
  

 

قرار بر جنگ است:يك رشته سفرها و گرد همĤئي ها، همه بر سر ايران و افغانستان، اين پرسش را پيش رو مي نهند:انقالب اسالمی
ا به گزارش ويژه در باره فصل اول ر. و يا صلح؟ در دو فصل اول و دوم، براي اين پرسش، در باره افغانستان و ايران، پاسخ مي جوئيم

ميليارددالري آن و سهم ايران از بازار مواد مخدر و نقش مافياهاي حاكم بر  65مواد مخدري كه در افغانستان توليد مي شود و تجارت 
 در فصل دوم، به گرم شدن تنور جنگ و. ايران در قاچاق اين مواد و رابطه توليد تجارت مواد مخدر با جنگ، اختصاص مي دهيم

. شدت گرفتن فعاليتها براي جلب موافقت چين با قطعنامه حاوي مجازاتها كه مي بايد به شوراي امنيت تسليم شود، مي پردازيم
ارزيابي كه سايت جهان سوسياليست در باره ربط جنبش مردم ايران با تهديد شدن ايران به جنگ و مجازات اقتصادي دارد،  –تحليل 

يم و سياست تجاوزگرانه قدرتهاي خارجي و بسا حيات ملي، جنبش ژافظ ايران از بحران سازي ردرحقيقت، ح. بسيار گويا است
يم و استقالل از قدرت خارجي و استقالل در گرفتن تصميم و البته آزادي در ژاستقالل از ر: همگاني بشرط داشتن سه استقالل است

  . گزينش نوع تصميم
يم، در مقام تحريك مهر طلبي ايرانيان و ستايش از ژتبليغاتچي هاي ر. ي را گرد آورده ايمدر فصل سوم، خبرها و داده هاي اقتصاد    

چنانكه عقل سازنده اين دروغ . عقل قدرتمدار با تخريب خود شروع مي كند. احمدي نژاد گفته اند او نيز زير خط فقر زندگي مي كند
  :نيز با تخريب احمدي نژاد شروع كرده است

  4ه در صفح                                                                                                                     

  علي شفيعي
  
 

روانشناسي خشونت و تجاوز به حقوق ايرانيان در 
 )1(ه نظام واليت مطلقه فقي

  
قرن بيستم را قرن  ،عالمان علوم سياسي و مورخين نامدار جهاني

چرا . بزرگترين جنايات سياسي در طول تاريخ بشريت خوانده اند
كه در اين قرن نظامهاي توتاليتر يا استبدادهاي فراگيري چون نظام 
واليت مطلقه فقيه در ايران، پا به عرصة وجود گذاشتند و خشونت و 

وق انسانها را ابزار اصلي سياست و تبليغ خودنمائي تجاوز به حق
در انديشه و عمل آمران و عامالن . قدرت فراگير خويش گرداندند

روانشناسي تأثير گذاري خشونت بر اذهان عمومي وسيله ا، اين نظامه
با اين هدف كه شايد . اي گشت براي ترسانيدن مردم جامعة خويش

عقيدتي خويش بكاهند، آنها را ت و شهامت مخالفين سياسي و ااز جر
 .تحت نفوذ خويش در آورده و تسليم قدرت فراگير خويش گردانند

  14در صفحه 

  شيرازي.تهيه وتنظيم از دكتر م
  از مجامع اسالمي ايرانيان 

  
  وضعيت محيط زيست در ايران

  
نوشته اي را كه خواننده پيشاروي خويش دارد، مجموعه اي 

،كه در روزنامه ها و سايتها ي ايران از اخبار و گزارشهايي است
اين  .در ايران همانند سايت اينترنتي همشهري منتشر شده اند

نوشته به خواننده امكان ميدهد به وضع محيط زيست و 
خطرهاي جبران ناپذيري كه از رهگذر آن متوجة موجوديت 

  .ايران و ايراني است پي ببرد
برابر استاندارد 2ليتر در روز 360مصرف آب در تهران سرانه 

اين در حالي ،كه به قول وزير نيرو مجيد نامجو . جهاني است
هزار روستا در كشور به علت كمبود آب با  7آب مورد نياز 

آب ناشي از % 20او اشاره به هدر رفتن  .تانكر تĤمين ميشود
تا  20ميزان آلودگي هواي تهران  .شبكه هاي فرسوده كرد

  مدير عامل كنترل هواي تهران  .اروپا است برابر شهرهاي۵٠
  15در صفحه 

 

  ي درگذشتنئينا يرضا جالل دكتر محمد
 

 
 

ادیب، پژهشگر و حقوقدادن  ینئینا یرضا جالل دکتر محمد
 ،۱۳۸۹ماه  نیفرورد ازدهمیچهارشنبه مشهور ایرانی در روز 

ی طوالن یماریب کپی ی درتهران در یسالگ ۹۶  درآستانه
  .جهان را بدرود گفت

در شهر ) ش (  ۱۲۹۳سيد محمد رضا جاللي نائيني، در سال 
 مولفين بنام و علما و زخاندانش ا. نائين به دنيا آمد

تحصيالت مقدماتي را . روحانيون بزرگ زمان خود بودند
  درمنزل پدري و مکتبخانه آغاز كرد 

 16در صفحه 

  فريد راستگو
  

   ۵٧عوامل بازسازي استبداد، بعد از انقالب 
  )2) (چه كساني بودند( 

  
جنبش آزاديخواهانه مردم ايران بار ديگر پس از سي سال 

استبداد واليت مطلقه فقيه، با همان  اشغال كشورمان توسط
مطالبات و خواست هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي سال 

بدين جهت ضروري است . به حركت در آمده است ۵٧
براي جلوگيري از به انحراف كشيدن اين جنبش، نيروهاي 
آزاديخواه و دمكرات، چگونگي باز سازي استبداد بعد از 

نسل جديد فعاالن سياسي  را براي جوانان و 1٣۵7انقالب 
  . كشورمان بازگو كنند

تاريخ گذشته را بايد شناخت و از آن درس گرفت، چون هيچ 
بايد فهميد و روشن كرد . آينده اي بدون گذشته متصور نيست

چه كساني و چگونه در طي سي سال مرتكب خيانت وجنايت 
برعليه مردم ايران شدند و خسارات جبران ناپذيري به 

  .وارد ساختند؟كشورمان 
 13صفحهرد

 
 
 
 
 
 

New  
    

  پرسشها از ایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر
  

  چه باید کرد؟
  
  
   پرسش اول از دانشجوئی  است در باره چه باید کرد؟٭
  
چراكه . ما با فقدان رهبري و عدم انگيزه براي مبارزه روبرو هستيم   

تجارب تاريخي به ما نشان داده كه هرگاه مردم ما نظامي را واژگون 
دند شرايط خود به خود براي فرصت طلباني كه نيروي نظامي و كر

پشتيباني مالي داشتند فراهم شد تا اوضاع را به نفع خود تغيير 
و  32نگاهي كوتاه به سرانجام مشروطيت و نيز كودتاي سال . دهند

پشت و  ،بقول اخوان. ، بر اين نظر صحه مي نهد60كودتاي خرداد 
  :به اين نتيجه مي رسد كه  سل ماو ن. روي تخته سنگ يكي است

   .ديو چو بيرون رود لزوماً فرشته بدر نمي آيد 
  در اين شرايط تكليف چيست؟   
  

  :پاسخ پرسش اول 
  

در می یابد  ،هرگاه دانشجوی گرامی در پرسش خود تأمل کند    
 ،توضیح این که بنا بر صورت. که منطق صوری را بکار برده است

استبداد  ،انقالب کرده اند و هر سه بارمردم ایران سه نوبت 
چرا باید به  :از خود می پرسند ،از این رو. بازسازی شده است

جنبش ادامه دهند وقتی از پیش می دانند که چون دیو از در 
پنداری ایرانیان . یدآنه فرشته که دیو بدرون می  ،بیرون می رود

  ! گرفتار تقدیری تغییر ناپذیر  گشته اند
  

  ،ا بنا بر واقعیتام      
در نیمه رها کردن تجربه و تسلیم . جبری در کار نیست – ۱

از نو برخاستن بی  ،استبداد گشتن و پس از گذشت یک دوران
دانسته  ،نکه کم و کاستی های جنبش پیشین و دالیل عود استبدادآ

  یادآور می شوم  ،بار دیگر. تجربه را در نیمه رها کردن ،و باز ،شوند
  

  2در صفحه 
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   كدام هدف را ... ديدار اوباما از افغانستان و ديدار كرزاي از چين و ايران و 

  4 ص مي كنند؟  تعقيب
  6 صمجازات ايران ؟ و جنگ با ايران ؟ 

  دن مغزها و فقير كردن كشور و مردم ، بخشي ازسياست فراردا 
  8 ص :تخريب نيروهاي محركه  هستند

  فهرست اسامي اعضاي مافياها كه از رهگذر استبداد مالتاريا،
  10 ص:  3 –تشكيل شده اند   از انقالب بدين سو، 

  12 ص : يم مافيائي هر فرصتي، از جمله نوروز را، فرصت سركوب ميكندژر
  

 ؟جهان متمركز بر يك منطقه
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برای ملی  ،که وقتی مردم ایران
به جنبش  ،کردن صنعت نفت

نها که در انقالب آاز  ،مدندآدر
مشروطیت شرکت کرده بودند و 

ن جنبش را رها آاصول راهنمای 
یکی مصدق بود که در  ،نکرده بودند

مبارزه بود و دیگری دهخدا که به 
  . کار لغت نامه مشغول بود

نها که همکار آاز  ،۵۷قالب در ان
مصدق بودند و بر عهد با اصول 
راهنمای جنبش ملی کردن صنعت 

تنی چند بیش  ،نفت وفا کردند
اما بدان خاطر  که به قول . نبودند
و با  سکوت رویه کردند ،مصدق

 ،وجود برخاستن مردم به جنبش
 ،یندآنتوانستند در جبهه ای گرد 
پس . جنبش بدیل در خور را نیافت

منتخب مردم  ،۶۰از کودتای خرداد 
نها که عزم کردند آایران و همه 

ن را آ ،تجربه را در نیمه رها نکنند
 ،یعنی در مبارزه خود. پی گرفتند

همان ویژگی ها را رعایت کردند که 
هر جنبش ایرانی  ،در طول تاریخ

بنا بر . رعایت کرده است ،موفقی
  :ورمشانآباز می  ،فایده تکرار

جنبش می باید حقوق هدف  – الف
در انقالب . ملی و حقوق انسان باشد

استقالل و یعنی حق پایه،  سه ،ایران
رشد بر میزان عدالت  آزادی 

حقوق انسان و دیگرو اجتماعی 
  . هدف بودندحقوق ملی مردم ایران 

والیت جمهور مردم تحقق می      
و  یابد با به عمل درآمدن این حقوق

نوبت بر چند گانه ای که  ۱۲اصول 
  .شمرده ام

در  ،جنبش بر ضد ضحاک – ب
با  ،قلمرو اقتدار او انجام نگرفت

بیرون  ،تبری از ضحاک و ضحاکیان
فراخنای در  ،از قلمرو اقتدارشان

 ،استقالل از استبداد خودکامه
در همان حال،  .جنبش روی داد

به بیگانه روی جنبش کنندگان 
فردوسی، به حق، ضحاک . دنیاوردن

. را بیگانه می خواند و ضحاکیان
چرا که بتدریج که دولت استبدادی 
می شود، از ملت بیگانه می گردد و 
آن زمان دم از والیت مطلقه می زند 
که بیگانگیش از مردم کامل شده 

: آن زمان است که می گوید. باشد
اگر ملت موافقت کند من مخالفت 

  . می کنم
جنبش می باید نماد  ،بدین قرار      

استقالل مردم در : الل باشدسه استق
از  مردمتصمیم و استقالل جنبش 

یم ضحاک و استقالل جنبش ژر
  .از قدرتهای خارجی مردم 

تکلیف بدیل یا دولت جانشین،  – ج
یم ژچون ر: از پیش باید معلوم باشد

ضحاک تک پایه است، دولت 
جانشین می باید ترجمان والیت 
جمهور مردم باشد تا استواری 

ن دولتی می باید نماد چنی. بجوید
استقالل و آزادی و حقوق انسان و 

  . حقوق ملی باشد
روش جنبش، عبور کردن از آتش  – د

خشونتی است که ضحاکیان 
برای عبور از این . برافروخته اند

نیاز . آتش، عدم خشونت کافی نیست
نیاز به . به خشونت زدائی نیز هست

آنست که، در پندار و گفتار و کردار، 
استقالل و آزادی در زندگی یان ایران

د و شجاعت و نبگرد یو حقوقمند
صالبت انسانهای آزاده ای را 

د که پیشاروی آتشی که نبجوی
استبدادیان برافروخته اند، شاد و 

، از آن عبور و استوار بر حق مصمم
را ) ع(روش سیاوش و ابراهیم . کنند

د و ایران را از خشونت ندر پیش گیر
  .دنبازره

خاطر نشان می کنم که  ،ار دیگریکب    
ور بر حق آیاد ،چهارشنبه سوری

. ایستادن و عبور از آتش است
ایرانیان گرفتار جبر تقدیر استبداد 

نها را هم که بر حق آمی شوند زیرا 
می ایستند و همه عمر را در عبور از 

نه تنها الگو نمی  ،تش می گذرانندآ
 ،از این رو. بلکه از یاد می برند ،کنند

سرنوشت هر جنبش را  کسانی در 
اختیار می گیرند که قدرت را هدف 

نها که بر حق می آمی کنند و نه 
ایستند و می دانند بسا تمام عمر را 

تش عبور کنند و برحق آمی باید از 
زیرا هر زمان که حق را رها . بمانند
می سوزند و خاکستر می  ،کنند
مردم ایران که هم جنبشهای  .شوند

آنها را  نآقر ،ته اند و همپیروز داش
آگاه ) ع(از سرد شدن آتش بر ابراهيم 

مي كند و هم شاهنامه عبور سياوش از 
ویزه گوش وجدان تاریخی آرا آتش 

چرا نباید بدانند که  ،شان می کند
 ،اگر جنبشی عبور از آتش کاملی شد

تشی که آزیرا . پیروز گشته است
سرانجام  ،استبدادیان بر می افروزند

  .نها را می سوزاندخود آ هستی
واقعیت دوم همان است که   - ۲

تشریح کرده ام و موجز  ،چند نوبت
ساخت قدرت تغییر کرده :ن اینستآ

بخشی از  ،از سه پایه داخلی :است
یعنی روحانیت برجا مانده  ،یک پایه

اقتصاد تولید محور جای به . است
اقتصاد مصرف محور داده و قوای 

یه استبداد مسلح  همچنان ستون پا
مد نفت، از آاست و دولت را در 

برداشت از تولید ملت بی نیاز کرده 
نیازمند  مد ملت راآاست و این در

پایه . بودجه دولت گردانده است
خارجی قدرت نیز تحولی بتمام 

  . کرده است
ولو صاحب  ،دولت با یک پایه      

بخش عمده اقتصاد، در هیچ جای 
یم شاه ژر. جهان بر جا نمانده است

نکه هنوز تک پایه نشده و در آبا  –را 
حال ویران کردن پایه روحانیت 
. بود، انقالب ایران از میان برداشت

با . یم شوروی نیز برجا نماندژر
توجه به این واقعیت است که 
 :مخالفان جنبش همگانی می گویند

ایران  ،هرگاه این پایه نیز فروریزد"
ا سرنوشتی چون افغانستان و عراق ر

چرا که مردم ایران نه . پیدا می کند
گاه بر حقوق ملی خویش و نه دانا آ

بر حقوق خود بمثابه انسانهای عضو 
جامعه هستند و نه مسئولیت خویش 
را در برعهده گرفتن نقش تکیه گاه 
دولت حقوقمدار می شناسند و نه می 
توانند از عهده این مسئولیت 

  . "یندآبر
مخالفان دانستنی است که           

چنین  ،تا این زمان ،جنبش همگانی
اما . استدالل روشنی را نکرده اند

نقد نظر آنها ایجاب می کرد و می 
نها را خود بر عهده آکار کند که 

دقیق و شفاف  را اشکال آنهاگیرم و 
اشکال جدی کنم و هشدار بدهم که 

پیش از این طرح و که آنبا است و 
ی ن مآباز به رفع  ،کرده ام شرفع

  :پردازم
اشکال جدی است زیرا دولت  

حقوقمدار تکیه گاه می خواهد و 
دولت  ،هرگاه مردم تکیه گاه نباشند

بنا . حقوقمدار نیز در وجود نمی آید
بر فرض که این  ،بر تجربه هند

تجربه قابل بکار بردن در ایران 
 ،یک حزب سیاسی مردم ساالر ،باشد

گرچه نمی تواند جانشین مردم 
کیه گاه دولت حقوقمدار بعنوان ت
اما می تواند از بار مسئولیت  ،بگردد

 ،زادآمردم بکاهد و تا رشد فرهنگ 
. مانع از بازگشتن به استبداد بشود

اما تکیه گاه همان حزب نیز مردم 
  . هستند

 :اشکال قابل رفع است زیرا  
دولتهای تک پایه استبدادی ثبات 
نمی پذیرند و تضادشان با حیات 

قطعی  ،وقمند و رشد اوانسان حق
ویران می کنند و  ،از این رو. است

. یندآویران می شوند تا از پای در
مد و آیم شاه این سان از پا درژر
مالی  ابعاد  –یم مافیاهای نظامی ژر

ویرانی را بس بزرگ کرده است و 
زمان  ،هرگاه مردم فعل پذیر بمانند

بسا ممکن است  ،مدنشآاز پا در
ملی ما  مدن حیاتآزمان سر

اما مردم ایران . ایرانیان نیز بگردد
نها آیم ژفعل پذیر نمی مانند زیرا ر

از راه تخریب نیروهای محرکه  ،را
  .بر ضد خود بر می انگیزد ،زندگی

اینک از  ،با وجود این توضیح      
دیدگاهی به مشکل می نگرم که در 

ننگریسته  ،نآمطالعه های پیش از 
  :بودم

شجوی گرامی سه جنبشی که دان 
دلیل فقدان انگیزه برای جنبش 

برای احقاق حقوق  ،قرار داده است
در  ،۵۷پیش از انقالب . غاز شدندآ

سازمانهای  ،درون و بیرون از کشور
مدافع حقوق بشر تشکیل بودند و در 
برابر تجاوزها به حقوق انسان می 

دو اصل  ،یک دوره. ایستادند
زادی را گرایشهائی آاستقالل و 

نها که آاما . ی رها کردندسیاس
تجربه نهضت ملی ایران را رها 

اصول راهنمای دو  ،نکرده بودند
جنبش پیشین را راهنمای خود 

مشکل  ،بر اصل موازنه عدمی. کردند
زادی و آزادی بر آتقدم استقالل بر 

استقالل و این دو بر رشد و رشد بر 
این دو  و تقدم عدالت اجتماعی بر 

بر  عدالت ن اصول آن اصول و آ
 ،بر این اصل. اجتماعی را حل کردند

زادی و در آاسالم را بمثابه بیان 
برگیرنده این اصول و گشاینده افق 

پیشنهاد  ،معنویت بر روی انسان
پس این قول که انقالب . کردند

ایران اندیشه راهنما نمی داشته و 
حق و  ،نآمردم شرکت کننده در 

 ،حقوقی را مطالبه نمی کرده اند
وغی است که یا از راه مصلحت در

ساخته شده است و یا بخاطر توجیه 
پندار و گفتار و کردار در گذشته و یا 
از راه بیگانگی با و بی اطالعی از 

 ،و یا برای این که نسل امروز. انقالب
زادی آبه سراغ بدیلی نرود که بیان 

را تدوین و پیشنهاد کرد و همچنان 
بر عهد خود با اصول راهنمای 

نقالب ایران پا برجا است و عوامل ا
یک جنبش پیروز را می شناسد و 
مردم ایران را به بی نقص کردن این 
عوامل برای تضمین پیروزی انقالب 

  .می خواند
اما چرا جنبشی که بر ای نخستین       
اندیشه راهنمای شفافی را یافته  ،بار

بود و حقوق ملی و حقوق انسان را 
و ) اولویژگی (هدف کرده بود 

 ،نآبخاطر شرکت همگان در 
نیازمند خشونت نبود و گل را بر 

و ) ویژگی دوم(گلوله پیروز کرد 
یم ژن نیز  بیرون از رآفراخنای عمل 

شاه و درون ایران بود و استقالل 
یم و استقالل جنبش از ژجنبش از ر

قدرتهای خارجی و استقالل مردم 
حاصل ) ویژگی سوم(در جنبش 

تقلید که خود را  بودند و یک مرجع
همراه با استواران بر راست راه 

 ،می نمایاند ،اصول راهنمای انقالب
سخنگو و رهبر ) ویژگی چهارم(

نتوانست مانع از باز  ،جنبش گشت
  سازی استبداد بگردد؟

ن پرسش واقعی که هر ایرانی در آ     
جنبش می باید پیشاروی خود قرار 
دهد و در مقام یافتن پاسخ به 

رجوع کند و از راه نقد تجربه 
همان را تا پیروزی ادامه  ،تجربه

در مقام . این پرسش است ،دهد
به بررسی  ،یافتن پاسخ به این پرسش

  :تجربه می پردازم
یا می باید مردم ایران تکیه آ –الف 

گاه دولت حقوقمدار می گشتند و از 
عهده این مسئولیت بر می آمدند و 

سازمان می  ،دولت بر این اساس
یافت و یا بنابر ناتوانی ملت در 
برعهده گرفتن این مسئولیت 
 :گذاشته می شد؟ تجربه می گوید
 :صاحبان دو نظر رویارو شدند

نظری که مردم را تکیه گاه می 
شناخت و نظری که مردم را ناتوان 
از برعهده گرفتن این مسئولیت می 
دانست و تکیه گاه دیگری برای 

ان صاحب. دولت دست و پا می کرد
 تمایلهای گوناگوناز دوم، نظر 

تمایلهائی که  :تشکیل می شدند
تصرف قدرت را هدف کرده بودند و 
تمایلهائی که دولت را تصرف کرده 

ن آبودند و می خواستند مالک طلق 
این تمایلها بودند که ستون . بگردند

دادگاه انقالب و (پایه های قدرت 
حزب جمهوری اسالمی و سپاه و 

قالب و بنیاد کمیته های ان
را ...) مستضعفان و جهاد سازندگی و

جایگاه خود  ،قای خمینیآ. ساختند
در دوران انقالب را ترک کرد و 

والیت . اینک سرور این تمایلها شد
. فقیه دست پخت این تمایلها شد

عامل و ویژگی اول جای  ،بدین سان
  .به عامل بازسازی استبداد داد

 نزاع قدرتمداران با گرایش     
جانبدار والیت جمهور مردم، تا 

و  ۶تا که در . ادامه یافت ۶۰خرداد 
و نیز در روز امضای  ۶۰خرداد  ۲۵

رئیس جمهوری، آقای » حکم عزل«
) یکی در برابر همه(خمینی نماد زور 

ملت موافقت کند من : شد و گفت
میلیون  ۳۵مخالفت می کنم، اگر 

بگویند بله من می گویم نه و اگر 
لیون می گویند مرگ بر می ۳۵ببینم 

عزل رئیس (خمینی باز من این حکم 
  .را امضاء می کنم) جمهوری

نسل امروز هرگاه بخواهد در  –ب 
نهم صورتی بماند که آ ،صورت

تمایلهای دوم با استفاده از سانسور 
بسا تصور می کند نزاع بر  ،ساخته اند

سر قدرت بوده است و این تصور او 
می دارد و  را از شناختن واقعیت باز

بدیهی است که نمی تواند برای 
جنبش خود دلیل و انگیزه ایجاد 
کند و دست بکار ایجاد بدیل درخور 

از زمانی که  ،در حقیقت. بگردد
 ،یم شاه مسلم شدژسقوط ر

. طرفداران دو نظر رویارو شدند
یکچند از این رویاروئی ها را می 

  :ورمآ
قای آاعضای شورای انقالب را  

کند و یا مردم انتخاب  خمینی نصب
جنبش را  :کنند؟ نظر اول می گفت

مردم کرده اند و شورای انقالب را 
پیشنهاد نیز . نها باید برگزینندآنیز 

بخش های  ،می کرد که در هر شهر
نماینده انتخاب کنند و  ،مختلف

جمع نمایندگان شورای شهر را 
تشکیل دهند و نماینده خود را به 

شورای برای عضویت در  ،مرکز
 :می گفتنظر دوم  . انقالب بفرستند

شرائط مساعد اجرای پیشنهاد نظر 
خود » امام«اول وجود ندارند و 

بدین . شورای انقالب را تشکیل دهد
جانشین مردم  ،قای خمینیآ ،سان

صاحب والیت «شد و بعنوان رهبر و 
قوه . دولت تعیین کرد» شرعیه

مجریه اش حکومت بازرگان بود و 
اش شورای انقالبی با قوه مقننه 

اکثریت مطلق صاحبان نظر دوم و 
قوه قضائیه اش خلخالی و محمدی 

 ،بدین سان...  گیالنی و قدوسی و
زادی و حقوقی که هدف آبیان 
جای به بیان قدرت و شروع  ،بودند

عامل و ویژگی (به انکار حقوق سپرد 
مدن بیان های قدرت آبا درکار  ،دوم

مل باز جای به عا ،و جنگ تقدم ها
  )سازی استبداد سپرد

ملتی که انقالب کرده و سلطنت را  
قای خمینی را به آبر انداخته و 

اینک از پاسداری  ،ورده بودآایران 
از انقالب خود ناتوان تصور شد و 
این کار بر عهده سپاه پاسداران و 
دادگاه انقالب و کمیته ها گذاشته 

نظر اول با تشکیل  ،در برابر. شد
مخالف بود و » انقالب نهادهای«

پیشنهاد می کرد ستون پایه های 
از راه  ،از جمله .قدرت برداشته شوند

مردم ساالر کردن ساخت قدرتمدار 
ارتش و سازمان اداری و توسعه 

خشونت  ،بدین سان. جامعه مدنی
زدائی دوران انقالب، جای به 
خشونت گرائی داد و عامل سوم نیز 

بدل  به عامل سوم بازسازی استبداد
  .شد
یک گروه کم  ،با گروگانگیری 
مرکب از شماری دانشجو و  ،شمار

جانشین ملت در مبارزه  ،افراد سپاه
بهای این . با قدرت سلطه گر شد

جانشینی بسیار سنگین شد و هنوز 
. ن را می پردازندآمردم ایران دارند 

نظر اول نه تنها مخالف 
بلکه برنامه ای  ،گروگانگیری بود

ابی به استقالل سیاسی برای دست ی
و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را 

مرتب هشدار می . پیشنهاد می کرد
داد که هر خالئی را قدرت پر می 

پس اجرا نکردن برنامه ای که . کند
قدرت  ،ایران را از سلطه برهاند

باورانی پر می کنند که بنام مبارزه با 
 ،پس از تصرف دولت ،سلطه گر

امری که . شونددستیار سلطه گر می 
این امر واقعیت . واقعیت جست

عامل و (جست زیرا سه استقاللی 
که از عوامل پیروزی )  ویژگی چهارم

  :جای به سه وابستگی دادند ،شدند
قدرت امریکا محور شد و ماند 

وابستگی به خارجی و خارجی شدن (
قای خمینی محور و عمل آو ) دولت 

جرم  ،در بیرون از قلمرو اقتدار او
وابستگی به محور استبداد باز (گشت 

و  هم او فصل الخطاب ) سازی شده
از دست رفتن استقالل انسان (شد 

زادی او در آایرانی در تصمیم و 
  ). گزینش نوع تصمیم 

نظر اول پیش نویس قانون اساسی  
را بر اساس والیت جمهور مردم 

با تشکیل  ،تهیه کرد و نظر دوم
ارت اصل را بر نظ ،مجلس خبرگان

دم از  ،فقیه گذاشت و سرانجام
  .والیت مطلقه فقیه زد

نخستین انتخابات ریاست  
جمهوری عرصه رویاروئی دو نظر 

نظر اول می خواست نامزد  :شد
با رأئی  ،زاد باشد و مردم خودآشدن 

کسی را که صالحیت  ،که می دهند
. برگزینند ،ریاست جمهوری را دارد

بر این بود که رئیس  ،نظر دوم
مهوری را حزب جمهوری ج

بر این . به مردم تحمیل کند ،اسالمی
قای خمینی بسود آگمان بود که 

. مداخله خواهد کرد ،نامزد حزب
یا انتخابات  :قای بهشتی گفته بودآ

انجام نمی شود و یا انجام می شود و 
. بنی صدر رئیس جمهور نمی شود

خود خویشتن را نامزد نیز کرده 
که نظر  دو عامل سبب شدند. بود

اقبال  :دوم نتواند به مقصود رسد
وسیع مردم به بنی صدر و اظهار 
مخالفتشان با سلطه حزب 

قای آبرسرنوشتشان و بیمار شدن 
خمینی و ترس شدید او از سلطه 

او از . قای بهشتی و حزب بر دولتآ
تشخیص صالحیت نامزدها چشم 

ن را برعهده مردم آپوشید و 
درصد رأی  ۷۶رای آگذاشت و 

هم غنای وجدان همگانی  ،هندگاند
را گزارش کرد و هم امکان تکیه گاه 

  . دولت حقوقمدار شدن مردم را
این  ،قای خمینیآ ،در پی انتخاب   
به سران حزب بود که اجازه  ،بار

تقلب در انتخابات به قصد 
  از . را داد» دردست گرفتن مجلس«
  

 3در صفحه 

 چه باید کرد؟
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  ۶۰تشکیل مجلس تا کودتای خرداد 
  ن را صرف شد كه نظر دوم آزماني 

کودتای خزنده برضد نظر اول و 
سازش . والیت جمهور مردم کرد

پنهانی با ریگان و بوش بر 
و ) اکتبر سورپرایز(سرگروگانها 

که برای کودتاچیان نعمت  –جنگ 
 و وارد عمل شدن روزمره  –شد 

خمینی و فعل پذیر شدن قای آ
موفقیت عواملی شدند که مردم، 

  :ندممکن کرد ۶۰ر خرداد کودتا را د
درکار برداشتن موانع  ،نظر دوم 

 ،از جمله ،تصرف قطعی دولت
بود که  ،جانشین ارتش کردن سپاه
فرصت  ،تجاوز ارتش صدام به ایران

از . طالئی را در اختیارش گذاشت
فعل پذیر کردن مردم و  ،این زمان

سرکوب مزاحمان استقرار والیت 
دت وسعت و شتاب و ش ،مطلقه فقیه

بهای فعل پذیر شدن را . گرفت
مردم ایران با از دست دادن یک 
نسل و فرصت رشد و نیز با ویرانی 

  . پرداخت ،عظیم
نکه هشدارها را نظر دوم آبا       

نظر اول توانست جنگ را به  ،نشنید
ترتیبی تصدی کند که صدام از 
پیروزی مأیوس و تن به قبول 

در . پیشنهاد هیأت عدم تعهد بدهد
به دفاع از  ،در کشور ،ان حالهم
زادی و حق مردم بر والیت بر آ

نظر دوم از . سرنوشت خود پرداخت
هیأت خواست سفر به ایران را به 

کودتا کرد و به جنگ . تأخیر اندازد
ادامه داد و ایران را فدای ساختن 

  .دولت والیت مطلقه فقیه کرد
حال اگر به سراغ حقوقی  -ج 

ب روی برویم که بخاطرشان انقال
   ،می بینیم ،داد
 ،قای خمینی در فرانسه بودآوقتی  

بارها . اظهار حق را واجب می شمرد
به او گفتند بنا بر مصلحت عمل کند 

ما  :تا پیروز بگردد و او پاسخ می داد
مأمور به پیروزی نیستیم بلکه مأمور 

چون وارد . به قیام به حق هستیم
به مصلحت نقش روز  ،تهران شد
قای آدر حکم نصب  :شیدافزون بخ

والیت «از  ،مهندس بازرگان
ورد و چون از آسخن بمیان » شرعیه

او انتقاد شد که چرا تعهد خویش در 
والیت جمهور «برابر جهانیان را بر 

 :پاسخ داد ،نقض کرده است» مردم
از راه مصلحت و برای بستن دهان 

اما . چنین کرده است ،قشری ها
ا روز نقش حقوق در تنظیم رابطه ه

به روز کمتر و نقش مصلحت بیشتر 
نجا که تصمیم شورای آتا . شد

انقالب را در باره رسیدگی به 
تقلبهای انتخاباتی نقض کرد و به 

 :قای هاشمی رفسنجانی گفتآ
» منتخبان«مجلس را با همین 

در پاسخ به رئیس  او. افتتاح کنید
جمهوری که از او پرسید چرا نمی 

تخاباتی گذارید به تقلب های ان
مردم رأی  :گفت ؟،رسیدگی شود

ما محض مصلحت و برای . ندارند
این که دنیا نگوید بنا بر استبداد 

رأی مردم را پذیرفته  ًصورتا ،داریم
این ادعای ناقض تعهد در !.  ایم

به مناسبتهای  ،دوران انقالب را
کار از این هم . تکرار کرد ،دیگر

که  –همان مجلس اول  :بدتر شد
میز آتش در اغلب نقاط تقلب انتخابا
به او نامه نوشت که مرتب  –بودند 

باز به . قانون اساسی را نقض می کند
جنگ  :مصلحت متوسل شد و گفت

از . بود و بنا بر مصلحت عمل شد
به قانون اساسی عمل می  ،این پس

بلکه  ،اما نه تنها عمل نکرد. کنم
را ) از دید او حق(چون همان فقه 
مجمع  ،ازگار ندیدبا قدرت مطلقه س

تشخیص مصلحت تشکیل داد و 
مصلحتی را که این مجمع تشخیص 

تقدم و تسلط  ،می داد بر احکام شرع
بخشید و سرانجام نیز دم از والیت 

با جعل  ،پس از او. مطلقه فقیه زد
البته بنام  ،قول و نامه از او

قای خامنه ای را آ» مصلحت نظام«
ر قانون اساسی را تغیی. رهبر کردند

حقوق بی نقش  ،و روز به روزدادند 
مصلحت ها با نقش تر شدند تا تر و 

و امروز که هیچ از حقوق ملی 
یم با مردم ژحقوق انسان رابط ر

یم تجاوز ژکار روزانه ر. ایران نیست
  .به این حقوق است

این واقعیت را که مصلحت را       
قدرت می سنجد و بر ضد حقوق 
و  مردم تحت مهار خود می سنجد

