است
ك فهرست اسامي را انتشار داد و اين

بخش ديگري از آن را انتشار مي 
   :دهد

ــامي  فهرســــت اســ
    .... مافياها  اعضاي

)2( :  
  
  

از اعضای برجسته باند  –بابائيان محمد 
سرکوب ھای خيابانی و از مھمترين 
عوامل در حمله به مردم و حمله به 

  دانشجويان در کوی دانشگاه 
مجتبی "معروف به   -باوند علی اکبر

؛ عضو "اميری"مشھور به " بابايی
  .برجسته ترورھای خارجی و داخلی

دخيل در  - احکام بابايی مدير دفتر اجرای
  قتل حجت زمانی باند قضايی 

  . بابايی  علی  معاون سياسی امنيتی
بادامچيان اسدهللا  از ھيأت مؤتلفه، عضو 

نماينده مجلس از  –نفری  ٩٩گروه 
اعضای بلند پايه در ترورھای سياسی در 

عضو باند سياسی  –خل کشور خارج و دا
اقتصادی نظام واليت مافياھا و  –امنيتی  –

  .شاھد تاييد حکم ترور سيد احمد خمينی
از مداحان باند سرکوب ھای  -بادکوبه 

  .خيابانی نظام واليت
رييس  –سردار سپاه  –باران چشمه 

  . ورزش نيروھای نظامی سپاه
  باريک بين   ھادی، حجت االسالم، 

  . ن با قوه قضاييه در قزويناز مرتبطي  
از نيروھای جاسوسی در  -بازرگان فاطمه

 –خارج از کشور وابسته به باند امنيتی 
  .اطالعاتی

رئيس  -سردار سپاه  –باقرزاده فيصل 
حفظ آثار و نشر ارزش ھای دفاع  بنياد و
  . مقدس

رييس دفتر دادگاه انقالب  –باقری 
وی بعدھا از رياست دفتر به . اسالمی

  .اماتی از جمله دادياری رسيدمق
دادستان انقالب  –باقری بيد ھندی  ناصر 

 .باند قضايی.۵٩اسالمی ميانه  سال 
دادگاه انقالب دخيل در قتل  باقری منشی
  . حجت زمانی
برادر مھدوی کنی و از  –باقری کنی 

  مسئوالن کميته ھای انقالب اسالمی 
نماينده مجلس دور   –باھنر  محمد رضا 

از اعضای  –دوره ھای بعدی سوم و 
برجسته باند سرکوب ھای خيابانی و 

او در دولت . سياسی نظام واليت مافياھا
احمدی نژاد تمام خاندان و رفقای خود را 
وارد کار دولت نمود و برای خود دولتی و 

 –خواھر زاده ھا  –باندی تشکيل داد 
باجناق ھای فاميل و خانواده  –دامادھا 

 ٩٩گماشت عضو گروه ھمسر را به کار 
از اعضای برجسته جامعه اسالمی  –نفره 

  .مھندسين و ھيات موتلفه اسالمی
رھبر منطقه ای انجمن  –باوريان بھزاد 

  ۵٩سال  –دانشجويان ايرانی در امريکا 
معاون اجتماعی  –بتولی سيد حسين 

  .سردار سپاه –نيروی انتظامی 
از نيروھای . حجت االسالم –بحرينی

  . باند رسانه ای نظام  واليت وابسته به
اطالعاتی  –از نيروھای نظامی –بحرينی 

  .دھه شصت
از روسای زندانھا و  - بختياری مرتضی

رييس سازمان زندانھا بود و در حال 
او قبال . حاضر استاندار اصفھان می باشد

در مشھد در معاونت عباسعلی عليزاده 
  .مشغول به کار در زندانھا بود

از مداحان باند  -ضل بختياری ابوالف
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

از پاسداران و  –زندانبان زن  - بختياری 
  .شکنجه گران زنان در زندان گوھر دشت

داماد علی احمدی وزير  –بذرپاش مھرداد 
رييس بسيج  –اموزش و پرورش 

مشاور رييس  –دانشگاه صنعتی شريف 
جمھور احمدی نژاد و رييس ستاد 

. مدير عامل سايپا –وان او مشاوران ج
وی از اعضای باند سرکوبھای خيابانی و 

  .دانشجويی بود
از نيروھای جاسوسی در  -براتی  امير 

 –خارج از کشور وابسته به باند امنيتی 
  .اطالعاتی

  سرويس معاونت  ،سيامک -براتی خسرو 
  

  ١١در صفحه 

 سال  جنبش ؟
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امنيت عامل قتلھای سيامک سنجری 
عضو باند ترور و  ...فاطمه قائم مقامی و،

  .اطالعات
دادستان  –برامی حسين حجت االسالم 

  .باند قضايی–دادگاه ويژه روحانيت قم 
از مقامات بلند پايه وزارت  –برانی احمد 

امور خارجه در جريان آزادی کاظم دارابی 
  .باند ترورھای  خارجی –کازرونی 

برزگر گنجی مصطفی حجت االسالم از 
قضايی نظام واليت اعضای وابسته به باند 

  .دادستان قم –مافياھا 
عضو باند ترورھای - برنجيان  بھمن 

عضو باند مستقر در قرار گاه  –خارجی 
  .علويه در آلمان

 –مدير عامل بانک صادرات  –برھانی 
  .مدير بانک صادرات دوبی باند اقتصادی

عضو  –حجت االسالم  –بروجردی  رضا 
ی  از اعضای باند مافياي –باند کبير 

عضو سازمان عقيدتی  -نظامی –امنيتی 
  .سياسی نيروی انتظامی 

 –نماينده مجلس  –بروجردی عالءالدين 
سياسی نظام  –عضو باند اطالعاتی 

  .مافياھا
از  –سردار سپاه   –بروجردی محمد 

نظامی در دھه  –نيروھای اطالعاتی 
  .ودر جبھه شھيد شد. شصت 

از نيروھای جاسوسی در  -برومند رضا 
 –خارج از کشور وابسته به باند امنيتی 

  .اطالعاتی
از بستگان احمدی نژاد در  –برومند علی 

کانديدای مجلس  –آموزش و پرورش 
  .دوره ھشتم از تھران

از دوستان بسيار نزديک  –بزرگيان احمد 
  .احمدی نزاد و از رايحه خوش خدمت

از وزرای کشور در  –بشارتی محمد علی 
. نظام واليت مافياھا دولت ھای وابسته به

 –او از اعضای باند سياسی و امنيتی 
  .نظامی اين نظام بوده است

ازجمله  –حجت االسالم  –بشيری 
نيروھای وابسته به باند سياسی نظام 

عضو گروه جمعيت وفاداران به  –واليت 
  .انقالب اسالمی

مسئول کالسھای آموزشی در  –بصيرت 
  . زندان اوين

ضای باند سرکوبھای از اع –بقايی حميد 
معاون سازمان ميراث فرھنگی  –خيابانی 

  .معرفی از بيت رھبری
از سخنرانان مراسم انصار  -بلخاری 
  .حزب هللا

دبير ھيات موتلفه  –بالديان سيد موسی 
 –خوزستان از اعضای باند سياسی 

  .اقتصادی  –امنيتی 
از اعضای باند اقتصادی  –بلنديان قاسم 

نجانی در کار زمين در جناح ھاشمی رفس
  . و مسکن

از مداحان باند سرکوب  - بنی فاطمه مجيد 
  .ھای خيابانی نظام واليت

بنی ھاشمی عبدالرحمان، عضو معاونت 
عمليات حوزه اروپای شرقی وزارت 

عضو باند  ترورھای خارجی  - اطالعات 
  .در جريان ميکونوس

از مداحان باند سرکوب ھای  - بھاری 
  .خيابانی نظام واليت

بھجتيانی  شيخ محمد حسين حجت االسالم  
عضو . از باند خشونت طلب مصباح يزدی

  .باند قضايی
از اعضای گروه  - بھجويان ابوالقاسم 

بررسی قوه قضاييه و ھمکار مجلس 
  .شورای اسالمی

بھداد مشاور مطبوعاتی و فرھنگی 
  .سردار سپاه –احمدی نژاد 

از مداحان باند سرکوب ھای  -بھرامی 
  .نی نظام واليتخيابا

بھرامی حسين حجت االسالم دادستان 
  .دادگاه ويژه روحانيت قم

حاکم  –بھرامی  محمد کاظم حجت االسالم 
  .شرع دادگاھھای انقالب اسالمی

نماينده بخش  - بھرامی ارض اقدس مھدی 
بازرگانی، از مديران ارشد حيات نو و 

  . مشاور شھردار تھران
ه فوالد پدر خواند -بھرامی نوشھر تقی 

كشور، مؤسس چندين شركت بزرگ فوالد 
از اعضای باند اقتصادی نظام واليت  –

  .مافياھا
از مشاوران احمد جنتی  –بھرامی  ھادی 

  .و رايزن فرھنگی ايران در نيويورک
نماينده مجلس  –بھروزی زعفرانی مريم 

نفره رييس جامعه  ٩٩عضو گروه  –

زينب از باند تشکل ھای ھمسو و از 
  .گان به صندوق اقتصادی کوثروابست

بھروش سرھنگ رييس ھيات سازمان 
  .زندانھا و  فرمانده يگان حفاظت زندانھا

بھزادی پور معاون دادگستری استان 
  .باند قضايی  –خوزستان 

بھشتی احمد حجت االسالم از حکام شرع 
نماينده مجلس و    –دادگاھھای انقالب 

  .نفره  ٩٩عضو گروه 
ازاعضای باند  –بھشتی  سيد محمد 

سياسی که معاون سينمايی وزارت ارشاد 
بود و بعد رييس سازمان ميراث فرھنگی 

  .و در نھايت مسئول موسسه ايکوموس
از نيروھای وابسته به باند سياسی  - بھفر 

نظام واليت مافياھا می باشد و عضو گروه 
  .جامعه اسالمی مھندسين

از مداحان باند سرکوب ھای  - بھمنی 
  .نظام واليت  خيابانی

رييس بانک مرکزی و  –بھمنی محمود 
  .منتخب محمود احمدی نژاد 

از بازجويان وزارت اطالعات  –بوذری 
  .وابسته به باند قضايی. در زندان 

از نيروھای وابسته به انصار   –بکايی 
  .حزب هللا

از نيروھای وابسته به باند  - بی آزار 
سياسی نظام واليت مافياھا می باشد و 

  .ضو گروه جامعه اسالمی مھندسينع
از اعضای باند سياسی  –بيات اسدهللا 

معاون رييس مجلس  –نظام واليت مافياھا 
در دور سوم و عضو مجمع مدرسين 
حوزه علميه قم که ھم اکنون ردای اصالح 

  .طلبی را بر تن کرده است
مسئول بھداری زندان گوھر دشت  –بيات 

ر داد با گفته می شود يک زندانی را دستو
 . برانکاد به ميدان اعدام ببرند

از وابستگان به باند  –بيادی حسن 
سياسی نظام واليت و از اعضای ابادگران 
که بعدھا ابادگران جوان را تاسيس 
نمودندو به شورای شھر تھران راه 

  .يافتند
از نيروھای باند  –بيجارچيان  عباس 

سرکوب ھای خيابانی و عضو نيروی 
  . انتظامی

حقوقدان شورای نگھبان   –ژنی خسرو بي
  . دور اول

  .بيگلری اکبر  دادستان کل استان ھمدان
معاون وزير  –حجت االسالم  –پارسا 

داماد مھدوی  –اطالعات دری نجف ابادی 
باجناق پسر ناطق نوری  عضو  –کنی 

  .باند امنيتی  اقتصادی نظام واليت مافياھا 
  . معاون سخنگوی دولت –پارياب  محمد  
از اعضای باند اطالعات  –پازلين احمد 

  .خارجی مستقر در فرانسه
از اعضای باند  –پازوکی کيومرث

اقتصادی در جناح ھاشمی رفسنجانی در 
  .کار زمين و مسکن

پاشايی فام رامين معاون اقتصادی  
  . طھماسب مظاھری
از نيروھای جاسوسی  - پاکت چی محسن 

نيتی در خارج از کشور وابسته به باند ام
  .اطالعاتی –

از نيروھای جاسوسی در  - پاکنژاد عباس 
 –خارج از کشور وابسته به باند امنيتی 

  .اطالعاتی
حجت االسالم که از  –پروازيان 

سخنگويان برجسته باند سرکوب ھای 
  .خيابانی بود که تصفيه شد

  پرورده  مھدی موسوم به مجيدی 
نماينده دور اول  –پرورش  علی اکبر 

وزير  –نايب رييس مجلس  –اصفھان 
از اعضای باند  –آموزش و پرورش 

  .انجمن حجتيه
پستچی مدير کل زندانھای استان خراسان 

  .شمالی
حجت االسالم از وابستگان  - پناھی  محمد 

  .به باند قضايی نظام واليت
از مداحان باند سرکوب  - پناھی نريمان 

  .ھای خيابانی نظام واليت
از نيروھای   - م پناھيان محمد حجت االسال

  .وابسته به باند رسانه ای نظام واليت
عضو باند سرکوب ھای  –پنبه چی 

  .خيابانی نظام واليت
پھلوانی  شيخ علی  از باند خشونت طلب 

عضو باند . حجت االسالم - .مصباحيه 
  . قضايی

از مداحان باند  - پور احمد  حاج رضا 
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

پاسدار زندان و بعدا  –ر  پور رزاز  جعف
  .يکی از مسئولين زندانھا شد

ابتدا منشی قاضی  –پور سيف  سيد مجيد  
حداد بود و بعد داديار شد و حاال در 

  . مجتمع قضايی
از اعضای باند  –پور صالح  حسين 

سرکوب ھای خيابانی و از مسئولين 
  .درگيری ھا

رييس سازمان  –پور عباس عبدالرسول 
  . سنجش کشور

نماينده بخش صنعت و  -پور فالح احمد 
مديرعامل شركت بزرگ تأسيساتی سكو 

  . ايران
معاون پور محمدی در بخش  –پور قناد  

  . خارجی و شريک در ترورھای خارجی
از مديران  –پور محمدی  خوشدل  

عضو باند رسانه  –سازمان صدا و سيما 
  .ای

از   - پور محمدی  محمدنقی حجت االسالم 
  .دادگاھھای انقالب حکام شرع

 –پور محمدی  مصطفی حجت االسالم 
معاون وزير اطالعات و وزير کشور و 

  .مسئول ترورھای داخل و خارج
از برادران پور محمدی از  –پور محمدی 

اساتيد حوزه و عضو باند ھای قضايی و 
  .امنيتی

از مداحان باند سرکوب  - پور مزرعه  
  .ھای خيابانی نظام واليت

محمد  - فاری محمد حسين پور مير غ
دادستان  –موسوی تبريزی  –حسين 

انقالب که موجب اعدام صدھا تن از 
نيروھای انقالبی در تبريز و تھران گرديد 

  .که اکنون اصالح طلب شده است
عضو شورای  - پورنجاتی  احمد 

 .سرپرستی و نظارت صدا و سيما
گروه از وابستگان به گروھھای  –پيرانی 

ازمان مجاھدين انقالب تشکيل دھنده س
  .گروه فلق  –اسالمی 
از روسای زندانھای ايران و  –پيشوا 

  .عضو مافيای قضايی
ازنيروھای بازجويی  –تاج زاده  مصطفی 

  . وابسته به دادستانی انقالب
از  –تاج لنگرودی حجت االسالم  

نيروھای وابسته به باند رسانه ای نظام 
  .واليت

طالعات در از نيروھای ا –تاجيک بيژن 
 –وابسته به باند امنيتی . دھه شصت 

  .سياسی 
از معاونين وزارت  –تاجيک محمد رضا 

  .اطالعات
از نگھبانان و شکنجه  –تبريزی مجيد 

گران زندان گوھر دشت که بعدھا تا حد 
مسئول بندھای در زندان اوين ارتقا يافت 

مسئول بند آسايشگاه  ۶۶او در سال 
  . گرديد

از مسئولين زندان  –تبريزی  مرتضی 
  . گوھر دشت

نماينده اتوموبيل اپل  –تجريشی  محسن 
در ايران و از اعضای وابسته به باند 

  . اقتصادی و اطالعات
رييس دانشگاه حقوق و علوم  –تخشيد 

سياسی دانشگاه تھران داماد ايت هللا 
  . يزدی

از مداحان باند سرکوب  - ترابی  ذبيح هللا 
  .يتھای خيابانی نظام وال
از اعضای باند  –ترقی  محمد رضا 

ھيات  –اقتصادی  نظام واليت  –سياسی 
  .موتلفه اسالمی

وزير راه و ترابری و  –ترکان  علی اکبر 
...  