نیز این واقعیت را که مصلحت 
 ،عین مفسدت است ،بیرون از حق

مدلل  ،هر بار از جهتی ،چند نوبت
به قاعده ای  ،در این نوبت. کرده ام

می پردازم که در کتاب در دست 
 ،)درباره استبداد فراگیر(انتشار 

بدان پرداخته ام و چون در مقام 
ن را آ ،پاسخ به پرسشی اساسی هستم

  :ورمآمی 
جامعه تحت استبداد فراگیر،          

خود دستیار استبداد در تقدم مطلق 
مصلحت بر حق می شود وقتی 

تنظیم کننده رابطه ) زور(= قدرت 
توضیح این که قدرت با . می شود ها

به با  توسل  و حق تضاد دارد
. مصلحت خود را توجیه می کند

وقتی استبداد فراگیر نیست، 
تسلط مصلحت بر حق تقدم و برآن 

این سان  این تقدم را . پیدا می کند
پس از حل مشکل توجیه می کند که 

به عمل به حق با توسل به مصلحت، 
اما در جامعه تحت . باز می گردد

استبداد فراگیر، بهمان ترتیب که 
حقوق از یادها می روند، در توجیه 
پندار و گفتار و کردار، مصلحت 
.  جانشین کامل حقوق می گردد

رابطه ها  و نیز  ،نآدر  ی کهجامعه ا
پندارها و گفتارها و کردارها را 
مصلحت تنظیم و توجیه می کند، 
تمام اسباب سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی استقرار استبداد 

این امر که . استگشته فراگیر آماده 
دیگر حقوق رابط قدرت حاکم و 
مردم تحت حاکمیت استبداد 

اما آیا . استفراگیر، نباشند، متصور 
متصور است که در جامعه نیز، 
انسانها حقوق خود را، در زندگی 
خویش و در رابطه با خود و با 

نجا که آتا  یکدیگر، بی نقش کنند
حقوق را از یاد ببرند و مصلحت ها 
را تنها تنظیم کننده رابطه ها کنند؟ 

هرگاه استبداد  :پاسخ پرسش اینست
بر فراگیر می توانست مهار خود را 

جامعه، تا این اندازه کامل کند، 
نظام بسته استبداد فراگیر، پدید 

در چنین نظام . آوردنی می گشت
به تسخیر کامل  هابسته ای، انسان

» قدرت زده«قدرت در می آمدند و 
 که، بلبیماری ای نه چون جن زده(

) درمان ناپذیر و مرگ آور بیماریی
می گشتند و به مرگ دسته جمعی، 

 -و نظام اجتماعی حیات آنها 
سیاسی استبداد فراگیر، به پایان می 

اما از زمانی که مصلحت ها با . رسید
زندگی روز مره انسان، تضاد پیدا می 

می حیات از  اند و ویرانگریهایشنکن
، غریزه حفظ حیات و حقوق کاهند
را به جنبش بر  هاانسان زندگیذاتی 

هر  ،بدین خاطر. می انگیزند
الن شکست جنبشی، بنفسه، اع

. استبداد، از فراگیر و غیر آنست
وجدان همگانی به حقوق جمعی و 
حقوق انسان، هر اندازه غنی تر و 
شفاف تر، دوران استبداد کوتاه تر و 

سیاسی بسته، باز و  –نظام اجتماعی 
  .تحول پذیر تر می شود

از این رو، هیچ کار مهمتر از      
یادآوری حقوقمندی انسان به او و 

و حقیقت و واقعیت که این د
مصلحت بیرون از حق، مفسدت 
است و مصلحت را قدرت  بر ضد 
حقوق انسان و جامعه می سنجد، 

چرا که بهمان ترتیب که . نیست
انسانها حقوق را تنظیم کننده رابطه 
ها و توجیه کننده پندارها و گفتارها 
و کردارهای خود می کنند، استبداد 
ه را ناممکن می سازند چه رسد ب

  .استبداد فراگیر
در زمان ما، در ایران، این       

واقعیت که قدرت حاکمی با تمایل 
به استبداد فراگیر، نتوانسته است 
حقوق را از یادها ببرد و مصلحت را 
یکسره تنظیم کننده پندارها و 
گفتارها و کردارها بگرداند، بیانگر 
پیروزی جریانی است که به استناد 

سان، به حقوق ملی و حقوق ان
استبداد فراگیر در حال استقرار، نه 

و بطور پی گیر ایرانیان را به  هگفت
بازیافتن حقوق خویش فراخوانده 

در مبارزه با استبداد، بر . است
حقوق ایستاده است و مصلحت 

از بیرون از حق را مفسدت خوانده و 
 ،ن زمان که به یمن انتقاد از خودآ

بهیچ بهانه ای، مصلحت را  ،دیگر
توجیه گر پندار و گفتار و کردار 

  و. خود نکرده است
واقعیت سوم و بس مهم اینست  – ۳

از میان  ،که صاحبان نظر اول
برداشتن ستون پایه های قدرت را 

با وجود . وجهه همت خویش کردند
مقاومت شدید صاحبان نظر دوم و 

 ،نهاآقای خمینی از آحمایت 
شناسائی کردن ستون پایه ها و 

ه  برای از میان برداشتن تدابیری ک
 ،نها سنجیده و بکار برده شدندآ

تجربه ای گرانقدر در اختیار نسل 
در استقرار دولت حقوقمدار  ،امروز

و بازپس دادن مسئولیت به مردم در 
تصدی والیت جمهور مردم و تکیه 

  . گاه دولت حقوق مدار است
اینک که می باید  ،بدین قرار      

لیم استبداد مشکل را نه از راه تس
ویرانگر شدن که از راه تدارک 
اسباب تصدی والیت جمهور مردم 

جنبش ویژگی  ،توسط مردم حل کرد
ماده آن آپنجمی پیدا می کند و 

شدن مردم است برای برعهده 
گرفتن مسئولیت برپا نگاه داشتن 

  :دولت حقوقمدار متکی به مردم
در دستور کار قراردادن از میان      

پایه های قدرت و  برداشتن ستون
تدارک اسباب استقرار والیت 
جمهور مردم از راه مراقبت در عمل 

ویژگی یا عامل به پیش بردن  ۵به 
جنبش و جامه عمل پوشاندن به 
اصول دوازده گانه که استقرار والیت 
جمهور مردم را قطعی و بی بازگشت 

  .می کند
هر  ،انگیزه و رهبری ،بدین قرار     

می باید ایجاد  مردم خود ،دو را
کنند و به شرح باال باید ایجاد کنند 

وردن آنها کسی توانائی پدید آو جز 
هرکس " بر اصل ،انگیزه و رهبری را

 ،"خود خویشتن را رهبری می کند
در  ،از جنبش کاوه تا امروز. ندارد

تصدی این  ،همه جنبش های پیروز
در . مهم با مردم بوده است

یگر جنبشهای پیروز جامعه های د
  . نیز
نها که تجربه جنبش پیروز آ    

انقالب را رها نکرده اند و ایستاده 
همچنان در حال ایرانیان را  ،برحق

به ایستادن بر حق و پیوستن به عبور 
تش فرا می خوانند و به آکنندگان از 

روز  ،نها مژده می دهند که نوروزآ
نزدیک  ،پیروزی بر نظام ضحاکی

  .است
  
نامه  ،ریو دانشجوی دیگ  ٭

  :ای به این شرح نوشته است

  
من یک جوان .قای بنی صدرآسالم    
حدود یک .ساله ی ایرانی هستم ۲۱

سال است که در مورد شما تحقیق 
و   میکنم و اعتقاد دارم که شما به ایران

 .یده اایرانی خیانت نکرد
اما در تلویزیون ایران هر ساله چه     

من .حرف هایی که پشت سر شما میزنند
را  ۶۰و  ۵٩روزنامه های کیهان سال 

ه خواندم وفهمیدم که شما خیانت نکرد
 .یدا

وال از شما داشتم که ئمن چند س   
 :بدهیدراست  هایاستم به من جوابومیخ
یا شما کتاب روایت فروپاشی آ:الف

یک انقالب از علی غریب را خوانده 
  اید یا خیر؟
 14مدن حوادث آبه وجود  علت:ب .بله این کتاب را خوانده ام :پاسخ
  در دانشگاه چه بود؟ 59اسفند 
قای آبدین خاطر که  :پاسخ

مرداد  ۲۸خمینی بخاطر نقشی که در 
با مصدق دشمنی داشت و  ،داشت

حزب جمهوری اسالمی می خواست 
دولت را تصرف کند و استبدادی را 

قای آ ،بعد از کودتا. برپا کند که کرد
م نظا«هاشمی رفسنجانی مدعی شد 

!. تک حزبی هستند» های انقالبی
پاسخ تفصیلی خود را در کتاب 

می توانید پیدا » اسفند ۱۴غائله «
این کتاب که در نزدیک به . کنید
قوه قضائیه «صفحه از سوی  ۱۰۰۰

در نوع  ،یم انتشار یافته استژر» 
اگر بی مانند نباشد  ،در دنیا ،خود

زیرا سندی قطعی بر . کم مانند است
بدادی با گرایش درخدمت است

چرا حزب جمهوري با شما مخالف :ج . فراگیر بودن دستگاه قضائی است
  بود؟

پاسخ  ،در پاسخ به پرسش پیشین 
رهبری این . این پرسش نیز داده شد

خط سید ضیاء طباطبایی «حزب در 
از عوامل کودتا برای استقرار رژیم 

 59د اسفن14چرا در روز :د .یعنی استبداد وابسته بود» پهلوی
 مرگ بر بهشتي  ا شعارهگروه  بعضي

با بهشتي بد  مگر شما ميدادند؟
  بوديد؟

راستی اینست که او با  :پاسخ 
انتخاب من به ریاست جمهوری 
مخالف بود و می خواست محور و 

البته من با . همه کاره دولت باشد
مخالف بودم » مرگ بر«دادن شعار 

  .و هستم
  بود؟ كدامهاعوامل سقوط شما :پ 

پاسخ این پرسش را در کتابهای  
خیانت به امید و درس تجربه و 
توانائی و ناتوائی و نامه ها به آقای 

در همین . خمینی و دیگران می یابید
در پاسخ به پرسش اول نیز  ،نوشته

 .این عوامل را می شناسید
يا شما با نظريه ي واليت فقيه آ:ت

  مخالف بوديد؟
  .بله مخالف بودم  :پاسخ 
ا شما و ناصر كاتوزيان قانون يآ:چ

اساسي را نوشتيد يا بهشتي با 
  ديگران؟

اگر مراد شما از پیش نویس  :پاسخ 
ن را کمیسیونی آ ،قانون اساسی باشد

وزیر  ،که در دفتر دکتر سحابی
مشاور در حکومت مهندس بازرگان 

من نیز . تهیه کرد ،تشکیل می شد
و اگر . عضو این کمیسیون بودم

اساسی است که  مقصود قانون
من نیز  ،مجلس خبرگان تهیه کرد

  .ن مجلس بودمآعضو 
قاي خميني به يكباره با شما آچرا :ح

  مخالف شد؟
آقای خمینی به یکباره : پاسخ 

در پاسخ به پرسش . مخالف نشد
اول، پاسخ این پرسش شما داده 

در این جا یادآور می . شده است
شوم که با وجود تقلب در انتخابات 

ول و تحمیل نخست وزیر مجلس ا
با  ،بنا بر مصلحت ،، به اشتباه...و

قای خمینی در آقانون شکنی های 
در حضور . علن مخالفت نمی کردم

  .از او انتقاد می کردم ،و در نامه ها
چرا شما با نخست وزيري رجايي :خ

مخالف بوديد و هميشه اختالف 
  داشتيد؟

. به این دلیل که الیق نبود :پاسخ 
ای خمینی تحمیل کرد به قآاو را 

این دلیل که با رئیس جمهوری 
فرزند او نزد مرحوم . ضدیت کند

دکتر سنجابی نیز رفته  و به او 
نخست وزیر  :پیشنهاد کرده بود

بشوید بشرط این که با بنی صدر 
 ! مخالفت کنید

قايان رفسنجاني و خامنه اي آچرا  -د 
  با شما مخالف بودند؟

ست که پاسخ این پرسش همان ا 
چرا مناظره اي كه قرار بود شما  -ذ   .در پاسخ به پرسش پیشین شما دادم

قايان رجايي رفسنجاني خامنه اي آبا 
  و بهشتي داشته باشيد انجام نشد؟

زاد وحشت داشتند آنها از بحث آ 
خرداد  ۲۵در . قای خمینی نیزآو 
می خواهید  :در خانه خود گفت ،۵۹

گوئید بروید در تلویزیون به دنیا ب
متصدیان امور دولت همه خرابند؟ 

می خواهیم به بحث  ،نه :پاسخ دادم
آزاد بنشینیم تا دنیا داوری کند میان 

 .جانبدار حق و زورگویان
اري حزب ذيا شما در بمب گآ - ر

  جمهوري دست داشتيد؟
ن را آبیانیه ای نیز صادر و . خیر 

 .محکوم کردم
من شنيدم كه قرار بود در دوران  -ز 
تش آياست جمهوري شما جنگ ر

يا واقعيت دارد و آ.بس و تمام بشود
اگر بله پس چرا ادامه پيدا كرد؟ 

وال را با سند معتبر ئجواب اين س
  !بدهيد

این سندها . درست شنیده اید 
نها عبور از بحران آیکی از . بسیارند

قای هاشمی رفسنجانی آنوشته 
او از پیشنهاد  ،در این کتاب. است

ها و اینکه بنی صدر می غیر متعهد
ن جنگ را تمام آخواهد بر اساس 

نوشته  ،کند اما امام نمی گذارد
استم بدانم اگر شما ومي خ - ژ .است

 58روزنامه هاي انقالب اسالمي سال 
را داريد در سايتتان براي دانلود  59و 

ضمنا كتاب هايي كه در .بگذاريد
د وسايتتون هست دانل

ي خواهش ميكنم نحوه .نميشود
  .دانلود كردن را بگوييد

کوشش خواهد شد این کار انجام  
 .گیرد

االن .اهد واقعيت را بگوييدودلم مي خ
پس  .كه شما در قدرت نيستيد

حتي اگر به ضرر  ،راستش را بگوييد
چون شما يك حقوق . خودتان باشد
 .دان هستيد

  موفق باشيد 
۲/۱ /۱۳۸۹ 
در پایان نامه  ،دانشجوی عزیز این  

واقعیت  ،ز من خواسته استا ،خود
. را بگویم حتی اگر به زیانم باشد

پاسخها که به پرسش اول و 
انتقاد از خود  ،پرسشهای او داده ام

و اما باید به او خاطر . نیز هستند
نها که تجربه انقالب را آنشان کنم 

جز حقیقت نمی  ،رها نکرده اند
زیرا . گویند و نمی توانند بگویند

در دل  که دترک حق سبب می شو
آتشی که استبداد برافروخته است، 

دروغ زبان . دندرجا خاکستر شو
قدرت «رسمی استبدادیان است زیرا 

زبان ایستادگان اما . شده اند» زده
چرا که با  .بر حق، راست است

نها سرد می آتش برآ ،ایستادن بر حق
از غفلت از  ،شود و جمهور مردم

یند و نوبت آحقوق خویش بدر می 
تش استبداد را آی شود که ن مآ

  .خاکستر کند
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در كشور، گسترش فقر چه وسعت و 
شدتي را مي بايد پيدا كرده باشد 
كه رئيس جمهور قالبيش، نيز به 
زير خط فقر رفته باشد و اين برغم 
؟ !دريافت حقوق رياست جمهوري
 –سياستي را كه مافياهاي نظامي 

مالي تعقيب مي كنند، تخريب 
ه و قرار دادن مردم نيروهاي محرك

ايران تحت فشار فقر از سوئي و فشار 
تهديد به جنگ و مجازات اقتصادي از 

هرگاه مردم ايران . سوي ديگر است
نيك بيانديشند، در مي يابند كه كم 
. بها ترين كار، جنبش همگاني است

اين جنبش چون پيروز شود، استقالل 
و آزادي و دولت حقوقمدار بدست مي 

اي محركه در رشد بكار آيد و نيروه
  .مي افتند

در فصل چهارم، قسمت سوم از       
فهرست اسامي اعضاي مافياها 
دراختيار خوانندگان قرار مي گيرند 
كه از ابتداي انقالب بدين سو تشكيل 

اين  – 1يادآور مي شود كه . يافته اند
اسامي در تحقيق ها در باره مافياها 
آمده اند و قصد، انتشار فهرست 

 – 2و . مومي اعضاي مافياها استع
بديهي است اعضائي را مرگ در ربوده 

به ندرت، كساني از سلك  – 3است و 
  .  مافياها خارج شده اند

و در فصل پنجم، خبرهاي       
تجاوزها به حقوق انسان از نظر 

  :خوانندگان مي گذرند
  
  

ــا از   ــدار اوبامــ ديــ
افغانســـتان و ديـــدار 
كـــرزاي از چـــين و 

ــران و  ــدام .. .ايـ كـ
هدف را تعقيـب مـي   

  كنند؟
  
  

استراتژی ضـد شـورش 
ـــــال ـــــان ح  ،و در هم

ــا تولیــد مــواد  نــرمش ب
  مخدر در افغانستان؟

  
استراتفور   ،۲۰۱۰مارس  ۲۹در     
ای در باره  » گزارش ویژه«

دارای . افغانستان انتشار داده است
  :این نکات

بتدریج که امریکا خویشتن را از  
توجه خود را  ،بند عراق رها می کند

بیشتر بر افغانستان متمرکز می 
بنایش بر تثبیت وضعیت . گرداند

استراتژی ضد . این کشور است
شورش جدید در هدفی که تثبیت 

با .  ملحوظ است ،وضعیت باشد
کاستن از میزان شرکت قوای 

نرم کردن  ،امریکا در درگیریها
سیاست نابودکردن مزارع خشخاش  

 ری کهنهم در کشوآ.  همراه است
درصد تریاک دنیا را تولید می  ۹۰
جانشین کردن کشت خشخاش . کند

موضوع  ،با زراعت های دیگر
تدابیری است  که در دراز مدت می 

می باید  ،از این رو. باید نتیجه دهند
در حال . بهترین تدبیرها را سنجید

مد و آتولید تریاک منبع در ،حاضر
زندگی هزاران روستائی افغانی 

بسیاری  ،نهاآن برافزو. است
ایرانی و پاکستانی و  ،بازیگران دیگر

از  ،مافیاهای روسی و مقامات افغانی
 ،رهگذر تولید و تجارت مواد مخدر

  .سود به جیب می زنند
 ۲۴در کنفرانس ناتو که در        

 ،مارس در بروکسل تشکیل شد
 ،سخنگوی ناتو ،پاتوریآجیمس 

مدیر کل  ،پیشنهاد ویکتور ایوانو
ه مبارزه با مواد مخدر را رد ادار
او پیشنهاد کرده بود سپاهی . کرد

خاص برای  از میان بردن مزارع 
کشت خشخاش در افغانستان تشکیل 

روسیه هم بازار  ،سال ۲۰طی . شود
مواد مخدری است که از افغانستان 
روانه بازارهای جهان می شود و هم 
راه حمل و نقل این مواد و بعد از 

بازار بزرگ هروئین دومین  ،اروپا
  . است

با وجود این واقعیت که سالمت  
بخصوص جوانان در  ،مردم

 ،کشورهای مصرف کننده مواد مخدر
ایجاب می کند تولید و تجارت مواد 

اما  ،مخدر از میان برده شوند
همانطور که در حمله اخیر ناتو به 

صلح با  ،هلمند مشاهده کردیم
محلی ها در گرو اینست که دست به 
  . ترکیب مزارع مواد مخدر زده نشود

کشت خشخاش در جنوب و شرق      
افغانستان انجام می گیرد یعنی در 
مناطقی که دولت حضور چندانی 

به اندازه  ،تنها در هلمند. ندارد
تریاک تولید می  ،تمای افغانستان

  . شود
تولید کنندگان دیگر تریاک،  

عبارتند از میانمار و پاکستان و 
اما این کشورها . مکزیک الئوس و

. ن را تولید می کنندآبخش کمی از 
در سالهای  ،سیاآجنوب شرقی 

 ،۱۹۸۰و بیشتر در سالهای  ۱۹۷۰
بیشتر از همه جا تریاک تولید می 

تولید تریاک در  ،ن زمانآ. کرد
مصرف داخلی را تأمین  ،افغانستان
 ،۱۹۹۰در سالهای . می کرد
ید یکی از بزرگ ترین تول ،افغانستان

 ۵۰ ،کنندگان تریاک شد و به تنهائی
بهمان . ن را تولید کردآدرصد 

نسبت که افغانستان بر تولید خود 
راه های انتقال تولید به  ،می افزود

نقاط مختلف جهان اهمیت می 
سیا بر آوقتی جنوب شرقی . یافت

چین و  ،بازار مواد مخدر مسلط بود
تایلند راه رساندن تریاک و هروئین 

و حاال که تولید . ها بودندبه بازار
 ،کننده اول افغانستان گشته است

ایران و پاکستان و  ،بطور عمده
سیای میانه راه های حمل این مواد آ

  .به بازار ها شده اند
بیشترین سود از تجارت مواد  

مخدری که در افغانستان تولید می 
محل تجارت . شوند، بدست می آید

و تحصیل سود نیز در بیرون از 
پول حاصل از  .فغانستان استا

میلیارد دالر  ۶۵ ،تجارت این مواد
برابر  ،مدآاین در. ورد می شودآبر

و (تولید ناخالص ملی کروآسی 
مد ایران از فروش نفت آدرحدود در

 ،ورد سازمان مللآبنا بر بر).  است
تولید و تجارت  ،۲۰۰۹در سال 

برای افغان ها  ،تریاک و هروئین
مد داشته است آرمیلیارد دالر د ۳/۲

درصد تولید ناخالص داخلی  ۱۹که 
  .افغانستان است
آمد افغانها نسبت در :انقالب اسالمی

به درآمد حاصل از تجارت ترياك و 

هروئيني كه در افغانستان توليد مي 
اين سهم . درصد است 5/3شود، تنها 

تاجران «ناچيز افغانها و آن سهم كالن 
 ، بنفسه گوياي چرائي گرفتار»مرگ

شدن افغانستان به جنگ بي پايان 
افزون بر اين، همانطوركه نفت . هستند

و قهر علت و معلول يكديگر در منطقه 
شده اند، توليد مواد مخدر، ربط 

افغانستان، همزمان . مستقيم با قهر دارد
به جنگ و توليد مواد مخدر گرفتار 

شگفت آور اين كه اين بار . شده است
در برابر  امريكا مي خواهد با نرمش

توليد ترياك و هروئين، در افغانستان 
  !صلح برقرار كند؟

جریان تریاک و هروئین از  
افغانستان به بیرون و جریان پول به 

خود از عوامل  ،داخل افغانستان
چرا که بخشی از . ادامه جنگ است

بودجه طالبان و القاعده از این پول 
نجا که تریاک آو از . تأمین می شود

کنترل  ،ستان تولید می شوددر افغان
ن به خارج از آراههای حمل 

ایران و روسیه و  ،افغانستان
اهمیت به تمام پیدا کرده ) پاکستان(

  . است
  
  :توليد ٭
  

تریاک و هروئین  ،از شیره تریاک 
و مورفین و کودئین و مواد دیگر 

تولید مورفین در . حاصل می شوند
تولید شد و در پزشکی  ۱۹قرن 

فت و هنوز نیز کاربرد کاربرد یا
زود جذب بدن می  ،هروئین. دارد

از تریاک  ،شود و در قرن بیستم
همه کشت را وارد بازار . مدآبدست 

 ،تن ۱۲۰۰۰هم اکنون . نمی کنند
ذخیره  ،برابر مصرف دو سال دنیا

درصد از این ذخیره  ۱۰تنها .  دارند
. در دست کشتکاران افغانی است
 بقیه در کنترل جنگجویان و
مافیاهائی است که تجارت مواد 

این . مخدر را در دست دارند
هم بکار تنظیم بازار از  ،ذخیره

جهت باال نگاهداشتن قیمت و هم 
ن می آید که در صورت از بین آبکار 

 ،برده شدن کشتزارهای خشخاش
  . کمبود تولید جبران شود

به معامله گران  ،بعد از تولید شیره 
ش از نها پیآفروخته می شود و 

به  ،ن به خارج از پاکستانآانتقال 
تبدیل می ... تریاک و هروئین و

کشتکاران و  ،در افغانستان. کنند
 ،در همکاری با یکدیگر ،معامله گران

ورده آسازماندهی بی نقصی پدید 
  . اند
درصد از شیره تریاک  ۶۰حدود       

مقدار . تبدیل به هروئین می شود
می کمتری نیز به مورفین تبدیل 

از کشور صادر می  ،نآپس از . شود
تأسیسات تولید تریاک و .  شوند

هروئین و مورفین بر سر راه حمل 
این مواد به ایران و روسیه و 

 ۱۰از هر .  قرار دارند) پاکستان(
کیلو هروئین بدست  ۱ ،کیلو تریاک

حمل و نقلش  ،از این رو. می آید
بخصوص که بوی . سان تر استآ

و هر کیلو . ردتریاک را نیز ندا
کیلو تریاک ۱برابر  ۱۰۰هروئین 

  . قیمت دارد
تولید مواد شیمیائی الزم برای       

تولید هروئین و مورفین در 
 ،از این رو. افغانستان مشکل است

سازمان مبارزه با مواد مخدر 
 ،ازورود این مواد به کشور ،افغانستان

 ۱۳ساالنه به . جلوگیری می کنند
  .اد نیاز استهزار تن از این مو

مواد مخدر از سه راه عمده از  
 :افغانستان به دنیا صادر می شوند

ن از طریق ایران آدرصد  ۴۰حدود 
درصد از  ۳۰حدود . صادر می شود

طریق پاکستان صادر می شود و 
. سیای میانهآدرصد از راه  ۲۵حدود 

. درصد بقیه از راه های دیگر ۵و 
تاجران این مواد را به همه جای 

نیا صادر می کنند اما بازارهای د
نها اروپا و روسیه و ایران آعمده 
  .هستند

  
  ایران* 
  
سیای جنوبی آراه ارتباطی است که  

و خاورمیانه و ترکیه را متصل می 
ورده های مجاز و آکند و همه فر

ممنوع از این راه به کشورهای 
در . مختلف حمل و نقل می شوند

 ۲۸درصد تریاک و  ۸۰  ،۲۰۰۷
د از هروئینی که در دنیا کشف درص
از سال . در ایران کشف شدند ،شدند
در زد و خوردهای مسلحانه  ،۱۹۷۹

میان افراد نیروهای انتظامی ایران و 
تن  ۳۶۰۰ ،قاچاقچیان مواد مخدر

  . از قوای انتظامی کشته شده اند
نکه افغانستان مرکز اول آپیش از       

ایران  ،تولید تریاک در جهان شود
ف کننده تریاک بود و حمل و مصر
ن در کشور بمیزان کم انجام آنقل 

 ،۱۹۹۰در سالهای . می گرفت
وضعیت تغییر کرد و ایران راه عمده 
قاچاق مواد مخدر به کشورهای 

ایران خود نیز . ثروتمند غرب شد
مصرف کننده عمده تریاک و مواد 

درصد مصرف دنیا  ۱۵(مخدر است 
ن عبور مواد مخدری که از ایرا!!).  

از طریق ترکیه و یا  ،داده می شوند
. ذربایجان  به اروپا برده می شوندآ

راه ترکیه مهمترین راه است زیرا بنا 
درصد مواد مخدر  ۸۰ ،وردهاآبر بر

  .از این راه به اروپا برده می شوند
مواد مخدر از سه راه عمده وارد       

از افغانستان  - ۱  :ایران می شوند
از راه زمینی و  – ۲ بطور مستقیم  و

مقدار  – ۳دریائی از پاکستان و 
این . اندکی نیز از راه ترکمنستان

از دو  ،نجاآمواد به شمال ایران و از 
به اروپا و روسیه برده می   ،راه عمده 

مواد مخدری که از  -۱ :شوند
افغانستان بطور مستقیم وارد ایران 

از شمال دشت کویر به  ،می شوند
از تهران به . شوند تهران برده می

ذربایجان حمل می آترکیه و یا 
بیشتر موادی که از طریق  - ۲. شوند

وارد ایران  ،از راه خشکی ،پاکستان
از جنوب کویر لوت به  ،می شوند

. اصفهان و تهران برده می شوند
مواد مخدری که از راه دریا وارد 

از دو بندر عباس و  ،ایران می شوند
رد می چاه بهار  به ایران وا

بخشی از این مواد به شمال .شوند
نجا به ترکیه و آایران و از 

بخش . ذربایجان حمل می شوندآ
دیگری به عربستان و عراق برده می 

نها در محل آشوند که قسمتی از 
مصرف می شوند و بقیه به اروپا 

  . حمل می شود
مواد مخدر  ،در خاک ایران     

عمدتا توسط خودرو و کامیون حمل 
کشف و ضبط مواد . ل می شوندو نق

مخدر در همه نقاط ایران انجام می 
گیرند اما بطور عمده در مرزهای 

ایران با افغانستان و پاکستان و مسیر 
  . یندآمرکزی و تهران بعمل می 

روابط قومی، نقش عمده ای در      
. قاچاق مواد مخدر بازی می کنند

چنانکه بلوچها که در ایران و 
غانستان زندگی می کنند پاکستان و اف

و بدون مزاحمت در این سه کشور 
به قاچاق این  ،مد می کنندآرفت و 

نکه بیمی آمواد نیز می پردازند بی 
از مقامات این سه کشور داشته 

قاچاقچیان بلوچ، افراد . باشند
مسلح دارند که به اسلحه سنگین 
مجهزند و بیشترین مواد مخدر را به 

نکه راه آحال . ایران قاچاق می کنند
شمالی برای قاچاقچیان امن نیست 
و قاچاقچیان پیاده و یا بوسیله شتر 
و خر و اغلب با جا سازی مواد 

مواد  ،مخدر در شکم این حیوانها
  . مخدر را به ایران قاچاق می کنند

 ،در رویاروئی با قاچاقچیان بلوچ     
نست که  آدولت ایران نگران 

یان جدائی طلبان مسلح با قاچاقچ
جدائی . شریک و همدست شوند

 ،طلبان بلوچ در بلوچستان ایران
گزارشهای جدید در . بسیار فعالند

باره زد و خوردها و کشف و ضبط 
مواد مخدر در مرزهای ایران با 

حاکی از  ،بلوچستان پاکستان
نزدیک شدن قاچاقچیان به تجزیه 

  .طلبان هستند
اما گروه های درکار قاچاق مواد       

از راه ایران چندان شناخته  مخدر
اما با توجه به اهمیت مواد . نیستند

مخدری که از راه ایران قاچاق می 
قاچاق این که  یشوند و تجهیزات

می  ،حجم از مواد مخدر الزم دارد
توان گفت که این گروهها می دانند 
چه می کنند و کار خود را خوب 

سامانه  ،در حقیقت. انجام می دهند
خدر باید در سطح باال قاچاق مواد م

احتمال قوی می . سازمان یافته باشد
رود که دست دولت ایران در 

منابع . سازماندهی درکار باشد
خاطر نشان می  ،استراتفور در ایران

کنند که افراد سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران و فرماندهان 
نظامی بر عبور مواد مخدر از مناطق 

ارند اشراف د ،تحت حفاظت خویش
و حق العبور زیادی دریافت می 

باتوجه به مشکالت اقتصادی . کنند
نها روبرو است و نیز آکه کشور با 

مد از مواد مخدر قابل آدر ،مجازاتها
ن چشم آمالحظه است و اینان از 

  .نمی پوشند
با توجه به ارزش مواد مخدری        

که از طریق ایران قاچاق می شوند تا 
 ۲۰ ،کنندهرسیدن به دست مصرف 

حدود . (ورد می شودآمیلیارد دالر بر
درصد تولید ناخالص داخلی  ۵

مشکل می توان باور کرد که ) ایران
دولتی که جغرافیای کشور تحت 

مساعد قاچاق مواد مخدر  ،اداره اش
سخت با قاچاقچیان مبارزه  ،است
برای این که تنها از قاچاقچیان  ،کند

. خارج از سیستم حق العبور بگیرد
کشف و ضبط مواد مخدر در همه 
جای کشور انجام می گیرد اما به 

قاچاقچیانی تحت  ،احتمال قوی
تعقیب قرار می گیرند و مواد 
مخدرشان ضبط می شود که از 

در سامان  ،یمژهمکاری با مقامات ر
سرباز می  ،دادن به تجارت این مواد

شماری از  ،در ماه های اخیر  .زنند
ق مواد مخدر ایرانیانی که بکار قاچا

سیا نیز آدر جنوب شرقی  ،مشغولند
این دستگیریها . دستگیر شده اند

نست که قاچاقچیان آحاکی از 
ایرانی مواد مخدر قلمرو جغرافیائی 

  .کار خود را گسترش داده اند
  

 5در صفحه 

 ؟یک منطقهجهانی متمرکز بر
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  : پاکستان* 
  

بخشی از مواد مخدر که از طریق      
توسط  ،پاکستان قاچاق می شود

بنا بر . می شود طالبان قاچاق
ورد اداره مواد مخدر و جنایت آبر

در سالهای  ،سازمان ملل متحد
مد طالبان از آدر ،۲۰۰۸تا  ۲۰۰۵

 ۶۰۰تا  ۴۵۰ ،قاچاق این مواد
  . میلیون دالر بوده است

مواد مخدر از مرزهای افغانستان       
. و پاکستان وارد پاکستان می شود

یکی راه از جنوب افغانستان به کویته 
Quetta این محل هم مرکز . می رود

فعالیت طالبان و هم از مراکز 
نزدیک . قاچاق مواد مخدر است

یک چهارم مواد مخدری که وارد 
از طریق  ،پاکستان می شود

.  بلوچستان به ایران حمل می شود
راهی است که به بندر  ،راه مهم دیگر

 ،در این بندر. کراچی ختم می شود
. قر هستندمافیاهای مواد مخدر مست

مواد مخدر به نقاط  ،از کراچی
این . مختلف جهان حمل می شوند

مواد توسط کشتی و هواپیماهای 
عمده این . تجارتی حمل می شوند

مواد به چین و هند و میانمار برده 
  . می شوند

  
  :آسیای میانه*  
  

مواد مخدری که از طریق شمال       
سیای میانه حمل و از آافغانستان به 

راه به کشورهای مصرف  چندین
خبر بنا بر . کننده برده می شوند

  ،۲۰۰۸در سال  ،سازمان ملل متحد
کشف و ضبط مواد مخدر  بیشترین

اما . مده اندآدر تاجیکستان بعمل 
این امر بدان معنا نیست که بیشترین 
این مواد از راه این کشور قاچاق 

تنها نشان می دهد در کدام . شده اند
مواد  کمتر سازمان  کشور قاچاق این

  . یافته اند
مواد مخدر  ،بدون تردید     

افغانستان که از طریق شمال این 
از کشورهای  ،کشور صادر می شوند

ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان 
اما بیشترین . عبور داده می شوند

این مواد از طریق ترکمنستان به 
  . روسیه قاچاق می شوند

رز ترکمنستان ایاالت افغانی هم م    
از مهمترین ایالتهای تولید کننده 

نزدیکی راه نیز . مواد مخدر هستند
و . به بازار مصرف نیز این راه است

چون غرب افغانستان به شرق 
کار بر  ،ترکمنستان بیابانی است

سان و بر مبارزه آقاچاقچیان 
کنندگان با قاچاق مواد مخدر 

مرز افغانستان و . مشکل است
پست و بلند  ًز نسبتاازبکستان نی

نیست اما از مناطق تولید مواد مخدر 
باید این مواد را از راه . دور است

رودخانه به ازبکستان برد که راهی 
تاجیکستان راه عبور . سخت است

سیای میانه است اما آمواد مخدر به 
منطقه کوهستانی و کم جمعیت و 
. حمل مواد مخدر بسیار مشکل است