از نيروھای جاسوسی در  - ترکش ابراھيم 
 –خارج از کشور وابسته به باند امنيتی 

  .اطالعاتی
رييس بورس خارجی  –ترکنان  علی اکبر 

  . دانشجويان
از مديران صدا و   –ترکی  محمد رضا 

عضو  –سيما ومدير سابق شبکه سحر 
  .باند رسانه ای مافياھا

تسخيری محمدعلی آيت هللا از حکام شرع 
و وابستگان به قوه قضاييه و ديگر 

  .مافياھا

از برادران تسخيری  –تسخيری ھادی 
اقتصادی  –بزرگ و عضو باند امنيتی 

  .مدتی در لبنان سفير بود
عضو باند ترورھای  -سليمی  رضات

متھم به قتل کريم محمد زاده در  –خارجی 
  .سوئد

 –تسليمی محمد سعيد نماينده مجلس سوم 
  . از دانشجويان انگلستان

مسئول ستاد اجراييات امر به  –تشکری 
  .معروف مشھد و از چماقداران به نام 

تقوا علی از اعضای باند سرکوب ھای 
  .درگيری در خيابانھا خيابانی و  از عوامل

از حکام  –تقوی  سيدرضا حجت االسالم 
شرع و مسئولين تبليغاتی  وابسته به بيت 

  . رھبری
 –حجت االسالم  –تقوی  محمد رضا 

عضو  –بيت رھبری  –نماينده مجلس 
  .نفره  ٩٩گروه 

تقی گنجی  امير رضا شرکت شيميايی 
رازی از اعضای باند اقتصادی نظام 

  . واليت مافياھا
تقی گنجی امير محمد شرکت شيميايی 
رازی از اعضای باند اقتصادی نظام 

  .واليت مافياھا
دولت و اقتصاد کشور در : انقالب اسالمی

  :اختيار انحصاری اين مافياھا است
  
  

حرفه مافياها جنايت  :انقالب اسالمی
و خيانت و فساد و بنا بر اين  تجاوز 

  :به حقوق انسان است
  

ــي كــ   ــه جنگ ه در جبه
ــه ســركردگي  مافياهــا ب
ــد   ــر ضـ ــه اي بـ خامنـ
ــد،   ــوده ان ــان گش ايراني
ــان و  آزاد انديشـــــــ
دانشـــجويان و زنـــان و 

هــدفهاي ... كــارگران و
  :اول تعرض ها هستند

  
  

، کلمه، به گزارش  ٨٨اسفند  ١٨در 
علی معظمی  پس از مراجعه به دفتر 
پيگيری واواک در تھران به داليل 

 در می علی معظ .نامعلومی بازداشت شد 
روزنامه شرق فعاليت داشته است، او تا 
پيش از بازداشت مشغول تدارک مراسم 
دفاع از تز خود در مقطع دکترای فلسفه 
در انجمن حکمت و فلسفه ايران بوده 

  .است
به  ، ايلنا، به گزارش  ٨٨اسفند  ١٨  

دنبال پرداخت نشدن مطالبات معوقه 
كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه 

از كارگران اين كارخانه  (ITI) ر ايراندو
به تھران آمدند و در مقابل شيراز 

ساختمان وزارت صنايع و معادن تجمع 
  .كردند

ھرانا  ، به گزارش ٨٨اسفند  ١٨در   
در پی فشارھای روزافزون بر  ، 

دانشجويان در دانشگاه آزاد قم از طرف 
دانشجويان اين  ،حراست اين دانشگاه

راض به شرايط موجود دانشگاه در اعت
  .دست به تجمع زدند

، به گزارش ٨٨اسفند  ١٩در  
دومين جلسه دادگاه رسيدگی : نيوز پارلمان

به پرونده متھمان بازداشتگاه كھريزك به 
و با » محمد مصدق« رياست قاضی

حضور اولياء دم و ساير شكات و وكالی 
  .آنان و دوازده متھم پرونده برگزار شد

نيروھای مسلح در  سازمان قضايی   
در اين جلسه، پس : ای اعالم كرد اطالعيه

از خواندن قران، رئيس دادگاه نكاتی را 
سپس چند تن ديگر از شكات و . متذكر شد

سه تن از وكالی آنان و پدر مرحوم روح 
  .االمينی به طرح شكايت خود پرداختند

وكيل مدافع سعيد ،  ٨٨اسفند  ١٩در    
 ٦ي موكل خود به ليالز از محكوميت قطع

سال حبس تعزيري از سوي شعبه 
سعيد ليالز،  .دادگاه تجديد نظر خبر داد٥٤

روزنامه نگار اقتصادی و از منتقدان 
احمدی سرسخت سياست ھای اقتصادی 

  .استنژاد 
دادگاه دانشجويان ، ٨٨اسفند  ١٩در  

دانشگاه شيراز طی ھفته جاری و ھفته 
صورت احکام صادره ب. گذشته برگزار شد

ماه  ٦ذيل می باشد راضيه جعفری به 
ماه حبس تعليقی  ٦حبس تعزيری و 

وی .محکوم شد ندا اسکندری تبرئه شد 
سيد  .روز در بازداشت بود ٢٨ترم گذشته 

  محمد حسينی احضار به دادگاه انقالب 
سعيد لطفی  .وھنوز حکم صادر نشده است

احضار به دادگاه انقالب وھنوز حکم .
سعيد خسرو آبادی . صادر نشده است

 ٥٠احضار به دادگاه انقالب نامبرده با قيد
کاظم رضانيا  .ميليون وثيقه آزاد شده بود

 ١٠٠حضار به دادگاه انقالب نامبرده با قيد
ماه آزاد شده بودو  ٣ميليون وثيقه بعد از 

ھمچنين از دانشگاه اخراج شده است 
مسبب تمام اقدامات فوق حسين 

شگاه و محمدی کارپرورفرد معاون دان
آنھا از عوامل .رئيس حراست است

  . مستقيم اداره اطالعات شيراز می باشند
روز ، به گزارش  ٨٨اسفند  ١٩در  

آنالين، اولين جلسه رسيدگی به پرونده 
متھمان بازداشتگاه کھريزک  در پشت 
درھای بسته و به دور از نظارت افکار 

ھمزمان خانواده .عمومی برگزار شد  
وراندرجانی، پزشک وظيفه ای که رامين پ

دو روز قبل از جان باختن قربانيان 
کھريزک آنھا را مورد معاينه قرار داده 
بود و به نحو مشکوکی کشته شد، به 

گفتند که خواھان شناسايی و " روز"
  .محاکمه قاتل فرزندشان ھستند

 ، به گزارش٨٨اسفند  ٢٠در  
به نام لطيف   يک زندانی : موکريان 
در زندان اروميه دست به  محمدی

محمدی که حدود . اعتصاب غذا زده است
سال است در زندان بسر می برد ،در  ٨

اعتراض به بالتکليف بودن خود در زندان 
،روز چھارشنبه دست به اعتصاب غذا 

  .زده است
به گزارش ھرانا ، ٨٨اسفند  ٢٠در   

به نقل از شورای موقت کارگران ذوب 
مه فشارھا به در ادا  آھن اصفھان،

کارگران شرکت احياگستران اسپادان در 
ذوب آھن اصفھان بيش از بيست نفر از 
کارگران اين شرکت به دادگاه زرين شھر 
احضار شدند، احضار اين کارگران به 
شکايت کارخانه ذوب آھن اصفھان 

کارخانه ذوب آھن در . صورت گرفته است
شکايت خود مدعی شده است که در 

گران اين شرکت صدھا اعتصابات کار
  .ميليون تومان خسارت ديده است

، طی ھفته گذشته، ٨٨اسفند  ٢٠در 
حدود پانزده نفر از دانشجويان دانشکده 
ی علوم پايه ی دانشگاه مازندران برای 
چندمين بار در طول سال اخير به کميته ی 

حراست و کميته . انضباطی احضار شدند
يلی ی انضباطی اين دانشگاه تاکنون دال

  .برای اين احضارھا اعالم نکرده اند
اتومبيل حامل ،  ٨٨اسفند  ٢١در  

زندانيان بعد از انتخابات در ھنگام انتقال 
از زندان به دادگاه انقالب با يک کاميون 
برخورد کرده که موجب کشته شدن 
مھرداد کريمپور و يک زندانی سياسی 
. ديگر بنام داود ايوزی و يک مامور شد

يک سرباز در کما رفته و در ھمچنين 
يکی از بيمارستانھای قم بستری شده 

  .است
  12در صفحه 

 سال  جنبش ؟
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، وکيل مدافع محمد ٨٨اسفند  ٢١در   
اوليايی فرد از صدور مجازات يک سال 
حبس تعزيری برای موکلش از سوی 

حکم دادگاه : دادگاه انقالب خبر داد و گفت
بدوی ھنوز به وکالی پرونده ابالغ نشده 

  .است
، دانشجويان ٨٨اسفند  ٢١در  

دانشگاه مازندران در دو روز پياپی در 
اين دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار 

اين دو تجمع که در اعتراض به . نمودند
فشار ھای مسئولين اين دانشگاه به 
دانشجويان برگزار شده بود، بدون 
  .خشونت و درگيری خاصی به اتمام رسيد

کميته به گزارش  ٨٨اسفند  ٢١در   
سوسن  ، گزارشگران حقوق بشر

محمدخانی غياثوند، نويسنده کرد 
اين نويسنده که در زمينه  .بازداشت شد

نويسی فعال بود  نويسی و داستان نامه  فيلم
در منزلش در کرج، طی يورش نيروھای 

  .امنيتی بازداشت شد
كميته ، به گزارش ٨٨اسفند  ٢١در   

: ري پيگيري ايجاد تشكل ھاي آزاد كارگ
ساعت  ١٦/١٢/١٣٨٨روز يکشنبه 

نفر ماموراز  مأموران واواک ٦صبح ٧
کرج وارد منزل رضا اقدسی ، از فعاالن 

شده و شروع به تفتيش منزل   كارگري،
کرده وپس ازتفتيش و جمع آوری کتابھا، 
سی دی ھا و کيس آقای اقدسی و 
ھمسرش را با خود به ساختمان و زندان 

  . دندتازه ساز ھشتگرد کرج بر
ھم اکنون آقای اقدسی در زندان      

اطالعات ھشتگرد قرار دارد ولی ھمسر 
ايشان آزاد است و از او خواسته اند که 

خود را به  ٢٧/١٢/١٣٨٨چھار شنبه 
  . اطالعات ھشتگرد کرج معرفی نمايد

واواک شھرستان ، ٨٨اسفند  ٢٢در  
بابل اقدام به بازداشت محمد رضا ملکی و 

يان از فعالين دانشجوئی معصوم   محمد
  .کردند  شھرستان بابل

به گزارش ھرانا، ، ٨٨اسفند  ٢٢در    
محسن عبدی دانشجوی رشته باستان 
شناسی بوعلی سينای ھمدان که پس از 
وقايع روز عاشورا در تھران بازداشت 
شده است در اولين مالقات با مادرش از 
شکنجه ھای جسمی برای اعتراف به 

  .ه استخبر داد" شاشاتاغت" شرکت در 
به گزارش ھرانا، ، ٨٨اسفند  ٢٢در   

دکتر فخرالدين که از وکالی جوان 
دادگستری استان خوزستان که پيشتر 
وکالت پرونده ھای فعالين کارگری و 
مطبوعاتی خوزستان را برعھده داشت 
روز چھارشنبه نوزدھم اسفند ماه توسط 
ماموران واواک شھر اھواز به دليل و 

  .ام نا مشخص بازداشت شداتھ
محمدرضا فقيھی  ، ٨٨اسفند  ٢٢در   

ايلنا در خصوص آخرين   وگو با در گفت
پس : وضعيت پرونده آذر منصوری گفت

از پايان تحقيقات مقدماتی و صدور 
کيفرخواست برای موکلم ،پرونده به شعبه 

دادگاه انقالب ارسال و بعد از رسيدگی  ٢٨
زب مشارکت، به اتھامات معاون سياسی ح

وی به سه سال حبس تعزيری محکوم 
  .شد

به گزارش ھرانا، ، ٨٨اسفند  ٢٢در  
سما بھمنی از اعضای سابق مجوعه 
فعاالن حقوق بشر در ايران که ابتدای سال 
جاری توسط دادگاه انقالب شھر سنندج به 
اتھام تبليغ عليه نظام و عضويت در 
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به 

ل سه سال حبس تعليقی و ممنوعيت تحم
تردد در مناطق کردنشين در محدوده 

مجدداٌ . زمانی پنج سال محکوم شده بود
به شعبه يک دادگاه انقالب شھر مھاباد به 
رياست قاضی خداداد برده شد و تبليغ 
عليه نظام و عضويت در مجموعه فعاالن 
حقوق بشر در ايران به وی مجدداً تفھيم 

  .اتھام شد
علی سپندار، بھزاد ، ٨٨اسفند  ٢٢ر د 

پروين، امين استادی و ميالد گاراژيان 
اعضای شورای مرکزی و عمومی انجمن 
اسالمی دانشگاه بيرجند ھفته پيش و 

برای دومين بار در ماھھای پس از 
انتخابات بازداشت و به بازداشتگاه 

  .نامعلومی در شھر بيرجند منتقل شدند
از دراويش تن ،  ٨٨اسفند  ٢٢در   

 ٢٤سلسله نعمت اللھي گنابادي روز 
دادگاه جزايي  ١٠١اسفندماه در شعبه 

به اتھام اخالل در نظم    شھرستان گناباد
عمومي و تمرد از دستور پليس مورد 

  . محاكمه قرار مي گيرند
تحول سبز، اسامی ، ٨٨اسفند  ٢٢در  
. زندانی سياسی را انتشار داد ١٩٢

اريخ، در سايت فھرست اسامی در ھمان ت
  .انقالب اسالمی انتشار يافته است

دادگاه پدرام ، ٨٨اسفند  ٢٣در  
نصرالھی فعال كارگری ، عضو ھيئت 
اجرائی كميته ھماھنگی و عضو شورای 

وی   در اين جلسه ،اتھام. زنان برگزار شد
اقدام عليه امنيت ملی از طريق تجمع 
غيرقانونی اعالم شد که در ادامه وی به 

  . از خود پرداختدفاع 
، به گزارش سايت ٨٨اسفند  ٢٣در  

واخت، وزير عدليه افغانستان به پارلمان 
علت احضار اين . کشورش فرا خوانده شد

بود که بنا برگزارش ھيأت فرستاده شده 
نفرافغانی  ٥٦٣٠به ايران، در اين کشور، 

 ٣محبوس ھستند و از آنھا، بيش از
  .ھزارتن محکوم به اعدام شده اند 

: ايلنا، به گزارش ٨٨اسفند  ٢٣در   
ازكاركنان پيمانكاري برج  جمعي
 )وابسته به شھرداري تھران(ميالد

ماه  ٤دراعتراض به پرداخت نشدن 
مطالبات معوقه خود مقابل محوطه اين 

  . كردند برج تجمع
دادگاه  ٧۶شعبه ، ٨٨اسفند  ٢٣در    

کيفری استان تھران، مدير مسوول 
 ٢٠را به پرداخت » لاقبا«روزنامه 

 ۵ميليون لایر جزای نقدی بدل از حبس و 
ھای  سال محروميت از مسووليت
  .مطبوعاتی بدل از حبس محکوم کرد