یان مواد مخدر قاپاقچ ،بدین ترتیب
که از راه جنوب ترکمنستان قاچاق 

از حمایت بسیاری از  ،می کنند
یکی از . طوایف برخوردار است

طایفه ای  ۵بزرگ ترین طایفه ها از 
که بر سیاست ترکمنستان مسلط 

حامی ،یعنی طایفه ماری ،هستند
این طایفه از . قاچاقچیان است

داشتن نقشی در دولت بازداشته شده 
عوض و برای اینکه به در . است

دستش در  ،دولت وفادار بماند

تجارت مواد مخدر بازگذاشته شده 
  .است

مرزهای ترکمنستان و افغانستان       
. چندان در مهار دو دولت نیستند

زیرا منطقه بیابانی و خالی از سکنه 
است و قاچاقچیان از  هرجا 

توانند وارد ترکمنستان بخواهند می 
ن، در معرض با وجود ای.  شوند

هجوم راه زنانی  قراردارند که در 
پی غنیمت گرانبها، از جمله مواد 

اینست که  . مخدر، هستند
قاچاقچیان ترجیح می دهند راه 

واقع در مرزهای  ،دراز و سخت تر
. ایران و ساحل مرغاب را برگزینند

وقتی قاچاقچیان مواد مخدر را از 
تحت حمایت  ،بیابان عبور دادند

نجا آاز . ی قرار می گیرندطایفه مار
تحت حمایت این  ،تا مرز قزاقستان

طایفه مواد مخدر حمل می شوند و 
به شمال  ،از طریق قزاقستان ،نجاآاز 

محل   ،از جمله مسکو ،روسیه
 ،در روسیه. برده می شوند ،مصرف

تجارت مواد مخدر در اختیار 
مافیاهای روسیه برخوردار از 

ت و حمایت عناصری ازسازمان امنی
  .قرار دارد ،اطالعات روسیه

  
  :بازار مواد مخدر*
  

بیشترین مواد مخدر افغانستان به      
ایران و  :سه بازار عمده می رود

درصد از  ۶۶ ،این سه. روسیه و اروپا
تولید مواد مخدر افغانستان را 

بنا بر ارزیابی .  مصرف می کنند
درصد تریاک  ۴۲ایران  ،انجام گرفته

نکه آحال . ی کنددنیا را مصرف م
هروئین بیشتر در روسیه و اروپا 

و در  ۲۱در روسیه . مصرف می شوند
درصد مصرف هروئین در  ۲۶اروپا 
 ،۱۹۹۰در سالهای اول . جهان

اما در . روسیه معبر مواد مخدر بود
شمار  ،۱۹۹۹و  ۱۹۹۸سالهای 

برابر  ۴مصرف کنندگان این مواد 
  . شد

مواد مخدر  ،در این سالها       
افغانستان به چین نیز راه بازکرده 

درصد مواد  ۲۵ ،وردآبنا بر بر. است
مخدری که در چین مصرف می 

از افغانستان وارد چین می  ،شوند
  . شوند

به امریکا که بزرگ ترین مصرف        
کمتر از  ،کننده مواد مخدر است

از افغانستان مواد  ،مناطق دیگر
علت نیز . مخدر صادر می شود

مواد مخدری که در  اینست که
امریکا مصرف می شوند از کلمبیا و 

  . مکزیک وارد این کشور می شوند
پاکستان و ایران و ترکیه از      

تجارت مواد مخدر افغانستان 
در حالی . بیشترین سود را می برند

. که روسیه بیشترین زیان را می برد
 ،ورد دولت، در روسیهآبنا بر بر

بابت ورود و میلیارد دالر  ۱۷ساالنه 
مصرف مواد مخدر پرداخت می 

  .شود
پيش از انتشار اين  :انقالب اسالمی

، خبر دستگيري »گزارش ويژه«
اعضاي يك شبكه پول شوئي در 

انقالب (بحرين و كويت انتشار يافت 
بنا بر خبر، پول ). 746اسالمي شماره 

متعلق به سپاه پاسداران و حاصل از 
لها سا. قاچاق مواد مخدر بوده است

پيش، نخستين بار، انقالب اسالمي 
گزارشي را منتشر كرد كه چسان 
مافياي دولتي بعنوان مبارزه با قاچاق، 

آن . رقيبان خويش را حذف مي كند
زمان، اعضاي رهبري مافياي دولتي 

اينك . مواد مخدر را نيز معرفي كرد
يم خود را ژبعد از سالها كه طي آنها ر

في مدافع سالمت جوانان غرب معر
مي كرد، بر نقش مافياي مواد مخدر 
و آلوده شدن سپاه به قاچاق  مواد 
مخدر و ديگر قاچاقها، در گزارشهاي 

  . ويژه و غير ويژه، تصريح مي شود
ميليارد دالري  65با وجود، بازار       

كه توليد ترياك پديد آورده است و 
و نيز كشورهائي كه از آن  ئيمافياها

، امريكا سودهاي هنگفت مي برند
چگونه مي خواهد القيدي نسبت به 
توليد مواد مخدر را وسيله استقرار 
صلح در افغانستان كند؟ در دوران 

خود بوش، جنگ ساالران به حال 
گذاشته شدند و آيا قرار است در 
دوران اوباما افغانستان در دست جنگ 
ساالران و مافياهاي مواد مخدر رها 

راي شود؟ آن دموكراسي كه امريكا ب
مردم افغانستان آورده است، اين 

  دموكراسي است؟
  

آیا خوش و بش کـرزای 
با چین و ایران، اوبامـا 

خشـــــمگین کـــــرده  را
  :است؟

  
سیا تایمز آ ،۲۰۱۰مارس  ۳۰در     

. تحلیلی منتشر کرده است –گزارش 
 ،انقالب اسالمی ۷۴۶در شماره 

بر » معامله بزرگ«خبری در باره 
و اینک . افتانتشار ی ،سر افغانستان

 ،پس از سفر اوباما به افغانستان
همچنان قرار بر پرسش اینست که 

معامله است و یا معامله برهم 
؟ تأمل کنیم در نکات خورده است

  :تحلیل آسیا تایمز –گزارش 
لحظه های بزرگ دیپلماسی را  

بزحمت می توان تشخیص داد وقتی 
ن سران قدرتهای آکه متصدیان 
رئیس  ،کرزایحمید . بزرگ هستند

جمهوری افغانستان از چین و ایران 
دیدار کرد و این دو دیدار که ظرف 
یک هفته انجام شد زنگ خطر را در 
دفتر کار رئیس جمهوری امریکا به 

گفتگوهای دو روزه . وردآصدا در 
همزمان شد با  ،کرزای در پکن

گفتگوهای پاکستان و امریکا در 
واشنگتن بر سر استراتژی درخور 

  . ی افغانستانبرا
با فعالیت دیپلماتیک  ،کرزای      

به  ،اوباما بقصد منزوی کردن ایران
نه یک بار که . سردی مخالفت کرد

پیش از .  روز گذشته ۴دو بار ظرف 
کرزای از رئیس جمهوری ایران  ،نآ

 ،در کابل ،محمود احمدی نژاد
 ،در همان زمان. بگرمی پذیرائی کرد

  . کابل بود وزیر دفاع امریکا نیز در
واشنگتن برای ابراز نارضائی       
روز . لحظه ای از دست نداد ،خود

بدون اعالن  ،مارس ۲۸ ،یک شنبه
. اوباما از افغانستان دیدن کرد ،قبلی

هدفش این بود که کرازی را به روز 
  :کند
مشاور امنیتی  ،جیمس جونس 

در دیدار با روزنامه نگاران در  ،اوباما
پرزیدنت اوباما « :کاخ سفید گفت

امیدوار است به کرزای کمک کند تا 

که او دریابد که در دور دوم ریاست 
که او کارها هستند  ،جمهوریش

بعنوان رئیس جمهوری افغانستان، 
باید با . می باید انجامشان دهد

اموری مبارزه کند که تا این زمان 
  ».توجهی به آنها نداشته است

 توضیح بطور غیر معمول تند     
جونس، تأیید گزارش نیویورک 

بنا بر گزارش این . تایمز از کابل شد
انتقاد مورد به ً اوباما شخصا  ،روزنامه

مورد و صریحی از رئیس جمهوری 
. ورده استآافغانستان بعمل 

  :روزنامه می نویسد
در پی  ،دیدار اوباما از افغانستان     

پیدایش تنش در رابطه این کشور با 
روزنامه از .  گرفتانجام  ،امریکا

قول یک دیپلمات اروپائی مقیم 
کرزای دارد از غرب  :کابل می نویسد
 ،او از  احمدی نژاد. فاصله می گیرد
 ،دعوت می کند و از او ،خصم امریکا

و بعد به . به گرمی پذیرائی می کند
می رود که در افغانستان  چین

 او با استفاده. سرمایه گذاری می کند
کارها را می کند که از موقعیتی این 

کوششهای سخت و پرهزینه امریکا و 
برایش بوجود  ،دیگر کشورهای غرب

  .ورده اندآ
کرزای دلمشغول از تهران  ،از قرار 
برای  ،او نیز به دعوت احمدی نژاد( 

شرکت در گرد همآئی رؤسای 
جمهوری کشورهائی به تهران رفته 

. !!) بود که نوروز را جشن می گیرند
همزمان با فرود . ازگشتبه کابل ب

مدن هواپیمای حامل اوباما در آ
امریکا در بگرام، واقع پایگاه هوائی 

در شمال کابل،  او نیز وارد کابل 
  . شد
امریکا از گرم گرفتن کرزای با       

. ایران و چین خشمگین است
شگفت این که دو روز بعد از 

کرزای برای جشن  ،بازگشت از پکن
توضیح . ان رفتگرفتن نوروز به تهر

کرزای اینست که افغانستان چند 
قومی است و او می باید رعایت اعیاد 

  . و سنن اقوام مختلف را بنماید
اما واقعیت سیاسی اینست که او      

مصرانه می کوشد خود را از مهار 
با آیت  ،او در تهران. امریکا رها کند

اگر . الله خامنه ای نیز دیدار کرد
از  ،اره ایرانسیاست کرازی در ب

 ،در عوض ،سمبل ها سرشار است
 ،از لحاظ سیاسی ،دیدار او از چین

. هدف مادی و حمایت طلبانه دارد
وزیر خارجه و وزیر  ،در این سفر

دفاع افغانستان نیز با او همراه 
خبرگزاری چین گزارش کرد . بودند

بازتاب  ،که دیدار کرزای از پکن
 ،گسترده ای داشت زیرا همزمان

های بزرگ می خواستند بدانند قدرت
یا چین در بازسازی افغانستان آ

حاضر  ًشرکت می کند و احتماال 
است برای کمک به دولت افغانستان 

قوای نظامی به افغانستان  ،در جنگ
  بفرستد یا خیر؟

خبرگزاری توضیح می دهد که از  
مقامات افغانستان و  ،۲۰۰۸اوائل 
ه از چین خواست ،به تکرار ،نیز ناتو

اند که مرز شرقی در واخان را باز 
کند تا به جنگ با تروریسم کمک 

چین با این تقاضا موافقت . شود
) مارس(در اوائل ماه جاری . نکرد
وزیر خارجه  ،یانگ جیچی ،نیز 

راه نظامی راه حل  :چین گفت
بنیادی برای حل مشکل افغانستان 

چانگ زیائودونگ معاون . نیست
 ،خاورمیانهمؤسسه مطالعات در باره 

چین هیچ گاه حاضر  :گفته است
وارد جنگ  ،نمی شود در کادر ناتو

چانگ اطالع . در افغانستان شود
 ،دبیر کل ناتو ،می دهد که ماه پیش

کوشید  ،ندرس فوگ راسموسنآ
 ،سیائیآروابط ناتو را با کشورهای 

چین و هند و پاکستان و نیز روسیه 
نها نیز کمک کنند آتقویت کند تا که 

ا که افغانستان ثبات خویش را ت
چانگ توضیح می دهد که . بازیابد

مداخله این کشورها در جنگ 
وقتی تعادلی میان حضور  ،افغانستان

 ،نها و حضور امریکا و غرب نیستآ
او می . تنها بر مشکل ها می افزاید

افغانستان می باید از اتکا به  :افزاید
 ،در حال حاضر. باز ایستد ،امریکا

حضور همه جانبه ای در امریکا 
افغانستان دارد و این امر همسایگان 

اینست . افغانستان را عصبانی می کند
که کرزای در جستجوی حمایتهای 
بیشتر از قدرتهای بزرگ دیگر است 

  .تا که تعادلی برقرار شود
وزیر  ،لیانگ گانگلی ،با وجود این 

در دیدار با عبدالرحیم  ،دفاع چین
قول  ،فغانستانوزیر دفاع ا ،وردک

. همکاری نظامی دوجانبه را داد
ارتش چین همچنان به ارتش ملی 
افغانستان کمک خواهد کرد تا 
توانائی خویش را برای دفاع از 

و تماميت ارضي و  استقالل افغانستان
لیانگ گفت . بیشتر کندثبات داخلي، 

که مقصود او از همکاری تحویل 
تجهیزات نظامی به افغنستان و 

و . افراد ارتش افغانستان استتعلیم 
  .این کمک بالشرط است

روزی پیش از دیدار کرزای  با 
 ،رئیس جمهوری چین ،هوجیانتائو

روزنامه دولتی چین انتقاد سختی از 
سیاست امریکا در افغانستان بعمل 

  .وردآ
روشن  :روزنامه چینی می نویسد 

است که امریکا می خواهد نفوذ 
ا بعد از حت ،خود را در افغانستان

یعنی . حفظ کند ،تخلیه این کشور
این که حاضر نیست به قدرتهای 

چون چین فرصت ایفای  ،منطقه
نقش بزرگ تری را در افغانستان 

نچه امریکا می خواهد آ. بدهد
ن شرکت آکشورهای دیگران را در 

کمک به بازسازی افغانستان  ،دهد
  . است

دیدگاه امریکا و چین در باره     
 ،از اساس ًاوال  ،تروریسم نیزمبارزه با 

نست که آامریکا بر . متفاوت است
ن شود که القاعده و آمانع از 
حال . کشور امنی پیدا کنند ،طالبان

بمثابه همسایه  ،نکه چینآ
نگران امنیت خود از  ،افغانستان

لحاظ قاچاق مواد مخدر به چین و 
قاچاق اسلحه و دیگر جنایتهای 

» کیمتح« ًو ثانیا .  مرزی است
حضور و موقعیت نظامی امریکا در 

به بهانه  ،سیای مرکزی و جنوبیآ
فشار شدیدی به  ،جنگ افغانستان

از لحاظ  دفاعی و امنیتی وارد  ،چین
منافع اقتصادی امریکا  ًثالثا . می کند

امریکا . و چین با یکدیگر ناسازگارند
تقدم را به تهیه و اجرای طرحهائی 

امی می دهد که بکار عملیات نظ
نکه کارفرمائی های آحال . بیایند

چین می خواهند امنیت فعالیت 
هاشان تضمین شود و نسبت به نبود 

امریکا  ًرابعا . امنیت حساس هستند
می خواهد الگوی سیاسی خود را به 
افغانستان تحمیل کند و چین بر این 

اقوام (باور است که افغانها 
خود تصمیم ) گوناگونش با هم

  دولتی را بر اساس  بگیرند چه نوع
  

  
 6در صفحه 

 ؟یک منطقهجهانی متمرکز بر
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فرهنگ و سنن و شرائط داخلی 
. می خواهند تشکیل دهند ،خود

امریکا و چین هدفهای  ًخامسا 
امریکا یک . ئوپلیتیک متضاد دارندژ

استراتژی تهاجم بر ضد تروریسم را 
طرح کرده و اجرا می کند و از 
افغانستان بمنزله یک پیاده شطرنج 

م سلطه امریکا استفاده می کند تا ه
در . و هم مهار رقیبانش میسر بگردد

یک سیاست دفاع ملی  ،چین ،برابر
می  ،را اجرا می کند و بعنوان همسایه

خواهد روابط خوبی با افغانستان 
  .داشته باشد

چین از جنگ در افغانستان       
قاچاق (زیان دیده است و می بیند 

مواد مخدر به چین و ایجاد ناامنی 
خود مختار سینچیانگ در منطقه 

و خواهان استقرار صلح در ...) و
بر این نظر است که . افغانستان است

کشورهای دیگری می باید در 
استقرار صلح در افغانستان شرکت 

از جمله اعضای سازمان . داده شوند
کشور  ۵چرا که . همکاری شانگهای

کشور عضو این سازمان همسایه  ۶از 
  . افغانستان و یا ناظر هستند

چین از دادن عالمت به حمایت  
پیش از  :از کرزای دریغ نمی کند

برای انجام  ،حرکت کرزای به پکن
هیأتی از سوی  ،گفتگوهای صلح

و در . حکمت یار وارد کابل شد
افغانستان و  بیانیه مشترک دو کشور

چین، بهنگام بازگشت کرزای، پکن 
ی و روند ادغام مخالفان  از آشتی مل

حمایت  ،ی افغانستاندر نظام سیاس
پکن همچنین انتخاب مردم . کرد

افغانستان را در مورد راه و روش 
  .محترم شمرد ،رشد

سفر  ،سفر احمدی نژاد به کابل 
کرزای به اسالم آباد و سپس به پکن 

بدیهی . و تهران را به دنبال آورد
است هدف از این سفرها موضوع 

موضوعی که در . مهمی بوده است
اس خطر را بر واشنگتن احس
ن موضوع سیاست آ. انگیخته است

شتی ملی کرزای است که چین با آ
ن روی موافق نشان می دهد و آ

به ترتیبی که  ،توافق با ایران است
نگرانی هایش زایل و منافعش تأمین 

   . شود
اعالمیه مشترک چین و افغانستان      

ماده آحاکی از اینست که چین 
توسعه بخشیدن به همکاری 

  . تصادی خود با پاکستان استاق
واشنگتن می داند که چین        

از  ،ن را دارد که از نظر مالیآتوانائی 
وابستگی افغانستان به امریکا بکاهد 

به رهبران  ،و در همان حال
توانائی رها شدن از  ،افغانستان

نگرانی امریکا . سلطه امریکا ببخشد
کرزای از چین  ،از اینست که در پکن

 ،است در معادن افغانستان خواسته
از جمله منابع غنی گاز این کشور در 
شمال غربی این کشور سرمایه 

گاز  ،گذاری کند و با ایجاد خط  لوله
بر واشنگتن پوشیده . را به چین ببرد

نیست که تهران و پکن دیدگاه 
از .  مشابهی در باره افغانستان دارند

چشم انداز این دو کشور در  ،جمله
ست زمان بندی شده امریکا باره سیا

در باره جنگ افغانستان و فوریت 
تثبیت  وضعیت در این کشور و 
استاندارد دوگانه امریکا در جنگ با 
تروریسم و بنای سیاست غرب بر 

با نیاز واجب  ،سلطه بر افغانستان
شتی ملی و تعاون با آافغانستان به 

کشورهای همجوار برای نظم و نسق  
  .سازگار نیست ،جستن

توافق پکن با تهران بر سر       
کار موافقت پکن را با  ،افغانستان

 ،مجازات ایران بخاطر برنامه اتمیش
  . دشوار می کند

یا چشم انداز دراز مدت آ 
پیوندهای استراتژیک امریکا و 
پاکستان نیز چین را نگران می کند؟ 

نخست وزیر  ،مشاور ارشد نواز شریف
 :ه استبتازگی نوشت ،اسبق پاکستان

روابط استراتژیک با امریکا به دیگر 
. روابط پاکستان زیان وارد می کنند

 ،یم ایرانژبا عزم امریکا بر تغییر ر
خواستهای امریکا از پاکستان چه 
خواهند بود؟ آیا پاکستان می تواند 
دنباله رو امریکا در هر سیاستی باشد 
که این دولت اتخاذ می کند حتا 

چین اختالل وقتی در روابط ما با 
  ایجاد می کند؟

تحلیل گران چین  ،در حال حاضر     
روابط پاکستان و امریکا را حاصل 

امریکا به . نیاز دو طرف می دانند
پاکستان برای تثبیت وضعیت در 

پاکستان نیز به . افغانستان نیاز دارد
امریکا نیاز دارد هم برای تجدید 
حیات اقتصادی خود و هم برای 

  . هندتعادل قوا با 
اما چین نمی تواند از استراتژی  

امریکا در منطقه به زیان خود 
در حقیقت چین می . حمایت کند

سیای میانه به خلیج آخواهد از راه 
و این منطقه در . فارس راه پیدا کند
هرگاه پاکستان .  مهار امریکا است

 ،با چین و ایران همداستان شود
وردنی آاستراتژی امریکا به عمل در

چین و  ،در حال حاضر. شود نمی
اما . ایران از کرزای حمایت می کنند

رابطه او با امریکا سرد و با پاکستان 
  . خوب نیست

نویسنده  MK Bhadrakumar ٭
یک دیپلمات هندی است که  ،مقاله

مقام سفارت جسته است و در 
کشورهای شوروی سابق و کره 

لمان و آجنوبی و سیالن و 
ازبکستان و  افغانستان و پاکستان و

  .خدمت کرده است ،کویت و ترکیه
راه حلي كه  :انقالب اسالمی

اين . افغانستان دارد، داخلي است
مردم افغانستانند كه مي بايد 
همگرائي بجويند تا تعادل قوا ميان 
قدرتهاي داراي منافع ناهمسو را با 
. استقالل كشور خود، سازگار كنند

بركشيدن يك طرف برضد طرف 
يه به يك طرف برضد طرف ديگر و تك

ديگر، در يك كشور با موقعيت زير 
سلطه، جز ماندن در سلطه بيگانه و 
. نفله شدن ثمري ببار نمي آورد

افغانستان اين سياست را در دوران 
در . ظاهر شاه تجربه كرده است

عوض، آشتي ملي توانائي الزم را براي 
ايجاد نوع ديگري از تعادل، سازگارتر 

.  فغانستان بوجود مي آوردبا استقالل ا
سياستهاي درخور را بني صدر در 
مقاله اي تشريح كرد كه در مطبوعات 

  .جهان انتشار پيدا كرد
  
دیدار هیـأت پاکسـتانی از  

واشنگتن از جملـه بـر سـر 
پایــان دادن بــه جنــگ در 

  :افغانستان
  

استراتفور   ،۲۰۱۰مارس  ۲۴در     
سفر هیأتی پاکستانی با عضویت وزیر 

رجه و رئیس ستاد ارتش پاکستان خا
به واشنگتن را موضوع بررسی کرده 

  :است

وزیر خارجه و  ،شاه محمود قریشی 
رئیس  ،نرال اشفق پرویز کیانیژ

برای انجام  ،ستاد ارتش پاکستان
یک رشته دیدار با مقامات حکومت 

موضوع . مدندآاوباما به واشنگتن 
گفتگوها مبارزه با تروریسم و نیز 

  .میقی برای دراز مدت استتوافق ع
استراتژی اصلی پاکستان جلب      

حمایت قدرتهای جهانی برای 
توانمند  ،برقرار کردن تعادل با هند

ترین رقیب خویش در شرق 
در گفتگوها با مقامات . کشوراست

پاکستانی ها می خواهند  ،امریکا
شتی بزرگ آاطمینان پیدا کنند که 

فوذ با محدود شدن ن  ،در افغانستان
هند در افغانستان همراه می شود و 
امریکا تضمین بدهد که نفوذ هند را 
.  در افغانستان محدود می کند

افزایش کمکهای  ،موضوع دیگر
و  ...) از جمله هلی کوپتر و (نظامی 

کمکهای مالی امریکا به پاکستان و 
نیز توافقی با پاکستان در باره 
نیروگاه های اتمی همانند توافقی 

  .ورده استآریکا با هند بعمل که ام
در ماههای اخیر روابط امریکا و  

. پاکستان بسیار بهبود یافته اند
امریکا در خاک پاکستان با این 
دولت این کشور در مبارزه با 
تروریسم همکاری می کند و پاکستان 

در مبارزه با القاعده و  ،با امریکا
همکاری  ،طالبان در افغانستان

در زمینه آشتی . اطالعاتی می کند
میان گروه های مختلف نیز 

امریکا خواستار . همکاری می کند
نست که روابط در دراز مدت بهتر آ

  .نیز بگردند
 ،روند همکاری امریکا و پاکستان     

یند آسخت ناخوش  ،برای هند
هند می خواهد امریکا او را . است

مطمئن کند که به پاکستان فشار 
 ،که این کشورالزم را وارد می کند تا 

بی  ،در مرزهای پشتون نشین و هند
یکچند از . وردآثباتی پدید نمی 

را گروههای اسالم گرا این منطقه 
پایگاه کرده اند و، از  این پایگاه 

امریکا  .دست به عملیات می زنند
نیازی استراتژیک دارد در ایجاد 

. سیاآتعادل میان قدرتهای جنوب 
ای این وردن خواستهآاز این رو از بر

ناتوان  ،هند و پاکستان ،ن قدرتآیا 
  .است

بدين سان، گزارشي  :انقالب اسالمی
كه انقالب اسالمي در شماره گذشته 
انتشار داد، در آنچه به آشتي بزرگ و 
معامله بر سر افغانستان مربوط مي 

ارزيابي ما در . شود، حقيقت داشت
باره مشكل بودن معامله بخاطر منافع 

عامله نيز صحت متضاد طرفهاي م
بديهي است تغيير در دولتهاي . دارد

همسايه به ترتيبي كه از بي ثباتي 
افغانستان بي نياز شوند، تعادل قواي 
ديگري را ممكن مي كند مساعد تر با 
استقالل افغانستان و بي نيازي از 
حضور قواي امريكا در افغانستان و 
بسنده كردن امريكا به حفظ تعادلي 

طه اين و آن قدرت كه مانع از سل
  .رقيب بر افغانستان شود

  
  

ــران ؟ و   ــازات اي مج
  جنگ با ايران ؟

  
  
  

اطالعات و تحليلهاي  :انقالب اسالمی
اين فصل را در دو قسمت از نظر 

  :خوانندگان مي گذرانيم
  

چین و مجازات ایـران؟ 
کشـــــور و مجـــــازات  ۸

تأسیسات اتمی  –ایران؟ 
  :جدید؟

  
ـــا مجـــازات کـــردن  ٭ چـــین ب

موافقت می کند یـا نمـی  ایران
  :کند؟

  
روزنامه  ،۲۰۱۰وریل آ ۱در  

لوموند خبر از موافقت چین با 
روزنامه چرخش . مجازات ایران داد

دیپلماسی چین را مهم توصیف 
کرده است زیرا چین با مجازات 

موافقت . ایران موافقت کرده است 
با  ،مارس ۳۱ ،چهارشنبه شب ،چین

ن و لماآفشار روسیه و امریکا و 
  . انگلستان و فرانسه حاصل شد

همگان بر این ظن هستند که      
جمهوری اسالمی ایران در کار 

وردن توانائی تولید بمب آبدست 
یم ایران را ژهمگان ر. اتمی است

متهم می کنند که به تعهدات بین 
المللی خود در قلمرو منع گسترش 

. عمل نمی کند ،سالح هسته ای
ان برنامه سخن دقیق اینست که ایر

غنی سازی اورانیومی را اجرا می کند 
  . که مبهم است

پکن در تردید  ،اما تا این هنگام      
کشور عضو  ۵چین یکی از . بود

شورای امنیت است که دارای حق 
می تواند  ،بنا بر این. وتو هستند

  .قطعنامه مجازات ایران را وتو کند
چین بر این  ،در هفته های اخیر       

ود که هنوز گفتگو با ایران نظر ب
دلبستگی خود به . ممکن است

ور می آحاکمیت ملی هر کشور را یاد
نباید در امور  ،بنا بر این اصل. شد

افزون . داخلی کشورها مداخله کرد
چین تردید داشت که  ،بر این

. ئی داشته باشندآمجازات ها کار
ایران تحت  ۱۹۷۹چنانکه از سال 

نکه آی مجازاتهای اقتصادی است ب
  .سیاست خود را تغییر دهد

واقعيتي كه چين و  :انقالب اسالمی
ديگركشورها از آن غفلت دارند 
اينست كه مجازاتهاي مقرر از سال 

يم در ژبدين سو، دستيار ر 1979
چرا . تحكيم استبداد خويش بوده اند

يم بار اين مجازاتها را بر دوش ژكه ر
مردم كشور گذاشته و از توان مقابله 

  . ا با استبداد خود كاسته استآنه
بسیاری از ناظران خاطر نشان       

می کنند که چین روابط بازرگانی 
درصد از  ۱۳گسترده با ایران دارد و 

  .از ایران است ،نفتی که وارد می کند
اما چرا چین  :روزنامه می پرسد 

یا از ترس آتغییر نظر داده است؟ 
انزوای دیپلماتیک بوده است؟ آیا 

ین خطر بوده است که در این بد
سیاست خود را با سیاست  ،زمینه

یا بخاطر آروسیه همسو می کند؟ 
خسته شدن از امتناع مستمر ایران از 
دادن پاسخ مثبت به تالشها برای 

وردن ایران به پای میز مذاکره آ
هر سه عامل  ،بوده است؟ در واقع

در تغییر سیاست چین تأثیر داشته 
  . اند
قرار است قطعنامه  ،ریلوآدر ماه  

در . ای به شورای امنیت داده شود
دبیر  ،سعید جلیلی ،وریلآاول 

شورای امنیت ملی ایران و طرف 
 ،مذاکره در باره پرونده اتمی ایران

چین گفت  ،در این روز. به پکن رفت
موافق نیست مجازاتها زیاد سخت 

  .باشند
همه کار  :پیام چین روشن است      

که مجازاتها آن  خواهد کرد تا
سختی را نیابند که واشنگتن می 

 ،بدون شک. خواهد داشته باشند
پکن نمی خواهد موافقت او از یک 

اما از .  ست سمبلیک تجاوز کندژ
بنا بر نظر همه  – دید ایران

تصویب قطعنامه  ،-کارشناسان 
بمعنای اینست که ایران یک خطر 

مراحل نیز طی شده اند . اتمی است
 ،بمثابه یک تهدید اتمی ،گرو حاال دی

در معرض مجازاتها و تهدید های 
 ،بخصوص که در ماه مه. نظامی است

سازمان ملل کنفرانسی را در 
در باره منع گسترش  ،نیویورک

تردید . ترتیب می دهد ،اسلحه اتمی
عمل  ،نیست که در این کنفرانس

 ،نکردن ایران به تعهدات خود
پیشاروی چنین . مطرح خواهد شد

ایران نمی تواند واکنش  ،عیتیوض
  .نشان ندهد

  
چـــین موافقـــت خـــود بـــا  ٭

مجازات ایـران را تکـذیب مـی 
کند و این تکذیب تکذیب مـی 

  :؟!شود
  

نتی وار گزارش کرد آ ،وریلآ ۱در  
که وزیر خارجه چین موافقت دولت 
چین را با وضع مجازاتهای جدید 

ما می « :او گفت.  تکذیب کرد
ا به همه خواهیم ارتباط خود ر

طرفها تحکیم ببخشیم و همه طرفها 
را به حل مسئله از راه دیپلماسی 

او تأکید کرد که . متقاعد کنیم
موضع چین هیچگاه تغییر نکرده 

  . است
 ،وریلآ ۲در  ،با وجود این 

  .وریل تکذیب شدآ ۱تکذیب 
  
واکــنش دو اســتاد دانشــگاه   ٭

ــا  ــه موافقیــت چــین ب نســبت ب
  :مجازاتها

  
يوسف  ،۸۸وردین فر ۱۴در  

گو  و در گفت ،استاد دانشگاه ،مواليي
چين  :گفته است با خبرنگار ايلنا،

هميشه در روزهاي منتهي به تصويب 
ايراني شوراي  هاي ضد قطعنامه

امنيت سازمان ملل انعطاف خود را 
براي همراهي با خواست اعضاي 

با . نشان داده است ۵+۱گروه 
قطعنامه ۳بررسي روند تصويب 

كنيم كه پيش از  ن مشاهده ميپيشي
اي،  نويس هر قطعنامه طرح پيش

ها هميشه بانگ مخالف سر  چيني
  اند اما در زمان تصويب  داده

  3در صفحه 
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هيچ گاه حركتي در  ،قطعنامه اصلي
جهت جلوگيري از ثمر دهي 
خواست كشورهاي غربي انجام 

 .اند نداده
چين به همراه ديگر اعضاي     

نقش  ،ان مللشوراي امنيت سازم
  كدخدايان دهکده جهاني را ايفا 

كنند و اين كدخدايان منافع  مي
 .استراتژيك مشتركي با يکديگر دارند

اظهارات مقامات پکن در رابطه     
هاي جديد  با عدم تصويب تحريم

عليه ايران نيز به منظور گرفتن 
امتيازهاي بيشتر بوده است و نبايد 

ا از اي ر العاده انتظار حركت خارق
 .اين كشور داشته باشيم

وي با رد امکان وتوي قطعنامه 
چهارم شوراي امنيت سازمان ملل از 

ها كه بررسي پرونده  سوي چيني
اي ايران را در دستور كار خود  هسته

از زمان فروپاشي اتحاد  :دارد،گفت
تا  ۱۹۹۱جماهير شوروي در سال 

كنون هيچ يك از اعضاي دائم 
هاي اين  شوراي امنيت، قطعنامه

  .اند نهاد بين المللي را وتو نكرده
روند  ،تمركز قطعنامه چهارم   

هاي خارجي و امور  سرمايه گذاري
اي و بانكي ما را هدف قرار داده  بيمه

است و غرب تالش بسياري براي 
انزواي اقتصادي ايران انجام 

  .خواهد داد
 ،هرمیداس باوند ،در همین تاریخ 

بهی را در نظر مشا ،استاد دانشگاه
  :ابراز کرده است ،گفتگو با ایلنا

پکن به جهت مراودات و مناسبات    
اقتصادي فراواني كه با واشنگتن 
دارد در برابر خواست كشورهاي 

گيرد و اظهارات  غربي قرار نمي
مقامات چيني در عدم موافقت با 

هاي ايران نيز تنها براي بازار  تحريم
 در ،این حالبا . گرمي بيشتر بود

هاي  تصويب تحريم عین موافقت با 
پکن نقش تعديل  جديد عليه ايران،

اي در تصويب قطعنامه  كننده
  .چهارم خواهد داشت

حسن  ،۸۹فروردین  ۱۴در  
ای  عده« :روحانی گفته است

ها  گویند که این قطعنامه می
ارزش است و مهم نیست اما به  بی

ای  هر قطعنامه .این شکل نیست
مردم ما به وجود  مشکالتی را برای

دانیم بعد از این  ما می. آورد می
. مشکالت چه بوده است ،ها قطعنامه

قطعنامه علیه ما صادر  ۴تا به امروز 
شده است و تالش آمریکا، اروپا و 
دیگران این است که قطعنامه 
جدیدی نیز علیه جمهوری اسالمی 
ایران صادر شود كه دولت باید با 

این  تالش فراوان مانع شود تا
  ».قطعنامه صادر شود

حسن روحانی با انتقاد از دستگاه     
انتقاد به وزارت و دیپلماسی ایران 
در این «: افزاید امور خارجه می

وزارتخانه از کارشناس به خوبی 
شود و یا به عبارت دیگر  استفاده نمی

برخی خود را در تمامی امور 
نه تنها در امور  .دانند کارشناس می

در امور جهان نیز خود را کشور بلکه 
چرا ماباید به . دانند کارشناس می

 ،خود اجازه بدهیم تا هر قطعنامه
محدودیت برای مردم ما 

کند؟ مردم ما در فعالیت  ایجاد 
شان باید کامال آزاد  تجاری و علمی

باشند و االن هر قطعنامه یک 
محدویت تجاری و اقتصادی و یک 
محدودیت علمی برای ما درست 

گذاری ما را محدود  سرمایه. ندک می
کند یا در روابط سیاسی ما  می

 ».کند محدودیت ایجاد می
  

ایجاد دو سایت اتمی جدیـد  ٭
و اطمینــان امریکــا از تصــویب 
مجازاتهـــای جدیـــد و توافـــق 

کشور ثروتمند جهان  ۸وزیران 
  :با مجازات ایران

  
 در اجالس ،۲۰۱۰مارس  ۲۸در  

ر كشور صنعتي د 8وزيران خارجه 
كانادا، اين امركه ايران دو سايت اتمي 
دارد ايجاد مي كند، بعنوان دليل 
جديد بر لزوم وضع مجازاتهاي جديد، 

در اين روز، كاخ سفيد . مطرح شد
اظهار اطمينان كرد كه مجازاتهاي 

  .جديد وضع خواهند شد
نیویورک ، ۲۰۱۰مارس  ۲۸در  

انس ژآتایمز خبر داد که مفتشان 
ی اتمی و نیز دوایر ژبین المللی انر

اطالعاتی غرب به این ارزیابی 
رسیده اند که بسا ایران در حال 
ساختن دو سایت اتمی جدید و 

روزنامه اطالع داده . مخفی است
است که علی صالحی رئیس سازمان 

در مصاحبه با  ،ی اتمی ایرانژانر
 ،احمدی نژاد :گفته است ،ایسنا

از او خواسته است  ،رئیس جمهوری
. یت اتمی جدید  را ایجاد کنددو سا

ینده نزدیک آایجاد این دو سایت در
  .شروع می شود

صالحی افزوده است که این دو      
سایت در دل کوهها ساخته خواهند 
شد برای این که در صورت حمله 

ساختمان . مصون بمانند ،احتمالی
از اول سال جدید  ،این دو سایت

غاز آمی تواند ) مارس ۲۱(ایران 
   .شود
پرزیدنت  ،۲۰۰۹در سپتامبر       

اوباما خبر از وجود تأسیسات اتمی 
. که نزدیک قم ایجاد شده بود، داد

نیویورک تایمز اطالع می دهد که 
مسئوالن امریکا در حال بررسی 
عکس های هوائی هستند که چند 

  . سایت مشکوک را نشان می دهند
سال می تواند  ۴تا  ۱ایران ظرف  

مقامات امریکا . دبمب اتمی بساز
مطمئن نیستند که ایران سایت های 
اتمی جدید را بقصد تولید سوخت 

درجه  ۹۰اتمی و نه تولید اورانیوم 
بکار می  ،برای ساختن بمب اتمی

آنها به این ارزیابی رسیده اند . برد
که برفرض که هدف از ساختن این 

 ۱ ،تولید بمب اتمی باشد ،سایت ها
د تا بمب سال وقت الزم دار ۴تا 

  . اتمی بسازد
 ۵شورای امنیت  ،تا به حال      

قطعنامه بر ضد ایران تصویب کرده 
قطعنامه شامل  ۳ ،نهاآاست که از 

  .مجازات هستند
از  ،رویتر ،۲۰۱۰مارس  ۲۸در  

گزارش کرده  ،پایتخت کانادا ،اوتاوا
کشور  ۸اجتماع وزیران  :است

. صنعتی جهان در اوتاوا تشکیل شد
شار بر ایران بقصد متوقف تشدید ف

در  ،کردن اجرای برنامه اتمی خود
الورنس . دستور کار این اجتماع بود

 :وزیر خارجه کانادا گفت ،کانون
بدبختانه انتخاب دیگری جز وضع 
 ،مجازاتهای اضافی بر ضد ایران

باقی نمانده  ،توسط شورای امنیت
  . است

مشاور ارشد  ،ارتژوالری      
 :گفته است ABCه پرزیدنت اوباما ب

توافق امریکا و روسیه بر سر کاهش 
 ،در هفته پیش ،از زراخانه اتمی

عالمت خوب و حاکی از اتحاد 

ما داریم . بیشتر در قبال ایران است
وریم که می آاتحادی را بوجود می 

تواند فشار واقعی به ایران وارد کند 
تا که این کشور اجرای برنامه اتمی 

ا داریم یک م. خود را متوقف کند
وریم که آنیروی بزرگ بوجود می 

می تواند ایران را وادار به تمکین 
  .کند

 ۸وزیران خارجه  :کانون افزود     
کشور به مسئله اتمی کره شمالی نیز 

هدف اینست که کره . می پردازد
شمالی ساختن بمب اتمی را رها 

  .کند
تشکیل  ۲۹اجالس وزیران در        
  .شد
  
سرائیل در یا امریکا و اآ

تدارک حمله نظامی به 
  :ایران هستند؟

  
تمامی گزینه ها علیه : اوباما ٭

  :ایران بر روی میز است
  

باراک اوباما،  ،۲۰۱۰وریل آ ۳در  
رئیس جمهوری ایاالت متحده، 

و گو با همتای  ساعاتی پس از گفت
چینی خود، در یک مصاحبه 

 :ه استتلویزیونی تصریح کرد
ها روی میز  ینهدرمورد ایران همه گز

 .است
باراک اوباما، از هو جین تائو     

دعوت کرد که از اعمال فشار بیشتر 
جمهوری اسالمی ایران پشتیبانی  بر

 .کند
ها غیبت  چین پس از مدت    

سرانجام پذیرفت که در 
بر سر  ۵+۱وگوهای گروه  گفت

تحریم ایران شرکت کند که با 
استقبال کاخ سفید و دیگر 

 .ربی مواجه شده استهای غ قدرت
در همین حال باراک اوباما، روز     

سی  تلویزیونجمعه در مصاحبه با 
من پیش از  «: ه استبی اس  گفت

ای را از  ام که ما هیچ گزینه این گفته
گذاریم و ما  روی میز کنار نمی

) بر ایران(درصدد ادامه اعمال فشار 
هستیم، و چگونگی پاسخ دادن آنها 

  ».نیمک را بررسی می
  
ربط ناتوان شدن جنبش سبز با  ٭

از سرگرفته شدن كارزار جنگ 
  :؟و مجازات اقتصادي

  
لکس آ ،۲۰۱۰مارس  ۳۰در  
در وب سایت جهان  ،النیته

سوسیالیست مقاله ای انتشار داده 
این مقاله یکی از مقاله ها و . است 

گزارشهای متعدد است که در 
مطبوعات غرب انتشار یافته است و 

  :این نکات استواجد 
یک رشته  ،در هفته های اخیر 

گزارشهای مطبوعاتی و نیز اظهار 
نظر های کارشناسان نظامی انتشار 

نند که آحاکی از  ًیافته اند که قویا 
حکومت اوباما و یا حکومت اسرائیل 
و یا هر دو ممکن است به ایران 

  .حمله کنند
برخی از گزارشهای مطبوعات      

ت به ترتیبی که شامل جزئیاتی اس
دمی در می ماند از درک هدف از آ

یا براستی آ :انتشار این گزارشها

ماده به اجرا آطرحهای جنگی 
گذاشته شدند و یا هدف از انتشار 

یم ژاین گزارشها تشدید فشار به ر
روحانیان است؟ راستی اینست که 
برفرض هم انتشار این گزارشها به 

شدت  ،قصد جنگ اعصاب باشد
اعصابی کار را به  چنین جنگ

  .جنگ نظامی می کشاند
کارشناسان نظامی و نیز گزارشها  

و اظهار نظرهای مقامهای رسمی 
مشغول ساختن این زمینه هستند که 
جنگ محدود است به ویران کردن 

  . تأسیسات اتمی ایران
سیاست گذاران  ،با وجود این      

امریکا به همگان حالی می کنند که 
امی و حجیم به ایران بنا بر حمله نظ

جنگ در هفته اول، . را دارند
ایرانیان و یا گروههای طرفدار ایران  
در لبنان و فلسطین و شبه جزیره 
عربستات و خلیج فارس را به عمل 

اما در این . نظامی بر می انگیزد
امریکا بخشهای بزرگی از  ،مدت

. قوای نظامی ایران را منهدم می کند
ترین  میزآاین گزارش تحریک 

گزارشی است که در مطبوعات 
در هفته .  امریکا انتشار یافته است

خبر داده شد که امریکا در  ،پیش
پایگاه دیگو گارسیا بمبهائی را 

و . ذخیره می کند که بتون شکنند
گزارش دیگری حاکی از اینست که 
اسرائیل برای ویران کردن تأسیسات 

سالح اتمی بکار خواهد  ،اتمی ایران
 .برد
میان این تشدید تدارک   ،بضرورت 

ی که »جنبش سبز«جنگ و شکست 
رابطه  ،ن حمایت می کندآامریکا از 

حمایت از جنبش سبز . وجود دارد
این هدف را تعقیب می کند که این 
جنبش ، توان سیاسی و حمایت 

گون کردن دولت ژمردمی را برای وا
  . پیدا کند ،ایران

اما جنبش سبز هیچگاه حمایتی      
بیشتر از حمایت محدود طبقه میانه 

خر آرا بدست نیاورد و در ماه های 
در همان .  ضعیف شد ،۲۰۰۹سال 
واشنگتن بر فشار خود بر  ،زمان

ن شد که آو در پی . ایران افزود
ماده و آقطعنامه حاوی مجازاتها را 

.  از تصویب شورای امنیت بگذراند
نیویورک تایمز  ،۲۰۰۹در دسامبر 
 ،نآانتشار داد  و در  مقاله ای را

توضیح داد چگونگی قوت گرفتن 
گروه بندی های نظامی حامی 

عنوان مقاله این . احمدی نژاد را
وردن سخت سران دید آسر بر :بود

ایران را در باره برنامه اتمی خود 
  .تغییر داد

معنی دار این که گزارشهای        
 ،مطبوعات در باره تدارک جنگ

ر کردند که زمانی آغاز به انتشا
مقامات ارشد حکومت امریکا 
دریافتند که انقالب سبز شکست 

ریچارد هاس، رئیس . خورده است
 ۱۴شورای روابط خارجی امریکا، در 

امریکا مدرکی : گفت CNNفوریه به 
در دست ندارد که ثابت کند 
سخنگوی جنبش سبز در ادعای 
خود بر این که در انتخابات ریاست 

وی پیروز جمهوری، میرحسین موس
دانم مخالفان من نمی . شده است

درصد و یا بیشتر  ۵۰درصد و یا  ۲۵
  .است

جنبش  ،در زمانی که در پیش است      
سبز تحت حمایت امریکا بـه حاشـیه 

در واکــنش بــه . رانــده شــده اســت
ــبز ــبش س ــدن جن ــاتوان ش ــا  ،ن امریک

ــاکی از  ــات ح ــرای آاطالع ــادگی ب م

جنــــگ را در اختیــــار مطبوعــــات 
وسائل ارتباط جنگی را به  گذاشت و

بـــر  ،انتشـــار گزارشـــها در ایـــن بـــاره
  .انگیخت

چند واقعيت را  :انقالب اسالمی
تنها  – 1: يكبارديگر يادآور مي شود

جنبش است كه ايران را از خطر 
فرو خوابيدن . خارجي حفظ مي كند

جنبش، همزمان مي شود با تشديد 
 2. بحران و مجازات اقتصادي و جنگ

يم ژش در محدود روقتي جنب –
زنداني مي شود، با خطر فرو خوابيدن 

از جمله به اين دليل . روبرو مي شود
كه قشرهاي مختلف جامعه آن را 
بيانگر حقوق خود نمي بينند و 
وجدان ملي جنبش را بيانگر حقوق 
ملي و حقوق انسان، بخصوص 
استقالل ايران و آزادي مردم ايران و 

ي نمي استقالل و آزادي انسان ايران
از اين رو، جنبش نيازمند  – 3. يابد

يم و ژاستقالل از ر: سه استقالل است
استقالل از قدرتهاي خارجي و 

 – 4. استقالل هر ايراني در تصميم 
دستگاههاي تبليغاتي امريكا و 
انگلستان، يعني صداي امريكا و بي 
بي سي با تبديل شدن به صداي 
موسوي و اندكي هم كروبي و سانسور 

لي كه محل عمل جنبش را بيرون بدي
و درون ) يمژمستقل از ر(يم ژاز ر

مي ) مستقل از قدرت خارجي(ايران 
داند، نقش ضد جنبش و جنبش 

تا بدين حد كه . شكن را بازي كردند
كارشناسان سياسي و مطبوعات نيز 
جنبش سبز را جنبش تحت حمايت 

دستگاههاي  – 5. امريكا مي انگارند
كه با » رو آوردند«تبليغاي كساني را 

تبليغ بر ضد بني صدر و خط 
استقالل و آزادي، بر مردم در جنبش 
اينطور وانمود كنند كه گويا بديل 

اين بخيالن . ديگري وجود ندارد
سياسي بر خود نيز بخل ورزيدند و 
مي ورزند زيرا بدون بديلي مستقل از 

يم و مستقل از قدرت خارجي، ژر
نمي جنبش ادامه نمي يابد و وسعت 

در نتيجه قربانيان اول . گيرد
يم خود آنها مي ژسركوبگريهاي ر

  .شوند
هدفهای  یکی ازمقاله مي افزايد 

انتشار این گزارشها، اینست که دولت 
ایران در موضع دفاعی قرار گیرد و 
دست به واکنشهائی بزند که 
حکومت امریکا و وسائل ارتباط 

نها را عملیات نظامی آجمعی، 
این . شمارندمیز بآخصومت 

واکنشها را حکومت امریکا خصومتی 
که نمی باید بی پاسخ بماند می 

جنگ بر ضد ایران  و  بدانها،خواند 
هدف  دیگر می .  می کند توجيهرا 

و (تواند این باشد که امریکا 
 ،با تشدید فشار بر ایران) اسرائیل

باعث ایجاد شکاف جدید در 
از این . نخبگان سیاسی ایران شود

واشنگتن مصمم   ،و یا از راه دیگرراه 
است مهار سیاسی و اقتصادی ایران 

همان مهاری را می . وردآرا بدست 
ورد که قبل از آخواهد بدست 

می . داشت ،بر ایران ۱۹۷۹انقالب 
ن روزها را تجدید کند که آخواهد 

شاه نقش عامل سیا را در ایران بازی 
  .می کرد

 بحران ایران بیانگر ادامه سیاست 
امپریالیستی امریکا است و در تعارض 
است با ادعای اوباما بر این که می 

متفاوت با  ًخواهد سیاستهایی بنیادا 
در . سیاستهای بوش در پیش گیرد

همانطور که بوش و حکومت  ،واقع
عراق (او دروغ ساختند و پراکندند 

ن را دست آو ) اسلحه اتمی دارد
  با  ،اینک ،ویز حمله به عراق کردندآ
  

 8در صفحه 

 ؟یک منطقهجهانی متمرکز بر
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دالیل «وجود این که می گویند 
بر وجود برنامه تولید بمب » محکم

مقامات  ،اتمی در اختیار ندارند
امریکا تهدید بر تهدید جنگ می 

  .افزایند
حمله امریکا و یا اسرائیل به       

ایران یک جنایت امپریالیستی عظیم 
 ،در همان ساعات اول جنگ. است

و این . دهزاران تن کشته خواهند ش
مدههای بین المللی آپی  ،جنگ

ورد و دنیا آمحاسبه نکردنی ببار می 
را به روزی نزدیک می کند که روز 

  .جنگ جهانی اتمی است
  
گـــــــــزارش انحصـــــــــاری  ٭

ABCnews : بردن (ضربه سیا
دانشــــمند اتمــــی ایــــران بــــه 

  ):امریکا
  

 ABCnews ،۲۰۱۰مارس  ۳۰در  
گزارشی انحصاری در باره چگونگی 

 ،ل شهرام امیری به امریکاانتقا
  :انتشار داده است

یک دانشمند اتمی ایرانی که سال  
میزی ناپدید آگذشته بطور اسرار 

نها کسب آبنا بر مقاماتی که ما از  ،شد
به سیا مراجعه کرده و  ،اطالع کردیم

این مقامات .  ورده شدآبه امریکا 
فراراندن این دانشمند  :می گویند

شمار ضربه هائی  در ،اتمی به امریکا
است که سیا به برنامه اتمی ایران 

  . وارد می کند
سخنگوی سیا حاضر به اظهار  

نظر در باره فراراندن جمشید 
دانشمند ایرانی به امریکا  ،امیری
در گزارش ساالنه محرمانه سیا . نشد

به کنگره که اینک قابل انتشار شده 
ایران در کار « :مده استآ ،است

ولید بمب اتمی است کسب توانائی ت
اال اینکه ما نمی دانیم چه وقت 
تصمیم به تولید بمب خواهد 

  . »گرفت
امیری فیزیک دان اتمی حدود  
بنا بر قول . سال سن دارد ۳۰

وئن سال ژدر ماه  ،حکومت ایران
روز بعد از  ۳به مکه رفت و  ،گذشته

بنا . ربوده شد ،ورودش به عربستان
تاد او اس ،سوشیتدپرسآبر گزارش 

دانشگاه مالک اشتر بود که ارتباط 
  .تنگاتنگ با سپاه پاسداران دارد

متصدی سابق ضد تروریسم در  
کاخ سفید و مشاور کنونی 

ABCnews ،  ریچارد کالرک می
اهمیت ضرب شصت سیا، « :گوید

بستگی دارد به اندازه اطالع امیری 
زیرا تنها خارج . از برنامه اتمی ایران

 ،ز برنامهکردن یک دانشمند ا
  .»ن نمی شودآموجب مختل شدن 

وزیر  ،منوچهر متکی ،سال گذشته 
 ،خارجه ایران و دیگر مقامات ایران

امیری » ربودن«امریکا را بخاطر 
اما . مورد سرزنش قراردادند

سری و سرباز  ،چگونگی امر تا امروز
  .نکرده بود

بنا بر قول کسانی که از چند و     
امیری  چون عملیات ناپدید کردن

ناپدید کردن او موضوع  ،گاهندآ
عملیاتی بود که سیا مدتی دراز صرف 

سیا از طریق یک . ن کرده بودآتهیه 
با امیری ارتباط گرفت و او  ،واسطه

به امیری پیشنهاد کرد در امریکا 
  .نجا اقامت گزیندآبرده شود و در 

از  ،بنابر قول مقامات پیشین سیا      
ا کوشید سی ،۱۹۹۰اواخر سالهای 

دانشمندان و مقامات ایرانی را به 
از طریق بستگان . خدمت بگیرد

نها ارتباط برقرار آبا  ،نها در امریکاآ
با  ،برای یافتن واسطه ها. می کرد

سیا مصاحبه  ،صدها تن از ایرانیان
  . کرده است

 ،از زمان انتقال امیری به امریکا 
. تخلیه اطالعات شده است

او را تخلیه  متصدیانی که اطالعات
موجب تجدید  ارزیابی  ،کرده اند

سیا در باره برنامه اتمی ایران شده 
  .اند
پرزیدنت اوباما  ،در ماه سپتامبر     

اعالن کرد که امریکا و انگلستان و 
فرانسه مسلم می دانند که چند سالی 

 ،در نزدیکی قم ،است که ایران
مشغول ساختن تأسیسات  غنی سازی 

یک وب سایت . استاورانیوم مخفی 
پیش از  ،ایرانی گزارش کرد که امیری

در تأسیسات قم کار می  ،ناپدید شدن
  . کرده است

نیویورک تایمز  ،مارس ۲۴در      
انس بین ژآاطالع داد که مفتشان 

ی اتمی ظن می برند که ژالمللی انر
ایران مشغول ساختن تأسیسات اتمی 

  . جدید است
اردین العربیه خبر گ ،وریلآ ۲در  

 ،نآرا انتشار داده است که بنا بر 
جمشید امیری دوست مسعود علی 

بر اثر  ،محمدی بود که  در تهران
  . انفجار بمب کشته شد

  
همه مدارک حاکی از  :اوباما ٭
نند که ایران در کار تولید آ

  :بمب اتمی است
  

اوباما در   ،۲۰۱۰وریل آ ۲در  
گفته بنا بر همه  ،CBSمصاحبه با 

که در اختیار من قرار گرفته  مدارکی
میز اتمی ایران آبرنامه صلح  ،است

،پوشش برنامه تولید سالح اتمی 
  . است

  
ــا  :موضــعگیریها و خبره

امریکــا حــق دارد ســالح 
ــر  ــرد؟ بهت ــار ب ــی بک اتم
ــــود  ــــا خ ــــت امریک اس

  :...و ،بجنگد تا اسرائیل
  
اوباما از دکترین بکار نبردن  ٭

سالح اتمی بر ضد کشورهای 
  :ین سالح عدول می کندفاقد ا

  
جیسون دیتز،  ،۲۰۱۰وریل آ ۵در  

تغییر دکترین اوباما را در باره بکار 
مورد انتقاد قرار  ،بردن سالح اتمی

دکترین بوش این بود که  :داده است
امریکا می تواند سالح اتمی را برضد 
کشورهائی نیز که این سالح را 

اوباما با این . بکار برد ،ندارند
خالفت کرد و گفت امریکا دکترین م

بر ضد کشورهائی که سالح اتمی 
. این سالح را بکار نمی برند ،ندارند

اما اینک حکومت او در هفته های 
اخیر دکترین جدیدی را تهیه می 

امریکا می تواند  ،نآکنند که بنا بر 
این سالح را بر ضد کشورهائی بکار 
ببرد که درکار تولید سالح هسته ای 

کشورهائی که به گرد  تنها. هستند
 ،گسترش سالح هسته ای نمی گردند

مورد حمله اتمی امریکا قرار نمی 
  .گیرند

معنای این تغییر دکترین اینست       
که امریکا می تواند بر ضد ایران 

  . سالح اتمی بکار برد
  
بهتر است امریکا خود به  ٭

  :ایران حمله کند تا اسرائیل
  

ي ، رو استور2010آوريل  5در  
Row Story آيا : پرسيده است

حكومت اوباما در فكر حمله نظامي به 
ايران است؟ دليل اين پرسش، ميزگرد 
فوكس نيوز متعلق به محافظه كاران 

  :جديد، در باره حمله به ايران است
هفته پيش، معاون وزير دفاع  

اسرائيل كه از پيش مي گويد كه 
اسرائيل هنوز سال بسر نرسيده، به 

مله نظامي خواهد كرد، در ايران ح
آوريل فوكس نيوز،  4برنامه يك شنبه 

بهتر است  : گفته استكريستول 
او توضيح  .امريكا حمله كند تا اسرائيل

من فكر مي كنم تهديدي «: مي دهد
و معتبر كه حمله به ايران را توجيه كند 

نيز قواي الزم براي حمله به ايران را 
ست ما به بسيار بهتر ا .در اختيار داريم

ايران حمله كنيم و توليد بمب اتمي 
توسط اين كشور را به تأخير بياندازيم 

البته دليلي در دست نيست . تا اسرائيل
حاكي از اين كه حكومت امريكا به 
جد قصد حمله نظامي به ايران را 

  ». داشته باشد
نينا ايستون، در همان برنامه شركت  

له آيا فكر روز بعد از حم: كرد و گفت
را هم كرده ايد؟ من فكر مي كنم 
براي امريكا مهم است كه جامعه بين 

يعني به . المللي را با خود  همراه كند
  . مجازات اقتصادي ايران بسنده كند

  
هواپیماهای بدون خلبان  ٭

ایران، موجب نگرانی وزارت 
  :دفاع امریکا است

  
، خبرگزاري 2010مارس  26در  

 25در  فرانسه گزارش كرده است كه
مارس، روبرت گيتس، وزير دفاع 

هواپيماهاي بدون : امريكا، گفته است
خلبان ايران مي توانند براي ما در 
. عراق و افغانستان مشكالتي ايجاد كنند

ايران هواپيماهاي بدون خلبان دارد و 
زيرا اگر ايران . اين نگراني آور است

بخواهد مي تواند براي ما در افغانستان 
البته اين . ل ايجاد كندو عراق مشك

هواپيماها سرعت كم دارند و ما يك 
من فكر مي . نيروي هوائي عالي داريم

كنم مي توانيم از نيروهاي خود، 
بخصوص در نقاط جنگي، حفاظت 

  . كنيم
اين هواپيماها مي توانند در حمله      

من از آن بيم دارم كه اين . بكار روند
هوايپماها به دست گروههاي غير 

لتي بيافتند و آنها از آنها در عمليات دو
  . تروريستي استفاده كنند

در ماه بهمن، احمد وحيدي،  
يم دو خط توليد ژدفاع ر» وزير«

هواپيماهاي بدون خلبان را افتتاح 
: بهنگام افتتاح اين دو خط گفت. كرد

اين هواپيماها هم در مراقبت و رد 
يابي دشمن و هم در حمله، كاربرد 

  .دارند
يم مافياها، ژو ر :الب اسالمیانق

همچنان سياست اقتصادي فقرگستر 
پنداري دستيار . را اجرا مي كند

قدرت خارجي در ناتوان كردن كشور 
راستي اينست كه بقاي استبداد . است

را در گرو اين مي داند كه كشور از 
بيرون تحت تهديد نظامي و اقتصادي 
و در درون گرفتار فقر روز افزون 

  :باشد
        

فــراردادن مغزهــا و  
فقير كـردن كشـور و   
مــــردم ، بخشــــي  
ازسياســت تخريـــب  
ــه    ــاي محركـ نيروهـ

  :هستند
  
ــاالنه  ٭ ــرا س ــن از  ۱۸۰۰۰چ ت

ــــران  ــــا از ای ــــزارش (مغزه گ
صــــــندوق بــــــین المللــــــی 

  :مهاجرت می کنند؟)پول
 

، مجله نيوزويك 2010مارس  30در  
گزارشي در باره فرار مغزها از ايران 

ترجمه اين گزارش . انتشار داده است
در . انتشار داده است» خواندنيها«را 

بخشي از آن، به بررسي علل فرار مغزها 
  :از ايران پرداخته است

براي بررسي علل مهاجرت      
دانشوران ايراني و بويژه دانشگاه 
شريف بايد به اين نكته توجه كرد كه 
جمهوري اسالمي با مشگالت و 

م مزمن، بيماريهاي گوناگوني چون تور
در جا زدن دستمزدها و بخش 
خصوصي بي بنيه كه ناشي از مديريت 
ناكارآمد اقتصادي و زمينه هاي 
ناهنجار آئين مندي در كشور است، 

 . روبرو است
اساتيد دانشگاهها به ندرت به      

حقوقي كه كفاف زندگي آنها را بدهد 
دسترسي دارند و بدين سبب ناچارند 

گي تاكسي و به شغل دومي چون رانند
تحريمهاي . خرده كاسبي دست بزنند

بين المللي نيز مزيد بر علت شده و 
تاخير در واردات تجهيزات علمي ، 
وضع را مشگل تر كرده و باعث انزواي 

تا زماني پيش، . بيشتر آنها شده است
ايرانيان مجاز به انتشار مقاله در نشريه 

كه مجله  »مهندسي برق و الكترونيك«
ن رشته است نبودند و حرفه اي اي

اغلب رواديد آنها براي شركت در 
 . همايشهاي علمي رد مي شد

ن المحمد منصوري، از فارغ التحصي    
دانشگاه شريف كه اكنون  1997سال 

 ،در نيويورك تدريس مي كند
ارجحيت و تشويق والدين ايراني به 
تحصيل فرزندانشان در رشته هاي 

ي پزشكي و مهندسي به جاي رشته ها
ديگري چون حقوق را يكي از علل سر 
آمدي دانشوران ايراني و دانشگاه 

در جوار آن، دانشگاه . شريف مي داند
شريف از روند گزينشي بسيار دشواري 
براي ورود فارغ التحصيالن به اين 

هر سال . دانشگاه برخوردار است
هزار تن از  500حدود يك ميليون و 

مون فارغ التحصيالن دبيرستانها در آز
ورودي موسسات آموزش عالي شركت 
مي كنند ولي تنها ده در صد از 
سرآمدان آنها موفق به ورود به 
دانشگاههاي دولتي شده و فقط يك در 
صد از آنها بخت راهيابي به موسسات 

چون شريف را مي ،آموزش عالي 
محمد منصوري مي گويد، روال  .يابند

گزينشي در ايران، با هوش ترين و پر 
ه ترين و كوشاترين دانشجويان انگيز

كشور را در اختيار موسسات آموزشي 
سر آمدي، چون دانشگاه شريف قرار 

  .مي دهد
عده اي ديگر از فارغ التحصيالن      

دانشگاه شريف به يكي ديگر از انگيزه 
يك تن . هاي مهاجرت اشاره مي كنند

از آنها كه مايل نيست نامش برده شود 
ما در ايران هنگامي كه ش«مي گويد 

زندگي مي كنيد و با تنشهاي روزمره 
زندگي دست به گريبان هستيد، 
روياي ترك كشور در شما بارور مي 
شود و كتابها و تحصيالت شما به بليطي 
به سوي يك زندگي بهتر تبديل مي 

اين فكر تا مرز يك وسواس . شود
ذهني پيش مي رود و شما را به جائي 

 4عت مي رساند كه به خاطر آن سا
صبح از خواب بيدارمي شويد تا بتوانيد 

چند ساعتي  ،پيش از شروع كالس
  »دوقت داشته باشي

موفقيتهاي ايران در اين زمينه را مي     
تراژدي  ،توان به غير از جنبه مثبت آن

چون دانشجويان به چيزي  .هم نا ميد
جز ترك كشور پس از فارغ التحصيل 

 اين روند براي. شدن نمي انديشند
دانشگاهها و موسسات خارجي بهره آور 
و سودمند است ولي جمهوري اسالمي 
را با مساله جدي تهي شدن استعدادها 

رامين . و فرار مغزها مواجه مي كند
فرج راد يكي ديگر از فارغ التحصيالن 

دانشگاه شريف كه اينك  1997سال 
در “ آكوانتيا”يكي از مديران شركت 

“  است مي گويد“ سيليكون ولي”
فرصتهاي شغلي كافي و مناسب براي 
. فارغ التحصيالن در ايران فراهم نيست

از آن گذشتهخبه گاني كه در ايران 
مي مانند تا كاري براي خود به راه 

با سوء استفاده و مطالبه بخشي  ،اندازند
از سود بوسيله مقامات دولتي مواجه 

به اين دليل آن گروهي كه  .مي شوند
اجرت كنند به دبي نتوانند به غرب مه

يكي از فارغ التحصيالن . سفر مي كنند
دانشگاه شريف مقيم خليج فارس مي 

در اينجا به معلومات ما ارج مي “ گويد 
در ايران براي ما كار شكني مي . نهند

كنند اما در اينجا براي كسب موفقيت 
  .دبه ما آزادي مي دهن

  
صندوق بین المللی، تورم در  ٭

 ۳۲، ۹۸ایـــــران را در ســـــال 
  :درصد برآورد می کند

 
، به گزارش 89فروردين  16در  

بين المللي پول با  صندوقآفتاب نيوز، 
انتشار گزارشي اعالم كرد، نرخ تورم 

در ايران حتي با فرض  1389در سال 
برابر  3ف تدريجي قيمت انرژي ذح

درصد  9خواهد شد و از حدود 
درصد خواهد  32بيني شده به  پيش
 .رسيد

  مقامات  :نيوز مي پرسد تابآف    
دولتي كه كار كارشناسي مراكز 

  تحقيقاتي داخل كشور در -پژوهشي 
ها را  ارتباط با هدفمندكردن يارانه 

خوانند،  مي... غيركارشناسي، سياسي و 
رو  به اي بغرنج رو اينك با پديده

هاي  اند؛ بزرگترين حامي سياست شده
اقتصادي دولت در آخرين گزارش 

ها در  هدفمندكردن يارانهاره خود درب
ايران، نرخ تورم ناشي از 
هدفمندكردن حتي با فرض افزايش 

هاي انرژي را  تدريجي قيمت حامل
بيني كرده  درصد در سال اول پيش 32

 . است
اين در حاليست كه معلوم نيست     

ميزان جهش تورمي در صورت افزايش 
هاي انرژي چقدر  باره قيمت يك

المللي  ات صندوق بينمقام .خواهد بود
پول، گزارش منتشر كردند كه در آن 

بيني شده است نرخ تورم در سال  پيش
     .درصد خواهد رسيد 32به  1389

پول اين گزارش صندوق بين المللي 
را پس از مالقات با مقامات اقتصادي 

يس بانك ئدولت شامل وزير اقتصاد، ر
مركزي، مقامات ارشد مالي دولت و 

هاي آنان منتشر  ابيشنيدن ارزي
  .اند كرده

  
  

  9در صفحه 

 ؟یک منطقهجهانی متمرکز بر
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ــــان  ٭ ــــورم، در می  ۲۲۲در ت
را  ۲۱۶کشـــور، ایـــران رتبـــه 

  :دارد
  

، سايت الف 89فروردين  17در  
مطالعه دانشگاه ميشيگان را انتشار داده 

رتبه ايران در سال در تورم، : است
كشور  222گذشته ميالدي در ميان 

كشور  6بوده است و فقط  216جهان، 
كشور جهان تورمي باالتر از  222از 

در سال گذشته  .اند ايران داشته
 ۵ كشور جهان تورم منفي، 18ميالدي 

كشور تورم  192كشور تورم صفر و 
    .اند رقمي داشته تك

دهد  اين گزارش همچنين نشان مي   
كشور حاضر در سند  24در ميان 

ساله ايران، قطر با داشتن  20انداز  چشم
و به آن درصد واجد  93.تورم منفي 
به عنوان مثال تركيه . اند دست يافته

كه طي نيمه دوم قرن بيستم معموالً 
درصد و حتي  20نرخ تورم باالتر از 

درصد داشته است، از سال  ۵0باالتر از 
به اين سو نرخ تورم خود را مهار  2005

بندي جهاني  كرده و در آخرين رتبه
به درصدي، در رت ۶.۵با داشتن تورم 

كمترين تورم و و جهان قرار دارد 162
افغانستان و ايران با داشتن نرخ تورم به 

 16.8درصدي و  ٣٠.۵ترتيب 
درصدي، واجد بيشترين نرخ تورم 

كشور  2008در سال . شود محسوب مي
عراق واجد بيشترين نرخ تورم در 
منطقه بود ولي سال گذشته موفق شد 