فعالين ، به گزارش ٨٨اسفند  ٢۴در  
صدھا            حقوق بشر و دمکراسی،

نفر از خانواده ھای دستگير شدگان و 
مردم در مقابل درب اصلی زندان اوين 

کردند و خواستار آزادی فوری و بی تجمع 
  .قيد وشرط عزيزان خود شدند

عليرضا کيانی ،  ٨٨اسفند  ٢۴در   
دانشجوی دانشگاه مازندران از سوی 
دادگاه انقالب و دادگاه عمومی شھرستان 

ماه زندان تعزيری  ٢٠بابل در مجموع به 
  .ضربه شالق محکوم شد ٧٠و 

عليرضا شھيری ، ٨٨اسفند  ٢۴در   
يس ستاد مير حسين موسوی در رئ

شنيدھا حاکی .شھرستان بابل بازداشت شد
از آن است که وی پس از دريافت 
احضاريه از سوی دادستانی و مراجعت به 
دادگاه انقالب توسط وزارت اطالعات 
بازداشت شد و به مکان نامعلومی منتقل 

  .شد
، به گزارش فارس ،  ٨٨اسفند  ٢۴ 

م به اعدام دادستان تھران تعداد محکو
شدگان در حوادث روز عاشورا را شش 

اکنون احکام اين  ھم: نفر اعالم کرد و گفت
شش نفر در دادگاه تجديد نظر است و 
طبيعتا بعد از قطعيت در باره آنھا 

  .شود گيری می تصميم
پور،  الله حسن ،  ٨٨اسفند  ٢۵در  

طی يورش   نويسنده و فعال جنبش زنان 
زلش بازداشت و به نيروھای امنيتی به من

  .مکان نامعلومی منتقل شد
، کلمه، به گزارش ٨٨اسفند   ٢۵در  

عبدهللا يوسف زادگان برنده مدال طالی 
و از دانشجويان  ٨٠المپياد ادبی سال 

ممتاز حقوق دانشگاه شھيد بھشتی در 
  .منزل شخصی خود بازداشت شد

فعالين ، به گزارش ٨٨اسفند  ٢۵در   
 ٢٠٠سی، نزديک به حقوق بشر و دمکرا

نفر از خانواده ھای زندانيان سياسی در 

مقابل دادگاه انقالب تجمع کردند و 
خواستار تعين تکليف و آزادی عزيزان 

  .خود شدند
فعالين  ش به گزار، ٨٨اسفند  ٢۶در  

،صدھا نفر از  حقوق بشر و دمکراسی
خانواده ھای دستگير شدگان و مردم 

تجمع کردند و تھران در مقابل زندان اوين 
خواستار آزادی عزيزانشان در آستانه عيد 

  .نوروز شدند
، درحالی که حسن ٨٨اسفند  ٢٦در   

مددی معاون دانشجويی سابق و متھم 
پرونده دانشگاه زنجان ھنوز محاکمه 
نشده است و به سمتی باالتر در وزارت 
خانه علوم ارتقا يافته است ، شش نفر از 

ن که معترض و دانشجويان دانشگاه زنجا
افشاکننده قصد سوء استفاده جنسی حسن 
مددی، معاون دانشگاه زنجان، از يک 
دانشجوی دختر بودند، به احکام حبس و 

بھرام . محروميت از تحصيل متھم شدند
واحدی، سورنا ھاشمی، آرش رايجی، پيام 
شکيبا و محمد حسن جنيدی، فعالين 
دانشجويی دانشگاه زنجان به يک سال 

و عليرضا فيروزی عضو شورای زندان 
مرکزی انجمن اسالمی اين دانشگاه به 
يک سال و چھار ماه زندان محکوم 

اين دانشجويان ھر کدام به دو ترم . گشتند
  .محروميت از تحصيل نيز محکوم شده اند

کمپين  ، به گزارش ٨٨اسفند  ٢۶در   
عبدالرضا قنبری  ، بين المللی حقوق بشر
ھای بعد از روز  که در يکی از دادگاه

  عاشورا به خاطر شرکت در تجمعات روز
  
  
عاشورا به محاربه متھم شده بود، با  

حکم قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده 
 .است
فعالين ، به گزارش ٨٨اسفند  ٢٧در  

حقوق بشر و دمکراسی، تعداد زيادی از 
خانواده ھا و بخصوص خانواده ھای 
 دستگير شدگان چھارشنبه سوری در
مقابل زندان اوين تجمع کردند و خواستار 

  .آزادی عزيزان خود شدند
روز  ١٨پس از  ، ٨٨اسفند  ٢٨در   

از بازداشت محبوبه کرمی، از اعضای 
کمپين يک ميليون امضاء، وی ھمچنان 
. بدون تفھيم اتھام در اوين به سر می برد

روز در  ١١کرمی، شب گذشته پس از 
عالم کرده است تماس تلفنی با برادر خود ا

 .که ھنوز نمی داند چه اتھامی دارد
آژانس ، به گزارش ٨٨اسفند  ٢٨ در  

جعفر افشاری که بيش از ، خبری موکريان
پنج ماه است در زندان بسر می برد در 
اعتراض به عدم اعطای رای باز و 

اسفند دست به  ٢٦مرخصی ،از مورخه 
 .اعتصاب زده است 

حقوق بشر فعالين ، ٨٨اسفند  ٢٨در  
زندانی سياسی يدهللا رحمانی ، و دمکراسی

بدون اطالع از تشکيل دادگاه و حق 
حضور در آن و برخورداری از حق دفاع 

 ١و وکيل به حکم سنکين و غير انسانی 
ھزار تومان  ٣٠٠سال زندان و جريمه 

محکوم  و به زندان جوبين قزوين منتقل 
 .شد
، به گزارش ھرانا، ٨٨اسفند  ٢٩در  
  ،٨٨ر سال د
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 مورد ٣٣: فيلترسايتھای خبری -  ١٤
 مورد ٣٣: تذکر به نشريات  -  ١٥
 مورد ٥١٤: جمع  -  ١٦
 :حوزه آزادی انديشه و بيان 
 مورد ٤٢: تھديد و ارعاب  - ١
 مورد ١٨٩٠١: بازداشت ھا   - ٢
 مورد ٣٩٨: احضار به دادگاه   - ٣
 مورد ٣٨٨:  محاکمات  - ٤
 مورد ٣٣٨: صدور حکم دادگاه   - ٥
 مورد ٢٦٢: صدور قرار وثيقه   - ٦
 مورد ٣٥٧: آزادی از زندان   - ٧
 مورد ٦٣: بازجويی   - ٨
 مورد ٢٧: ممنوع الخروج   - ٩
 مورد ٤١: بازنشستگی اجباری   -  ١٠
 مورد ٤١٥: ضرب و شتم   -  ١١
 مورد ٢٣: حمله به تجمعات   -  ١٢
 مورد ٧: مپ تشکل ھا  پل -  ١٣
 ١١: عدم صدور مجوز مراسم ھا   - ١٤
 مورد
 مورد ١١: تبعيد   -  ١٥
 مورد ٢١٢٨٤: جمع  -  ١٦
 :حوزه زنان و فعاالن حقوق زنان 
 مورد ٨: تھديد و ارعاب   - ١
 مورد ٤٧: بازداشت ھا   - ٢
 مورد ١٧: احضار به دادگاه   - ٣
 مورد ١١: محاکمات   - ٤
 مورد ٩: دادگاه   صدور حکم - ٥
 مورد ٤: صدور قرار وثيقه   - ٦
 مورد ١٥: آزادی از زندان   - ٧
 مورد ١٧: بازجويی   - ٨
 مورد ٥: ممنوع الخروج   - ٩
 مورد ١: حمله به تجمعات   -  ١٠
 مورد ١٦: خودسوزی   -  ١١
 مورد ١: سنگسار   -  ١٢
 :حوزه کارگری 
 ١٨: تھديد و ارعاب فعاالن کارگری   - ١

 مورد
 مورد ١٩٥: بازداشت ھا   - ٢
 مورد ٤٤: احضار به دادگاه   - ٣
 مورد ٣٢: محاکمات   - ٤
 مورد ١٨: صدور حکم دادگاه   - ٥
 مورد ١٦: صدور قرار وثيقه   - ٦
 مورد ٤٧: آزادی از زندان   - ٧
 مورد ١٠: بازجويی   - ٨
 مورد ٨٤٠٧: اخراج از کار   - ٩
 مورد ٢٥: مرگ در حين کار   -  ١٠

 مورد ٦٦: تجمعات   -  ١١
 مورد ٢: پلمپ تشکل ھا   -  ١٢
 ٨: عدم صدور مجوز مراسم ھا   -  ١٣
 مورد
 مورد ٦: خودکشی   -  ١٤
 مورد ١٣١: لغو بيمه درمانی   -  ١٥
 ١٨٢٧٥: عدم پرداخت حقوق   -  ١٦
 مورد
 مورد ٢٧٣٠٠: جمع  -  ١٧
 :زندانيان عقيدتی دارای حکم 
 مورد ٦: مرگ مشکوک   - ١
 مورد ١٤٧: تبعيد   - ٢
 مورد ١٣٠: عدم مالقات   - ٣
 ٥٣: ممانعت از دسترسی به وکيل   -  ٤

 مورد
 مورد ١٨: اجرای حکم اعدام   - ٥
: عدم اعطای مرخصی استعالجی   - ٦
 مورد ٣٣
 ١٢٢: شکنجه روحی يا روانی   -  ٧

  مورد
 مورد ٨٧: اعتصاب غذا   - ٨
 ٣٦:   محروميت از حق تماس تلفنی -  ٩

 مورد
 ٣٧: نگھداری در محل نا مطلوب   - ١٠
 مورد
 ٧٩: انتقال به سلول انفرادی   - ١١
 مورد
 مورد ٢٢: جلوگيری از آزادی   -  ١٢
 مورد ٢٨: صدور حکم اعدام   -  ١٣
دانستنی . مورد ٣٨: قتل زندانی   -  ١٤

است که شمار اين قتلھا بنا بر يک 
ت تن و بنا بر صور ٧٠صورت، بيشتر از 
 .تن بوده اند ١٠٠ديگری بيشتر از 

 مورد ٨٣٦: جمع  -  ١٥
 :اعدام 
 مورد ٣١١: صدور حکم   - ١
 مورد ٧١: تائيد حکم   - ٢
 مورد ٤١١: اجرای حکم   - ٣
صدور حکم اعدام برای کودکان يا  - ٤

 مورد ٣: نوجوانان 
اجرای حکم اعدام کودکان يا  -  ٥

 مورد ٤: نوجوانان 
 دمور ٨٠٢: جمع  - ٦

 :حقوق شھروندی 
 مورد ٢٣٤: تير اندازی  - ١
 مورد ٧٣٨: مرگ مشکوک  - ٢
 مورد ١٢: انفجار مين  - ٣
 مورد ١٠٠٨: تجاوز و قتل   - ٤
 مورد ١٩٩٢: جمع  - ٥

 :اقليت ھای ملی 
 مورد ١٣٠: ضرب و شتم  - ١
 مورد ٣: حمله به تجمعات  - ٢
 ٢: پلمپ آموزشگاه زبان مادری -  ٣

 مورد
 مورد ٦: م صدور مجوز مراسم ھاعد - ٤
 مورد ٣: پلمپ چاپخانه  - ٥
 مورد ١٤٤: جمع  - ٦

 :اقليت ھای مذھبی 
 مورد ١٧: تھديد و ارعاب  - ١
 مورد ٢٠٧: بازداشت ھا  - ٢
 مورد ٤٣: احضار به دادگاه  - ٣
 مورد ٣٥: محاکمات  - ٤
 مورد ٨٩: صدور حکم دادگاه   - ٥
 مورد ٥٧: آزادی موقت  - ٦
 مورد ١٧: بازجويی  - ٧
 مورد ٣: ممنوع الخروج   - ٨
 مورد ٩: اخراج از کار  - ٩
 مورد ٤٣: ضرب و شتم  -  ١٠
 مورد ١١: حمله به تجمعات  -  ١١
 مورد ٢: پلمپ محل عبادت  -  ١٢
 ١١: عدم صدور مجوز مراسم ھا - ١٣
 مورد
 مورد ٣: قتل و ترور  -  ١٤
 مورد ٥٤٧: جمع  -  ١٥
، به گزارش جرس ،  ٨٨اسفند  ٢٩در  

ماموران امنيتی طی تماسی با يکی از 
مذھبی که قرار بوده  - شخصيت ھای ملی 

جلسه در منزل ايشان تشکيل شود، اعالم 
کرده اند که تشکيل ھر گونه گردھمايی 
ممنوع است و در صورت تشکيل جلسه 

  .کليه افراد حاضر بازداشت خواھند شد
، به گزارش جرس، ٨٨اسفند  ٢٩در  

ابراھيم ملكي محقق و پژوھشگر ديني و 
از شگردان آيت هللا منتظري در خانه خود 
توسط عده اي ناشناس كه خود را 
ماموران دادگاه ويژه روحانيت معرفي 
كرده اند بازداشت شده و تا كنون از محل 
توقيف و وضعيت سالمتي ايشان اطالعي 

  .در دست نيست

 سال  جنبش ؟
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 ١۵مجلس نظام واليت فقيه در جلسه 
کليات اليحه بودجه سال   ٨٨ند اسف

 ٢۶موافق،  ١۶٨کل کشور را با  ١٣٨٩
راي ممتنع از مجموع  ۵٠راي مخالفت و 

حاضر  تصويب " نماينده" ٢٠٣
کميسيون تلفيق تغييراتی در اليحه .کرد

بودجه ارائه شده توسط دولت به شرح 
مجموع رقم بودجه کل  -: ذيل وارد کرد

. ن رسيدھزار ميليارد توما ٣۴٧کشور به 
درصد نسبت به  ۵.٨به عبارت ديگر 

. سقف اليحه بودجه دولت کاھش يافت
ھزار ميليارد  ١٢۶بترتيبی که از اين مبلغ 

تومان سقف منابع بودجه عمومی برابر با 
درصد کاھش يافت  و بودجه شرکت  ٢.٣

ھزار ميليارد تومان  ٢۵٠ھای دولتی 
کاھش بودجه پيش بينی  ۵.٢( تعيين شد
  .)به بودجه دولت  شده نسبت

ھزار ميليارد  ١٢در قسمت درآمدھا مبلغ - 
تومان استفاده از صندوق توسعه ملی 

اما اصل تشکيل صندوق در . حذف شد
کميسيون تلفيق به تصويب رسيد و طبق 

درصد از درآمد  ٢٠اين مصوبه قرار است 
حاصل از صادرات نفت به اين صندوق 
واريز گردد، اما برداشت از صندوق 

سعه منوط به تصويب اساسنامه تو
  .صندوق شد

اما مجلس بی کفايت نظام واليت فقيه  
بودجه ای را از تصويب گذراند که  دو 

اين بودجه ھم : ويژه گی اساسی دارد
بشدت تورم زا است و ھم رکود تورمی 

  .ايجاد می کند
زمان دو  پديده ركود تورمي بروز ھم

معضل اقتصادي نرخ رشد تورم باال و 
پايين رشد اقتصادي است كه  نرخ

عوارض و پيامدھای بسيار نامطلوبي از 
. كند ھای مختلف بر جامعه تحميل مي جنبه

جالب توجه است که رکود تورمی که 
بودجه تصويبی بھمراه می آورد تا به 
حدی عيان است که حتی مرکز پژوھشھای 
مجلس بدان اذعان کرده است و 

 نيز"  مجلس" باھنرعضو ھيأت رئيسه
روز بعد از تصويب بودجه، در تاريخ  ١٨
:" اعالم کرد )ايسنا ( ٨٩فروردين   ٣