درصد كاهش  6.8نرخ تورم خود را به 
  .هدد

طي يك دهه گذشته و با اثبات آثار     
گذاري، اشتغال و  منفي تورم بر سرمايه

رفاه جامعه، بسياري از كشورهاي در 
رقمي را  حال توسعه نرخ تورم تك

  اندهدف گذاري كرده 
  
کـار نمــی دانـد خــط  »وزيـر « ٭

  :فقر چقدر است
 

، به گزارش 89فروردين  13در  
، وزير كار االسالمي عبدالرضا شيخايلنا، 

دولت دهم در پاسخ به اين پرسش كه 
فاصله خط فقر با حداقل دستمزد 

: گويد كارگران چقدر است، مي
دانم خط فقر چقدر است، اگر  نمي 

ميزان خط فقر را از حداقل دستمزد 
كم كنيم، فاصله آن بدست خواهد 

 .آمد
  
ــــــتمزد  ٭  ۳۰۳حــــــداقل دس

هزارتومــان معــین شــده اســت 
 ۵۰۰از حــال آنکــه بــه کمتــر 

هزارتومــــان زنــــدگی ممکــــن 
  :نیست

  
قول  ايلنا،  89فروردين  ١۵در  

ورامين  »نماينده« سيد حسين نقوي،
حداقل  :را انتشار داده استدرمجلس 

با  89هزار توماني سال  303مزد 
. ستيواقعيات اقتصادي جامعه منطبق ن

هزار تومان  ۵00ا درآمدكمتر از زيرا ب
 .ادامه زندگي ميسرنيست

هزار توماني زماني  ۵00درآمد  البته    
دهدكه فرد  كفاف يك زندگي را مي

داراي منزل مسكوني شخصي باشد و 
  .اجاره نشين نباشد

  
محاســبه حــداقل دســتمزد و ٭

فقــر کــارگران ایــران توســط 
  :فریبرز رئیس دانا

  
درصد از كارگران  60در حدود  

شاغل در ايران در مناطق شهري 
بزرگ و متوسط، بزرگ و بسيار 

ابرشهرها به كار اشتغال دارند كه 
درصد از آنان در همين مناطق و 50
درصد بقيه در روستاها و شهرهاي  10

بخش اعظم . كوچك سكونت دارند
كارگران، در شهرهاي بزرگ، درمحله 
هاي كم درآمد و فقيرنشين و بخش 
اندكي درمحله هاي متوسط زندگي 

ه بنابراين در نظر گرفتن هزين. مي كنند
هاي خانوار شهري به عنوان پايه ي 
بحث مي تواند براي برآورد سطح 
حداقل دستمزد و سطح دستمزد مورد 
نياز براي قرار گرفتن در باالي خط فقر 

 .نسبي و مطلق مناسب باشد
من از شاخص هاي خط فقر مطلق     

كيلوكالري و  2300كه معادل مصرف 
خط فقر نسبي استفاده مي كنم كه با 

ه معيارها و متوسط هاي هزينه توجه ب
اين روش . هاي زندگي تعيين مي شود

ها نياز به آمارهاي دقيق و بررسي هاي 
چندين بار اين . آماري پيچيده دارند

روش ها تا كنون درايران انجام شده 
كتاب فقر در ايران فريبرز .( است

رييس دانا، سعيدمدني و ژاله شادي 
ه طلب و مقاله هاي چندي در ماهنام

 1388و1378هاي صنعت حمل و نقل،
 )نوشته فريبرز رييس دانا

در اينجا مستقيما به سراغ خط فقري 
مي رويم كه درواقع خط فقر نزديك 
به مطلق و ضروري براي ادامه ي 

به . حيات عادي در سطح حداقل است
هر حال اگر به طور متوسط نگاه كنيم 

درصد از خانوارهاي 77در حدود 
رفي كمتر از هزينه شهري هزينه ي مص

ي متوسط دارند و اين به معناي آن 
درصد از خانوارهاي 77است كه 

برآورد . شهري زير خط فقر نسبي اند
درصد 17براي خط فقر مطلق از 

آمارهاي معاونت مديريت وبرنامه (
درصد جمعيت شهري 32و ) ريزي

برآوردهاي انجام شده در منابع ياد (
ت درصد جمعي۴۵شده ي باال و حتا 

در برخي برآوردهاي (شهري
تفاوت ) كارشناسي متعارف در كشور

 .دارد
ما در اين جا از روش حداقل    

نزديك به خط فقر مطلق استفاده مي 
درجه ي نزديكي معيار ما با خط . كنيم

 20تا  10فقر مطلق چنان است كه 
درصد كاهش در درآمد خانوار، در 
بحث ما خانوار كارگري كه خانه دارد 

ه زير خط فقر مطلق پايين مي را ب
قلم از هزينه ها را بر  11در زير . كشد

حسب قيمت روز و كاالهاي با 
مرغوبيت كمتر از متوسط و مصرف 

نفري كه به  4حداقل براي خانوار 
 40سن مادر  ،4۵طور متوسط سن پدر 

است آورده  10و  19و سن فرزندان 
 .ايم

نفري به  4مصرف ماهيانه براي خانوار 
 :انتوم

 14000از قرار كيلويي : گوشت قرمز
 ٧۵0بار هر بار  ۵تا  4تومان، هفته اي 

 در ماه تومان٧۵600گرم برابر است با 
از قرار هر مرغ به بهاي : گوشت سفيد

تومان، هفته اي يك مرغ برابر  4000
 در ماه تومان16000است با 

عدد بربري  ۵يا  4هر روز معادل : نان
 200ر دانه يا مشابه آن به قيمت ه

 در ماه27000تومان برابر است با 
تومان در  2300به قرار كيلويي : برنج

گرم براي هر  100بار هر بار  4هفته 
 در ماه تومان14720نفر برابر است با 

تومان به  ٢۵00به قرار ليتري : روغن
 ٣.۵قيمت متوسط و تعاوني و مصرف 

 تومان ٨٧۵0ليتر در ماه برابر است با 
كيلو از  1فرد در هفته فقط هر : ميوه

تومان برابر است  ٢۵00قرار كيلويي 
 در ماه هزار تومان 4000با 

كه كال ): احيانا شير يا كره و مربا( پنير 
گرم پنير از قرار كيلويي  60معادل 

تومان براي هر فرد حساب مي  ۵٠٠٠
 در ماه تومان 36000شود، برابر است با 

قرار گرم به  ٧۵0درماه : چاي معمولي
هزار تومان برابر است  8000كيلويي 

 در ماه تومان 6000با 
سرجمع هر ماه : ساالد ،سبزي ،ماست
 تومان 8000

هر ماه : شيريني و شكالت و آب نبات
 تومان 6000كيلو برابر است با  2جمعا 

يا دستگيري از ( ميهماني هاي ضروري 
ميهمان و  ۵معادل ): سالمندان نيازمند

هزينه اي معادل براي هر ميهمان 
 ٢۵000تومان برابر است با  ۵000
 .در ماه تومان

تا اينجا هزينه ي خوراك حداقلي     
درصد از خوراك  80الي  70كه فقط 

را نيز پوشش مي دهد به قرار ماهانه 
هزار تومان خواهد بود كه  263معادل

هزار تومان  66براي هر فرد از قرار 
هاي با توجه به سهم هزينه . خواهد شد

خوراك در كل هزينه براي دهك 
هاي يك تا هفت كه به طور متوسط 
سي درصد است بايد هزينه ي متوسط 

هزار تومان باشد و اگر  877خانوار 
 ،خانوار پس اندازي نداشته باشد

بايداين خانوار همين مقدار درآمد 
به اين ترتيب بيش . ماهيانه داشته باشد

درصد از خانوارهاي شهري با 80از 
گران . حروميت غذايي روبرويندم

شدن سال به سال مواد غذايي كه در 
كنار مسكن بيشترين افزايش قيمت در 

موجب  ،نرخ تورم را تجربه كرده است
 .گسترش فقر و محروميت شده است

بياييد از سوي ديگر بنا به منطق     
آماري براي خانوار كارگري در نظر 

 :بگيريم كه
پنجم و متوسط هزينه دهك هاي  - 1

هفتم مي تواند بيانگر وضع مادي يك 
كارگر صنعتي متوسط در ايران 

بجز كارگران كشاورزي، فصلي (باشد
به اين ترتيب بايد اين ). وبيكاران

هزار تومان و براي  781هزينه ماهانه 
 .هزار تومان باشد 193هر فرد معادل 

اين مقدار از متوسط كل كشور  - 2
به ) تومانهزار  ٢۵2هزار و  981يعني (

درصد كمتر  24و  20ترتيب درحدود 
 .است

دريافتي متوسط كارگران در كل  - 3
درصد اين 60كشور درواقع درحدود 
با احتساب  يرقم و حداقل دستمزد حت

عيدي و كمك هزينه اياب و ذهاب و 
 .درصد اين رقم است42غذا در حدود 

بگيريم خانوارهاي كارگري بايد در  - 4
واد غذايي ميزان مصرف حداقل م

نيزصرفه جويي كنند و محروميت 
بكشند يا در بلندمدت از شماراعضاي 
خانوار بكاهند، اما رساندن هزينه هاي 

هزار تومان  193هزار توماني به  263
امريست بسياردشوار، پرفشار، محروميت 
زا، خفقان آور و ناشدني، با آمادگي 
براي تحمل نتايج سركوب همه جانبه 

 .همگاني ي نارضايتي هاي
اگر وضع كارگران بيكار و دهك  - ۵

را در نظر بگيريم هزينه ي  3تا  1هاي 
نفره، معادل  3،4،۵متوسط خانوار 

 106تومان و هزينه هر فرد،  3۶۵700
هزار تومان و سهم مواد غذايي آن به 

واضح . هزار تومان خواهد بود 31
است كه با درآمدي معادل اين رقم و 

توان به نيازهاي  حتا دو برابر آن نمي
 .حداقلي محاسبه شده دست يافت

هزينه مسكن شهري بنا به  - 6
برآوردهاي كارشناسي و واقعيت هاي 
عيني نسبت به توان خريد اكثريت 

چه رقم رهن و .( مردم بسيار باالست
اجاره و چه هزينه هاي محاسباتي كه 
براي خانه هاي ملكي محاسبه مي 

ور به اين ترتيب اگر به ط.) شود
درصد هزينه هاي ٣۵متوسط خانوار 

ماهانه خود را به مسكن اختصاص دهد 
اما در ميان خانوارهاي كارگري يك 
سوم آنان، به دليل نوعي مالكيت، از 
مشكل مسكن نجات يافته باشند ويك 
سوم نيز با فشار پرداخت اقساط معادل 

نيمي از اجاره روبه رو باشند، فشار 
ود متوسط هزينه ي مسكن به حد

بنابراين بايد از . درصد خواهد رسيد18
هزار توماني،  781هزينه ي متوسط 

درصد كم شود و به اين 18معادل 
 640ترتيب براي ساير هزينه ها رقم 

براي هر ( هزار تومان باقي مي ماند
 )هزار تومان 158فرد 

به هر حال با كسر هزينه ي متوسط  - 7
مسكن و حداقل هزينه خوراك در 

رصد از دريافتي واقعي د 44حدود 
كارگران صنعتي باسابقه و عضو 

با . واحدهاي پابرجا كاسته مي شود
درصد يا كمتر باقيمانده يعني در ۵۶

هزار تومان اين كارگران ٣۵0حدود 
بايد هزينه هاي حمل ونقل ، تحصيل، 
بهداشت و درمان غيربيمه اي ، 

. را بپردازند... پوشاك، لوازم منزل و
 .همه ترديد داريم آيا مي توانند؟
 :در واقعيت اما

دريافتي كارگران شاغل در ماه با  - 1
احتساب متوسط عيني با توجه به 
كارگران بيكار فصلي و كشاورزي 

كه بر (هزار تومان نيست  781معادل 
اساس آمار رسمي هزينه هاي خانوار 

بلكه در حدود ) بدست مي آيد
 .هزار تومان است470

جه به هزينه حداقل دستمزد با تو - 2
 ٣۶۵ ي غذا و اياب و ذهاب فقط

 .هزار تومان است
ميليون  2.7شمار بيكاران كشور از - 3
) بنابر آمارهاي اقتصادي بانك مركزي(
برآورد رييس دانا، (ميليون  4.17و

) 1387ماهنامه صنعت حمل و نقل سال 
ميليون در ديگر گزارش ها برآورد  6و 

 .شده است
گيريم كه بر بدينسان نتيجه مي      

اساس حقوق انساني و حداقل ضرورت 
كمتر از  يهاي زيستي و معيشتي و حت

حداقل براي خدماتي مانند پوشاك 
مسافرت و تفريح وفعاليت هاي فرهنگي 
به طور متوسط هيچ كارگري با متوسط 

هزار  781نفره نبايد كمتر از  4خانوار 
براي ( ١.٢۵در رب تومان ض

دريافتي ) رصد تورمي سال آيندهد٢۵
هزار  986داشته باشد كه اين رقم به 
نفره مي  4تومان در ماه براي خانوار 

براي كارگران جوان وكم سابقه . رسد
و با خانوار كوچك اين رقم بايد دست 

اما براي شمار .هزار تومان باشد740كم 
 1.2ديگري از كارگران بايد رقم به 

اما به نكات زير . ميليون تومان برسد
 :وجه داشته باشيمبايد ت

حداقل دستمزد را پايين تعيين  - 1
كنند تا سرمايه گذاران رغبت به 

پاسخ آن است . استخدام داشته باشند
كه مگر تا كنون بنا به محاسبات باال، 
حداقل دستمزد بسيار پايين تر از 
متوسط است و كرامت انساني و آنهم 
به انگيزه جلب خاطر سرمايه گذار 

عيين نشده است؟ خصوصي و دولتي ت
پس چرا بيكاري مدام افزايش مي 
يابد؟ حال حكايت قانون كار است كه 
گفتند الزام هاي استخدامي آن را 

برداشتند، . برداريد، اشتغال باال مي رود
 ،به همت جهرمي وزير كار مخلوع
. بيكاري با سرعت بيشتري باال رفت
. واقعا دستمزدها فشار بر سود نيستند

ابهره وري دروني خود اصل رقابت و ن
سرمايه داران دولتي و خصوصي 
موجب مي شود كه آنها به سودهاي 
 .فوق عادي و خيره كننده دست نيابند

موضوع دستمزد و برخورداري  - 2
انسان از حداقل نيازهاي غذايي 
سكونتي، فرهنگي و حقوق انساني 
مربوط به آنها، نبايد نخست به عنوان 

يي نگريسته يك مقوله ي اقتصاد بورژوا
آنها اساسا حقوق انساني اند و . شود 

مسايل و محدوديت اقتصادي يك 
جانبه بايد توسط خود افراد جامعه 
شناخته شوند و در تامين اين حقوق 

 .ملحوظ شود، نه برعكس
درتعيين حداقل دستمزد بايد  - 3

نماينده ي واقعي كارگران از طريق 

انتخاب مستقيم، و نه از طريق شوراهاي 
سالمي كار و خانه ي كارگر وانجمن ا

اسالمي وابسته به قدرت حاكم، شركت 
  .داشته باشند

حداقل دستمزد را مي توان بر  - 4
حسب سن ، سهم خانوار، سختي كار 

گروه  4منطقه ي جغرافيايي به سه يا 
از نظر من اين رقم بايد . تقسيم كرد

هزار تومان در سه يا  8۵0تا  ۶۵0بين 
متوسط در حدود  گروه و به طور 4

 .هزار تومان تعيين شود 750
من مي گويم، و بر سر حرف خود  -۵

هم با استدالل و منطق رياضي اقتصاد 
ايستاده ام، كه افزايش دستمزد تاثير 
چنداني بر تورم نخواهد داشت مگر 
يك يا دو درصد آن هم به صورت 

 .گذرا
افزايش حداقل دستمزد تاثيري  - 6

ن نخواهد درافزايش شمار بيكارا
 .داشت

دولت مي تواند سهمي از صرفه  - 7
جويي دريارانه ها را به نفع اصالح 

اما بخش . دستمزدها صرف كند
خصوصي و دولتي سرمايه داري كه 
سودهاي كالن را از آن خود مي كنند 
و به اتفاق در دو سه سال اخير ساالنه 

ميليارد دالر از ايران فرار  ١۵ تا 12
زم به افزايش حداقل اند، بايد مل داده 

دستمزد و اصالح جدول دستمزدها 
 .باشند

هنوز هم به رسميت شناختن حق  - 8
زاد، اعتصاب و حضور آتشكل 

 ،دموكراتيك نمايندگان كارگران
تضمين حقوق و شئونات انساني نيروي 
 .كار پر تالش و محروم سرزمين ماست

اما راه حل اساسي در گذار از اين  - 9
دن به دموكراسي دموكراتيسم و رسي

مشاركتي و كاربرد اراده ي كار براي 
. هدايت سرمايه هاي اجتماعي است

تا آن زمان كه به كاررفت نيروي 
عظيم اجتماعي كار نياز دارد، بايد بر 
خواست هاي صنفي ، دموكراتيك 

ي از نيروي كار يكارگري و بخش ها
  .در پيوند با يكديگر پافشاري كرد

  
ـــــدن واردا ۱۱ ٭ ـــــر ش ت براب

گوشــت بــر اثــر سیاســت غلــط 
  :یمژر
  

نيوز  ميزان، 89فروردين  11در  
بر اساس آمار : گزارش كرده است

رسمي گمرك ايران در نه ماهه اول 
واردات گوشت قرمز به  1387سال 

اما  .تن بوده است 6329كشور برابر با 
به دليل سياستهاي اشتباه دولت در 

ن و افزايش سرسام آسالهاي قبل از 
هاي خوراك دام در سال ماقبل آور ب
بخش عمده اي از  ،87در سال  ،آن

دامهاي مولد نيز در بازار به عنوان دام 
گوشتي عرضه شدند و در نتيجه در 

به دليل كاهش عرضه گوشت  88سال 
از سوي دامداران داخلي واردات 
گوشت قرمز به كشور يازده برابر 

هزار تن  70118افزايش يافته و به 
 .رسيد

سال گذشته پخش عمده واردات در     
گوشت قرمز ايران از برزيل انجام 
گرفته است و دليل اصلي آن نيز 
توافقات انجام شده در ديدارهاي 

سيلوا رئيس دولت ا د احمدي نژاد و 
 .برزيل مي باشد

در نتيجه توافقات و مذاكرات     
تعرفه كاالهاي  ،سيلوا احمدي نژاد با دا

و برخي ديگر از وارداتي از اين كشور 
كشورهاي جهان سوم كه حاضر به 

  به  ،اد شده بودندژپذيرش احمدي ن
شدت كاهش يافت و فضايي مناسب 
براي سرازير شدن محصوالت اين 

 .كشورها به ايران فراهم آمد
در حاليكه اين ميزان واردات گوشت 
قرمز در بيست سال اخير بي سابقه بوده 

و  دولت و وزارتخانه هاي جهاد ،است
مدعي  ،كشاورزي در اخبار مختلفي

خودكفايي كشور در توليد گوشت 
  .شده اند

 10در صفحه 

 ؟یک منطقهجهانی متمرکز بر
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ــاس را از ٭  ــدر عب ــگاه بن پاالیش
ــه  ــد و ب ــی گیرن ــا م ــرکت بین ش
ـــاء مـــی  قرارگـــاه خـــاتم االنبی

  :دهند
  

در  ،شركت مهندسين مشاور بينا
روي  26پااليشگاه بندرعباس واحد 
طي  اما. فرآورش بنزين كار مي كرد

ساخت و پاخت شركت نفت ايران با 
قرار شد پروژه بسته اعالم  ،دفتر رهبري

  .شود
ه به قرارگاه خاتم االنبيا ژكل پرو  

باعث بيكار شدن امر اين  .داده شد
نفر از پرسنل شركت بينا كه روي  150
ه پااليشگاه بندرعباس كار مي ژپرو

 ،طبق آخرين خبر .شده است ،كردند
اند، داري شده كه خري تجهيزاتيتمام 

در گمرك  ،مثل پمپها و كمپرسورها
بعلت عدم تامين منابع مالي  ،بندرعباس

. هنوز ترخيص نشده اند ،توسط دولت
ه كه تا ژكساني كه در انتقال اين پرو

 ،ميليارد دالر هزينه داشته 1حاال حدود 
يكي از مديران  .دست داشتند اند

وزير و مجتبي خامنه اي  -شركت بينا 
هنوز اسمش مشخص  كهيك نفرنفت و 
االن بطور كامل كار بر  . هستندنشده 

 26روي پااليشگاه بندرعباس واحد 
معلق اعالم شده است و دولت براي 

پااليشگاه ، اينكه شركت بينا ضرر نكند
كرمانشاه را كه بعد از خاتمي نيمه كاره 

  .شركت مي دهدبه دارد  را ،مانده بود
  
 واگذاری پروژه های گستردۀ٭

میلیارد  ۱۲۶۰استانی با ارزش
  :تومانی به سپاه پاسداران

 
: جرسفروردين، به گزارش  16در  

بنا به گزارش منابع مطلع خبري و 
 سردار پاسدار ابوطالب شفقت،اعالمِ 

استاندار بوشهر، دهها پروژه عمرانيِ آن 
ميليارد  1260استان، با ارزشي بالغ بر 

بدون انجام تشريفات "تومان و 
 - به قرارگاه خاتم االنبياء  "قصهمنا

  .واگذار شد - وابسته به سپاه پاسداران
واگذاري يكجاي اين حجم پروژه     

غيرقابل توجيه و  ،به سپاه پاسداران
مشكوك است و اين واگذاري فلّه اي 

عيدي نفتي "اميتازها و پروژه ها، 
دولت احمدي نژاد به عوامل و حاميانِ 

 .خود تلقي مي شود
گذاري اجراي طرحها به سپاه، وا    

 هزاران و مجربِ آن استان  انپيمانكار
مواجه با ركود و "را، تن كاركنان آنها 

اين . كرده است بيكاري و تعديل نيرو
پروژه هاي كارشناسي نشده، جملگي 

اي سفرهاي استاني  از مصوبات فله
 ".احمدي نژاد مي باشد

اين فرمانده سپاه كه استاندار بوشهر     
مي باشد، پروژه هاي راه آهن شيراز، 
بوشهر، عسلويه، بزرگراه اهرم، 
برازجان، گناوه و ديلم، بزرگراه شيف 
گناوه، بزرگراه بوشهر، دير، زير ساخت 

المللي  دهكده دانايي، دانشگاه بين
علوم پزشكي، طرح آبخيزداري جم، 

ترين  را، از جمله مهم... ريز، باغان و 
ت نفت ذكر هاي تعهدات وزار پروژه

كرد كه اكنون طبق قرارداد به سپاه 
  .واگذار مي شود

  
بانک های ایران در اختیار ٭

  :نظامیان
 

روز آنالين، ، 89فروردين  17در  
بانك انصار در «  :گزارش كرده است
اين روزها اين ، »خدمت شهروندان

ر تبليغي به طور مكرر از سيماي تتي
 .پخش مي شود  جمهوري اسالمي

صار يك موسسه مالي بود كه با بانك ان
بانك  كمجوز بانك مركزي به ي

همان طور كه  . خصوصي بدل شد
صندوق "و  "موسسه مهر ايرانيان"

نيز مجوز بانك  "قرض الحسنه قوامين
اين . شدن را دريافت كرده اند

موسسات، همگي متعلق به نهاد هاي 
انصار  .نظامي جمهوري اسالمي هستند

ط سپاه تأسيس شده و مهر ايرانيان توس
 .و قوامين به نيروي انتظامي تعلق دارد

به گفته رييس بانك مركزي، سرمايه     
ميليارد 200تاسيس بانك خصوصي 

درصد از اين 35تومان است كه بايد 
مقدار در اختيار بانك مركزي قرار 

بسياري از آگاهان اقتصادي . گيرد
چنين روندي در تاسيس بانك 

را بي ارتباط  خصوصي توسط نظاميان
به مسايلي چون پول شويي وفرار از 

به  .تحريم هاي بين الملي نمي دانند
ويژه اينكه هفته پيش، خبري در رسانه 
هاي عربي منتشر شد كه وزير كشور 
بحرين به خاطر كمك به پول شويي 

پاسداران درمنطقه از مقام خود   سپاه
. هفته به زندان افتاد كعزل شد و ي

اين ماجرا را تكذيب  مقامات مسئول
كردند اما تحقيقات در اين خصوص 

 .هنوز ادامه دارد
هاي  كبا انقالب اسالمي همه بان
دولتي  44موجود در كشور طبق اصل 
هاي  كشدند وسالها بود كه بان

خصوصي، مجالي در سياست هاي 
اما سرانجام . اقتصادي كشور نمي يافتند

بانك مركزي، موافقت  77در سال 
با تاسيس بانك خصوصي اعالم خود را 

كرد و آيين نامه اين كار نوشته شد؛ اما 
هايي چون پارسيان و اقتصاد  كبان

توانستند به عرصه  80نوين بعد از سال 
بانكداري كشور وارد شوند و فعاليت 
بانكداري در ايران را تحرك و پويايي 

 .خاصي ببخشند
با روي كار آمدن دولت نهم، سپاه  

اقتصادي نيز    وضوح چهره پاسداران به
به عنوان  االنبياء يافت و قرارگاه خاتم

سمبل اين جريان در بخش هاي 
نفت، گاز، راهسازي و سد (مختلف 

 .وارد عرصه اقتصاد وصنعت شد) سازي
اما تامين مالي فعاليت هاي خود را به 
عنوان يك پيمانكار از طريق دولت پي 

 .گيري كرد
قرارگاه  دولت نيز در اين راستا    

خاتم و سپاه را در تنگنا نمي گذاشت و 
از موارد اين پشتيباني مالي، پروژه فاز 

پارس جنوبي ويا خط لوله گاز  16و1۵
از عسلويه به ايرانشهر را مي توان نام 

 .برد
اما اين براي سرداران سپاه با عنوان      

كافي  "مديران پروژه ها"هاي تازه 
چرا كه بوروكراسي پيچيده . نبود

دولتي كه هر پرداختي را با ضوابط 
دشواري هايي  ،خاصي دنبال مي كند

با توجه به . براي سپاه به همراه داشت
كه سردار قاسمي بود   همين مشكل

ال فرمانده قرارگاه خاتم، مهرماه س
تامين مالي "در كنفرانس  ،گذشته

آشكارا از سختي تامين  "صنعت نفت
مالي به شيوه دولتي سخن راند و 
خواهان پياده سازي روشهاي جايگزين 

اين ديدگاه كافي بود تا چندي . شد
بعد رييس كل بانك مركزي خبر 
موافقت شوراي پول واعتبار با تاسيس 

 .انصار را اعالم كند كبان
ش بي بي سي بانك جديد به گزار    

انصار حدود بيست سال پيش و بعد از 
پايان جنگ هشت ساله با عراق به 
عنوان صندوق قرض الحسنه 
انصارالمجاهدين فعاليت خود را آغاز 
كرد و در دولت محمود احمدي نژاد 
به موسسه مالي تبديل شد و اكنون در 

 .شرف تبديل شدن به بانك است
د مالي ديگر عالوه بر اين، يك نها   

وابسته به سپاه پاسداران نيز آماده 
موسسه . تبديل شدن به بانك است

مالي و اعتباري مهر وابسته به بسيج، 
مقدمات تبديل به بانك را فراهم كرده 
و به زودي اين موسسه نيز تبديل به 

 .بانك مي شود
در حال حاضر سپاه پاسداران عالوه  

هاي بر اين دو موسسه مالي كه فعاليت 
آنها در دولت احمدي نژاد گسترش 
يافته، از طريق برخي نهادهاي وابسته 

نظير قرارگاه خاتم االنبياء و بنياد تعاون 
سپاه نيز به فعاليت هاي گسترده 

سايت دويچه .اقتصادي مشغول است
وله در گزارشي به نقل از احمد علوي 

ارتباط سياسي   نوشته) اقتصاد دان(
ي كار كامال مستقيمي بين رو

دولت نهم و دهم و حاكميت   آمدن
. سپاه بر اركان اقتصادي وجود دارد

قانون اساسي داير بر  44اصل 
سازي اقتصاد ايران است اما   خصوصي

اجراي آن، سيطره حكومت و دولت 
بنابر اين . دهد بر اقتصاد را كاهش مي
خواهند اين  تحليل، مقامات مي

به شكل صوري اجرا شود   قانون
 .درت خود را از دست ندهندق  اما
همراه :پول شويي سپاه در بحرين 

با اين تحوالت روز سوم فروردين، 
رسانه هاي منطقه اي خبر از بازداشت 
و عزل وزير كشور بحرين دادند؛ علت 
اين اقدام همكاري منصور بن رجب با 
سپاه پاسداران در عمليات پول شويي 

در اين پرونده از . گزارش شده بود
جنتي سفير ايران در كويت و علي 

فرزند آيت اهللا جنتي دبير شوراي 
نگهبان، نيز نامي به ميان آمد اما حسين 
اميرعبداللهيان، سفير ايران در بحرين 
گفت كه سپاه پاسداران در پرونده 

شويي وزير كشور بحرين نقشي  پول
  .نداشته است

  
 ۳۰۰بســـــــیج، صـــــــاحب   ٭

  :فروشگاه زنجیره ای  می شود
  

به گزارش  ،۸۹فروردین  ۱۵در  
رییس مرکز امور اصناف  ،پیک ایران

 ۹اکنون  :گفته استو بازرگانان 
فروشی در  ای خرده شبکه زنجیره

 ۳۰۰بسیج نیز  .کشور فعال است
فروشگاه برای پیوستن به دایره 

فروشی در  ای خرده شبکه زنجیره
 .کشور معرفی کرده است

  
ـــا  ۴۰چـــین  ٭ درصـــد از  ۵۰ت

خـود از ایـران را  واردات نفت
کـــاهش داده اســـت و بـــزرگ 
تـــرین شـــرکت نفتـــی هنـــد، 
ــــــران را  ــــــت از ای واردات نف

اپـن نیـز ژمتوقف کرده است و 
  :از ایران کمتر نفت می خرد

  
به گزارش ، 88فروردين  12در  

راديو فرانسه، شركت نفتي هندي 
قرار داد خريد نفت خام  "روليانس"

 2010از ايران را براي سال مالي 
منابع آگاه . جديد نخواهد كردت

افزوده اند كه اين شركت از ماه فوريه 
تاكنون از ايران نفت وارد نكرده 

در سال ميالدي گذشته شركت . است
هزار بشكه نفت خام  90نفتي روليانس 

از جمهوري اسالمي ايران خريداري 
 . كرده است

گرچه شركت هندي و مقامات 
جمهوري اسالمي ايران در مورد 

يم اخير شركت روليانس توضيحي تصم
ه نداده اند، منابع مالي علت عدم ئارا

توافق ميان دو طرف قرارداد را 
اختالف بر سر بهاي نفت اعالم كرده 

همزمان منابع ديگر اعالم مي كنند . اند
كه احتماالً فشارهاي سياسي آمريكا و 
متحدانش كه سرگرم بررسي مجازات 

ليل د ،هاي جديد عليه تهران هستند
ديگر تصميم شركت هندي روليانس 

  .بوده است
گزارش   ، ايسنا89فروردين  17در  

يس ئر ،حميد حسيني: كرده است
هاي  اتحاديه صادركنندگان فرآورده

نفت، گاز و پتروشيمي ايران از اقدام 

ژاپن در كاهش واردات نفت خام از 
 .ايران خبر داد

پيش از اين چين و هند نيز اعالم  
دند كه واردات نفت خود از كرده بو

 .ايران را كاهش داده اند
براساس گزارش هاي رسمي، چين در 

نسبت به مدت مشابه  2010دو ماه اول 
واردات نفت  درصد  40ميالدي،  2009

 . است دادهكاهش خود از ايران را 
يس اتحاديه صادركنندگان ئر 

هاي نفت، گاز و پتروشيمي  فرآورده
ش خريد نفت ايران ايران با تاييد كاه

توسط كشورهاي چين، هند و ژاپن 
تصريح كرد كه با وجود اين، ميزان 
صادرات نفت ايران كاهش پيدا نكرده 

 .و نگراني در اين مورد وجود ندارد
يس اتحاديه صادركنندگان ئر     

دهد  هاي نفت ايران خبر مي فرآورده
كه ميزان خريد نفت ايران توسط 

صد كاهش يافته در 50ها روزانه  چيني
است و عالوه بر اين، شركت ريالينس 
  هند كه يكي از بزرگترين پااليشگاه

نمي نفت دنياست ديگر از ايران نفت 
  . خرد

 ،از زمان بوش ،ها يي آمريكا ،قاعدتا 
ها را  به دنبال اين بودند كه چيني

راضي كنند كه به جاي ايران از 
و در كار  .كشورهاي ديگر نفت بخرند

كردن عربستان بودند كه به  راضي
قبل از اين هر  .چين بيشتر نفت بفروشد

  خواست با چين مذاكره كند، كه مي
 .براي چين، مهمترين مسئله تايوان بود

اما اكنون تامين انرژي برايش مهمترين 
كشوري كه مهمترين مسئله . مسئله است

برايش تامين انرژي است، سعي مي 
ر نگري كند تا اگ كند كه آينده

اش پيدا  مشكالتي براي تامين انرژي
شد، منابع خود را متنوع كند كه دچار 

ها كشور ژاپن  در كنار اين .مشكل نشود
نيز ميزان خريد نفت از ايران را 

  .كاهش داده است
  

رکــود اقتصــادی و انتقــال از ٭ 
بودجـــه عمرانـــی بـــه بودجـــه 
ــــپاه  ــــار س ــــاری و در اختی ج
ــــی  گذاشــــتن بودجــــه عمران

محور را بـاز هـم  اقتصاد تولید
  :فقیرتر و ناتوان تر می کند

  
به گزارش ، 89فروردين  16در  
ادامه وضعيت ركود در اقتصاد، : ايلنا

جذب بودجه عمراني را با مشكل 
براساس قانون بودجه  . كند مواجه مي

 31كل كشور، دولت حدود  89سال 
هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در 

گفته رييس اختيار دارد كه بنا به 
اين ميزان افزايش، به دليل  ،جمهور

افزايش حجم عمليات اجرايي 
هاي عمراني در سال جاري  پروژه
اگرچه در نگاه اول چنين . است

افزايشي در بودجه عمراني به نسبت 
رسد  مثبت به نظر مي 88قانون بودجه 

ماده واحده “ ب ” اما براساس بند
 دولت اجازه دارد تا در ،قانون بودجه

 20ها تا  قالب سقف اعتبارات طرح
 .درصد در بودجه جابجايي انجام دهد

هاي گذشته از كاهش  تجربه سال
هاي عمراني و انتقال منابع  بودجه

هاي جاري حاكي  بودجه به بخش
است كه چنين اتفاقي در سال جاري 

 .نيز دور از ذهن نيست
 22در بودجه سال گذشته دولت    

جه عمراني در هزار ميليارد تومان بود
اختيار داشت اما براساس اسناد و 

هاي رسمي آنچه تا پايان بهمن  گزارش
از جذب بودجه عمراني منتشر  88ماه 

هزار  15شد، عملكردي در حدود 
 7دهد  ميليارد تومان است كه نشان مي

هزار ميليارد تومان بودجه عمراني 

هاي جاري دولت شده  صرف هزينه
 .است

 60كند كه رشد  دولت عنوان مي   
در راستاي  89درصد بودجه عمراني 

رونق و افزايش ساخت و ساز در بخش 
عمراني كشور به خصوص در بخش 

با  .مصوبات استاني هزينه خواهد كرد
كنند  بيني مي اين حال كارشناسان پيش

كه در سال جاري نيز ركود ادامه 
خواهد يافت و آنچه تحت عنوان 

شده، افزايش بودجه عمراني مطرح 
هاي جاري دولت خواهد  صرف هزينه

  .شد
و تخريب نيروهاي  :انقالب اسالمی

محركه بقصد ناتوان كردن جامعه و پر 
كردن هرچه بيشتر جيبها، توسط 

مالي انجام مي  –مافياهاي نظامي 
  :گيرد

  
  

ــامي  فهرســــت اســ
اعضاي مافياها كـه از  
رهگـــذر اســـتبداد  
مالتاريــا، از انقــالب  
ــكيل   ــو، تش ــدين س ب

   3 –اند شده 
  
  

از اعضای باند  –رسول  –تقی گنجی 
اقتصادی نظام واليت مافياھا، ھمکار آيت 

مدير - ... آيت هللا شرعی و –هللا يزدی 
رئيس  -عامل شركت توليدی الستيك دنا 
رئيس  - ھيات مديره گروه توليدی مھرام 

 -ھيات مديره شركت سرمايه گذاری ملت 
 - عضو ھيات مديره شركت صنعتی مينو 

موسس  -عضو ھيات مديره كربی سيمرغ 
شركت سرمايه گذاری در صنايع  ٣۴

عضو ھيات مديره  -توليدی و صنعتی 
 -شركت سرمايه گذاری صنايع ايران 

عضو ھيات نمايندگان در اتاق بازرگانی 
موسس و عضو ھيات  - تھران و ايران 

با (مديره بانك خصوصی كارآفرين 
 -)انميليارد توم ٣۴ای معادل  سرمايه

عضو ھيات رئيسه اتاق بازرگانی ايران و 
 - عضو ھيات رئيسه اتاق اكو  -بلژيك 

 -عضو ھيات رئيسه اتاق ايران و انگليس 
 -ھای مشترك ايران و ايتاليا  عضو اتاق

 ۵۴و مديران عامل ... ايران و آلمان
شركت بازرگانی،  ٧ -شركت توليدی 

نفر  ١٢۵٠٠خدماتی، بانك و بيمه با 
شركت  ١٢داخل كشور و  پرسنل در

توليد، بازرگانی و خدماتی در امارات 
متحده عربی، آلمان، انگليس، آمريكا و 

ھای گوناگون مالی و  ژاپن كه در زمينه
  .كند صنعتی فعاليت می

 -سارا، شرکت شيميايی رازی –تقی گنجی 
شرکت  - شركت مجتمع صنعتی كردستان

ارتاويل تاير و شرکت نوين مشعل از 
  . اند اقتصادی نظام واليت مافياھااعضای ب

محمد رضا، شرکت شيميايی  - تقی گنجی 
شركت مجتمع صنعتی كردستان از  - رازی

  .اعضای باند اقتصادی نظام واليت مافياھا
مھدی سعيد، شرکت شيميايی  –تقی گنجی 

شركت مجتمع صنعتی كردستان از  - رازی
  .اعضای باند اقتصادی نظام واليت مافياھا

کريم مسعود، شرکت  – تقی گنجی
شركت مجتمع صنعتی  - شيميايی رازی 

كردستان از اعضای باند اقتصادی نظام 
  .واليت مافياھا

حاج محمد باقر، از مداحان باند  –تمدن 
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

معاون رئيس جمھور احمدی نژاد  –تمدن 
  .نماينده مجلس –

عليرضا، سردار سپاه از  –تميزی 
  .ھان سپاه پاسدارانفرماند

  رضا،  از اعضای باند سرکوب   - تھرانی 
 11در صفحه 
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ھای خيابانی و گروه فدائيان ناب 
از دوستان سعيد  –نواب  –محمدی 

  .امامی و داوود واقفی
صادق،  از نيروھای ويژه در   - تھرانی 

  .وزارت اطالعات
رضا،  از نيروھای وزارت  –تھرانی 
  .اطالعات
کبر، از نيروھای وابسته علی ا –تھرانی 

  .به باند امنيتی نظام واليت در دھه شصت
علی اکبر، از نيروھای اطالعات  - تھرانی 

  .در دھه شصت
مصطفی، پرسنل اداره کل  –تھرانی 

اطالعات استان خراسان، مسئوليت امنيت 
  . آن اداره کل

مدير کل عملياتی حوزه  ،مسعود - توانا 
 عضو محفل قتلھای ،اروپای غربی

  .زنجيره ای
اعال ، دکتر، وابسته به باند  - تورانی 

سرکوب ھای خيابانی که در بسياری از 
  .درگيری ھا دخيل بود

محمد رضا،  نماينده مجلس  –توسلی زاده 
  .نفر ٩٩واز گروه 

سيد رضا،حجت السالم،  جامعه  –توقی 
  .روحانيت  مبارز 

حاج حيدر، از مداحان باند  –توکل 
  .ی نظام واليتسرکوب ھای خيابان

معاون پارلمانی وزير فرھنگ و  –توکلی 
  . ارشاد اسالمی

احمد، رئيس مرکز پزوھشھای  –توکلی 
مجلس از دادياران سابق دادگاه انقالب و 

  . از جنايتکاران به نام
.  از مسئولين زندان قزلحصار –توکلی 

  . وی مسئول تدارکات و شکنجه بود
حزب سخنران  –رحيم آيت هللا  –توکلی 
  .هللا بابل
کاووس، فرمانده سپاه در مالير،   –توکلی 

  .سردار سپاه
احمد، از نيروھای سرکوب  –توکليان 

  .ھای خيابانی
حجت االسالم، از نيروھای  - تويسرکانی

  .وابسته به باند رسانه ای نظام واليت
حجت االسالم، رئيس کل  - تويسرکانی

  .دادگستری استان کرمان
ر دادسرای انقالب حسن، داديا –تيزمغز 

  .۵٩اسالمی آبادان  سال 
عباس، پاسدار  زندان در    –تيموری 

بخش کارگاه که بعد به مسئوليت در اين 
  .بخش رسيد

از نيروھای امنيتی و تروريستی  –ثانی 
  .وزارت اطالعات، نماينده فعلی سبزوار

عباس، از مداحان باند سرکوب  –ثبتی 
  .ھای خيابانی نظام واليت

حجت االسالم، از نيروھای وابسته  –ثقفی 
به باند سياسی نظام واليت مافياھا و 

  .عضو گروه آبادگران جوان
حجت االسالم، از اساتيد موسسه  –ثقفی 

  . آموزشی امام خمينی
  . ثقفی داديار، ناظر زندان گرمسار

علی، حجت االسالم، از نيروھای  –ثمری 
  .وابسته به باند رسانه ای نظام واليت

مھدی، نماينده بخش صنعت،  –انی جاري
مديره توليد مواد اوليه  عضو ھيأت

داروپخش و تولی پرس و از بزرگان 
  . ھا صنعت شوينده

عبدهللا، دبير حزب جمھوری  –جاسبی 
اسالمی، رييس دانشگاه آزاد، از اعضای 

امنيتی، شوھر خواھر  –باند سياسی 
  . عباسپور نماينده مجلس

ن انجمن حجتيه در از فعالي - جامه دار پور
  . خوزستان

از نيروھای وابسته به باند   –جان آقايی 
سياسی نظام واليت مافياھا می باشد و 

  .عضو گروه جامعه اسالمی مھندسين
زندانبان زن، زندانبان زندان  -جانثاری
  . اصفھان

نظامی باند  –از سرداران سياسی  –جانلو 
  .نظامی، سردار سپاه

فرماندھان سپاه  سردار سپاه، از –جاھد 
  .پاسداران

اسماعيل، عضو حزب   - جبارزاده 
کارگزاران از اعضای باند سياسی و 

  .اقتصادی
سيدصابر،حجت االسالم، از   - جباری 

  .مرتبطين به قوه قضاييه
جالل، از نيروھای وابسته به  –جباری 

  .باند اطالعات خارجی در فرانسه
فاطمه، زندانبان زندان اوين و  –جباری 

  . و باند نظامی سپاه پاسدارانعض

جزايری، حجت االسالم، از نيروھای 
  .وابسته به باند رسانه ای نظام واليت

سيد مسعود، سخنگوی سپاه  –جزايری 
  . پاسداران

سليمان، نماينده مجلس،  –جعفر زاده 
  .عضو باند نظامی، سردار سپاه

ناصر، مدير کل زندانھای  –جعفر قلی 
  . استان فارس

ده، پرسنل معاونت امنيت، شاغل جعفر زا
در اداره عمليات آن معاونت، مشارکت در 

  . قتل فروھر و ھمسرش
آقامير، محمدعلی از فرماندھان  -جعفری 

  .سپاه پاسداران، سردار سپاه
هللا، از فرماندھان سپاه  فتح - جعفری 

  .پاسداران، سردار سپاه
محمد، از نيروھای اطالعات در  –جعفری 

از کشور، متھم به شرکت  ترورھای خارج
  . در ترور قاسملو

محمد علی عزيز، فرمانده سپاه  –جعفری 
  .پاسداران، سردار سپاه

 -جعفری از فرماندھان سپاه پاسداران
  .سردار سپاه

رضا، معاون قضايی دادستان  –جعفری 
  . کل تھران

از مديران شبکه ھای  –جعفری جلوه 
 .صدا و سيما،  عضو باند رسانه ای

  .  محمد علی،  سردار سپاه –ی مير جعفر
رسول حجت االسالم، رئيس  –جعفريان 

کتابخانه مجلس شورای اسالمی، از 
اعضای باند رسانه ای نظام واليت 

  .مافياھا
رييس سابق کتابخانه  –احمد  –جاللی 

  مجلس شورای اسالمی 
حميد، پرسنل معاونت امنيت،  -جاللی 

 مسئول سابق(اداره کل طرح و بررسی 
، عضو باند ترورھای )کارگزينی امنيت

  . داخلی و خارجی
مسئول سازمان  سردار سپاه، –جاللی 

  .پدافند غيرعامل کشور
مسعود، از نيروھای وابسته به  –جاللی 

  .باند اطالعات خارجی مستقر در فرانسه
رشيد، از معاونين   -جاللی جعفری 
عضو کميسيون امنيت . وزارت اطالعات

در وزارت اطالعات  که سالھا.مجلس
  .مشغول به کار بود 

حجت االسالم، نماينده  –جاللی خمينی 
مجلس دور اول، از حکام شرع و از 

قضايی نظام واليت  –اعضای باند سياسی 
  .مافياھا

حميد، از نيروھای وابسته  –جاليی پور 
نظامی نظام واليت که از  –به باند سياسی 

وارد گروه به اصطالح اصالح  ٧۵سال 
طلبان شد ولی حاضر به توبه و افشای 

  .گذشته خود نيست
رسول، نماينده ولي فقيه در  –جليل زاده 
  .آذربايجان شرقی سپاه استان

سعيد، از وابستگان به باند  –جليلی 
وی . اطالعاتی و امنيتی و باند سياسی

سالھا در بيت رھبری و درکنار اکبر 
واليتی در بخش مشورتی رھبری قرار 

بعدھا به عنوان سخنگو و دبير  داشت و 
  .شورای امنيت کشور منصوب شد

سيد رضا، از نيروھای اطالعاتی  - جليلی 
  .نظامی –

سيد رضا، سرھنگ سپاه  –جليلی 
پاسداران، عضو باند کبير، عضو مافيای 

  .فساد مالی و اخالقی
مدير عامل بانک رفاه، حراست  –جمالی 

  . بانک کشاورزی  باند اقتصادی
علی اکبر  ناطق نوری، از  – جمشيدی

حکام شرع دادگاھھای انقالب و از باند 
  . امنيتی  –سياسی 

نماينده  –احمد  ناطق نوری  –جمشيدی 
چندين دوره از شھر نور و رييس 

  . فدراسيون بوکس
از نيروھای  - .حجت االسالم –جمشيدی 

  .وابسته به باند قضايی نظام واليت مافياھا
تی علوم و فن مديرکل وزار –جمشيدی 

  اوری 
از باند     -محمد  حجت االسالم  -جمشيدی 
  . قضايی
قائم مقام  خبرگزاری جمھوری  -اي جمعه

اسالمی و رييس دفتر کردان، در صداو  
  . سيما  از اعضای انصار حزب هللا

جنتی   علی فرزند آيت هللا جنتی، از 
اعضای موثر و حامی باند سرکوب ھای 

  .خيابانی
مد، از سران نظام واليت و اح –جنتی 

حاکم شرع دادگاھھای انقالب، عضو 
 –برجسته نظام واليت در باندھای سياسی 

قضايی، نماينده  –امنيتی  –اقتصادی 
شورای نگھبان دور اول، رئيس ستاد امر 
به معروف و نھی از منکر، رئيس ستاد 
تبليغات اسالمی، سخنگوی شورای 
 نگھبان رھبری، نماينده رھبری در
دانشگاھھا، از اعضای جنايتکار باند ھای 

امنيتی، پدر معنوی  –قضايی  -سياسی
انصار حزب هللا، بانی و مسئول حمالت به 
دانشگاھھا و مردم در خيابانھا، عامل 
حذف بسياری از کانديداھای آزاديخواه در 
انتخابات مجلس، حاکم شرع دادگاھھای 
انقالب و از عوامل موثر در کودتای سال 

 .۶٧و اعدامھای سال  ۶٠
از فرماندھان نيروی انتظامی،  –جنگروی 

  .سردار سپاه
اصغر رئيس حفاظت اطالعات  –جھانگير 

  . قوه قضاييه، عضو باند اطالعاتی
اسحاق، عضو حزب   -جھانگيری 

 –کارگزاران  از اعضای باند سياسی 
  .اقتصادی 
احسان، مشاور رييس دفتر  –جھانديده 

  . رياست جمھوری
انی  محمد، از مديران صدا و سيما و جھ

مدير سراسری فرھنگ سابق، عضو باند 
  .رسانه ای مافياھا

شھرام،  مسئول امر به معروف  –جھانی 
  . و نھی از منکر حوزه ادارات

سيد محمد علينقی، وزير کار و  - جھرمی 
  .عضو وزارت اطالعات

برادر علينقی  رئيس سابق  –جھرمی 
  .ره احمدی نژادخانه کتاب ايران در دو

حسين، از نيروھای  –جواد زاده 
جاسوسی در خارج از کشور وابسته به 

  .اطالعاتی –باند امنيتی 
از اعضای باند ترورھای  -جوادی   حسن

خارج از کشور و از ياران  نيروھای 
  .مستقر در قرار گاه علويه در المان

سيد محمد  از مداحان باند  –جوادی 
  .ام واليتسرکوب ھای خيابانی نظ

جوادی املی  عبدهللا آيت هللا، از مسئوالن 
  .شورای عالی قضايی در دھه شصت

جوادی، خانم معاون رئيس جمھور و 
رئيس سازمان محيط زيست، فرزند 
اسماعيل واعظ جوادی املی برادر آيت هللا 

  .جوادی املی است 
اسماعيل، واعظ جوادی  –جوادی املی 

املی و پدر املی، برادر آيت هللا جوادی 
  . خانم جوادی، معاون رييس جمھور

علی اکبر، مشاور الھام،  –جوانفکر 
  .مشاور رئيس جمھور، باند رسانه ای

سردار سپاه، رئيس اداره  –جوانی يدهللا 
سياسی ستاد مشترک سپاه پاسداران، 

  .عضو باند نظامی واليت مافياھا
جواھری  حجت االسالم، از وابستگان به 

  .رييس تحقيقات قضايیقوه قضاييه  
عضو شورای  – - جواھری پور 

  .سرپرستی و نظارت صدا و سيما
معاون اداری و مالی ھيات  - جواھريان  

  . موتلفه
عبدالحميد، از اعضای باند   -جواليی 

سرکوب ھای خيابانی و گروه فداييان ناب 
نواب  از دوستان سعيد امامی و  –محمدی 

  . داوود واقفی عضو اطالعات
سيد اسدهللا، از ياران الجوردی  –يی جوال

و معاون وی در دادستانی انقالب و اعدام 
  .مبارزان

رييس جوانان  –سيد مھدی  -جواليی 
ھيات موتلفه، از اعضای باند سرکوب 

  .ھای خيابانی و دانشجويی
حاجی مھدوی، از دوستان  –جوھری فرد 

الجوردی، از روسای زندانھای ايران و 
  .یعضو مافيای قضاي

جيم ـ دال جوانشير، عضو ارشد معاونت 
  .عامل ترور مصطفی چمران،عمليات

حميد، رئيس سازمان قضايی  –چاووشی 
  . نيروھای مسلح کرمانشاه

چگينی گلزاده مسعود، فرمانده بسيج 
  . وزارتخانه ھا و ادارات

از نيروھای اطالعات در  –چھار دولی 
  .ھمدان

مھدی، رئيس شورای شھر  –چمران 
سياسی  –ان، از اعضای باند امنيتی تھر

  .نظامی، سردار سپاه –
چوپان رمضان، زندانبان و شکنجه گر 

  . زندان اوين
حجت االسالم، از نيروھای  –حائری زاده 

  .وابسته به باند رسانه ای نظام واليت
حجت االسالم، از  –حائری زاده 

  .وابستگان به باند قضايی نظام واليت
سالم، از حجت اال –حائری زاده 

  .وابستگان به قوه قضاييه و مصباح يزدی
محمدصادق   از امامان  - حائری شيرازی 

  . جمعه و حکام شرع شيراز
شجاع  –محمد طاھر  -حائری شيرازی 

الدين ، فرزند آيت هللا حائری شيرازی، 
  .ھمسر خانم رضا زاده

محمد حسين شھاب  - حائری شيرازی 
د ايت هللا الدين، داماد احمد توکلی،  فرزن

  . حائری شيرازی
حسام الدين،  داماد  -حائری شيرازی 

يراق طاليی رئيس صدا و سيمای استان 
  . فارس  فرزند آيت هللا حائری شيرازی

نظام الدين، فرزند آيت  - حائری شيرازی 
هللا حائری شيرازی، ساکن اتريش، داماد 

  لنسرکمونيست مسلمان شده 
علی، دانشجوی  –حائری شيرازی 

دانشگاه آزاد، فرزند آيت هللا حائری 
  .شيرازی، داماد احمد نجابت

از مداحان باند سرکوب ھای  - حاج اکبر 
  .خيابانی نظام واليت

از مداحان باند سرکوب ھای  - حاج حيدر 
  .خيابانی نظام واليت

از مداحان باند سرکوب ھای   -حاج قربان 
  . خيابانی

نماينده  –حميد رضا  –حاجی بابايی 
لس از ھمدان، عضو باند سياسی نظام مج

  .مافياھا
حاجی بخشی، از فرماندھان باند سرکوب 

  . ھای خيابانی
حاجی کاظم، رئيس زندان گوھردشت، 

  . دخيل در قتل حجت زمانی
حاج يونس، از باند سرکوب ھای  –حبيبی 

  .خيابانی نظام واليت
حسن ابراھيم، نماينده مجلس،  –حبيبی 

ر، کانديدای حزب معاون اول رئيس جمھو
جمھوری اسالمی در اولين انتخابات 
رياست جمھوری، وزير دادگستری نظام 
واليت در دھه اول، از اعضای باند 

 .سياسی نظام واليت مافياھا
از سران سياسی و  –محمد نبی  –حبيبی 

اقتصادی مافيای نظام، از رھبران موتلفه 
  .اسالمی

سعيد، از بانيان وزارت   - حجاريان 
عات، از اعضاء رھبری حزب اطال

  .مشارکت و اصالح طلب
حجازی  حسين زاده محمد، سردار سپاه، 

  . فرمانده قبلی نيروی بسيج
سيد جواد، از نيروھای اطالعات  -حجازی 
  . در ھمدان

فخرالدين، از نيروھای  –حجازی 
اطالعات در دھه شصت، نماينده مجلس و 

  .پاچه خور نظام واليت
د جواد، نماينده محم –حجتی کرمانی 

مجلس دور اول  او بعدھا اصالح طلب 
  .شد

از اعضای وابسته به باند  –حداد زاده 
اقتصادی و از برجسازان معروف و 

  .وابسته به باند فاسد ھاشمی رفسنجانی
غالمعلی، عضو شورای  –حداد عادل 

سرپرستی و نظارت صدا و سيما، دوره 
ای رئيس مجلس، نماينده مجلس و عضو 

گستان زبان،  از اعضای باند فرھن
 –امنيتی سرکوب ھای خيابانی  –سياسی 

 .اقتصادی نظام واليت
فريد الدين، سردبير  نشريه  –حداد عادل 

  .ھمشھری جوان
حاج محمد حسين، از مداحان  –حداديان 

  .باند سرکوب ھای خيابانی نظام واليت
سعيد، از مداحان باند سرکوب  –حداديان 

  .واليت ھای خيابانی نظام
از نيروھای دادستانی و رييس  –حسنی 

  .دادگستری در سال شصت

امام جمعه بابل  –حسن  –حسن زاده املی 
  .در ابتدای انقالب 

جالل پاسدار کميته زندانھای –  -حسنی 
  . اروميه
از دادياران رندان اوين که در  –حسنی 

  .جنايات بسياری شرکت داشت
 از مداحان باند سرکوب ھای -حسنی 

  .خيابانی نظام واليت
غالمرضا، حجت االسالم، نماينده  –حسنی 

  .دور اول اروميه و امام جمعه اين شھر
از نيروھای رسانه ای وزارت  – -حسينی 
 .اطالعات
نماينده مجلس از زابل، باجناق  –حسينی 

  . حسن کامران عضو باند امنيتی و سياسی
اطالعاتی  -از نيروھای نظامی  -حسينی 
 .ا بخش خارجیمرتبط ب

سيد جالل، نايب رييس  –حسينی 
  . کميسيون اقتصادی مجلس

علی، از بخش رسانه ای   -حسين پناه 
  .وزارت اطالعات

حسين پور مير غفاری، حسين موسوی 
تبريزی، حاکم شرع دادگاھھای انقالب 

دادستان انقالب تھران و .۵٩تبريز سال 
 .عامل صدھا اعدام مبارزان

، از نيروھای عباس –حسين راحيل 
نھضتی سپاه پاسداران و عضو باند 
ترورھای خارجی در جريان ميکونوس از 

  . لبنان
احمد،از اعضای فرماندھی  –حسين زاده 

  .گروه انصار حزب هللا
از روسای زندانھای ايران  –حسين زاده 

  .و عضو مافيای قضايی
محمد حجت االسالم، از  –حسين زاده 

  .ام واليتوابستگان به باند قضايی نظ
مھدی حجت االسالم،  –حسين زاده 

  . مسئول انصار حزب هللا گرگان
حجت االسالم ، از وابستگان  –حسينی  

سياسی نظام واليت  –به باند قضايی 
مافياھا، عضو گروه جمعيت وفاداران به 

  .انقالب اسالمی
جھانگير، از نيروھای  –حسينی 

جاسوسی در خارج از کشور وابسته به 
  .اطالعاتی –نيتی باند ام

فرزند نورالدين  –حجت االسالم  –حسينی 
شيرازی، از اعضای باند سرکوب ھای 

  .خيابانی و قضايی نظام واليت مافياھا
سليمان، از نيروھای جاسوسی  –حسينی 

در خارج از کشور وابسته به باند امنيتی 
  .اطالعاتی –

سيد شمس الدين، وزير اقتصاد  –حسينی 
  . و دارايی دولت

سيد علی اکبر حجت االسالم،  –حسينی 
  . نماينده مجلس

سيد مجتبی، از سخنرانان  –حسينی 
  .مراسم انصار حزب هللا

سيد محسن، از مداحان باند  –حسينی 
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

معاون پارلمانی وزير علوم و  –حسينی 
  . فن آوری

سيدھاشم حجت -حسينی بوشھری 
  .قوه قضاييه االسالم، از مرتبطين

فرزند  –سيد ميثم –حسينی خامنه ای  
رھبر معظم انقالب از عوامل باند سرکوب 

  .ھای خيابانيو اقتصادی 
سيد محمد، برادر  –حسينی خامنه ای 

رھبرانقالب که از ابتدای انقالب در 
مقامات سياسی حضور داشت و سالھای 
اخير وارد باندھای رسانه ای اين نظام 

ده مجلس، عضو گروه شده است، نماين
  .نفر  ٩٩

" آيت هللا" سيد علی –حسينی خامنه ای 
رھبر انقالب، ولی مطلقه و عامل کليه 

  .جنايات در ايران
سيد مجتبی فرزند  –حسينی خامنه ای 

رھبر معظم، از سران دخيل در ترورھای 
سياسی و سرکوب ھای خيابانی و باند 

  . داماد حداد عادل.اقتصادی 
سيد مسعود، فرزند  –ی حسينی خامنه ا

مقام معظم رھبری و از اعضای باند 
امنيتی، داماد آيت هللا خرازی و شوھر 

  .خواھر صادق خرازی
سيد مصطفی، فرزند  –حسينی خامنه ای

مقام معظم رھبری و از اعضای باند 
اقتصادی، شريک در بی،  ام، و، و 
آپارتمان سازی در کشورھای افريقايی با 

  .دویسيد محمد شريف مھ
  سيد ھادی جحت  –حسينی خامنه ای 

  12در صفحه 
  

 ؟یک منطقهجهانی متمرکز بر



                                                                                                                                                                                       

 

 
12 
 

 
 

 1389 ارديبهشت   5تا  فروردين 23از   747  شماره  2010  آپريل   25تا  12 ز ا

 

االسالم، برادر رھبری، از نيروھای 
اطالعاتی و بازجو در دھه  –امنيتی 
  .شصت

سيد احمد، نماينده  –حسينی سيرجانی 
  .نفر ٩٩مجلس، ازگروه 

از نيروھای اطالعات و  –مظفر -حسينی 
  . مجری قتل ھای گرگان

ينده سيد مھدی، نما –حسينی نژاد 
  .نفر  ٩٩مجلس، از گروه 

روح هللا خسرو خشخو حجت  - حسينيان 
االسالم، از قضات وزارت اطالعات و قوه 

  .قضاييه، نماينده فعلی مجلس
حجت االسالم، از نيروھای  –حشمت پور 

  .وابسته به باند رسانه ای نظام واليت
از اعضای باند  –فرشته  –حشمتيان 

در  سياسی و سرکوب ھای خيابانی که
کنار مريم بھروزی در جامعه اسالمی 

  .زينب قرار دارد 
حسين، از نيروھای  –حصيريان 

جاسوسی در خارج از کشور وابسته به 
  .اطالعاتی –باند امنيتی 

حجت االسالم، از وابستگان به  –حقانی 
  .باند قضايی نظام واليت

حقانی، پرسنل معاونت اطالعات مردمی و 
. آن معاونت مديرکل پشتيبانی عملياتی
  .عضو باند ترور و اطالعات

داوود، از مداحان باند سرکوب  –حقيقی 
  .ھای خيابانی نظام واليت 

مرتضی، از مداحان باند سرکوب  –حقيقی 
  .ھای خيابانی نظام واليت 

مجتبی، بازجوی وزارت  -حلوايی  
سيد  -حميدی .اطالعات در زندان اوين

بری ھاشم  آيت هللا، نماينده خبرگان رھ
  . ھمدان

حجت االسالم، از اعضای باند  –حميدی 
  . قضايی جامعه روحانيت –سياسی 

  .حمزه الوندی، پاسدار زندان اوين
شھريار، از نيروھای باند  –حکمی 

  .اطالعات خارجی مستقر در فرانسه
نعمت هللا سوری، از نيرو ھای  –حکيم 

رده باالی انصار حزب هللا که قرار بود 
را به قتل برساند، فرمانده عبدهللا نوری 

آموزش ستاد مشترک سپاه در تھران، 
نيروی  ١٠مسوول عمليات لشکر 

مخصوص سيدالشھدا،  فرمانده گردان 
حضرت  ٢٧سلمان فارسی از لشگر 

رسول، فرماندھی رزم در لشگر 
مخصوص سيد الشھداء، دوست ده نمکی 

  .و مشاور وی در فيلم اخراجی ھا
نيروھای وابسته حياتی حجت االسالم، از 

  .به باند رسانه ای نظام واليت
ابوجعفر، از نيروھای  –فضل هللا  –حيدر 

نھضتی سپاه پاسداران و عضو باند 
ترورھای خارجی در جريان ميکونوس از 

  . لبنان
مريم، سخنگوی  جمعيت  –حيدر زاده 

زنان مسلمان، از اعضای باند سياسی 
  .نظام واليت مافياھا

ت االسالم، از حکام محسن، حج –حيدری 
  .شرع دادگاھھای انقالب اسالمی

محمد، از اعضای باند سرکوب  –حيدری 
  .ھای خيابانی

محمد علی، حجت االسالم، حاکم  –حيدری 
  .شرع دادگاھھای انقالب اسالمی

يمي مافيائي هر ژر :انقالب اسالمی
فرصتي، از جمله نوروز، را فرصت 

  :سركوب مي كند
  
  

ــر   ژر ــائي ه ــم مافي ي
ــه  فر ــتي،از جملـ صـ

ــت   ــوروز را فرصـ نـ
  :سركوب ميكند

  
، به گزارش فعالين ٨٩فروردين  ٣در  

حقوق بشر و دمکراسی، زندانی سياسی 
ساله، از ناراحتی  ۵١زھرا اسدپور گرجی 

حاد قلبی رنج می برد و ناراحتی قلبی او 
در روزھای اخير به مرحلۀ خطرناکی 
رسيده است که  پزشک بھداری زندان 

واستار مرخصی استعالجی گوھردشت خ

اورژانسی برای او شده است ولی 
بازجويان واواک و قاضی ناظر زندان از 

  . موافقت با آن خوداری کرده اند
، به گزارش ادوار ٨٩فروردين  ٣در  

نيوز، دکتر اکبر کرمی، پزشک و 
گر مسائل دينی، حدود چھار ماه  پژوھش

ولی ھمچنان   است که در قم بازداشته شده
گويد  تکليف است و بازپرس او میبال

  .ھنوز فرصت نکرده پرونده او را بخواند
، حکم تجديد نظر ٨٩فروردين  ۵در  

مشفق سمندری فعال دانشجويی شمال 
ماه حبس  ۶وی به . کشور صادر شد

گفتنی است اتھام او .تعزيری محکوم شد
تبليغ ديانت بھائی ذکر شده و او به دليل 

روز در بند  ٨٠ھمين اتھام به مدت 
انفرادی زندان اداره اطالعات ساری 

  . بازداشت بود
، به گزارش ھرانا، ٨٩فروردين  ۵در  

دادسرای نظامی استان تھران، يک نظامی 
به نام علی محمدی مقدم  را به اعدام 

نامبرده را در مورد اتھام  .محکوم کرد
اقدام عليه امنيت ملی از طريق جاسوسی  

به اعدام محکوم  مجرم شناخت و او را
 .کرد
، به گزارش ادوار ٨٩فروردين  ۵در  

نيوز، با وجود تامين وثيقه برای 
، ٨٨عمادالدين باقی از ھفته پايانی سال 

زندان  ٢۴٠وی ھنوز در سلول بسته بند 
 . اوين در بازداشت موقت به سر می برد

، به گزارش ھرانا، ٨٩فروردين  ۶در  
شته شيرين قرچه داغی، دانشجوی ر

پزشکی دانشگاه تھران توسط پنج نيروی 
لباس شخصی در نزديک دانشکده 

 .دستگير و به محلی نامعلوم برده شد
، به گزارش کمپين ٨٩فروردين  ۶در  

بين المللی حقوق بشر، مريم ضيا، فعال 
حقوق زنان و کودکان و مدير جمعيت 
تالش برای جھانی شايسته کودک، که از 

ل بازداشت ھای دی ماه و به دنبا ١٠
گستردھی فعاالن مدنی و سياسی در روز 
عاشورا در زندان اوين به سر می برد، در 
اعتراض به بازداشت غيرقانونی خود 

 . دست به اعتصاب غذا زده است
، راديو فردا  اطالع ٨٩فروردين  ۶در  

داد که رسول بداغی، عضو ھيئت مديره 
اسفند  ٢۶کانون صنفی معلمان ايران از 

  .ه دست به اعتصاب غذا زده استما
دليل اعتصاب غذای اين فعال حقوق   

معلمان، اعتراض به وضعيت نامعلومش 
  .پس از حدود ھفت ماه بازداشت است

، به گزارش کمين ٨٩فروردين  ۶در  
بين المللی حقوق بشر، علی کانطوری از 
فعاالن اجتماعی و فعاالن طيف چپ 

محل  ، نزديک٨۶ماه سال  دانشجويی دی
سکونتش در قزوين بازداشت و به بند 

حصار  اوين و سپس زندان قزل ٢٠٩
منتقل شد و پس از تحمل پنج ماه حبس، 

  ١۵٠با قرار وثيقه  ٨٧در خردادماه سال 
پيشتر .  ميليون تومانی از زندان آزاد شد

نيز دادگاه انقالب سنندج به اتھام تبليغ و 
ملی تبانی عليه نظام و اقدام عليه امنيت 

. ماه حبس محکوم کرده بود ٣٢وی را به 
او در گفت وگو با کمين بين المللی حقوق 
بشر در ايران گفت که حکم اين دادگاه را 
در شرايطی دريافت کرد که در دادگاه 

سال حبس  ١۵رسيدگی ديگری به 
 ۴تعزيری محکوم شد و اين حکم روز 

  .اسفندماه به وکيلش ابالغ شد
به گزارش  ،۸۹فروردین  ۷در  

جرس،  دهها تن از ماموران 
امنیتی و نیروهای لباس  - انتظامی

پلیسی و  -شخصی، با آرایش نظامی
ایجاد ارعاب در برگزاری مراسم 
تشییع و تدفین همسر آیت الله 
العظمی منتظری، امکان برگزاری 
هرگونه مراسم تشیع و نماز میت را 

سلب کرده و عمال  اواز خانوادۀ 
به یک خاکسپاری  مراسم را مبدل

حکومتی کردند تا بنا به قول 
خانوادۀ مرحوم منتظری، برای 
اولین بار یک تشییع جنازۀ بدون 

  .جنازه در قم برگزار شود
، به گزارش  ۸۹فروردین  ۷  در 

جرس،  سعید منتظری فرزند آیت 

از سوی  :گفته استالله العظمی 
وزارت اطالعات فردی به دفتر 

ما اعالم کرده مراجعه کرده  و رس
است که اجازه برگزاری مراسم 

  .تشییع را نداریم
، به گزارش ۸۹فروردین  ۷در  

  ،کمیته گزارشگران حقوق بشر 
امیرحسین توکلی، دانشجوی 
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین 
در دادگاه تجدیدنظر به یک سال و 
. نیم حبس تعزیری محکوم شد