ممکن است سال جديد رشد اقتصادی در 
حد صفر باشد و با تورم و رکود اقتصادی 

بعد از اينکه مرکز . مواجه  شويم
،گزارش رسمی " مجلس"ھای  پژوھش

خود را درباره آثار تورمی اجرای قانون 
بينی کرد که اجرای  پيش ھا منتشر و يارانه

درصد به تورم موجود در  ۶٨اين قانون 
افزايد، توکلی رئيس اين مرکز   کشور می

 ٢٠در مخالفت با تصويب حتی سقف 
ھزار ميليارد تومان د رآمد حاصل از آزاد 
: سازی قيمتھا توسط مجلس گفت

کميسيون تلفيق خواسته دولت مبنی بر "
ل آزاد ھزار ميليارد تومان را از مح ۴٠

سازی قيمتھا نپذيرفت ولی اشتباھش اين 
ھزار ميلياردی  ٢٠است که سقف درآمد 

. اين تصميم پرخطر است. را تصويب کرد
ھزار ميليارد تومان  ٢٠وقتی صحبت از 

درآمد خالص می کنيم با توجه به ماليات و 
ھزار ميليارد  ٣١عوارض، مردم بايد 

تومان بدھند پس بايد قيمت حامل ھای 
ھزار  ٣١ژی را چنان باال ببريم که انر

مرکز . ميليارد تومان کسب درآمد شود
پژوھش ھای مجلس با روش ھای 

 ۴۴.۶تا  ٢۵متفاوت تورم اين مقدار را 
مردم بايد عمال . درصد برآورد کرده است

 ۵٠ھزار ميليارد تومان بپردازند تا  ٣١
ھزار ميليارد  ٢٠درصد درآمد خالص 

ومان جبرانی ھزار ت ١٠تومانی يعنی 
ھزار  ١١يعنی ماھانه حدود . بگيرند

حاال اين دريافتی . تومان برای ھر نفر
چقدر شوک ايجاد شده را جبران می کند 

  ."خدا می داند
درواقع چاره مقابله با ركود تورمی در  

اقتصاد ايران، مبارزه با رانت خواری، 
برقراری انضباط مالی در دولت از طريق 

و اجتناب از تداوم تنظيم صحيح بودجه 
بيشتر كسر بودجه، كنترل و كاھش 

ھای جاري دستگاه ھا،كنترل و  ھزينه

ھا،  ھای جاری دستگاه كاھش ھزينه
اصالح ساختار مالياتی، اصالح بازارھای 

ھای  گذاری  مالی و افزايش سرمايه
برخوردار از توجيه اقتصادی به نحوی كه 
به افزايش توليد منجر شوند، پرھيز از 

ھايی  ھای انبساطی پولی و سياست استسي
جويانه  ھای رانت كه عواقبی چون فعاليت

و داللی دارد و در نھايت افزايش توليد و 
وری است و  حتی استفاده از  ه بھر

ای باشد كه  دالرھای نفتي بايستی به گونه
موجب افزايش پايه پولي و به تبع آن 

و اينھمه تدابيری . افزايش نقدينگي نشود
که از ماھيت ناتوان دولتھای نظام  است

  .آن بر نمی آيد" مجلس" واليت فقيه و 
ھم اکنون نيز بعد از تصويب بودجه مابين 
دولت احمدی نژاد و مجلس نظام اختالف 

از طرفی احمدی نژاد چند . پيش آمده است
ماه قبل ادعا کرده بود با اجرايی کردن 
طرح نقدی کردن يارانه ھا  حتی يک نفر 

ر و فقير در کشور وجود نخواھد بيکا
داشت و اکنون که مجلس بر خواسته 

ھزار ميليارد  تومان  ۴٠دولت، مبنی بر 
در  آمد از طريق ) ميليارد دالر ۴٠حدود (

ھزار ميليارد  ٢٠آزاد سازی قيمتھا  را به 
تقليل ) ميليارد دالر  ٢٠حدود ( تومان 

داده است احمدی نژاد مدعی است 
برای ايجاد تحوالت  مجلس  دست مرا"

و خواھان برگزاری ! "عظيم بست
رفراندوم در باره آزاد سازی قيمتھا شده 

ضعيف اين نظام نيز که "مجلس ! "است 
تا کنون نتوانسته است تمھيدی برای 
نظارت پذيری دولت احمدی نژاد نسبت به 
مصوبات مجلس بيانديشد، وی را به 

ده فرا خوان"نمايندگان"تن از  ٣مناظره با 
" نمايندگان"است، وحتی يکی از

پور از تدوين  بنام  ارسالن فتحي"مجلس"
طرحي دو فوريتي براي اصالح قانون 

از سوي جمعي از نمايندگان  ٨٩بودجه 
خبر داد تا درآمد مورد نياز دولت براي 

ھا را حداكثر تا سقف  ھدفمند كردن يارانه
  !!ميليارد تومان تامين كند ٣۵

فساد و بی کفايتی و  واضح است که ميزان
بريده بودن از مردم در دولت و مجلس در 
نظام واليت فقيه تا به حدی است که تنھا 
امری که برای  آنھا  مھم نيست، ميزان 
فشاری است که ازقبل سياسيتھای موازنه 
مثبت اتخاذی آنھا بر گرده مردم وارد می 

مساله اصلی ھم برای دولت و ھم . آيد
ام واليت فقيه، حفظ در نظ"نمايندگان "

موقيعت خود در سلسله مراتب قدرت و 
وگرنه چگونه ممکن . رانت خود است

نماينده "است سرسپردگانی تحت نام 
حتی خود اذعان داشته باشند، احتساب "

ھزار ميليارد تومان درآمد  ٢٠ميزان 
دولت در بودجه، مردم را با تورمی باالی 

در صد مواجه می سازد ولی حاضر  ۵٠
شند برای بازی کردن رل محلل، پيشنھاد با

 ٣۵باال بردن درآمد دولت را تا سقف 
ميليارد تومان بدون در نظر گرفتن عواقب 
تورمی آن مطرح کنند؟ و يا وقتی عضو 
ھيات رئيسه ھمين مجلس اعالم ميکند 
رشد اقتصادی با اين بودجه، نزديک به 
صفر است، نقش خود را در تصويب 

ان مخرب بدست بودجه ای تا بدينس
فراموشی بسپرد؟ حق اين است که وقتی 
برای عده ای رانت خوار و تشنه قدرت 

اين نظام  " چه در دولت و چه در مجلس
، اصل قدرت و حفظ آن شد، ديگر 
. مسئوليت، آنھم در قبال مردم پوچ ميشود

يک نمونه واضح که نشان ميدھد دغدغه 
در نظام واليت فقيه " دولت و مجلس"

امور عمرانی که به کيفيت زندگی  مردم و
آنھا راجع می شود نيست، سرنوشت 
: طرحھای عمرانی در اين نظام است

طرحھای عمرانی ھر ساله در نظام واليت 
بطور .  فقيه از برنامه عقب می افتند

طرح با  ١٩٠تعداد  ٨١نمونه درسال 

اعتبارمورد نياز يک ھزار ميليارد تومان  
ھزار  ۵ورد نياز طرح با اعتبار م ۶٧۵به 
 ٨٨ميليارد تومان در سال  ۵٠٠و 

يعنی در واقع امر ! افزايش يافته است
ميزان اعتباری که برای طرح ھای عقب 

،  ٨١افتاده بايد ھزينه شود نسبت به سال 
واضح است که . برابر شده است ۵.۵

کاری که دولت ھر سال انجام ميدھد ھمانا 
تزريق منابع به اين طرحھا، راه حل 

دولت اعتبار اين طرح ھا . اساسی نيست
 ٨۴ھزار ميليارد تومان در سال  ١٠را از 

ھزار ميليارد تومان در  ٣٨به بيش از 
اين امر که . افزايش داده است ٨٩بودجه 

مورد تصويب مجلس نظام نيز قرار گرفته 
است، جز غير اقتصادی بودن طرحھا و 
افزايش ھزينه ھای اتمام طرحھا و 

دوره بازدھی و کاھش ميل طوالنی شدن 
به عدم سرمايه گذاری در طرحھا ی 

به . عمرانی  نتيجه ديگری در بر ندارد
کاری که . اين امر اتالف منابع می گويند

نظام واليت فقيه در آن " مجلس"دولت و 
و مسلم است که  اتالف ! بسيار متبحرند

منابع، کاھش رشد اقتصادی و رکود را 
  .دامن ميزند

  : کسری بودجه
درواقع دولت کودتا نگران اين امر نيست 
که از پول ھدفمند کردن يارانه ھا مقدار 
بسيار ناچيزی به مردم داده ميشود، بلکه 
دولت کودتا نگران پرداخت سھم به 
مافيايی است که دولت خود را مديون آنھا 
است، ھمانگونه که با نگاھی به  جدول 

در پيوست ھای اليحه بودجه  ١٨شماره 
معلوم می گردد که دولت  ١٣٨٩ل سا

ميليارد تومان در قالب کمک  ١۵٨حدود 
شخص حقوقی و شخص حقيقی  ۵٨به 

و تعداد گيرندگان کمک ! منظور کرده است
شخص حقيقی  ٣٨در بودجه سال جاری 
  .و حقوقی بوده است

جالب توجه است که حتی آقای مکارم    
شيرازی رئيس شورای عالی حوزه علميه 

خواھی کرده و با اين جمالت  قم ھم سھم
خطاب به احمدی نژاد حمايتش را از دولت 

شما در اين : "کودتا به وی ياد آور شده
انتخابات برنده شديد ما ھم می دانيم؛ ولی 

ميليونی ھم بودند؛ و يک  ١۴يک گروه 
عده فتنه گر در اين وسط از اين فرصت 
سوء استفاده کردند که ما ھرگز نظر به 

م و اين گروه بايد به قوه قضائيه آنھا نداري
... سپرده شوند تا سرجای خود بنشينند

و سپس گله مند شده و سھم خواھی "
کرده است که دولت بايستی به جای 
افزايش بودجه ورزش، بودجه حوزه 

  !.علميه قم را افزايش دھد
از طرفی دولت کودتا برای خالص شدن از 

 ۴٠مساله کسر بودجه برای  تصويب رقم 
ميليارد تومان از بابت آزاد کردن قيمتھا 
تالش می کند، چرا که سھم دولت از محل 
درآمدھای ھدفمندسازی يارانه ھا  مطابق 

ميليارد دالر  ١٢محاسبات خود، معادل 
ميشد در صورتی که با  اجرای مصوبه 

ميليارد دالر کاھش  ٧مجلس، اين سھم به 
 توجه خوانندگان محترم را به اين. می يابد

امر جلب می نمايم که بگزارش ايلنا  در 
تا   ٨۴دولت احمدی نژاد در سالھای بين 

يعنی  در طول چھار سال گذشته حجم  ٨٧
ھزار ميليارد  ۵ھاي معوقه بانكي از  بدھي

ھزار ميليارد تومان  ۴٨تومان به بيش از 
ھا به  و بدھي بانك! افزايش يافته است

يارد ھزار ميل ٣بانك مركزي نيز از حدود 
ھزار ميليارد تومان رشد  ٢٣تومان به 
سھم بسياری از اين . دھد نشان مي

مطالبات بانکھا به جيب آقا زاده ھا 
ومافيايی رفته است که حاضر به 

از اينرو دولت . بازپرداخت وامھا نيستند
ھای  کودتا ميداند وقتی مرکز پژوھش

مجلس شورای اسالمی کسر بودجه سال 
ميليارد دالر  ١٣را حد اقل معادل  ٨٩

برآورد می کند، اين دولت از سيستم 
بانکی ورشکسته خود نيز امکان وام 
گرفتن ندارد و بعلت باال رفتن سنواتی 
ميزان ھزينه ھای جار ی، اولين قربانی  

خود دولت ميباشد  ٨٩تورم صعودی سال 
از اينرو در بدر دنبال منابع جديد مالی 

 . است
که گزارش  خوانندگان محترم می دانند

تفريغ بودجه نتيجٔه نھايی نظارت بعد از 
خرج است و در واقع يک نوع حسابرسی 
کلی عمليات مالی دولت و نشانگر درجٔه 
تطبيق يا عدم تطابق عمليات انجام شده 
توسط دولت بر مبنای محاسبات پيش بينی 

جالب توجه است که بودجه . است  شده
بدون گزارش تفريغ بودجه سال  ٨٩سال 
توسط ديوان محاسبات کشور به  ٨٨

  !تصويب رسيده است
روز بعد از تصويب بودجه  ١٠حد اقل در 

توسط مجلس نظام واليت فقيه مرکز 
 ٨٨اسفند ٢۵پژوھشھای مجلس در 

  ٨٨گزارشی از نحوه عملکرد بودجه سال 
  :آورده است ١ارائه داد که  در بند 

در عمل به جاي  ١٣٨٨در بودجه سال - ١
فرض قيمت ھر بشكه نفت در (دالر  ٣٧/۵

دالر از ھر بشكه  ۶٠بيش از ) ٨٨بودجه 
  !!نفت خام توسط دولت مصرف شده است

نگارنده در بخش دوم اين نوشتار به 
تفصيل شرح داد که بودجه اين دولت تا به 

  .چه حد به در آمدھای نفتی وابسته است
کسری بودجه امسال از اين منظر  نيز 

تی قيمت ھر وق: قابل پيش بينی است
دالر محسوب  ۶٠بشکه نفت را در بودجه 

دولت و  می کنند بدين معناست که
اين نظام برروی فروش قطعی " مجلس"

دالر در طول  ٧۵ھر بشكه نفت معادل 
اين در  . اند سال آينده حساب  كرده

حاليست كه قيمت فعلی نفت سنگين ايران 
دالر، بعلت وجود فصل  ٧۵تا  ٧٠مابين 

است که افزايش طبيعي قيمت  سرما  بوده
اما برای تامين . نفت را سبب شده است

رقم پيش بينی شده در قانون بودجه سال  
بايستی در تمام طول سال آينده با ٨٩

  دالر بفروش برساند ٧۵قيمت بشکه ای 
گزارش مرکز  ١در واقع با توجه به بند 

که در باال قيد شد، "  مجلس"پژوھشھای
انی که در بودجه معلوم می گردد که زم

دالر  ۵/٣٧در عمل به جاي  ١٣٨٨سال 
فرض قيمت ھر بشكه نفت در بودجه (

دالر از ھر بشكه نفت  ۶٠بيش از ) ٨٨
در ! خام توسط دولت مصرف شده است

که  قيمت ھر بشکه نفت  ٨٩بودجه سال 
دالر فرض کرده اند  ۶٠را با بی احتياطی 

درصد درآمد نفتی را به بودجه کل  ٨٠و 
يق کرده اند و مجلس نيز صرفا برای تزر

تراز کردن بودجه در ظاھر ميلياردھا 
تومان در آمد ھای غير قابل تحقق را 
تصويب کرده است، با رشد تصاعدی 
ھزينه ھا جاری دولت، مردم کشور ما چه 

  !سال سختی را در پيش رو دارند
فرق صندوق توسعه  و حساب ذخيره 

  ارزی
حه برنامه پنجم ميدانيم که دولت کودتا الي

نظام ارائه " مجلس"را با تاخير بسيار به 
 ٨٩داده و در واقع امر قرار بود بودجه 

. نيز بر اساس آن برنامه به تصويب رسد
اما تاخير دولت در ارائه برنامه پنجم و 

باعث شده که اين " مجلس"کمبود وقت 
برنامه ھنوز به تصويب مجلس نرسيده 

ی حساب م به جااست، در برنامه پنج
ذخيره ارزی، صندوقی بنام صندوق 
توسعه ملی در نظر گرفته شده است که 

درصد از ارز  ٢٠دولت موظف است 
حاصل از صادرات نفت را در اين صندوق 

صندوق معموال داراي سرمايه . واريز کند
ثابتي است و اينگونه نيست كه اين 

به عبارت ديگر . سرمايه دائما تغيير كند
ايه مشخصي را تعريف براي صندوق سرم

كنند و در صورتيكه نيازي به افزايش  می 
سرمايه صندوق باشد، بايد مراحل قانوني 

در واقع ورودی ھای اين . را طي كند
صندوق از محل فروش نفت خام صورت 

بيم آن می رود که صندوق، . می گيرد
موسسه ای قوی  از نظرمالی ايجاد کند که 

ی و به نحوی بر روی سياستھای ارز
پولی بانک مرکزی اثر گذارد وحفظ 
موازنه ارزی را از دست بانک مرکزی 
خارج سازد و در عمل رقيبی برای بانک 