سه دادگاه بدوی این دانشجو را به 
سال حبس تعزیری محکوم کرده 

  . بود
به گزارش  ،۸۹فروردین  ۷در  

عالیه اقدام  -تغییر برای برابری 
دوست به اتهام خواندن تاریخچه 
هشتم مارس در بند نسوان اوین، 
یک هفته در سلول انفرادی 
بازداشت شد و پرونده داخل زندان 

  .برای وی تشکیل شده است
رش به گزا ،۸۹فروردین  ۸در  

هرانا، یک مقام آگاه در دادگستری 
پرونده برای  ۸۲زرین شهر از تشکیل 

شرکت کنندگان در مراسم 
چهارشنبه سوری خبرداد، این فرد 
که خواست نامش فاش نشود، با 

نفر  ۸۲:بیان این مطلب اظهارداشت
از شرکت کنندگان در مراسم 
چهارشنبه سوری  در شهر فوالدشهر 

ین تعداد دستگیر شده اند که از ا
نفر کماکان در  ۱۲هفتاد نفر آزاد و 

 .بازداشت به سر می برند
به گزارش هرانا ،  ،۸۹فروردین  ۸ 

مهتا بردبار همسر حسام فیروزی  با 
ابراز نگرانی شدید در مورد وضعیت 

در آخرین و تنها : همسرش گفت
مالقاتی که با وی داشتیم وی به 
شدت الغر شده بود و وضعیت 

به هیچ عنوان خوب اش  جسمانی
 .نبود

، به گزارش هرانا، ۸۹فروردین  ۹ 
دادگاه انقالب در حکمی عبدالرضا 
قنبری، معلم دبیرستان یکی از 
مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه  
به اعدام محکوم شد، قاضی صلواتی، 
قنبری را تحت عنوان محاربه از 
طریق ارتباط با گروه های معاند که 

ع داشتن از مصادیق این موضو
ایمیل های مشکوک و ارتباط با یکی 
از رسانه های تلویزیونی خارج از 

 .به اعدام محکوم کرد کشور،
 ،، به گزارش  هرانا۸۹فروردین  ۹ 

شهناز غالمی، روزنامه نگار 
آذربایجانی و فعال حقوق زنان، از 
سوی شعبه دوم دادگاه انقالب تبریز 

  .سال حبس تعزیری محکوم شد ۸به 
، به گزارش ۸۹فروردین  ۱۰در  

ساله دانشگاه،  ۵۱استاد : جرس
رحمت الله باستانی، پس از مراسم 
تشییع جنازه همسر آیت الله 
منتظری در روز یکشنبه هشتم 

 .فروردین ماه در قم دستگر شد
به گزارش   ،۸۹فروردین  ۱۰در  

هرانا، پیام فنائیان، از بهائیان 
دستگیر شده پس از اعتراضات 

از ) عاشورا(دی ماه ۶در روز  مردمی
 ۶سوی دادگاه انقالب تهران به 

سال حبس تعزیری محکوم شده 
 .است

، به گزارش ۸۹فروردین  ۱۰در  
مهاجرافغانی که  ۱۲کلمه، بیش از 

در حوادث پس از انتخابات توسط 
نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده 
اند، همچنان در زندان اوین بسر می 

افراد در کنار  اغلب این. برند
خیابان نظاره گر تظاهرات مسالمت 
آمیز مردم بوده اند و فعالیت دیگری 
در حرکت های اعتراضی مردم ایران 

 .نداشته اند
، به گزارش ۸۹فروردین  ۱۰در  

ايران با اعدام دست : عفو بين الملل
بعد از  ۲۰۰۹نفر در سال  ۳۸۸کم 

چين در باالترين مرتبه قرار گرفت 
 )جمعیت رتبه اول در دنیا به نسبت(

مردم  ،۸۹فروردین  ۱۳در  
شهرهای آذربایجان که در پی 
دعوت هواداران تیم تراکتورسازی 
تبریز مبنی بر حمایت از دریاچه  
ارومیه، تصمیم به حضور در سواحل 

پل (و پل میانگذر دریاچه ارومیه
 ۱۳در روز ) شهید کالنتری

گرفته بودند، ) سیزده بدر(فروردین
اولین ساعت های صبح از مناطق  از

مختلف آذربایجان عازم سواحل 
دریاچه ی ارومیه شدند، بطوریکه از 

صبح ترافیک شدیدی در  ۹ساعت 
راه های منتهی به دریاچه ی ارومیه، 
بخصوص محور تبریز بسمت دریاچه 
ی ارومیه و جاده شهید کالنتری 

  .مشاهده می شد
همچون  ،نیروهای امنیتی و انتظامی

یر تجمعات مردمی، با این سا
گردهمایی که در دفاع از منابع 
طبیعی و محیط زیست کشور تشکیل 
شده بود، امنیتی و خشونت آمیز 
برخورد کردند، بطوریکه شب 
دوازدهم فروردین نیروهای امنیتی 
سه تن از مدیران سایت هواداران 

را در ) تراختور اف سی(تراختور
ن تبریز بازداشت، لوگو و پوستر ای

تجمع را از سایت هواداران حذف و 
( مطالبی را از سایت خبری آینا نیوز

به جای آن در سایت ) متعلق به سپاه
 .مذکور قرار دادند

پست های  ،فروردین ۱۳صبح    
بازرسی نیروهای انتظامی و  -ایست

بسیج در راه های منتهی به دریاچه 
مستقر و اقدام به بازرسی خودروها، 

توقف اتوبوس ها و ارعاب مسافران، 
در مواردی بازداشت افراد می 

همچنین تعداد زیادی از . کردند
مامورین انتظامی و یگان های ضد 
شورش بر روی پل شهید کالنتری 
مستقر شده و مامورین راهنمایی و 
رانندگی نیز با ممانعت از عبور 
خودروها در محورهای فرعی، آنان 

هزار تومان جریمه می  ۲۰را مبلغ 
 .ندکرد
، رهانا ۸۹فروردین  ۱۳در  

 ۹در شامگاه  :گزارش کرده است
فروردین ماه سهیل و بهنام روحانی 

سهیل و .فرد بار دیگر دستگیر شدند
بهنام روحانی فرد، پیش از این در 

به زندان یزد منتقل شده  ۸۸مهر ماه 
در همانجا  ۸۸اسفند  ۴بودند و تا 

سپری کردند و با قید وثیقه آزاد 
 .شدند

، در پی برگزاری ٨٩فروردين  ١۴ 
جلسه بحث و راھپيمائی اعتراضی 
دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی 
بابل، کميته انضباطی دانشگاه  در حرکتی 
غير قانونی احکام سنگين و دور از 
انتظار را برای پنج دانشجوی اين دانشگاه 

 :صادر کرد
يک ترم : جالل الدين صادقی -  ١

 .صيل با احتساب سنواتمحروميت از تح
يک ترم محروميت از : محمد عسگری - ٢

 .تحصيل با احتساب سنوات
دبير تتشکيالت (معين اسالمی جم  - ٣

يک ترم ): سابق انجمن اسالمی دانشگاه
 محروميت از تحصيل با احتساب سنوات

يک ترم محروميت : فرشيد ستاری فر- ۴
 .از تحصيل با احتساب سنوات

و سابق شورای عض(محمد علمی  - ۵
يک ترم ): مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه

محروميت از تحصيل بدون احتساب 
 سنوات

، به گزارش ٨٩فروردين  ١۴در  
فعالين حقوق بشر و دمکراسی،زندانی 
سياسی رضا جوشن در پی مصاحبه 
خانواده اش با رسانه ھای بين المللی 
فارسی زبان  و تشريح وضعيت وخيم 

نواده و شرايط غير جسمی مادر اين خا
انسانی حاکم بر زندانيان سياسی، پس از 
تھديد اين خانواده توسط محبی سر 

بازجوی واواک به سلولھای انفرادی بند 
  .سپاه منتقل شد

، محمد نوری ٨٩فروردين  ١۵در  
زاد، بعد از انتخابات رياست جمھوری، 
سه نامه برای خامنه ای  نوشت و در 

ام اسالم انجام می آنھا جنايتھا که به ن
نوری زاد بعد از . شوند را انتقاد کرد

روز بازداشت تاکنون ھيچ مالقاتی  ١٠٧
با خانواده خود نداشته و تنھا اوايل 
فروردين تماس تلفنی کوتاھی با خانواده 

 .اش داشته است
، به گزارش ٨٩فروردين  ١۵در   

ھرانا، شعبه يکم دادگاه انقالب اھواز 
نی خبرنگار مستقل و از ابوالفضل عابدي

مسئولين سابق مجموعه فعاالن حقوق 
بشر را به اتھامات ارتباط با دول متخاصم 

، عضويت در مجموعه فعاالن )سال ۵(
و تبليغ عليه ) سال ۵(حقوق بشر درايران 

نظام از طريق مصاحبه با رسانه ھای 
سال  ١١و در مجموع به ) سال ١(بيگانه 

  .حبس تعزيری محکوم کرد
، به گزارش ٨٩فروردين  ١۶در  

ھرانا،  محمد غزنويان، فعال حقوق 
بھمن  ١٩کودکان و زنان که پيشتر در 
ميليون  ٢٠ماه بازداشت و با قرار وثيقه 

تومانی از زندان آزاد شده بود در حالی که 
به ھمراه وکيل خود خانم پراکند برای 
پيگيری وضعيت پرونده مراجعه کرده 

 .ر وثيقه مواجه شدبود، با افزايش قرا
بر ھمين اساس بازپرس پرونده مقدار 

ميليون تومان افزايش  ١٠٠وثيقه را به 
داد  وچون سپردن وثيقه ممکن نشد، وی 

 .را روانه زندان چوبين در قزوين کردند
، به گزارش ٨٩فروردين  ١۶در  

نفر از اعضای  ۴ادوار نيوز، دادگاه 
 ١۵شورای مرکزی حزب جامعه مدنی 

دادگاه  ١٠۶دين ماه در شعبه فرور
اتھام حسين . عمومی ھمدان برگزار شد

مجاھد، جواد وفايی، پيمان زيرکی و خانم 
معصومه چراغی تشويش اذھان عمومی، 

 . می باشد... برھم زدن امنيت ملی و 
، به گزارش ٨٩فروردين  ١۶در  

 ١۵٠حدود : روزنامه جمھورس اسالمی
پارچه نفر از كاركنان كارخانه سبالن 

اردبيل  در اعتراض به عدم پرداخت 
حقوق ھفت ماھشان در مقابل ساختمان 

  . استانداري اردبيل تجمع كردند
، به گزارش ٨٩فروردين  ١٧در  

جھان نيوز، يك پژوھش ميداني بر روي 
 ۶كودك كار خياباني در گروه سني  ۵٨۵

سال كه به منظور اطالع از  ١٨تا 
ت گرفته وضعيت زندگي اين كودكان صور

درصد اين كودكان  ۵٠است نشان مي دھد 
توسط صاحبان كار خود مورد آزار قرار 

  .گرفته اند
پيش از اين يك گزارش رسمي نشان مي 

درصد از كودكان كار مورد  ۴١داد كه 
بررسي بھزيستي، مورد كودك آزاری 

درصد آزار اين  ١٠قرار گرفته بودند كه 
 .كودكان به صورت جنسی بوده است

، به گزارش ٨٩فروردين  ١٧در    
جرس،  دادگاه انقالب شھرستان محالت، 
چھار تن از فعالين سياسی و حاميان 
جنبش سبِز شھرستان محالت را به حبس 

 .محکوم کرد
مھدی يارمحمدی را به تحمل يک سال  

وشش ماه حبس تعزيری، رضا عليخانی  
را به ده ماه حبس تعليقی به مدت پنج 

ين عالمی را به نه ماه سال، حسام الد
حبس تعليقی به مدت چھار سال و علی 
شھبازی را به شش ماه حبس تعليقی به 

اتھام فعاليِن . مدت سه سال محکوم کرد
" اتھام عليه امنيت ملی"فوق الذکر، 
 .اعالم شده بود

، به گزارش ٨٩فروردين  ١٧در   
کلمه، اکبر اجدادی، يکی از زندانيان 

ز انتخابات بيش از ناشناس حوادث پس ا
نه ماه است که در اوين زندانی است و از 
آن تاريخ تاکنون نتوانسته از آزادی با 
 .وثيقه و يا امکان مرخصی استفاده کند

دادستانی تھران، ھفته گذشته به خانواده 
اجدادی اعالم کرده است که فرزندشان با 
تامين وثيقه دويست ميليون تومانی، می 

 .ته به مرخصی بيايدتواند برای يک ھف
اين درحالی است که خانواده اجدادی از 
قشرمحروم جامعه ھستند، در جنوب شھر 
  .تھران و درخانه اجاره ای زندگی می کنند

 ؟یک منطقهجهانی متمرکز بر
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ندگان راه  ھروندان و کوش س ش پ
ی و  افع شخص د من د بدانن ی، باي دمکراس
گروھی زمانی با منافع ملی در تضاد قرار 

ی نا ی ملت وق جمع ه حق د ک ی گيرن ده م دي
ان  ردم پنھ ايق از م ود و حق ته ش انگاش

  . بمانند
ردم و  ه م د ک ه ش ش اول گفت در بخ
د از  تحصيکرده ھا در بازسازی استبداد بع

الب  د و  ۵٧انق ته ان ئوليت داش نقش ومس
ل  ی قائ ود حق رای خ ه ب ی ک تم مردم گف
ئوليت  تبداد مس ت اس تند در بازياف نيس

ی و انسانی خود را . دارند چون حقوق ذات
دناد ی انگارن ده م ه از . ي ی ک رم مردم الج

د  وق انسانی خود چشم پوشی می کنن حق
درت و  ه ق تند ک وقی ھس ی حق راد ب اف
ه  ه ب ا ناآگاھان ه ي ود را آگاھان ری خ رھب
ک  ی  ي ين مردم د و چن پرده ان ری س ديگ
ت  ر تح اه و روز ديگ ت ش ت والي روز تح
ا روزی ديگر  ه و چه بس واليت فقيه مطلق

ا . قرار می گيرند تحت واليت فرد ديگری ت
ی خود احاطه  زمانيکه مردم به حقوق ذات
ه  وق ن ن حق ه اي د ک ند و ندانن ته باش نداش
دادنی و نه گرفتنی ھستند، ھمواره ديگری 
رد ی گي ميم م رايش تص رل و ب . او را کنت

ی  تقالل و ب ی اس ردم ب وق م ی حق ردم ب م
ال و  ان و م ه ج وند ک اری ميش اعتب

رار ناموسشان در يد کسی مثل ولی  ه ق فقي
ه  رار گرفت روز ق ه ام ان ک رد ھمچن ی گي م

ت تبداد . اس ازی اس ردم در بازس س م پ
مسئول اند و نمی توانند بگويند ما مسئول 

اکم است ا ح ا   .استبدادی نيستيم که بر م ت
گ آزادی را  ردم فرھن ه م انی ک زم
ا  د، ت ت نکنن گ اطاع ايگزين فرھن ج
وان  ه عن ود ب وق خ ه حق ردم ب ه م زمانيک

ان و  وان انس ود بعن ی خ وق جمع ه حق ب
ک  وان ي ه عن ود ب وق خ ه حق ه و ب جامع
از  ه سازان ب ملت آگاه نباشند يکی از زمين

  .سازی استبداد محسوب می شوند
ش  ه نق ين ب ش اول ھمچن در بخ
تبداد  ازی اس ا در بازس يلکرده ھ تحص

  .اشاره کردم
د  ا پذيرن ه انسانھا خط ا . آشکار است ک ام

وليت اعمال اکثر تحصيل کرده ھای ما مسئ
د ی پذيرن ود را نم ته خ ای گذش ه ھ . و گفت

ل  اری قائ ردم اعتب رای م ه ب را؟ چونک چ
تند وی . نيس ز گ ا طن ان ت از سياسيونش

ا  ان ت ه نگارش ان، از روزنام ش
ا  ان ت ان، از سينماگرش فيلسوفش
اريخ  ا ت ان ت ان، از محققش آخوندش

ات می سازند و می .... نويسشان و  جعلي
رای وئی ب و گ اری  بافند که ت م اعتب خود ھ

تند ل نيس م از روی . قائ ردی ھ ر ف و اگ
ان  ال آن ه اعم د ب دلسوزی و تحقيق بخواھ
ی بنويسد،  اشاره کند و در اين زمينه مطلب
ه حاال چه  د ک ه می کنن ه او حمل ديگران ب
ن سئواالت و مسائل است؟ . وقت طرح اي

ل نيست  اری قائ ود اعتب رای خ ه ب ی ک ملت
تان  درت پرس اعلين و ق را ج رای چ د ب باي

  .  آنان اعتباری قائل باشند
ه مسئوليت  شھروند دمکرات کسی است ک

د ذير باش رات را . پ ه دمک را جامع زي
شھروندان دمکراتی می سازند که مسئول 

ند ذير باش ئوليت پ ه . و مس ھروندی ک ش
ال  ته و ح ار گذش ال و گفت ئوليت اعم مس
ا  د ت الش ننماي رد و ت ده نگي ود را بعھ خ

د  ات کن ران ماف راتش را جب ود و تفک و خ
ای  ه خطاھ ت ک لم اس د، مس حيح کن تص
وع  ه ن ری ب ان ديگ ود را زم ته خ گذش

  . ديگری تکرار خواھد کرد
دائی  د ابت زء قواع ئوليت ج ول مس قب

ه در . دمکراسی است ا کسانی ک ا کس ي آي
د و  رده ان ال ک ردم را پايم وق م ته حق گذش
ان ھمدست  در سرکوب وکشت و کشتار آن

بدون برخورد مسئوالنه  مستبدين بوده اند
د  ه قواع د ب ی توانن ود م ته خ ه گذش ب
راد و  ا اف ند؟  آي د باش ای بن ی پ دمکراس
ی  گروھھائی که زمانی عصای دست خمين
ذھبی نقش  تبداد م د و در استقرار اس بودن
ال  ئوليتی در قب د و مس ا کردن زائی ايف بس
ی  ده نم ود بعھ ته خ ار گذش ال و گفت اعم

د عمالً مع ه آزادی و گيرند، می توانن د ب تق
  دمکراسی باشند؟  
ت  د از گذش تقرار  ٣١بع ال از اس س

راد و  ن اف المی اي تی اس وری فاشيس جمھ
جمھوری اسالمی خواھان ( ھمرزمانشان 

ذھبی و سکوالر چه در داخل و چه در ) م
ران  ه رھب رغم اينک ران، علي ارج اي خ
د،  فکريشان از قدرت حاکمه تصفيه شده ان

ه  ه نگرفت م و بيش از گذشته تجرب د و ک ان

ی و  اه سياس ت و نگ ان ذھني دارای ھم
آنچه در ذھنيت . اخالقی گذشته می باشند

ا  ر نکرده است ھمان آنان تا به امروز تغيي
ان  ر آن اکم ب دگاه سياسی ح طرز فکر و دي

دنبال آزادی . است ه ب ه ن ی ک فکر و ذھنيت
دنبال  د ب بلکه بدنبال قدرت است، نمی توان

دار و استقرار و بنا سازی دو انون م ی ق لت
ه در  جامعه ای حقوق مدار باشد ھر چند ک
ر و  وق بش دعی حق عار م رف و ش ح

ود ی ش ن . دمکراس ی اي اه سياس در نگ
روز  واره پي درت ھم ون ق ت، چ جماع
درت  ان ق ميشود و نه مردم؛  اصل برای آن

ت ری و . اس دگاه نظ ردم در دي ابراين م بن
اطر  دين خ دارد و ب ائی ن ان ج ی آن عمل

درت سياسی و پيوسته آن ان در پی کسب ق
تقرار  ه اس تند ن ردم ھس ر م ت ب حاکمي

ه يکی از ) عموم(حاکميت جمھور ردم ک م
  . )١(اصول اساسی دمکراسی است

سال نکبت  ٣١اين افراد و عوامل بعد از  
ه  امی زمين وری اسالمی در تم فراگيرجمھ
ادی،  اعی، اقتص ی، اجتم ای سياس ھ
يط  ائی، مح ی، قض ين الملل ی، ب فرھنگ

ا .....  ستی، توريستی وزي ام را ب ھمين نظ
د و  ی خواھن ديل م دری تع راکت و ق ش
درت  ی ق ان سياس امی نخبگ ون تم ھمچ
ه از  د و ن ردم دارن ه م اری ب ه ک پرست، ن
خنی در  ان س ی آن ھروندی و مل وق ش حق

  . ميان می آورند
الح  ری اص ر فک ر دو رھب ار اخي ه گفت ب

طلبان يعنی آقايان ھاشمی و خاتمی رجوع  
ی  ط م ان فق ه آن يم دغدغ ان دھ ا نش يم ت کن

د  حفظ نظام استبدادی حاکم است و ناراحتن
ام متحد  ل سابق سرگردگان نظ که چرا مث

  .  نيستند
ی  ه نگران ر اينک د ب ا تاکي اتمی ب خ

ام  اصالح طلبان در شرايط کنونی، اصل نظ
ت ران اس المی و اي الب اس يس . و انق رئ

د  ادآور ش الحات ي ت اص الحات « دول اص
زی  ام و چي ل نظ ه اص ت ک ن نيس ز اي ج

ر  ديم اگ م و معتق ول داري ارچوب را قب چ
ا  مسائلی و انحراف ھائی ھم وجود دارد، ب
ود الح ش ود اص ای موج ين معيارھ  »ھم

ك . )٢( ه مناسبت تبري ويا در ديدارھا كه ب
ت ذيرفت، آي ورت پ د ص ال جدي ر  س هللا اكب

ات را  رميم اختالف نجاني، ت مي رفس ھاش
و مھم رين توصيه خ االن سياسي ت ه فع د ب

با توجه به شرايط «: كشور دانست و گفت
وري  ام جمھ ظ نظ ارجي، حف ي و خ داخل
ال  زايي دارد و در س ت بس المي، اھمي اس
اي  ازي در فض ه اعتمادس از ب د ني جدي

م ور داري ي كش ع . »سياس يس مجم رئ
ام گفت از فاصله «: تشخيص مصلحت نظ

ھاي دلسوزان نظام نگرانم و اگر  گرفتن دل
ه شرايط با ي ا توجه ب رديم ب كديگر متحد گ

راف مي ورھاي اط ات  كش ور ثب وانيم مح ت
  )٣(. »در منطقه باشيم

ام  گ نظ ان رنگارن ذاران و حامي ه گ پاي
ام و  والئی که ھدفی بجز اصالح ھمين نظ
ای  ين معيارھ ا ھم اتمی، ب ای خ ول آق بق
اس  رايط حس ن ش د، در اي اکم ندارن ح

ليت کشورمان نه تنھا حاضر نيستند مسئو
تبداد  ترش اس تقرار و گس ود را در اس خ
ران و  زون اي ت روزاف ذھبی و فالک م
افع  ايرانيان تقبل کنند، بلکه به اقتضای من
د  الش دارن ود، ت ی خ ی و گروھ شخص
د  زی نماين واقعيت ھای گذشته را رنگ آمي
ن  اريخ از روش ل ت ف و جع ا تحري و ب
ه  ساختن نقش خود در بازسازی ستون پاي

  .يری به عمل آورندھای قدرت جلو گ
يعی از  ش وس د بخ انی باي ه زم ا چ ت
کالت  ائل و مش ه مس ا ب يلکردھای م تحص
اد  ود در ايج ش خ ورمان و نق ده کش عدي
د و  ورد کنن ئوالنه برخ ر مس تبداد غي اس
ادی  ھيچگاه حاضر نباشند کوچکترين انتق
د و  ام دھن ود انج ال خ ته و ح ه گذش را ب

د؟ ادی را بپذيرن ه آق. انتق وان نمون ای بعن
ورای  ش در ش ه نقش اد ب روش در انتق س
زا  ود ناس دين خ ه منتق ی، ب الب فرھنگ انق

ه   )۴(.می گويد ن خصلت متعلق ب البته اي
غالب تحصيکرده ھا و روشنفکران ايرانی 

  . است
ران در سه   ردم اي ته، م رن گذش در يک ق

م وجور  جنبش ھمگانی برای رھائی از ظل
ار  ر سه ب د و ھ رده ان تبداد شرکت ک و اس
يعی از  ش وس ط بخ ا توس بش ھ ن جن اي

ی از چپ و راست  تحصيل کرده ھای ايران
تم  تبداد خ ه اس ذھبی ب ر م ذھبی و غي ا م ت

ه مرغ . شده است ردم تران ار م و ھر سه ب
د ر کن ه س ا نال د ت ده ان حر را خوان ا . س آي

ران  وقت آن نشده است مرغ سحر مردم اي
د؟ ر دھ ين س ه، آواز دلنش ای نال ا . بج آي

د ت آن نش ای وق ا بج ه مملکت م ه است ک
د؟ ه جھان . عقب رفت بيشرفت کن دری ب ق

لمان  ور مس د کش ا چن ود را ب ريم و خ بنگ
راکش  دونزی و م الزی، ان ه، م ل ترکي مث
در عقب  ا متوجه شويم چق يم ت مقايسه کن

وانيم . رفته ايم ا نمی ت آنچه مسلم است م
ر و  ی و قط رفتھای دوب ا پيش ود را ب خ

ي د . معربستان سعودی مقايسه کن ی باي ول
م  ی نفت ھ ه ب ا از مراکش و ترکي بگويم م

آيا اين عقب رفت و . عقب افتاده تر ھستيم
د مرتب استبداد  ايستائی علتی جز باز تولي
اريخی  د داشته باشد؟ استبدادی ت می توان
ده ای از تحصيکرده  که ھمواره بخش عم
د وده ان ده آن ب د کنن ا حامی و تولي .  ھای م

اين زمينه سعی می  در سلسله نوشتارم در
د از  ان بع کنم به بررسی نقش برخی از آن

بپردازم تا نشان دھم متاسفانه   ۵٧انقالب 
ذھنيت سياسی اين افراد بعد از سی و يک 

  . سال تغيير چندانی نکرده است
ی  ه منزلت فی اشکوری ک ای حسن يوس آق
در ميان تحصيلکرده ھای ايرانی دارد، بعد 

ات خمين ٣١از  ه جناي ال ک ارانش س ی و ي
د  بر عليه مردم، برای ھمه آشکار گشته ان
د و  ده شده ان و خود شخصاً به زندان افکن
ت، از  ده اس ان وارد ش ر ايش ا ب م ھ ظل
تی،  ل بھش ارانش مث ی و ي ای خمين کودت
ی  ای بن ه آق ر علي رفسنجانی و خامنه ای ب
د استيضاح  د و می گوي اع می کن صدر دف

ت وده اس ت ب در درس ی ص ان  )۵(.بن ايش
ل  ی در کشوری يک عم تند وقت ل ھس غاف
ی  غير قانونی مبدل به عملی قانونی شد، ب
د و  ی ياب ترش م ور گس انونی در آن کش ق
سرنوشت آن ملک و ملت ھمين ميشود که 

ت ده اس روز ش ون . ام ی ھمچ و اشخاص
ه  د ب ود باي ان خ ظ ج رای حف ان ب ايش

  .کشورھای بيگانه پناھنده شوند
ه از س ٣١آقای عموئی، ھنوز بعد از  ال ک

ران توسط جمھوری  ه اي ويرانی ھمه جانب
دم  رکت در رفران ذرد، ش ی گ المی م اس

ام دار  ن و ابھ ال  ١٢ناروش روردين س ف
د ۵٨ داد می کنن . )۶(را عملی اصولی قلم

اور داشتند  شايد در زمانی او و حزبشان ب
ی چرا  وده است، ول که اين عمل اصولی ب
وری  زب جمھ ی و ح ه خمين زمانيک

د و اسالمی، شر ردم کردن وع به سرکوب م
ام  ل ع ران را قت ان اي ان و جوان نوجوان
نمودند از خمينی و جمھوری اسالمی اش 
دفاع کرديد و با آنان ھمکاری نموديد و لو 
ی را در  الف خمين يون مخ دادن سياس

  . ؟ )٧(دستور کار خود قرار داديد
چرا بايد در مملکتی سه جنبش برای تغيير 

ه جن ر س د و ھ ود آي ه بوج ا ب ا کودت بش ب
وند؟ تم ش تبداد خ ل . اس ه عام تن اينک گف

تبداد است و  ان اس ران و ايراني دبختی اي ب
ود  تبداد ش ايگزين اس د ج ی باي دمکراس

ت افی نيس وان . ک رد و بعن تجو ک د جس باي
از  تبداد ب ه اس د چگون گر دي ک کاوش ي

ار تحصيلکرده . سازی ميشود و چرا ھر ب
يون  ب سياس ويژه غال ی ب ای ايران ( ھ

زابر ا و اح ران گروھھ ده ) ھب ت کنن تقوي
  ستون پايه ھای قدرت ميشوند؟ 

ماره  ار ش رداد  ۶، ١١١در ک  ١٣۶٠خ
وانيم  ی خ ت م واداران " اکثري ا ھ م

ان گذشته از .... سازمان تالش داريم ھمچن
ام  ا تم يم و ب ت کن المی حماي وری اس جمھ
نيرو برای در ھم شکستن توطئه ھای ضد 

ه و ديگر ج ه کمک انقالب در منطق ا، ب اھ
تابيم تی بش ای ضد امپرياليس ". )٨(نيروھ

تار  ل و کش ان و قت و خفق دترين ج و در ب
ال  ماره  ۶٠س ار ش ی، در ک ، ١١۶شمس
ر  ١٠ وانيم  ١٣۶٠تي ی خ واداران "م ھ

ر  ا ديگ راه ب دوش و ھم ازمان، ھم س
دافع جمھوری  دافع انقالب و م نيروھای م
اسالمی ايران، بايد تمام ھوشياری خود را 

ا ه ک زدوران ب بکه م ات ش د، حرک ر گيرن
ر  ر نظ اً زي ا را دقيق م آمريک امپرياليس
ا و نقشه  بگيرند و ھر اطالعی از طرح ھ
د،  ت آوردن ه دس ان ب ه آن ای جنايتکاران ھ
ع  ازمان را مطل داران و س پاه پاس وراً س ف

ازند ه ".  )٩(س ا ب ازمان ت ن س ران اي رھب
ابی  ادی و ريشه ي ل انتق روز، يک تحلي ام

داده جامعی از عم لکرد خود در آن سالھا ن
د ديمی آن . ان ران ق ی از رھب ازه يک و ت

د ی گوي ا در دوران " سازمان م سياست م
ر از  المی، بھت وری اس کوفائی جمھ ش

  ) نقل به معنی." ( مجاھدين بوده است
درت  ه حامی ق انی ک ا زم ا ت تحصيلکرده ھ
وق و آزادی  ردم و حق ر م ه فک تند، ن ھس

رکوب ه در س ند ن ی باش ان م الفين  آن مخ
خود، کوچکترين رحم و عطوفت را بکار 

آقای حسن يوسفی اشکوری در . می برند
اريخ  رداد  ٢١ت ل از  ١٣۶٠م ق قب در نط

قاطعيت اسالمی " دستور مجلس می گويد
امی کسانيکه مسلحانه و  ر در برابر تم غي

لحانه  د از ف( مس دد ) ر -تاکي در ص
براندازی جمھوری اسالمی ھستند و دست 

  ". )١٠(٠و کشتار می زنند به ترور
اری در  ادی غف ر ٣٠ھ ع  ١٣۵٩تي در جم

د  اکنون فاشيست " حزب هللا می گوي ا ت م
د  ه بع ن ب ی از اي اورديم ول ازی در ني ب

م ازی در می آوري ا ... فاشسيت ب تصميم م
ر  بر اين است تمام دفاتر و سازمانھای غي

  ".   )١١(خط امام را بگيريم
درت تحصيلکرده ھا به محض اخراج ا ز ق

به  د و يکش ی زنن رف م دالتی ح از ناع
واه رات و آزاديخ الح و دمک وند ص !. ميش

ان  عيد حجاري ورد س اقی در م دين ب عمادال
ت  ات و امني ازمان اطالع ذار س ان گ بني

ه " جمھوری اسالمی می نويسد  سعيد ک
ذار صالح  ان گ وان او را بين ی ت ه حق م ب
وزارت اطالعات ناميد، در مجلس شورای 

المی ا ک اس اد دمکراتي ک نھ کيل ي ز تش
د در  ه باي اطالعاتی و امنيتی سخن گفت ک

د از ".  )١٢(برابر ملت پاسخگو باشد باي
م  تم رژي م و س ت ظل وار تح ن بزرگ اي
ه من  ه ھمين لحظه ک جمھوری اسالمی ک
تم او در  ب ھس ن مطل تن اي ال نوش در ح
رد،  ی بسر می ب سياھچالھای استبداد والئ

ک ود در ي ه ميش يد چگون م  پرس رژي
يم  اه و ن ط در عرض دوم ه فق تبدادی ک اس

ر  ا  ١٣۶٠از اول تي ان  ١۵ت ھريور ھم ش
ال  ين  ١٠٠٠س ران زم دان اي ر از فرزن نف

را به جوخه ھای اعدام می سپارد و جان 
آنان را می گيرد و جوانی آنان را پرپر می 
کند، يک نھاد دمکراتيک آنھم اطالعاتی و 

رد؟ ت ک ی درس ای. امنيت والً در کج  اص
ت  ات و امني ازمان اطالع ک س ان ي جھ
ام  ه در نظ ده است ک دمکراتيک بوجود آم

  .    واليت مطلقه فقيه بوجود بيآيد؟
ه  ود را تافت ون خ ا چ رده ھ ن تحصيل ک اي
ی  د، وقت ی دانن ردم م ه ای از م دا بافت ج
ده  دان افکن ه زن ان ب اران قديمش ط ي توس
م چھره اش عوض  دان ھ ا زن ميشوند، حت

گنجی می نويسد . ی گيردميشود و ابھت م
ه "  واعظين، ماي مس ال دن ش دانی ش زن

ل . مباھات مطبوعات است ن قب دان اوي زن
يون  ه سياس ل قرنطين ه دلي الب ب از انق

ود ور ب دان کش رين زن دن، معتبرت ا . ش ام
. پس از انقالب اين جايگاه را از دست داد

مندان و  بس انديش ا ح ن ب دان اوي زن
ارانی  ه نگ نفکران و روزنام ون روش چ

چی،  ين کرباس ديور، غالمحس ن ک محس
واعظين و مس ال اهللا ش ار ... ماش اعتب
د ی ياب از م ود را ب ته خ ن ". )١٣(گذش اي

ر خودی  است تفکر ارتجاعی خودی و غي
که حتا در مورد زندان و زندانی ھم مطرح 

ن از . ميشود دان اوي ازنظر آقای گنجی، زن
زمانی اھميت پيدا می کند که اصالح طلبان 

د در آن ين . بسر می برن د در ب د بدان او باي
ال  ا  ١٣۵٨س ب ١٣٧٨ت ی قري  ٢٠، يعن

ه  ه ب سال، ھزاران ايرانی گمنام و نامدار ک
تادند و  ذھبی ايس تبداد م ل اس ق در مقاب ح
زء  دند، ج دام ش م اع ان ھ ياری از آن بس