برای اينکه اين . مرکزی محسوب شود
مشکل پيش نيايد باسيتی اساسنامه چنين 

" مجلس"صندوقی که ھنوز از دولت به 
  .ارائه داده نشده، بسيار  ضابطه مند گردد

ز اينکه دولتھای اين نظام  در بگذريم ا    
خالی کردن حساب ذخيره ارزی تبحری 
دارند که ھيچ بعيد نيست بر سر صندوق 

  .توسعه ملی نيز ھمان بال  را آورند
در واقع ديد دولت که متولی اين صندوق  

ميشود، به اين صندوق و نحوه استفاده از 
اما دولت کودتا ی احمدی . آن  مھم است
چرا که . بتدا خود را لو دادنژاد، از ھمان ا

دالر کل  ۶٠با تصويب نفت بشکه ای 
منابع واريزی به صندوق توسعه ملی در 

ميليارد دالر ميشد و  ١٢برابر با  ٨٩سال 
دولت از قبل در اليحه خود پيش بينی 

ھزار ميليارد تومان  برای بودجه  ۴.١٣
عمرانی از محل اين در آمد را کرده بود 

اين صندوق ھنوز  که با اين احتساب
 ١۴٠٠بوجود نيامده با کسری برابر با 
اما . ميليارد تومان مواجه ميشد

درصد از درآمد  ٢٠، مقررکرد "مجلس"
حاصل از فروش نفت خام که به صندوق 

شود، از بودجه  ملي واريز مي  توسعه
عمرانی دولت حذف شود و ھزينه كردن 
اعتبارات صندوق توسعه ملی منوط به 

  .سنامه در مجلس باشدتصويب اسا
در حال حاضر که  اساسنامه صندوق 
توسعه ملی به تصويب نرسيده است، 
ھنوز حساب ذخيره ارزی به اعتبار خود 
با قی است و خوانندگان محترم می دانند 

سياست دولت و بانك مركزي در  که
ھاي اخير بر عدم اعالم موجودي  سال

حساب ذخيره ارزي بوده است، اما اگر 
" مجلس"ھاي  ھاي مركز پژوھش گزارش

را رسمی ترين منبع براي كسب اطالع از 
موجودي اين حساب بگيريم، اين مركز در 

بيني موجودي  آخرين گزارشي كه به پيش
حساب ذخيره ارزي پرداخته است، 
موجودي تقريبي اين حساب را در پايان 

ميليارد دالر برآورد  12.8حدود  87سال 
عملکرد بودجه کرد و در گزارشی که از

ارائه داده  ٨٨اسفند  ٢۵در  ٨٨سال 
ھاي  طبق گزارش: "است اعالم می کند

رسمي حساب ذخيره ارزي با در نظر 
گرفتن تعھدات قطعي فاقد موجودي است 

  )!"تخليه شده است(
در خاتمه، نگارنده سال آينده را از نقطه 
نظر اقتصادی، سالی بسيار سخت پيش 

م گسيخته، فشار بينی می کند که تورم لجا
طاقت فرسايی بر دوش مردم وارد می 

يارانه نقدی، آش دھن سوزی برای . سازد
. ھيچ خانوار زير خط فقری نخواھد بود

بلکه ھزينه ھای زندگی با رکود تورمی و 
نيز افزايش بيکاری و خوابيدن توليد بيش 
از حد، اثر مخربش را بر زندگی بيش از 

ه به درصد جامعه ای می گذارد ک ٧٠
احتساب ھمين نظام، ھر خانواده ايرانی 

 ١در آن به طور ميانگين ماھی بيش از 
ھزار تومان  در سال آينده  ۵٠٠ميليون و 

  .کمبود درآمد خواھد داشت
اميد که جنبش مردم در سال جديد بدان 
سان  اعتال يابد که ريشه نظامی را که بر 
ريشه زندگی مردم تبر حماقت و فساد و 

ايت وارد ميسازد، را  به ھمت دزدی و جن
  .خود برکند
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خالصه وضعيت صنعت برق از 

 توانيرو

متوسط رشد 
به  ٨۶
٧۶ 

درصد 
 ٨۶رشد 

   واحد 87 86 ٨٧به 
8,3 5 203983 214280 Gwh اويژه نيروگاه ھاتوليد ن 
5,6 5,7 7906 8357 Gwh مصارف داخلی نيروگاھھا 
٨.۴ ۵ 196077 205923 Gwh توليد ويژه نيروگاه ھا 

  1842 1684 Gwh انرژی دريافتی برون مرزی 
  2520 3875 Gwh انرژی ارسال شده برونن مرزی 

7,6 5,7 ١۵٢٣٢٩٠ 161058 Gwh فروش انرژی برق 
 ٨ ۴٠٨۵۴ 44118 Mw قدرت عملی نيروگاه ھا 

 

دالر در ھر 
  کيلو

       کيلو وات ساعت وات ساعت 
 تعرفه خانگي 50776736 0,008
 تعرفه عمومي 19648035 0
 شاورزيتعرفه ك 17669954 0,0016
 تعرفه صنعت و معدن 49771784 0,02
 )تجاري (ساير مصارف  9952560 0,02
0 4509947

 روشنايي معابر
  

در بعد سياسی و اجتماعی و فرھنگی نيز 
  گويائی روشن دارد زيرا 

گويای ويرانگری استبداد حاکم و نادرستی 
سازماندھی سياسی و اجتماعی و 
اقتصادی و فرھنگی توليد و مصرف 

نکته بسيار مھم ديگر اين که تمامی . است
مطالعه ارائه می راه حلھا که در اين 

شوند، راه حلھائی نيستند که غريب و نا 
آشنا باشند و تا بحال نه کسی آنھا را  
شنيده و نه کسی به آنھا عمل کرده باشد 
و نويسنده آن را برای اولين بار پيدا کرده 

بلکه راه حلھای ھستند امتحان شده . باشد
و از ھمه مھمتر اينکه ھموطنان من که 

ا اينگونه مسائل رو برو در داخل ايران ب

ھستند، بطور حتم از اين راه حلھا با خبر 
اما ساختار سياسی و اجتماعی . ھستند

اجازه عملی کردن راه حلھا را به اين 
نکته ديگر اينکه من . عزيزان نمی دھد

باور ندارم ھر آنچه در کشورھای صنعتی 
اگر مقايسه . انجام می گيرد، صحيح است

ائه  حداقل ھائی است ای می کنم بخاطر ار
. که ما می توانيم از آنھا برخوردار باشيم

سخن آخر اينکه اين يک گزارش باز 
يعنی اين که عزيزانی که در بخش و . است

يا بخشھای از انرژی تخصص دارند، بر 
من منت بگذارند و اين گزارش را تکميل 
کنند تا شايد کتابچه ای بشود از مجموعه 

برای بيرون آمدن ھای راه حل ھای عملی 
  .از بحران انرژی

مقاله با تحليلی از وضعيت فعلی شروع 
  . ميکند و سپس به راه حلھا می پردازد

 :نظری به برقی که  توليد می شود
بگذاريد چرخه توليد برق را از سوخت ـ 

تا . توليد ـ توزيع ـ مصرف باھم دنبال کنيم
شايد برای سئوالھای زير پاسخی درخور 

 .پيدا کنيم
 ميزان اتالف انرژی چه ميزان است؟، -١ 
آيا می توان به اين الگوی مصرف  - ٢

 ادامه داد؟،
آيا می توان کارائی صنعت برق را  - ٣

 باال برد؟،
و در آخر برای الگوی مصرف چه  -  ۴

 .می توان کرد؟
الزم به تذکر است که مجموع آمار و     

و  ٨۶ارغام ارائه شده مربوط به سالھای 
وزارت نيرو و سايت توانيرو اخذ از  ٨٧

کار جمع آوری ارقام ساده نبوده . شده اند
است چرا که مقامھای مسئول ارقام 

اما از آنجا که . متفاوتی را ارائه کرده اند
درصد نيروگاھھای ايران، % ٩١بيش از 

نيروگاھھای حرارتی ھستند و سوخت آنھا 
يا گاز، ذغال سنگ و يا مشتقات نفت است 

برای ھمين بيشتر ...) ل، مازوتگازوئي(
 .توجه به اين نيروگاه ھا شده است

ھمانطور که خواننده می داند برقی که    
توليد می شود، خواه در نيروگاھھای 
حرارتی و خواه در نيروگاھھای برقی 
آبی، برقی بادی، توسط شبکه انتقال، در 

اما . دسترس مصرف کننده قرار می گيرد
ف انرژی می بايد از برای محاسبه کل اتال

توليد سوخت تا مصرف اين چرخه را 
 .دنبال کرد

قبل از اينکه به حساب کردن کارائی 
صنعت برق بپردازيم بطور خالصه چند 

 :عدد مھم را بايد بياوريم
  

با درنظر گرفتن اين داده ھا و داده     
ھايی که در پائين می آورم به حساب 

ی کردن کارائی نيروگاه ھای حرارتی م
  . پردازم

برای محاسبه اتالف انرژی می بايد از     
توليد و انتقال سوخت تا استفاده از آن 

در محاسبات . توسط مشتری را دنبال کرد
زير واحد انرژی برقی را به ميليون بشکه 

اين بدين خاطر است که . نفت گرفته ايم
پايه سوخت در ايران را نفت و گاز تشکيل 

نوبه خود در گاز را ھم به . می دھد
وزارت  نيرو ـ امور "  ٨۶گزارش سال 

. بر پايه نفت سنجيده ايم" برق و انرژی 
برای اينکه خواننده در واحدھای مختلف 
انرژی سر در گم نشود ما ھم در اين 
گزارش در قسمت محاسبه اتالف انرژی 
. پايه را ميليون بشکه نفت قرار می دھيم

پايه  به اين عنوان که برای مثال گاز که
معامله آن به کوبيک متر است و يا برق 

را به ميليون ...که کيلووات ساعت است 
بدين ترتيب اگر . بشکه نفت تبديل کرديم

تمامی توليد برق را يک کارخانه فرض 
کنيم در محاسبات می خواھيم پيدا کنيم که 
در چرخه توليد برق چه ميزان نفت در 

يرد تا اختيار اين کارخانه می بايد قرار بگ
) به ميليون بشکه نفت(برقی را توليد کند 

که مصرف کننده بتواند زندگی با 
ابتدا از . استاندارد امروز را داشته باشد؟

کارائی خود کارخانه توليد برق شروع می 
  .کنيم

  :کارائی توليد برق توسط نيروگاھھا
برق کشور % ٩١از آنجائی که بيش از    

ن می توسط نيروگاھھای حرارتی تامي
شود، بناچار کارائی اين نيروگاھھا، سھم 
به سزائی در محاسبات اتالف انرژی 

آمار داده شده توسط . خواھند داشت
وزارت نيرو، کارائی نيروگاھھای حرارتی 

در پاورقی ص . برآورد می کند% ٣۶را 
اين گزارش نکات مھمی در مورد  ١٣٧

ارقام داده شده در محاسبه کارائی 
دو مورد بسيار . شده است نيروگاھھا  قيد

  :مھم ذکر شده  را بدين ترتيب می آورد
باال بودن راندمان اين نيروگاه  •

 .ھا به علت کاليبره نبودن کنتور گاز است
اطالعات راندمان نيروگاه ھا،  •

کلی و پردازش نشده است که ميزان 
حقيقی آن وابسته به انجام اصالحات الزم 

ريب روی ميزان سوخت دريافتی مانند ض
کنتورھا و اعمال ضريب اصالح درجه 
حرارت روی ميزان سوخت مايع می 

 .باشد
برای ھمين، بسيار مشکل می شود    

در . کارائی دقيق نيروگاه ھا را برآورد کرد
بعضی از مصاحبه ھا مقامات و مسئولين 

. اعالم کرده اند% ٣٠ضريب کارائی را 
وزارت نيرو " از محاسبه نقشه انرژی

حاصل % ٣۴رقم " و انرژیامور برق 
رقم ھای % ٣۶تا % ٣٠از . می شود

که حاصل محاسبات % ٣۴داده شده رقم 
نقشه انرژی است را برای برآورد اتالف 

  .انرژی استفاده می کنم
  

 ٣٢١سوختی معادل  ٨۶در سال      
ميليون بشکه نفت در اختيار نيروگاھھای 

با ضريب کاری . حرارتی قرار گرفته است
ن اتالف انرژی در اين ميزا% ٣۴

ميليون بشکه نفت   ٢١١نيروگاھھا معادل 
 ١٠٩و معادل . در اين سال بوده است

ميليون بشکه نفت برق توليدی توسط 
نيروگاه ھای حرارتی در اختيار شبکه 

در ضمن . برق رسانی قرار داده شده است
جمع نيروگاھھای آبی ـ  ٨۶اينکه در سال 

ت برق بادی و تراز واردات و صادرا
ميليون بشکه نفت،  ١١.٨چيزی معادل 

برق در اختيار شبکه برق رسانی گذاشته 
است که جمع برق در اختيار شبکه انتقال 

ميليون بشکه نفت می بوده  ١٢١معادل 
  . است

حال که ميزان اتالف انرژی را در نيروگاه 
ھای حرارتی برآورد کرديم و معلوم شد 

يليون معادل آن به م(که چه ميزان برق 
در اختيار شبکه توزيع قرار ) بشکه نفت

گرفته است، بايد بپردازيم به اتالف انرژی 
  .در جريان انتقال برق به مشتری

  :انتقال برق
در اينجا دو اتالف را با ھم جمع کرده    

يکی اتالف در انتقال برق و ديگری . ام
برقی که توسط نيروگاه ھا برای توليد 

ر مورد افت  برق د. برق استفاده می شود
در شبکه انتقال برق آمار متفاوتی موجود 

درصد تا آمار باور نکردنی  ١٨.۶است از 
مدير عامل شرکت . iذکر شده% ٧٢باالی 

: توانيرو کشور در مصاحبه ای گفته است
ميزان افت برق در شبکه انتقال و توزيع "

درصد  ۶٫١٨برق کشور در سال گذشته 
ق با عدد بوده است که در برخی مناط

بسيار بااليی و حتی وحشتناکی روبرو 
   ii ".ھستيم

اما  اگر ميزان اتالف انرژی را از    
صادره از  ٨۶طريق نقشه انرژی سال 

طرف وزارت نيرو حساب کنيم، افت را در 
شبکه برق رسانی بعالوه برقی که 

نيروگاھھا مصرف می کنند چيزی حدود  
حال اگر اين ميزان . می يابيم%   ٢۴

اتالف برق را در شبکه برق رسانی و 
مجموع برقی که نيروگاه ھا به مصرف 
می رسانند به حساب بياوريم در اين 

ميليون بشکه نفتی  ١٢١صورت از معادل 

که نيروگاھھا در اختيار شبکه برق 
رسانی قرار داده اند ميزان اتالف می شود 

   ٢٩رقمی معادل 
  . ميليون بشکه نفت 

که به کنتور مصرف با اين حساب آنچه 
کننده می رسد جمعا حدود رقمی معادل 

ميليون بشکه نفت است که کمتر از  ٩١
ميليون بشکه نفت برق سھم  ٨٢معادل 

 ٩نيروگاه ھای حرارتی و معادل کمتر از 
ميليون بشکه نفت سھم برق آبی و برق 
  .بادی در اختيار مشتری قرار گرفته است

زينه سئوال اين است که آيا اين کل ھ 
بايد بگويم که ما ھنوز . توليد برق است؟

توليد و انتقال سوخت را به حساب 
  . نياورده ايم

  :توليد و انتقال سوخت
اکثر نيروگاه ھای ايران دوگانه سوز     

در فصل زمستان که مصرف گاز . ھستند
برای مصارف خانه ھا افزايش می يابد 
گاز الزم برای نيروگاه ھا کاھش می يابد 

ن کمبود با سوخت نفت کوره و و اي
که اين ھزينه . گازوئيل بايد تامين شود
 ٨۶در سال . توليد برق را باال می برد

ميليون بشکه نفت بعالوه  ٢٣٢.٩معادل 
ميليون بشکه نفت  بشکل  ٨۵.٨معادل 

ميليون بشکه نفت  ٩گاز طبيعی و معادل 
برای مثال به عنوان (بشکل زغال سنگ 
به نيروگاه ھا ارسال   )گاز کوره ھای بلند

جمع آن می شود معادل حدود . شده است
ميليون بشکه نفت در اختيار  ٣٢١

. نيروگاه ھای حرارتی قرار گرفته است
حال بايد سئوال کرد که آيا براستی توليد و 
انتقال  اين سوخت به نيروگاه ھا بدون 

در . اتالف بوده است؟ به طور طبيعی خير
نياز نيروگاه ھا دو توليد گاز و نفت مورد 

  :نوع اتالف را بايد در نظر گرفت
اول اتالف در روش توليد  •

برای مثال در فصولی که مصرف . است
گاز باال می رود برای اينکه مصرف 
کننده، گاز مورد نياز خود را دريافت کند 
. از تزريق گاز به چاه ھای نفت می کاھند

اين کار خسارات جبران ناپذيری بر قابليت 
. ه برداری از منابع نفت وارد می کندبھر

توليد گاز خود نيز با اتالف بسيار ھمراه 
 . است

ن  • ال اي د و انتق رای تولي دوم ب
م  ا ھ اه ھ سوخت از طرق مختلف به نيروگ

خواننده می تواند . بايد انرژی مصرف کرد
ه اتالف از طريق قيمت  بپرسد که اين گون
د،  ا پرداخت می کنن اه ھ ه نيروگ سوخت ک

ن است جبر ر سر اي ان می شود؟ مشکل ب
ه  ده ب ل داده ش وخت تحوي ت س ه قيم ک
رف  ه از ط ت ياران ا پرداخ ا ب اه ھ نيروگ

ه لحاظ . دولت ھمراه است و ديگر اينکه ب
ا  حساب کردن کارائی يک چرخه، در اينج
چرخه توليد برق، مھم نيست که اتالف در 
قسمتھای مختلف را چه سازمانی پرداخت 

د، بلکه می  خواھيم مجموع اتالف می کن
 . انرژی را در توليد برق حساب کنيم

از آنجا که ھزينه اين سوخت به تمامی     
از نيروگاه ھای حرارتی گرفته نمی شود 
بلکه بين يک پنجم تا يک دھم آن دريافت 
می شود، الجرم اين ھدر رفتن ھا در 
صنعت نفت و گاز را می بايد پای مصرف 

که در اينجا  کننده اين توليدات نوشت

حال . نيروگاه ھای حرارتی منظور است
سئوال اين است که چه ميزان برای اين 
اتالفھا بايد منظور کرد؟ چه ميزان برای 
اتالف نفتی که بر اثر تزريق نکردن گاز 
به چاھھای نفت پديد می آيد بايد  منظور 
کرد؟  چه ميزان برای اتالف گاز بايد 

که در مورد  منظور کرد؟ الزم به ذکر است
نکته اول که ھدر رفتن بر اثر ندانم کاری 
و کوته بينی باشد، برآوردھای مختلفی چه 
. در داخل و چه در خارج انجام گرفته است

بھمن از  ٣٠: مھربرای مثال در سايت 
قول يک مسئول شرکت نفت اينطور آمده 

ميليارد متر مکعب  19 ھدر روی: iiiاست
صرف معادل کل م/ گاز در صنعت نفت

وضعيت صنعت . سوزانيم ترکيه گاز می
چه که مقدار . نفت از اينھم بدتر است

زيادی نفت بر اثر تزريق نکردن کافی گاز 
مقاله . به چاھھای نفت از دست می رود

اسفند که  ١ديگری در نوروز به تاريخ 
بخشی از اين ھدر رفتن را گوشزد کرده 

اگر از اين ھدر رفتن در روش توليد . است
ريم و فقط  مخارج انتقال و نگه داری بگذ

% ١٠سوخت را از توليد تا نيروگاه ھا 
 ٣٢برآورد کنيم در اين صورت معادل 

ميليون بشکه نفت اتالف در نگه داری و 
  . انتقال سوخت به نيروگاه ھا می شود

 ٣۵٣با اين حساب تا به حال معادل        
ميليون بشکه نفت بايد به )  ٣٢+٣٢١(

ا تحويل شود، تا اين نيروگاه ھا نيروگاه ھ
ميليون بشکه نفت از  ٨٢رقمی معادل 

طريق شبکه انتقال برق  در اختيار 
الزم به تذکر . مصرف کننده قرار بدھند

ميليون بشکه  ١١است که تقريبا معادل 
نفت از منابع تجديد پذير توليد می شود که 
با در دست مصرف کننده قرار گرفتن 

ن بشکه نفت به دست ميليو ٩برق، حدود 
مجموعا معادل . مصرف کننده می رسد

ميليون بشکه نفت در اختيار مصرف  ٩١
 .کننده قرار می گيرد

  :جمع اتالف انرژی در چرخه توليد
بگذاريد تا اينجا يک حاصل جمعی از    

آنچه که تا بحال بدست آمده است، بدست 
حرارتی تا بحال نيروگاه ھای : بدھيم

ون بشکه نفت الزم داشته ميلي ٣۵٣معادل 
ميليون بشکه نفت  ٨٢اند  تا برقی معادل 

به . در اختيار مصرف کننده قرار دھند
بيان ديگر اين نيروگاه ھای حرارتی 

حتی . در صد اتالف داشته است% ٧٧
اگر برق توليد شده توسط نيروگاه ھای 
تجديد پذير را ھم دخالت دھيم، کل اتالف 

  .می شود% ٧۵بيش از 
اقعيت اين است که اين تمام اتالف و   

نيست زيرا که اتالف در سرمايه را به 
ترجيح داده شده که . حساب نياورديم

اتالف سرمايه و يا کارائی سرمايه را در 
يادآور می . پائين جداگانه بررسی کنيم

شوم که در اين محاسبات ھدر رفتن 
سوخت را در منابع گاز و نفت به حساب 

د به سراغ کارائی بگذاري. نياورديم
اقتصادی اين چرخه برويم تا  در آخر جمع 
کل کارائی تکنيکی و کارائی اقتصادی را 

  . حاصل شود

  :کارائی اقتصادی صنعت برق
اقتصادی به اين معنا که  کارائی   

برآوردی از دخل و خرج بکنيم تا يک 
تصويری از  تراز اين چرخه بدست 

نند باال در اين محاسبات بايد ھما. بياوريم
از مخارج سوخت شروع کنيم تا برسيم به 
مخارج برقی که به دست مشتری می 

  .رسد

  :سوخت
سھم سوخت ھمانطور که در باال ذکر     

ميليون بشکه نفت  ٣۵٣کرديم معادل 
بر اساس نقشه انرژی منتشره از . است

ھر  ٨۶طرف وزارت انرژی  در سال 
. دالر برآورد شده است ٧٣بشکه نفت 

ترتيب کل مخارج سوخت می شود بدين 
  .ميليارد دالر در سال ٢۶

  :سھم ھزينه ھای جاری
  يک : بگذاريد اينطور توضيح بدھم   

  کارخانه برای اينکه بتواند سر پا باشد،
  
  

  تولید برق در ایراندرصد اتالف سرمایه در۷۷
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می بايد سھم استھالک سرمايه را از  
در صنعت برق . سود دريافتی برداشت کند

نه تنھا چنين سودی در ميان نيست بلکه 
نعت با فروش نفت و پرداخت يارانه اين ص

دولت نفت . ھای سنگين سر پا مانده است
قسمتی از آن را به . را استخراج می کند

عنوان سوخت، در اختيار نيروگاه ھا قرار 
می دھد و بخش ديگر از نفت استخراج 
شده را در بازار نفت می فروشد و پول 
حاصل از آن را بعضا به عنوان حقوق به 

ه ميدھد و بعضا در سرمايه مصرف کنند
گذاری در صنعت توليد و توزيع برق بکار 

پس صنعت برق از خود پولی . می برد
الزم نيز نمی بيند حساب استھالک . ندارد

سرمايه ايجاد کند به ترتيبی که بعد از چند 
اينست که . سال سرمايه مستھلک بشود

برای تجديد سرمايه، می بايد نفت 
ل را وارد اين بفروشيم و درآمد حاص

  . چرخه بکنيم
چه ميزان مخارج صنعت نفت، ھزينه      

. جاری است؟ آمار درستی بدست نياوردم
سعی می کنم تا جائی که می شود 
برآوردی نزديک به واقعيت به عمل 

بگذاريد چند نمونه از اين مخارج . بياورم
را ارائه کنم تا خواننده بھتر متوجه انواع 

  :مخارج بشود
ای اجاق که بخار لوله ھ •

توربينھای بخاری را تامين می کنند، ھر 
ساله در فصلی که کمترين احتياج به آنھا 
است، بايد مورد بازديد قرار گيرند تا آن 
قسمت که يا ترک برداشته و يا زنگ زده 

 . عوض شود
توربينھا می بايد ھر ساله کنترل و ھر *

 .چند سال يکبار بايد کنترل اساسی شوند
ردن کمپرسورھای ھوا و عوض ک*

 .سوخت رسانی به اجاقھا، اليروبی سدھا
نگھداری خط انتقال که شامل سيمھا، *

ترانسفورماتورھا، ستونھای خط ھوائی 
برای مثال در کشور سوئد . ميباشد... و

تا  ۴زمانی که قيمت انرژی در بورس بين 
پنج سنت است، مخارجی که مشتری می 

از آن،  سنت است که  ١٣پردازد حدود 
. حدود يک سوم مخارج شبکه انتقال است

تراوات برق  ١۴۴کل مصرف سوئد حدود 
. از طريق اين شبکه ھا انتقال می يابد

سنت در  ٣حتی اگر سھم ھزينه شبکه را 
 ۴.٣ھر کيلووات بگيريم، مبلغی بالغ بر 

ميليارد دالر در سال ھزينه شبکه برق 
الزم به تذکر است که . رسانی است

ی دولتی نظارت می کند که سازمان
شرکتھای شبکه برق رسانی، ھزينه نا 

بر اثر . معقول نکنند و به حساب نگذارند
اين نظارت، قسمت اعظم مخارج، مخارج 
جاری بعالوه تأمين سرمايه گذاری آينده 

 .ھستند
 ٨۶در سال : مخارج نيروی انسانی* 

نفر  ۴۵۵۴۶تعداد کارکنان صنعت برق 
ھر کارگر و کارمند  اگر حقوق. بوده است

دالر در ماه فرض کنيم، خرج  ۵٠٠را 
ميليون  ٢٧٠نيروی انسانی می شود 

 .دالر
در سال : تعويض کنتورھای مشتريان* 
کنتور برق عوض  ٣٣٧٠٠٠بيش از  ٨٧

 .شده است
تعويض و کاليبره کردن کنتورھا در * 

 ...نيروگاه ھا
حال با اين داده ھا می توان گفت که اگر  

اری کل صنعت توليد و توزيع مخارج ج
ميليارد دالر بگيريم،  ١.۵برق را حداقل 

. زياد دور از واقعيت بر آورد نکرده ايم
  .الاقل اغراق نکرده ايم

  :سرمايه ھای ثابت
در اينجا بايد به اين بپردازيم که سھم    

و بعد از آن . سرمايه ثابت چه مقدار است؟
 برآوردی از ھزينه اين سرمايه خوابيده

برای اينکه اين سرمايه را بر .  بکنيم
آورد  کنيم، می بايد اول پيدا کنيم سرمايه 

  .خوابيده در نيروگاه ھا چه ميزان است؟
 ١١سايت خبری وزارت نيرو به تاريخ  

، از قول مديرعامل برق منطقه ٨٨بھمن 
  :ای اصفھان خبر داد که

ميليارد يورويی بخش  ٢سرمايه گذاری 
: ھای جديد اصفھان خصوصی در نيروگاه

پنج نيروگاه جديد با ظرفيت دو ھزار و 
مگاوات در حال احداث است كه به  ۵٠٠

 .وارد مدار خواھد شد ٩٣تدريج تا سال 

 ٨٠٠بنابراين ھر ھزار مگاوات حدود    
 ١١٠٠ميليون يورو يا با معادل دالر آن  

ميليون دالر سرمايه برای ساخت نيروگاه 
قيمت يک نيروگاه  البته اين. طلب می کند
به حساب ديگر اگر می .  نو است

بر ۴۴٠٠٠خواستيم نيروگاه ھای بالغ 
ميليارد  ۴٨مگاوات بزنيم، رقمی حدود 

البته . دالر می بايد ھزينه می کرديم
نيروگاه ھای ايران نو نيستند و نمی توان 

اما . اين مقايسه را کامل و دقيق دانست
% ٣٠اگر قيمت نيروگاه ھای فعلی را 

قيمت اوليه بگيريم در اين صورت حداقل 
ميليارد دالر بصورت  ١۵سرمايه بالغ بر 

اينجا بايد متذکر . نيروگاه ھا خوابيده است
شوم که سرمايه خوابيده در شبکه برق 

حال سئوال . رسانی را به حساب نياورديم

اين است که ھزينه اين ميزان سرمايه 
چقدر است؟ راحت ترين مقايسه اين است 
که اگر اين ميزان سرمايه در بانک 
گذاشته می شد، چه ميزان سود بعد از 

اگر کل . تورم می توانست برداشت کند؟
اين سود را حتی با تورم حاکم بر ايران 

بگيريم، سھم سود سرمايه رقمی % ٢٠
  .ميليارد در سال می شود ٣حدود 

  : ھزينه سرمايه گذاری برای آينده
متوسط رشد  بر اساس آمار توانيرو،   

 ٧۶مصرف برق در ھرسال بين سالھای 
اگر . بوده است% ٧.۶بالغ بر  ٨۶تا 

ھمين رشد مصرف را در ده سال آينده در 
تراوات  ١۵٢نظر بگريم، مصرف برق از 

تراوات  ٢٩٣به  ٨۶ساعت در سال  
نمی گويم اين رشد . ساعت می رسد

مصرف اصوال با اين الگوی مصرف 
گر فرض کنيم اين عملی است يا نه، اما ا

افزايش مصرف را جامعه ايران بخواھد 
 ٩۶ادامه دھد، در اين صورت در سال 

تراوات  ٢٩٣مصرف برق به بيش از 
 ٨٧و  ٨۶در سال . ساعت خواھد رسيد

تعداد ساعتی که نيروگاه ھا فعال بوده اند، 
برای . سال نبوده است% ۵٢بيش از 

حد متوسط اين ساعات می شود  ٨۶سال 
اگر ھمين ميزان کارائی . اعتس ۴۵۵۵

بخواھد ادامه پيدا کند در اين صورت 
مگاوات در سال  ٣۶٠٠بطور ميانگين 

. بايد بر توان نيروگاه ھا اضافه شود
اگر اين ميزان ) نيروگاه اتمی ٣.۵سالی (

افزايش توان بخواھد با ساختن نيروگاه 
ھای حرارتی جديد جبران بشود، رقمی 

رمايه در سال ميليارد دالر س ۴حدود 
اين سرمايه يا می بايد از . احتياج است

سود فروش برق تامين بشود آنطور که 
در جھان سرمايه داری معمول است و يا 

در . بايد از خارج اين چرخه وارد بشود
حال حاضر، از خارج اين چرخه يعنی از 

اگر اين . فروش نفت تامين می شود
سرمايه از سود فروش تامين بشود می 

ند سرمايه ثابت را در بلند مدت، از توا
اما مشکل ايران اين . سود برداشت کند

است که سرمايه ساخت نيروگاه بايد 
نزديک به تمامی آن از خارج اين چرخه 

از اين رو، می بايد تمامی اين . وارد شود
سرمايه را در ھر سال به عنوان مخارج 
به حساب آورد و ديگر نميتوان ھزينه 

تعداد سالھای عمر اقتصادی  سرمايه را به
لذا . آنچنان که معمول است تقسيم کرد

ميليارد دالر سرمايه تازه برای  ۴حدود 
  .ھر سال احتياج است

  :درآمدھا
خواننده می تواند بپرسد که مشتری   

بابت استفاده از برق الاقل ھزينه بخشی از 
آن را می پردازد پس چرا تمام سرمايه 

از چرخه توليد و ثابت می بايد از خارج 
مصرف برق را وارد آن کرد؟ در 
کشورھای صنعتی از مشتری آن ميزان 
بھای برق را می گيرند که عالوه بر اينکه 
تمامی اتالف را جبران کند، سھم سرمايه 
. و مستھلک شدن را نيز در آن منظور کند

مشتری ھم به نوبه خود پولی را که بابت 
کننده  ھزينه مصرف برق در اختيار توليد

می گذارد از رھگذر توليد بدست آورده 
اما در ايران اوال پول پرداختی از . است

. طرف مصرف کننده بسيار ناچيز است
دوم اينکه مصرف کننده پول خود را نه از 
توليد که الاقل بخش عمده آن را از بابت 

که دولت  فروش نفت به دست آورده است
در  از اين بابت. در اختيار او می گذارد

حقيقت بھای نفت پرداخت شده توسط 

  مشتری
زيرا ھمانطور . را نمی توان منظور کرد 

که ذکر شد اين دولت است که با فروش 
نفت، پول در اختيار مصرف کننده و 
نيروگاه ھا می گذارد تا اين صنعت بتواند 

برق مصرفی و پول پرداخت . سر پا باشد
. شده توسط مشتری به شرح زير است

جه داشت که تعرفه خانگی و تعرفه بايد تو
برای مثال . صنعت قيمت متناوب دارد

تعرفه خانگی برای مناطق گرمسير بسيار 
سعی بر اين . پائينتر از ديگر مناطق است

  .شده است که حد ميانگين گرفته شود
اما حتی اگر بخواھيم اين پرداختی را    

جزء درآمد حساب کنيم، الاقل آن بخش که 
عرفه روشنائی و تعرفه مربوط به ت

عمومی است را نمی توان جزء درآمد به 
اگر اين تعرفه ھا را از درآمد . حساب آورد

 ١.۶صنعت برق کم کنيم، رقمی حدود 
  .ميليارد دالر درآمد بدست می آيد

  :جمع سرمايه
کل ھزينه سرمايه در سال به قرار زير می 

  :شود
 ميليارد دالر ھزينه سوخت،  ٢۶
 ھزينه ھای جاری،ميليارد  ۵.١
 ميليارد دالر ھزينه ثابت، ٣
ميليار دالر ھزينه سرمايه گذاری برای  ۴

 . آينده
 ٣۴.۵جمع ھزينه سرمايه می شود    

 ١.۶و جمع درآمد . ميليارد دالر در سال
به بيان ديگر صنعت . ميليارد دالر در سال

ميليارد دالر در سال کمبود  ٣٣نفت معادل 
دالر  ٧٣که ای با حساب نفت بش. دارد

ميليون بشکه نفت  ۴۵٢رقمی افزون بر 
ميليون بشکه نفت در  ١.٢ساالنه و يا 

روز مخصوص صنايع برق بايد استخراج 
کرد و در اختيار اين صنعت قرار داد تا 
اين نيروگاه ھای حرارتی بتوانند برقی 

ميليون بشکه نفت در سال و يا  ٨١معادل 
 ھزار بشکه در روز در اختيار ٢٢٢

  . مشتری قرار دھند
متذکر می شوم اين حداقل مخارج است 

  :زيرا که
مخارج سرمايه ثابت شبکه برق رسانی را 

 به حساب نياورديم،
مخارج  آلودگی محيط زيست را به حساب 

 نياورديم،
مخارج ندانم کاريھای توليد نفت و گاز را 

 در کارائی سرمايه به حساب نياورديم،
قل مخارج محيط زيست را الا •

ھمانقدر که در کشورھای سرمايه داری 
 به حساب می آورند به حساب نياورديم،

مخارج رانت خواری و ديگر  •
يک . فسادھای مالی را به حساب نياورديم

دوستی تعريف می کرد که : نمونه  نقل کنم
در سوئد اجاقی با سوخت مايع که يک 
شرکت به عنوان رزرو داشته است و 

بود و بسيار مدرن بسيار کم استفاده شده 
ھم بود با قيمت بسيار نازل حاضر به 

نماينده ھای ايران . فروش آن بود
اما می خواستند . خواستار خريد آن بودند

روی کاغذ قيمت آن چند برابر ذکر شود تا 
آنھا بتوانند قيمت روی کاغد را به حساب 

جالب اين است که اينھا . دولت بگذارند
 . خود نمايندگان دولت بودند

مخارج ضررھائی را منظور  •
نکرديم که بخاطر مرغوب نبودن برق، به 
صنايع و حتی مصرف کنندگان شخصی 

برای مثال صنعت . وارد می شود
پتروشيمی که خود برق توليد مازاد خود 
را در اختيار شبکه قرار می دھد، از تغيير 
فرکانس برق به فغان آمده است و حتی 

از شبکه مايل به قطع برق پتروشيمی 
در ايسنا به . برق سراسری شده است

. اينطور نقل شده است ٨٨/١١/١۶تاريخ 
ھای گذشته در  پتروشيمی مبين در سال "
ھای گرم، بخشی از برق منطقه  ماه

کرد و امسال نيز  عسلويه را تامين می
ھای قبل اين کار را انجام  طبق روال سال

دھد و حتی بخشی از برق توليدی  می
نيز به شبکه سراسری مازاد را 

فروشد، ولی نوسانات برق شبکه  می
سراسری و تاثير مخرب آن روی 
تاسيسات پتروشيمی مبين، که حتی طبق 
گفته رييس اين مجتمع، منجر به خرابی 
يکی از تاسيسات شده است، ذھنيت 
خروج شبکه برق منطقه از شبکه 
سراسری را در مسووالن منطقه ايجاد 

 "کرده است

  :اول خالصه بخش
تا بحال معلوم شده است که نيروگاه ھای 

ی ھدر می ژانر%   ٧٧حرارتی بيش از 
و کارائی اقتصادی آنھا با رقم باور .  دھند

ميليون بشکه نفت در  ١.٢نکردنی منھای 
برای اينکه اين . روز ھمراه است

نيرگاھھا کار کنند، می بايد ضرری معادل 
يک ميليون دويست ھزار بشکه در روز 

سئوال اين .  به صنعت نفت  وارد کرد  را
است که آيا می توان به اين مصرف ادامه 
داد يا نه؟ آيا می تواند رشد مصرف را کما 

  فی سابق ادامه داد؟

  :رشد مصرف برق
تا  ٧۶بنابر آمار داده شده بين سالھای     
. درصد بوده است ٧.۶رشد مصرف  ٨۶

خود اين رقم، به نفسه، مطلبی را بيان 
تنھا اطالعی را که اين رقم می . ی کندنم

رساند اين است که رشد مصرف نسبت به 
سرانه بين المللی باال است اما نمی گويد 

اگر رشد بخاطر . که اين خوب است يا نه؟
رشد اقتصادی در جھت توليد باشد نه 
پيش فروش کردن منابع، شايد قابل دفاع 

تا  ٧٠برای مثال سوئد بين سالھای . باشد
داشته % ۵رشد مصرف برق معادل  ٨٧
درصد اين رشد در صنعت و  ٢.١. است

از . باقی در تعرفه ھای ديگر بوده است
جمله در تعرفه خانگی که دولت تصميم به 
تشويق مصرف برق در گرم کردن خانه ھا 

ھنوز که ھنوز است با اين تصميم . ميگيرد
در ايران . غلط دست به گريبان است

برق بخش بزرگی متاسفانه رشد مصرف 
از آن در بخشھايی به غير از توليد انجام 

نفت فروخته ايم و پول آن را . گرفته است
از جمله در توليد و مصرف برق بکار 

  .  انداخته ايم
. اين رشد نه قابل دفاع است و نه ممکن   

ممکن نيست بخاطر اينکه بنا بر نمودار 
، مصرف برق ١۴٠٠زير، تا پايان سال 

اگر . اوات ساعت خواھد رسيدتر ۴٢٣به 
فرض کنيم اين رشد ادامه خواھد داشت 

که اين رشد مصرف نمی تواند ادامه (
 :)يابد
تراوات ساعت بايد  ٢٧١به بيان ديگر     

برق بيش از امروز توليد کرد حتی اگر 
نيروگاه ھائی را از نوع سيکل ترکيبی 
بگذاريم و کارائی آن، بعد از افت برق در 

و اتالف در توليد و انتقال  شبکه برق
با حساب . باال ببريم% ۴٠سوخت را  تا 

مگاوات انرژی در ھر بشکه نفت  ١.٧
ميليون بشکه نفت بايد برای  ١.١روزانه 

نيروگاه ھا بيش از آنچه امروز استخراج 
اين رقم حتی . می شود، استخراج کرد

اگر سھم اتالف در توليد سوخت را به 
 ٠.٨معادل  ٨۶ حساب نياوريم، در سال

ميليون بشکه نفت در روز بوده است 
توجه خواننده را به اين مھم جلب می کنم (

که در اينجا فقط کارائی فنی آن را در نظر 
به . می گيريم نه کارائی اقتصادی آن را

بيان ديگر سھم سرمايه را در اين معادله 
به بيان ديگر فقط ). حساب نکرده ايم

می بايد  ١۴٠٠ برای نيروگاه ھا در سال
ميليون بشکه نفت در  ١.٩رقمی معادل 
اما اين تنھا نوع مصرف . روز توليد کرد
 ٩۶١معادل  ٨۶در سال . انرژی نيست

ميليون بشکه نفت انرژی به شکلھای 
مختلف در ايران مصرف شده است 

حتی ...). بصورت گاز، بنزين، گازوئيل(
قرار % ۴اگر برای رشد اينگونه انرژی 

 ١۴٠٠رف انرژی در سال دھيم، مص
. ميليون بشکه خواھد شد ١۶۶۴معادل 

ميليون بشکه  ۴.۶يعنی در روز معادل 
نفت بايد برای مصرف داخلی سوای نفت 

جمع . استخراجی برای برق استخراج کرد
ميليون  ۶.۵کل مصرف داخلی انرژی به 
اين ميزان . بشکه در روز خواھد رسيد

. ند؟نفت را چگونه می خواھند توليد کن
البته اعتقاد ندارم که به اينجا خواھد رسيد 
و بسيار زودتر از رسيدن مصرف انرژی 
به اين حد، صنعت نفت و برق از پا در 

چرا؟ زيرا اين مصرف نه در . خواھد آمد
بخش توليد که در بخش مصرف تمرکز 

از کل انرژی  ٨۶در سال . پيدا کرده است
آن متعلق به صنايع و % ٢۶مصرف شده 

ورزی است و باقی مصرف غير کشا
با اين حساب تنھا راه اين . توليدی است

است که گاز و نفت را اخراج بکنند تا 
. بتوانند اين چرخه مصرف را ادامه دھند

زيرا که اين انرژی در توليد بکار نيفتاده 
است تا بتواند ارزش افزوده توليد کند که 
به نوبه خود بتواند سرمايه گذاری در 

بلکه محور آن پيش . رژی بکندتوليد ان
. فروش کردن سرمايه نسلھای آينده است

اين الگو محکوم به مرگ است دير يا 
  . زود
خواننده را متذکر می شوم که صنعت    

نفت ھم به نوبه خود احتياج به سرمايه 
گذاريھای کالن دارد که بايد از طريق 

عالوه بر اين، . فروش نفت برآورده شود
و ديگر مصارف انرژی رشد صنعت برق 

احتياج به ارز خارجی دارد چه که تمامی 
تجھيزات را نمی توانيم خود در داخل 

به بيان ديگر می بايد عالوه بر . توليد کنيم
ميليون بشکه نفت سھمی را ھم  ۶.۵

برای صادر کردن  نفت برای خريد 
تجھيزات در نظر گرفت تا الاقل بتواند 

اين . دھد چرخه انرژی به رشد خود ادامه
رشدی . نه ممکن و نه معقول است

بيماری افزا است که به زودی دو صنعت 
ھم . نفت و برق را از پا در می آورد

مقامات مژده از  ٨٨اکنون يعنی در سال 
کاھش چشمگير مصرف برق داده اند و 
. اين را پای برنامه ھای دولت می گذارند

اما ھمه می دانند که اين کاھش نه حاصل  
مه گذاری صحيح که ناشی از رکود برنا

رکودی که بسيار . شديد اقتصادی است
سخت تر از رکود اقتصادی جھان در سال 

  .ميالدی است ٢٠٠٩
سئوال اين است که راه بيرون آمدن از    

برای پيدا کردن . اين چرخه چيست؟
جوابی معقول، می بايد در چھار حوزه 
سوخت، انتقال، توليد و مصرف بررسی 

ل آيد و راه حل ھر کدام را نشان به عم
اين راه حل ھا بعضی بلند مدت و . داد

سعی بر . بعضی کوتاه مدت خواھند بود
اين خواھم داشت که به اين مھم در مقاله 

  .ھای ديگر بپردازم
  

   يتسا يروتوان
http://www.tavanir.org.ir/info/
stat87/tafsili/modiriyati/talafat/
main.htm 

   
http://asemandailynews.com/?
p=23362 

   http://enghelabe-
eslami.com/akhbare-roz_1/kh-
8-100219.htm  
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درگذشت منصور 
  خاكسار

  
            در نوشته اي بنام محمد ايوبي

مدخلي بر داستان و داستان نويسان « 
وقتي بريتانياي  «: مي نويسد: »جنوب

 28كبير بعد از كارسازي كودتاي 
فند و  با, بدون حمله نظامي 32مرداد 
در آبادان  ح،اي ظاهرالصال چهره

اما  كنند تا گوهر يك دانهي راق مطا
شوم نفت ما را زير نظر داشته باشند و 

خبرگان   و كارشناسانه ننگاه تيزبي
بر استخراج و پااليش نفت  ،شان نفتي

باشد و طرفه آن كه براي اين تصرف 
. حق توحش هم مى گيرند ،عدواني
تر مردم آبادان و مخصوصاً با  اما بيش

به انگليسي مجهز مى شوند تا  ،سوادترها
از پس  ،با سالح خود مهمانان ناخوانده

اين  حسابالبته . زبانشان الاقل برآيند
مردم را بايد از حساب متظاهران 

. ها جدا كنيم مستفرنگ و شيفته خارجي
اند كه شادمانه  هايي بوده هميشه آدم
د به اين كه رضا شاه به آنها افتخار كنن

لطف كرده و پدر سوخته صداشان زده 
اين جا هم ياد گرفتن انگليسي . است
مردم آبادان نوعي  مخصوصاً ،مردم

به گمان من و به  .دفاع بوده است
آگاهاني اشارت داريم كه زبان و 
ادبيات انگليسي را درست مثل سالحي 
از كف دشمن گرفتند و در كار ادبيات 

ي صرف كردند تا ادبيات داستاني فارس
را چنان كه حق آن بوده و هست از 

 .مرگ نجات دهند
ها و  در آبادان گروه چنين است

 هايي چند نفري و دستانه پا مى نحله
اصل مهم در آغاز كار عمق . گيرد

هاست و انجام  بخشيدن به دوستي
كاري مثبت در ادبيات داستاني و 

و خواهم  شعري تا بتوانند دوام بياورند
هايي در اهواز و  چنين گروه ،گفت

 .گيرند مسجد سليمان هم پا مى
مجبور مى  ،انگليسي وقت حضرات

شوند در آبادان زندگي كنند و از بوي 
شوند و پول  نفت و پااليشگاه درينك

قبوالنند  به دولت خود مى ،پارو كنند
كه آنها عوض فداكاري زندگي در 

تفريح هم ايران و ميان وحشيان نياز به 
مخصوصاً كه دوست ندارند  ،دارند
هاشان از خلق و خوي انگلو  بچه

پا  ديدن ساكسوني دور افتند و با
. تربيت بار بيايند بى, هاي جنوب برهنه

و بعد  ،براي همين سينماي مجلل تاج
سينماهاي ديگر براي حضرات راه مى 

كه تقريباًً » الفي« بفروشي افتد و كتا
س را هم زمان با هاي چاپ انگلي كتاب

لندن يا كمي تأخير براي تافته هاي 
مى آورند و كم كمك  ،جدا بافته

 ،ها هاي فرنگي و باشگاه وشگاهفرتمامي 
دار مى شوند كه شاهكارهاي  كتابخانه

ادبيات جهان را به انگليسي در اختيار 
 .سروران بگذارند

آگاهان و روشنفكران ساكن  اما
 ،ها تابخانهاز همين سينماها و ك ،آبادان

برند  گاه رندانه و گاه آشكارا سود مى
هاي آن دوره را كه ما باشيم  و جوان
هاي خوب دنيا آشنا مى كنند  با داستان

آثار داستاني روز مى   و دست به ترجمه
 .نندز

هايي  سينماي تاج است كه آدم همين
مثل ناصر تقوايي و امير نادري را با 

 شنا مىآن هم فيلم خوب آ, فيلم  مقوله
 .كنند كه به بحث ما مربوط نمى شود

نكته هم قابل تأمل است كه پيش  اين
از اروپايي شدن آبادان و بعد خرمشهر، 

هاي نفت  با زور و سودخواهي انگليسي
معادن نفتي    شناس و اقتصاددان و خبره

 ،كشورهاي عقب نگه داشته شده
نبود وسايل  ،آبادان به دليل فقر و گرما

اي محروم به  منطقه, ندگيالزم براي ز
كه براي  هايي آمد و آدم حساب مى

با زبان سرخ  ،هاي آن زمان دولت
يا قلم كه هميشه  ،سرسبز بر باد داده

اند اشكال  ظلمه از آن هراس داشته
به آبادان تبعيد مى  ،ايجاد مى كردند

ها را به بندر  ترين اين آدم شدند مهم
عباس و كيش تبعيد مى كردند و كم 

گاه  ،ها را به آبادان و اهواز  رترينخط
استخدام اين آدم ها در  تدر وق

از همان  ،آموزش و پرورش مخصوصاً
 آغاز به آبادان و اهواز گسيل مى
داشتند با اين بهانه كه مثالً مافقط در 

 .آبادان به معلم و دبير نياز داريم
كه فضاي آبادان اروپايي و  بعد

 ،كز شددلبخواه آقايان قدر قدرتان مر
ديگر نمى شد تبعيد شدگان را به جايي  

 .ديگر فرستاد
محمود ( آزاد شاعر . م. مطلب برسيم به

و حسن پستا دو  ) مشرف آزاد تهراني 
در آبادان ادبيات  ،معلم ادبيات و تاريخ

ها مطرح مى كنند و  نو را در كالس
اتصال ادبيات   نوعي حقله ،ايرج وامقي

ين زماني ا. شود گذشته به معاصر مى
است كه سيروس طاهباز و ناصر تقوايي 

شاگردان  ،و هوشنگ گلشيري
هايي هستند كه آزاد و پستا در  مدرسه

  .تازان مدارس آبادان هستند واقع يكه
بايد به محمد علي صفريان و صفدر ...«

هاي  تقى زاده اشاره كنم كه با ترجمه
البد  –خود ادبيات داستاني روز دنيا را 

نويسنده « جف دريابندرين مودبه رهن
و مترجم مشهور  ايراني كه پيشرو 

 – بود» وآوانگارد  روشنفكران آبادان
, تر جنوب به نسل جوان و جوان

 »شناساندند
بار من  اول: در ادامه ايوبي  مي گويد 

و پرويز زاهدي و بني همايي و محمد 
به فكر انتشار جنگي در اهواز  ،صالحي

با  ،كلي مشقتبا  ،افتاديم به خرج جيب
اي كه در اهواز  استفاده از روزنامه

چاپ مىشد خزه را درآورديم به ياد 
آورم كه منصور خاكسار و نظام  مى

ركني با موتور وسپا از آبادان به اهواز 
با هم به توافق برسيم كه آنها  تاآمدند 

در آبادان ماهنامه دربياورند و ما خزه 
را فصلي منتشر كنيم و همه در ساخت 

مطالب  .هردو نشريه شريك باشيم
مفصل را بگذاريم براي خزه و كارهاي 

. تر را در ماهنامه آبادان در بيايد كوتاه
اين ماهنامه هنر وادبيات جنوب نام 

با سخت  رگرفت و منصور خاكسا
كوشي و پايمردي خرج و مخارجش را 

كرد و ناصر تقوايي كارهاي  تأمين مى
ده چاپ و نشرش را در تهران بر عه

اما خزه زير تيغ سانسور رفت و . گرفت
به اين بهانه كه ماهنامه هم بايد نام 

اي را داشته باشد كه با امتياز  روزنامه
شود و نبايد با نام خزه  آن منتشر مى

كه البته اين بهانه بود چون با . در بيايد
همان نشريه هم نتوانستيم   نام ماهنامه

بيات اما هنر و اد .كار را ادامه بدهيم
جنوب شش شماره درآمد كه الحق 
كاري ماندگار در تاريخ جرايد ايران 

داستان نويساني كه در آبادان و . است
اهواز با خزه و هنر وادبيات شروع 

تاريخ فروردين   اولين شمارهكردند و 
زير نظر » هنر و ادبيات جنوب« 1345

منصور خاكسار و ناصر تقوايي به 
از  .شد صورت ماهانه منتشر مي

اي  قضيه«: خوانيم مي» منصورخاكسار«
فاي سكوتي كه نه ردر ژ» ازخودمان

 ،آبستني بود و نه توفاني با احساس
  نيازي انساني براي هم سرود تنهايي

مان  مان را خوانديم و با دريغ سرزمين
فانوسي برداشتيم  ،بچاره مرا تهي يافتي

و نارسا بانگي كه شايد در محيط 

تجمع را بار ديگر مان شكوه  پراكنده
بچشيم ببينيم و از شادي پرشديم به 
هنگام دريافت فريادهاي مساعدي كه 

گفت در  بانگ نارسامان را پاسخ مي
شهرها جواناني را يافتيم دالور كه كمر 
همت بستند و ما شهرمان را ديگربار 

كرديم خراسان، رشت، اصفهان،  تحف
 »....تبريز و

يي و نوشته ناصر تقوا» سينمايي«   
از عدنان غُريفي دو داستان » تنور«

تقوايي . كوتاه اولين شماره نشريه است
نويسي ادامه  هر چند بعدها به داستان

نداد، ولي مجموعه هشت داستان 
تابستان همان «پيوسته او با عنوان 

كتاب «توسط  1348كه در سال » سال
آثار مطرح  زيكي ا .منتشر شد» لوح

ن كوتاه اين دوره در زمينه داستا
  .است
هايي به  شماره اول اين ماهنامه نام در

خورد كه بعدها هركدام در  چشم مي
هاي مختلف ادب و هنر اين  عرصه

آور شدند كه  سرزمين درخشيدند و نام
آزاد، ناصر تقوايي، .م :اند از آن جمله
زاده، غالمحسين ساعدي،  صفدر تقي

 .محمدعلي صفريان و عدنان غريفي
ري چاپ شده از اول دفتر شع در

زيباتر از هرچيز «با نام » آزاد.م«
  .»ديگر

  
نسيم در مرگ مشرف آزاد تهراني 

ها يك  درآبادان آن وقت«: نوشت
روزنامه خبري هم شركت نفت منتشر 

. اي چهار پنج ورقي نشريه. كرد مي
شايد صفدرتقي .درست يادم نيست،

زاده و صفريان از دبيران تحريريه اش 
يكي دو شعرش را همراه با آزاد . بودند

  نوشته اي درباره شعردر چند شماره
 شدنبعد از چاپ . آن درآورده بود

اي به انتقاد از زبان  ها، خواننده آن
آزاد برخاسته بود و مطلبي نوشته بود 
در آن و زبان آزاد را به طنز گرفته 

چون هرچه خوانده بود از آن . بود
ه به آزاد نثري شيي. سر درنياورده  بود

و گاهي . جمالتي كوتاه. شعر داشت
ما بعد از . و تو در تو. بدون فعل

  ي ويژگي متوجه تازه  خواندن آن نقد،
هاي  آن نقد را ما بچه. نثر او شديم

كالس آنقدر خوانده بوديم كه آزاد 
چون از . اش گرفته بود خودش خنده

طريق همان نقد ما نمونه هايي از نثر او 
آمده بود از بر  را كه در آن مقاله

وقت براي  كرده بوديم و وقت و بي
آزاد از همان . كرديم هم تكرار مي

از . شناخت نيما را خوب مي ،زمان
كوتاهي كه بعدها درباره   همان مقاله

هاي هنر و  نيما در يكي از شماره
هاي  ادبيات جنوب نوشت كه در سال

به همت منصور خاكسار و  45و  1344
شد، مي توان به  مي ناصر تقوائي منتشر

آن هم . شناخت عميق او از نيما رسيد
هايي كه كسي نيما را هنوز  در آن سال

او به حق يكي از . شناخت نمي
دگان درست نيما به جامعه ادبي نشناسان

آبادان   ها، آبادان آن سال. ايران است
شهري بود كه خبر هر . كوچكي بود

تغيير ساده اي در آن به سرعت  برق 
همه تقريباً . پيچيد ه جايش ميدر هم

شهري بود كه . شناختند همديگر را مي
هايي  آن براي خودش پهلوان  هر قطعه
مصطفي ريش با ريش بلند . داشت

هاي نزديك به  اش در محله كاسترويي
براي  ) لب شط(  اسكله و گمرك

و شهاب . خودش بروبيائي داشت
. ايراندوست، كشتي گير، در مركز شهر

لي كه حسن پستا و مشرف در آن  سا
آزاد به آبادان آمدند، دو برادر ديگر 

 يربرادران هدايتي، كه هردو دب هم، 
. ورزش بودند به آبادان منتقل شدند

حسن  پستا و مشرف . هردو ورزشكار

از آن برادرها هم زمان    آزاد و يكي
اين . سهم دبيرستان ما شده بودند

آقاي هدايتي گاهي كه سر شوق بود 
ماشين ناظم الغر مردني  پشت

مان را بي خبر از او وقتي  مدرسه
خواست  پشت فرمان  نشسته بود و مي

كند، مي گرفت و بلند مي  تحرك
بيچاره هي گاز مي داد كه . كرد

آن وقت . توانست حركت كند و نمي
پياده مي شد از ماشين در شليك 
خنده هاي ما و آزاد و پستا و آقاي 

كارهاي ساده هدايتي كه از اين نوع 
اگرچه از . كرديم اش همه كيف مي

اين آقاي هدايتي هم ما خوش مان 
واقعي ما در  هاي آمد اما پهلوان مي

ها اول مشرف آزاد بود با  آن وقت
بازوهاي الغرش و صداي بلندش و 

ي خدا شل بود و  كراواتي كه هميشه
بعد حسن پستا با آن سبيل ماكسيم 

ش ا ي حرف زدن اش و نحوه گورگي
اش كه تا مدتي خيلي از  و خنديدن

برو بچه هاي كتابخوان را به تقليد از 
آفتاب مي تابيد و ما . او كشانده بود

كه در خون و استخوان تشنه بوديم و 
» هايش چشم«تشنه دانستن، پنهاني 

خوانديم و بيشتر  مي» بزرگ علوي«
كه در اميد ايران » كارو«شعرهاي 

عشق . آمد آن سال ها درمي
كرديم از شعرهاي كارو و پرهيب  مي

هاي سياه  واره هايي كه به اسم نقاشي
او  عرهايقلم با امضاي جورج كنار ش

دستي سياه و  كشيده . شد چاپ مي
كه زنجيرهاي ستم پاره مي كرد و 
فريادهاي آزادي كه از اعماق 

ي مسلول شعرهاي كارو درمي  سينه
انشاهاي مان را هم به همان . آمد

پر طمطراق و . و مي نوشتيمروال نثر ا
  »...شعاري

البته  اگر در اين صحنه  حكمت آرا   
دبير و ناظم دبيرستان اميركبير  با آن 
لهجه شيرازي اش را  نسيم ترسيم  مي 
!. كرد  به ذهنيت ما  ياري مي رساند

حكمت آرا تئاتر را كارگرداني و در 
آن بازي مي كرد و نمايش زندگي 

وران در اميركبير را در آن د
  .دبيرستان رازي برروي صحنه  آورد

 يخاكسار در سالها منصورزنده ياد  
       بدليل فاش شدن رابط اش با  54
سازمان چريك هاي فدائي خلق  « 

مجبور به خروج از كشور شد » ايران 
دوباره به  57انقالب  يدر آستانه  اوو 
در هر دو وي  كه . بازگشت رانيا

 ي، تحتمو اسال يسلطنت ميرژ
را تجربه  نو شكنجه و زندا گرد يپ

به  1363سال ه بود بارديگر دركرد
  .تن داد  ياجبار يديتبع
مجموعه شعر به  13منصور خاكسار  از
و  دريح"، "كارنامه خون" يها نام

 نيشب، سرزم يها ، شراره"انقالب
 دهي، و قص"با طره دانش عشق"شاعر، 

و  ي، به فارس"در مه يسفر"
 ينقطه، آن سو نيتا ا ها، يآنجلس لس

و با آن  گر،يو چند نقطه د ،يبرهنگ
 يسيو انگل ينقطه، به دو زبان فارس

 .شده است رمنتش
آماده چاپ او  يجمله كارها از

پراكنده  يگفتارها يكتاب دو جلد
مهاجرت،  اتيشعر و ادب رامونيپ

من هرگز به "بلند با عنوان  ييگفتگو
عر و مجموعه ش "ام دهيشينديسكوت ن

است كه كتاب آخر  "زانياز سحرخ"
  .به چاپ سپرده شده است

 روانش شاد
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را به  یھموطنان گرام
دعوت  یجلسه سخنران  

مينمائ یم  
  

  : موضوع
  

  رو ِشيپ یسبز و راھھا جنبش
  

  : سخنرانان
  
  وفا، الهژ خانم*
 عضو و يرانيانا ِیمازمجامع ِاسال 
 یانقالب اسالم يتسا يريهتحر يتھ
اتحاد  يعتمداری،حسن شر آقای*

 يرانخواھان ا یجمھور
و  يسندهنو ی،منوچھر صالح آقای* 
  ياسیس يلگرتحل

  
  ١٧.٠٤.٢٠١٠شنبه  :  زمان

  بعدازظھر ٥ساعت 
  منبر - آلمان:  مکان

Gesamtschulemitte – 
Hemelinger Str , Achimer 
Str . 25 – 28205  Bremen 

 
  :حضور در جلسه ريمس
  Hauptbahnhofاز  - اول  ريمس

  ستگاهيا ١٠برمن با اشتراسنبان 
St.Jürgen 

با  Domsheideاِز  - دوم  ريمس
  ستگاهي، ا ٣اشتراسنبان 

 Weserstadion 
 

  : برگزارکننده
از مبارزات  تيحما کانون

آلمان- رانيمردم ا خواھانهيآزاد  

  
  !توجه

  
ترمی  که مقاله نويسند گان مح

ل ند و ماي ی نويس تند  م ھس
اپ  ريه چ ان در نش ه ش مقال
ه  ند ک شود،  توجه داشته باش
ورتی   ا در ص االت آنھ اپ مق چ

که تا قبل از انتشار خواھد بود 
ريه انهنش ری   ، در رس ديگ

ر  ک و غي ورت  الکتروني بص
      .شر نيافته باشدآن ن

 