د وده ان ران ب ارات اي ال . افتخ ا امث ر م مگ
ژاد،  اک ن کرهللا پ لطانپور و ش عيد س س

م؟زندانی  م داشته اي ن ک . و اعدامی در اوي
ام،  ر انتظ اچی، امي ر مين ر ناص ر دکت مگ
د جعفری  ايون، محم دکتر ناصر تکميل ھم
الب  ه انق ت روزنام ئول وق دير مس م
ت  ر دول ی اردالن وزي ای عل المی، آق اس
ل  بازرگان، برخی از وکالی دادگستری مث
د  ه احم يم صفاری، مرحوم عالم ای رح آق

د اھر احم ی زاده، ط زاران مفت زاده و ھ
زء  نا ج نا و ناآش دانی آش ی زن ايران

ه  نفکران و روزنام مندان و روش انديش
د؟ ين نبودن ران زم اران اي ای گنجی . نگ آق

ار  ه اعتب ن باشيد ن ابودی اوي شما در پی ن
  !.دادن به آن

وری  ت جمھ الفين رياس ياری از مخ بس
ه  د ک ی کنن غ م ان تبلي ژاد، چن دی ن احم

ه و ران را ب ژاد اي دی ن دل احم ه ای مب يران
ردم و  امانيھای م ه نابس ت و کلي رده اس ک

ود ی ميش ران از او ناش ور اي . )١۴(کش
سال از بدو تاسيس  ٢۶گوئی ايران بمدت 

ی از آزاد  دن او، يک ار آم ان روی ک ا زم ت
ترين و دمکرات ترين کشورھای دنيا بوده 

  !. است
ی  يد عل امی او س ژاد و ح دی ن ه احم اينک

ی فقط به نفع يک خامنه ای، بطور فاشيست
امی  ای نظ دھای مافي اح از بان الی  –جن م

ام  کار می کنند و حتی پايوران با سابقه نظ
ی،  جمھوری اسالمی چون موسوی، کروب
ان را  ی چون آن ھاشمی و خاتمی و ديگران
ی  اب نم د و بحس ده ان ه ای ران ه گوش ب
ی طرف  د يک طرف قضيه است ول آورن
ر  ه تفک ه ادام ت ک ن اس يه اي ر قض ديگ

ين خ د چن زی بجز تولي ارانش چي ی و ي مين
د ت باش ی توانس ومتی نم ين . حک ر چن اگ

ر پاسخی  ئواالت زي ه س د ب نيست پس باي
  . بايسته داد تا رفع اتھام و ابھام شود

ز -١ ر ت توار ب المی اس وری اس ا جمھ آي
 واليت مطلقه فقيه است يا خير؟

ه در دوره احمدی -٢ آيا استبداد واليت فقي
ده اس ژاد شروع ش دی ن ا دوره احم ت و ي
د از  ٢۴نژاد ادامه حکومت  سال گذشته بع

ای  کودتا عليه اولين منتخب مردم، يعنی آق
 بنی صدر است؟

ه ای، -٣ ری خامن ط در دوره رھب ا فق آي
استبداد و ظلم و ستم و تجاوز به حقوق و 
آزادی مردم و کشت و کشتار شروع شده 
ه دوران  ه ای ادام ا دوره خامن ت ي اس

 خمينی است؟
ه -۴ ت چ ه و بدس تبداد چگون ه اس ريش

ده  ه ش المی ريخت وری اس انی در جمھ کس
 است؟

استقرار استبداد در ايران، به کمک چه -۵
رادی صورت گرفت و چه  ائی و اف گروھھ
ا او  دند ت ی ش ت خمين ای دس انی عص کس
 استبداد واليت فقيه خود را مستقر سازد؟

چرا و به چه منظوری کوشش ميشود -۶
ت اريخ گذش ه ت ويژه دوران وزارت ک ه، ب

ه  در، ب ی ص ای بن وری آق ت جمھ ورياس
 فراموشی سپرده شود؟ 

ونگی  دن و درک چگ ر ش ق ت رای دقي ب
ه و ارگانھای  استقرار جمھوری واليت فقي
ای  سرکوب به زمانی رجوع می کنيم که آق
ت  ی گف ود و م اريس ب وز در پ ی ھن خمين

ردم است ی . ميزان رای م ه خمين انی ک زم
ود، اريس ب ه  در پ ه و ب ور مخفيان ه ط ب

ای  ط آق الب توس ورای انق ان او ش فرم
ود کيل ميش ری تش ی مطھ ته . مرتض ھس

ان  د از آقاي ارت بودن ورا عب ن ش ه اي اولي
اھنر  ی، ب مطھری، بھشتی، موسوی اردبيل

ه ای . و ھاشمی رفسنجانی ی خامن سيد عل
ی  ه خمين اريس ب ری در پ ای منتظ را آق
ين معرفی می کند و سپس مھدوی کنی را ا

د ی کنن ی م ی معرف ه خمين ع ب د از .  جم بع
ر يدهللا  پيوستن آقايان مھدی بازرگان، دکت
زت هللا  دس ع يبانی، مھن ر ش حابی، دکت س
ه دوم  عودی در نيم رتيپ مس حابی و س س

اه  کيل  ١٣۵٧آذر م می نش ورت رس بص
  .ميشود

د  ی گوي ان م دس بازرگ وم مھن ه " مرح ب
الب از  ورای انق اء ش ام، اعض تور ام دس

رف آ وت ط ران دع ری در تھ ت هللا مطھ ي
ا مصاحبه شد ا آنھ دند و ب ورا در . ش و ش

اه  ه دوم آذر م می  ١٣۵٧نيم کيل رس تش
م حدود . )١۵(")يافت  ٢آقای بنی صدر ھ

ه  ت ب ران بازگش ه اي ه ب د از اينک اه بع م
  . )١۶(عضويت شورای انقالب در آمد

اريخ  ن  ١٧در ت ی  ١٣۵٧بھم ی ط خمين
  ل تشکيل حکمی آقای بازرگان را مسئو

د ی کن ت م ت موق ی . دول ی در معرف خمين
ر دولت موقت  بازرگان بعنوان نخست وزي

  :گفت
د از ...  ايشان واجب االتباع است، ملت باي

يک حکومت عادی نيست، . او تبعيت کند
ت رعی اس ت ش ک حکوم ا ... ي ت ب مخالف

ا شرع است در ... اين حکومت، مخالفت ب
ی، ت اللھ د حکوم ر ض ام ب الم، قي ه اس  فق

  .. )١٧(قيام بر ضد خداست
  

  15در صفحه 

  )2(چه كساني بودند  ۵7عوامل بازسازي استبداد، بعد از انقالب 
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در میهن ما ایران سه دهۀ متوالی 
واليت مطلقه فقيه  توتاليتر  است، نظام 

تحت پوشش دين، خشونت و تجاوزی 
مدام به حقوق ايرانيان را روش اصلی 

اين رژيم . حاکميت خويش گردانده است
جنايتکار تالش فراوان کرده و ميکند 

ونت و تجاوزات که مردم ايران با خش
روزمرۀ او کنار آيند و خود را با آنھا 
چنان عادت و انطباق دھند که گوئی قھر و 
خشونت دولتی مستبد، امری غير قابل 
پيشگيری و رفع، شبيه فاجعه ھای طبيعی 
و يا تصادفات عبور و مرور وسائل نقليه 

  . ھستند
اگر فرض کنيم، چنين عادت و انطباقی نزد 

ود آيد، آيندۀ ميھن ما ما ايرانيان بوج
ايران، باالخص آيندۀ نسل جوان کشور 
ما، چه شکلی بخود خواھند گرفت؟ ايران 
حال و آينده ای که مدام در آن قھر بکار 

 و ايرانيانی که رابطه شان با دولت  رود
يعنی . تنھا از طريق خشونت تنظيم شود

ايران و ايرانيانی که تا چندين سال 
آمران و عامالن ديگرنيز تحت حاکميت 

خشونت پرور نظام واليت مطلقه فقيه بسر 
برند، چگونه کشور و ملتی خواھند شد؟ 
چه مقدار نيروی حياتی و کدام ھزينه ھا 
را ما ايرانيان بايد برای ادامه عمر اين 
نظام فاسد و جنايتکار بپردازيم؟ و باالخره 
کيفيت حيات اجتماعی ما با يک چنين نظام 

  ھست و خواھد شد؟ ويرانگری چگونه
قھر و خشونت و تجاوز به حقوق ايرانيان 

 توسط نظام واليت مطلقه فقيه زمانی 
تصور و ويرانگر خواھد شد که اين  فوق 

رژيم بتواند خشونت را در پندار و کردار 
و گفتار ما ايرانيان بعنوان تنھا وسيلۀ حّل 
مشکالت و از ميان بردن اختالفات 

. اعتبار کندسياسی و عقيدتی، صاحب 
بھمين  دليل برای مبارزه با اين طرز فکر 
راھی بجز شناختن و شناساندن ويژگيھای 

  اين. دولت واليت مطلقه فقيه نيست
شناخت نيز موکول به شناسائی ساخت 
قدرت در دولت توتاليتر فقيه، روابط 
درونی و بيرونی دولت، برخوردھای 
درونی و پيچيدگيھای روابط دائما در حال 

غير آنان، در قلمرو کامل فعاليتھايشان ت
پيچيدگيھا مطالعه  برای شناخت اين  .است

رژيمھای توتاليتر ديگری که در گذشته در 
جھان وجود داشته اند، نيز بما کمک 

بديھی است با توجه و در . خواھند کرد
نظر گرفتن تفاوتھای فرھنگی که ميان 

با اين  . دارد  ملتھای گوناگون وجود
ميان اينگونه دولتھای توتاليتر   وجود

شباھتھای بيشماری خاصه در شيوه ھای 
بکار بردن خشونت و تجاوز به حقوق 
انسانھا وجود دارند که چشم خرد را خيره 

مثال شناخت اعمال و  برای  . ميکنند
رفتارھای غير انسانی و به دور از شأن و 
مقام انسان نزد آمران و عامالن اينگونه 

ت عملکردھای آنھا بر نظامھا، شناخ
اساس ناحقی ھا و بيعدالتی ھا، که در 
ھمه جای جھان پيش آنان يکسان بوده و 

  .ھست
چرا در نظام واليت مطلقه فقيه قھر و 
خشونت و تجاوز به حقوق مردم ايران 

  بکار ميرود؟
راجع به خشونت در نظام  بتوان  مشکل 

واليت مطلقه فقيه بحث کرد، بدون دادن 
امون طبيعت دولتی توتاليتر، توضيحی پير

منشاء اصلی انديشۀ سياسی او، و 
چگونگی به توجيه در آوردن خشونت و 
تجاوز به حقوق شھروندان نزد آمران و 

از نظر پتر والدمن . عامالن اين دولت
Peter Waldman  در کتاب

دو ) ١(،"استراتژيھای خشونت سياسی"
نظريه کامالً عمومی در مورد طبيعت 

اّول را   نظريه . د دارنددولت وجو
و  Konsenstheorie" نظريه اجماع"

" نظريۀ اجبار"نظريۀ دّوم را 
Zwangstheorie ھر دوی  . می نامند 

اين نظريه ھا، سنت بسيار طوالنی 
بصورت مدون دارند که تا يونان قديم  

کوتاه ترين توصيف از اين دو . ميروند
  :نظريه اينھا ھستند

  : نظريه اجماع: الف
نظريه اجماع بر اساس آزادی و استقالل 
آحاد ملت و بر اين باور قرار گرفته است 

و نظم   که وحدت و انسجام اجتماعی
سياسی بر پايۀ موافقت داوطلبانه و آزاد و 
مستقل مردِم شريک در قدرت سياسی 

نظر، در ھر   بنابر اين.  بوجود می آيد

کشوری، نيروی متحد و منسجمی الزم 
نظام اجتماعی، از حداقل است تا در 

. وحدت ضرور و مصّممی حفاظت کند
به اين وحدت و انسجام  برای رسيدن 

ضرور، موافقت صريح و يا تلويحی آحاد 
ملت، در شکل قوانين اساسی و اجتماعی، 

ابولحسن بنی صدر ،  بقول . الزم است
بر اساس آزادی و ) ملی(آشتی "

  در نظريۀ. صورت ميگيرد" استقالل
دولت نسبت به ھمۀ عقايد، مرامھا  اجماع

و ايده ئولوژيھای موجود و رايج در 
اختالف در عقيده و . جامعه بيطرف است

. ھر انسانی است مرام حق مسلم و ذاتی 
نه دولت مجاز است، عقيده و مرامی را به 
کسی با زور و خشونت تحميل کند و نه 
اين اجازه را دارد که مانع داشتن و تبليغ 

ين، مرام و يا ھر ايده ئولوژی عقيده، د
ھر  گروه سياسی و اجتماعی و يا  نزد 

  در اين نظريه. اصالً ھر انسانی شود
بدين معنی که . دولت حقوقمدار است

اصلی دولت حفاظت و پاسداری از  وظيفۀ 
حقوق فردی و ملی آحاد ملت از ھر جنس 

  .ميباشد... و نژاد و قوم و قشر و طبقه و 
جماع بکار بردن خشونت بر نظريه ا بنا
تنھا زمانی  ،از جانب دولت) اجبار(

  مشروعيت دارد که عليه حداقلی از افراد
اين حداقل از افراد جامعه بايد . ملت باشد

موافقت ضرور با اعتبارات عمومی، 
يا  و ) مثالً استقالل(پيوندھای ملی 

را ناديده ) آزاديھا(معيارھای دولتی 
گذارده، به آنھا  بگيرند و آگاھانه زير پا

  . تجاوز کنند
  :نظريۀ اجيار: ب

در تضاد و مخالفت با نظريۀ اجماع، 
جانبداران نظريۀ اجبار، ھمانگونه که از 

دولت پيش از : نامشان پيداست، معتقدند
ھمه، دستگاھی است برای اعمال زور و 

در . خشونت نظام يافته و سازماندھی شده
ھر  :پشت اين نظر، اين باور نھفته است

جامعه ای از اقليتی افراد نخبۀ حاکم 
و اکثريتی مردم عامِی ) حکومت کننده(

تشکيل ) حکومت شونده(صغيِر محکوم 
اقليت نخبگان حاکم، بر  گروه . يافته است

ديگر اقشار و طبقات و بطور کلّی آحاد 
مھمترين دليل اين . ملت برتری دارد

برتری اينستکه آنھا موفق شده اند 
را تحت تصرف خويش در  ت دستگاه دول

استدالل، بقيه گروھھای  بنابراين . آورند
اجتماعی يا بطور کامل از قدرت سياسی و 
مشارکت در امور اجتماعی خودشان کنار 
گذاشته می شوند و يا تنھا به شکل غير 

البته بنا بر فرمان رھبر (مستقيم و محدود 
از ديد . در آن سھم ناچيزی دارند) نظام

ار، مردم کشور از ھيچگونه نظريۀ اجب
در واقع . برخوردار نيستند حق و حقوقی 

وظيفه،  آحاد ملت حقوق ندارد، بلکه تنھا 
" تکاليف"يا بقول ماليان حاکم در ايران، 

از اساسی ترين تکليفھای  يکی . دارد
ملت، اطاعت بی چون و چرا از حاکمان 

  .است
آنجا که انحصار مجموعۀ قدرت دولتی  از 

برای به تصرف در آوردن منابع  راه را
نيروھای محرکۀ اجتماعی و اقتصادی 

آسان ميکند، ) ثروتھای ملی و مردمی(
توزيع اين ثروتھا از جانب حاکميت جبّار 
در تضاد با حقوق اکثريت افراد جامعه 

اقشار و   در اينصورت. قرار ميگيرد
گروھھای اجتماعی محروم از اين 

مدتی نيروھای محرکه، بندرت برای 
طوالنی بدون مخالفت و مقاومت در برابر 

ً . حاکمان جبّار سکوت خواھند گزيد   غالبا
اين انتظار وجود دارد که اقشار و 
گروھھای مختلف مردِم کنار گذاشته شده 
از قدرت سياسی و ممنوع گرديده از 
مشارکت در امور جامعه خود، بين خويش 
ھمبستگی ملی ايجاد کنند وخود را برای 

. زه با حاکمان جبّار سازمان دھندمبار
نخبگان حاکم صاحب انواع  بتدريج 

امتيازھا و قدرت خود کامه را به تنگا 
  . برده، ساقط کنند
صاحبان قدرت، يعنی   در اينصورت

 -حاکمان جبّار نيز با تمامی ابزار سرکوبی
که از مدتھا پيش برای خويش تھيه کرده 

روتھای ، از مقامھا و ث-و در اختيار دارند
چپاول کردۀ خويش از منابع ملی، با 

آنجا   از. خشونتی تمام دفاع خواھند کرد
که در نظريۀ اجبار از ابتدا اين اصل برای 
حاکمان جبّار وجود دارد که ارادۀ مشترک 
آحاد ملت ھرگز نبايد در جامعۀ سياسی 

 سی و پنج "بقول خمينی، . (دخالت کند
در ").  ميلون بگويند آری، من ميگويم نه

 نتيجه در تأسيس و ساخت حاکميت دولت،
فشار و خفقان و سرکوب، در يک کالم،  

بکار بردن خشونت برای طلب اطاعت بی 
اين . چون و چرا از مردم، ضرور می شود

ضرورت سبب ميگردد که قھر و خشونت 
و آدمکشی بمثابه ابزار حفظ و تداوم نظام 

و محوری را   سياسی حاکم اھميت حياتی
از ديد نظريۀ اجبار، بکار بردن . دا کندپي

جھت ) دولت(خشونت توسط  حاکمان 
به حکومت " نظم و انضباط"دادن 

، نه امری غير عادی و نه )ملت(شوندگان 
اصالً عملی ضد انسانی و ضد اخالق 

اعمال قھر و  بر عکس . محسوب ميشود
خشونت، نشانۀ به اجرا در آوردن ارادۀ 

آمريت او در دولت، جھت حضور دائمی 
عالوه بر آن . زندگی روزمرۀ مردم است

 اِعمال خشونت جزء  ،از ديد حاکمان جبّار
فنون و تدابير سياست و کشورداری تلقی 

  بھمين خاطر نيز تجاوز روزمره. ميشود
به حقوق مردم، جھت طلب اطاعت محض 
  .ازآنھا، ضرورت حياتی دولتی جبّارميشود

نظريۀ فوق، يعنی   بر اساس دو نظريۀ
اجماع و اجبار، ميتوان انواع گوناگون 

ھمۀ نظامھای . دولتھا را شناسائی کرد
اجماع و   سياسی مردمساالر از نظريه

تمامی نظامھای استبدادی، با ھر شکل و 
نامی که بخود بدھند، از نظريه اجبار 

  .پيروی ميکنند
اعمال حاکميت در   البته روشھای

يت مطلقۀ نظامھای توتاليتری مثل نظام وال
فقيِه خمينی و خامنه ای، بدترين، خشونت 
آميز ترين و غير انسانی ترين نوع 

که در اين نظام  چرا . روشھا ھستند
تمامی محدوه ھای  ،سياسی، خشونت

ابوالحسن بنی . قلمرو دولت را پُر ميکند
را بصورتی بسيار فصيح  صدر، امر فوق 

او در يکی از . و شفاف بيان ميکند
انقالب اسالمی در "ای سرمقاله ھ

  :اينطور مينويسد" ھجرت
: بنا براين، اين پرسش پاسخ می طلبد" 

چرا در تمامی سامانه ھای سياسی که بر 
اساس واليت مطلقه يک شخص و يا يک 
سازمان، بنا شده اند، ھريک از مأموران 

را بکار برده » واليت مطلقه رھبر«دولت، 
چرا اند و اينک در ايران بکار می برند؟ 

در آلمان نازی، در ايتاليای فاشيست، در 
روسيه در قيد رژيم استالين، چنين بود و 
در ايران امروز نيز چنين است؟  پاسخ 

بر اصل حاکميت يک  اينست که دولتی که 
شخص سازمان می يابد، قدرتی که ھر 
مأمور بکار می برد، ھمان اختيار مطلقی 

 زيرا  مأمور دولت. دارد» رھبر«است که 
قائم مقام ولی مطلقه فقيه، يعنی رھبر می 
شود و ھمان قدرتی که او دارد را بکار 

بسط يد «از آنجا که اصل بر   و. می برد
» رھبر بر جان و مال و ناموس مردم

است، پس رابطه رھبر با جامعه، رابطه 
صاحب اختيار مطلق با مطيع مطلق است 

ھر   پس). به قول آقای مصباح يزدی(
ی، مخالفت با موجوديت رژيم عدم اطاعت

تلقی می شود و مأمور دولت می بايد قائم 
مقام رھبر در بکار بردن قدرت مطلق بر 

  ." ضد نافرمان بگردد
باستناد تجارب روزمرۀ مردم ايران در 
طی سه دھه، بخصوص پس از تقلب 

و شروع جنبش " رھبر نظام"بزرگ 
سراسری ملت ايران در اعتراض عمومی 

رژيم که بساط خشونت و  خويش به اين
نه تنھا در زندانھای " ولی فقيه"جنايت 

مخوف ايشان، بلکه در خيابانھای تمامی 
. شھرھای ايران نيز گسترده شده است

بنی صدر در باال، واقعيت عينی  نظر
  . زندگی مردم ايران است

بد نيست در اينجا چگونگی سازماندھی 
خشونت و قتل و جنايت در رژيم واليت 

ه را از زبان حکم قاضيان دادگاه مطلق
در جريان معروف   ١٣٧۶برلن در سال 

به ترور مخالفين در رستوران 
در حکم قاضيان . بيان کنيم" ميکونوس"

 )٢: (دادگاه برلن آمده است
جمع آوری مدارک امکان داد چگونگی "

تصميم گيری رھبری دولتی ايران که 
سرانجام آن نابود کردن مخالفان رژيم در 

تصميم : ارج از ايران است، مبرھن شودخ
کميته عمليات "گيری عمليات در دست 

است که در خارج از قانون اساسی " ويژه
ايران، بشکل مخفی به دستور رھبر 

در اين کميته، . مذھبی، تشکيل شده است
آنزمان علی اکبر ھاشمی (رئيس جمھوری 

، وزير واواک، وزير امور )م :رفسنجانی
ان سازمانھای اطالعاتی و خارجه، نمايندگ

سازمانھای ديگر و نيز رھبر مذھبی 
رھبر مذھبی که در اين .... عضويت دارند

"  رھبر انقالب"کميته عضويت دارد و 
نيز ناميده ميشود، ) م: علی خامنه ای (

تصميم شورای .... يک مقام سياسی است
عمليات ويژه شرط اجرای عمليات در 

اين   ھدف اگر . خارج از کشور است
عمليات قتل يک شخص باشد، رھبر 
مذھبی يا رھبر انقالب، بعنوان مقام 

که   تا. سياسی، حکم قتل را صادر ميکند
مايۀ يک مشروعيت ظاھری برای قتلی که 

  ."بعداً انجام ميشود، بگردد
ً به اين امر توجه  خوانندگان گرامی لطفا
کنند که مطالب آمده در باال، نه از روی 

ست و نه خيالبافی قاضيان حدس و گمان ا
دادگاه برلن، بلکه ھمانطور که آقای 
کوبش، رئيس دادگاه برلن، خود بيان 

  :کرده است، حکم دادگاه بر اساس
کنار يکديگر قرار دادن تمامی اطالعاتی "

که به نظر قضات صحيح بودند و يک 
تصوير کامل از عمليات را ممکن 

جلسه  ٢۴۶ميگرداندند و باالخره پس از 
شاھد، پس از سه سال و  ١٧۶شھادت  و

صادر " سی گزارشھای بسياررنيم بر
نگاه کنيد به نشريه . ( گرديده است

، شماره "انقالب اسالمی در ھجرت"
  ).١٣٧۶ارديبھشت  ١۴تا  ١از  ۴٠٩
در نظام واليت  صورت خشونت  در اين

مطلقه فقيه، تبديل به نھاد دولتی شده 
نت واقع نھادينه شدن خشو در . است

بدين  . برای اين نظام ضرورت حياتی دارد
که بدون نھادينه کردن خشونت در  نامع

سازمانھای دولتی و ايجاد جّو وحشت و 
ارعاب در جامعۀ ايران، نظام واليت 
مطلقۀ خمينی و علی خامنه ای توان بقا 

  . نداشتند و ندارند
احزاب و سازمانھای سياسی که در  حتی 

ود دارد و آنھا گرايش به خشونت وج
وجوديکه   با. جانبدار نظريۀ اجبار ھستند

دولت را نيز ھنوز تصرف نکرده اند، 
بخشی از سازمان خود را بکار پرورش 

عليه (آدمکشان و سازمان دادن خشونت 
، می )خوديھا و غير خوديھای مخالف

که خشونت، بخش موّجد و   زيرا. گمارند
جدا نشدنی وجود قدرتھای استبدادی 

  .است
الوه بر آن در ھر نظام استبداد ع

فراگيری، دولت بمثابه زمينه و شکل 
خود  قدرت در محدودۀ خود، تنھا به ارادۀ 

کامۀ صاحبان قدرت، بخصوص رھبر 
بلکه برای . نظام، جامۀ عمل نمی پوشاند

  پيروی" واالتر"توجيه خشونت از اصلی 
 "واالتر"نازيھای آلمان اصل . ميکند

می  " نژاد برترحق طبيعی "خويش را 
و غير  استالينيسم ھای روسی  . ناميدند

را " قانونمندی تاريخ"روسی به آن نام 
در زمان و کشور ما ايران، . داده بودند

جانبداران واليت مطلقه فقيه اصل 
می " ارادۀ خداوند"را  خود " واالتر"

آمران و عامالن اينگونه نظامھا بر .  نامند
خويش، " رواالت"اساس پيروی از اصل 

انسانھا را بطور کامل پايمال کرده  حقوق 
بجای . و روزمره به آن تجاوز ميکنند

قانون، قانونی که از ديد نظريه اجماع، بر 
اساس ارادۀ اکثريت آحاد ملت بوجود 
ميآيد، نظمی برقرار ميکنند و به آن نام 

. را ميدھند" عمل انقالبی"يا " انقالب"

موجودات "را   اين نظم مخالفان نظام
نازيھای آلمان و خمينی نيز برای " (مّضر

سرکوب مخالفين خود اين اصطالح را با 
دشمنان "، .)عالقۀ خاصی بکار ميبرد

و ) طرفداران استالينيسم" (طبقه کارگر
"  دشمنان نظام مقدس جمھوری اسالمی"

" اغتشاشگران و فتنه گران"و اينروزھا 
بکار بردن خشونت عليه   و. می نامند

  .می گردانند" مشروع"ھا را آن
آدلف ھيتلر، رھبر نازيھای آلمان با 
شفافيت تمام دليل اصلی بکار بردن 
خشونت در نظامھای توتاليتر را در گفتگو 

 Hermann" ھرمن راشنينگ"با 
Rauschning  مسيحی،  ١٩۴٠در سال

 )٣: (اينگونه بيان ميکند
من با بکار بردن غيرمترقبۀ ھمۀ ابزار "

وحشت را گسترش  م، ترس و و امکانات
امر مھم، زدن ضربۀ ناگھانی به . ميدھم

ترسی مرگ آور و وحشتناک  قصد ايجاد 
چرا بايد من عليه مخالفين سياسی . است

خودم رفتار ديگری داشته باشم؟ اين 
عمليات باصطالح زشت و زنندۀ غير 

 Gräueltatenبزبان آلمانی (اخالقی 
برای من کار صدھا عمل تک تک 

عليه مخالفين و شورشيان و ) جازاتم(
) ضربه(بعد از آن . ناراضيان را می کند

ھر کس اين ترس مرگ آور را تجربه کند، 
پيش خود فکر خواھد کرد که اگر عليه ما 
دست به عملی زند، چه عواقب وحشتناکی 

  ."در انتظار او نشسته است
ً جمله ھای ھيتلر  خواننده گان گرامی لطفا

تا . ن بار بخوانيددر باال را چندي
توتاليتر  روانشناسی خشونت در نظام 

باحتمال قوی بياد  ابتدا . دستگيرتان شود
پيروزی از " (الُرعب النصرو به"نظريۀ 

علی خامنه ای خواھيد ) راه ايجاد ترس
شباھتی چندش آور را ميان بيان  و . افتاد

ھيتلر و نظريۀ علی خامنه ای تصديق 
امی انگيزه ھا، تم  سپس به. خواھيد کرد

معانی، تاکتيکھا و استراتژيھا، و باالخره 
اھداف خشونت دولتی، چه نزد نازيھای 

سال پيش و خواه، ولی  ٧٠آلمان در 
مطلقه فقيه در ايران از سی سال گذشته 

  .تا به امروز، واقف ميشويد
روانشناسی خشونت در نظام واليت مطلقه 
فقيه علی خامنه ای بطورخيلی کوتاه اين 

  :ميشود
ھرگونه خشونتی که از جانب، بقول بنی 

" قائم مقامان واليت مطلقه فقيه"صدر، 
بسط يد رھبر بر جان و مال و «جھت 

ايران بکار رود، برای » ناموس مردم
. آحاد ملت يک پيام روانشناسی در بر دارد

اين پيام به صدا درآوردن زنگ  محتوای 
خطر و پخش اعالميه ای در سطح وسيع 

ون و بيرون مرزھای ايران خطاب در در
رھبر "متن پيام را که . به ملت ايران است

  :خود تقرير می نمايند، اينست" عاليقدر
فرد از شماھا مردم ايران و تمامی  ھر "

افراد جامعۀ را ھر روزه در ھمه جا 
. وبرای ھميشه محکوم به مرگ کرده ام

زمان اجرای اين محکوميت ھنوز   تنھا
ين محکوميت بدون ذره ای ا. معلوم نيست

نسبت به مقام انسانی شماھا،   مالحظه
مقام سياسی، اجتماعی، فرھنگی و يا حتا 
. مقام دينی شماھا، قابليت اجراء دارد

محکوميت شما مردم ايران بدون در  حکم 
نظر گرفتن گناھکاری و يا بيگناھی زن و 
مرد شماھا، جوان، نوجوان، کودک و يا 

دن شما ھا، از جانب پير و سالخورده بو
اين اعالم تھديد به . من صادر شده است

مرگ و انتخاب قربانيان نظام مقدس، از 
ً حساب شده بی . است  جانب من، دقيقا

بی . ظاھری آن، کامالً ھدفدار است  ھدفی
معنی بودن علنی آن، برای بقا و حفظ 

معنی دار   من، فوق العاده" نظام مقدس"
  ."است

 معنای حقيقی خشونت اين معنی نشانگر 
معنی حقيقی و روانشناسی .  است

  :خشونت اينھا ھستند
 -گستردن ترس و وحشت در جامعه،  - 

ايجاد عدم امنيت جانی و مالی و ناموسی 
تھديد مدام اعتماد  - نزد تمامی آحاد ملت، 

 - و اطمينان مردم ايران نسبت بيکديگر، 
اميد کردن از سرنوشت حال و آيندۀ   قطع

  . ميھن خويشخود و 
از طرف ديگر پذيرفتن خشونت ولی 
  : مظلقه و قائم مقامان او، معنايش ميشود

  
  15در صفحه 

روانشناسی خشونت و تجاوز به حقوق ایرانیان در نظام والیت مطلقه فقیه 
)۱(  
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وضعیت محیط 
  زیست در ایران

  
ناک و سرطان اليندۀ بسيار خطرآاز وجود 

زای آزبست در ھوای شھر تھران خبر 
منبع توليد آزبست صفحۀ کالچ خود . داد

 ميزان. روھا و لنت ترمزھا ميباشند
 ۴آزبست در ريه ھای پليسھای تھران 
از .برابر آزبست ھوای پايتخت است

آزبست در کفپوشھا به عنوان عايق 
مدير ادارۀ سرطان وزارت .استفاده ميشود

بھداشت با ھشدار نسبت به وضعيت 
آلودگی ھوا و ارتباط آن با سرطان خون 
گفت، در صورت ادامۀ وضع فعلی آلودکی 

مام پول نفت ھوا طی چند سال آينده ت
. صرف درمان سرطان خون خواھد شد

راحتی ر ئيس ستاد محيط زيست 
شھرداری تھران گفت، آلودگی ھوای 

برابر ٣٨تھران در سال جاری 
او گفت . استانداردھای جھا نی است

ھزار تھرانی بر ۵ساالنه بر اساس آمار 
ابتالی . اثر آلودگی ھوا کشته ميشوند
ال تر از کودکان به سرطان در تھران با

درصد   ٧٠. بقيه شھرھای ايران است
  .  آلودگی ھوای ايران منشا خودرويی دارند

از جنگلھای خوش آب وھوای . جنگل ابر
کيلومتری  ۵٠استان سمنان است، که در 

شمال شرق شاھرود در مسير جادۀ 
شاھرود به آزاد شھراستان گلستان در 

شاھرود که جنگل . روستای ابرقرار دارد
ن قرار دارد به قارۀ کوچک ابر درآ

اين شھر تمام اقليمھای . معروف است
از . متنوع را در خود دارا است
اين . کويری،کوھستانی، بيابانی و جنگلی

ھزار ھکتار وسعت دارد و در ٣۵جنگل 
ادامۀ جنگل ھای سرسبز شمال کشور 

دليل برای دنيا،  ٣جنگل ابر به . است
  .حائز اھميت ميباشد

 -٢ی آن کم نظير ميباشندگياھان داروي- ١
مرز ميان دو اکوسيستم نيمه بيابانی و 

دو منطقۀ کم ارتفاع و  -٣.جنگلی ميباشد
اين . بلند را در کنارھم قرار داده است

جنگل را به اين دليل جنگل ابر نام نھاده 
اند، زيرا اقيانوسی از ابر،که پديده ھای 
کم نظيری در دنيا ميباشد آنرا در بر گرفته 

جنگل ابر جزو بقايای دوران سوم  .است
گونه گياھان ٨٠وجود . زمين شناسی است

چوبی به ھمراه گياھان بسيار نادری مانند 
گيالس "راش، بلوط، نوسکا، نارون، 

وحشی، بارانک، سرخدار، نمدار،  
به اين جنگل ھويتی بی نظير و ........و

شاھرود . منحصر به فرد را داده اند
ر ارتباطی به درحال حاضر چھار مسي

شمال کشور داردکه  آزاد راه يکی 
اين در حالی است که تھران . ازآنھاست

تنھا دو راه ارتباطی به شمال دارد وحاال 
قرار است راه پنجم باز ھم از شاھرود 

جنگل ابر يک ھزارم وسعت اين . بگذرد
استان را تشکيل ميدھدکه در ھمين وسعت 

ر کرده عبو.... کم خطوط انتقال گاز و نفت 
. وتخريب بسياری بر جای گذاشته است

عبور جاده از اين  مکان قطع يک ميليون 
ھکتار جنگل ٣٠٠درخت و تخريب حداقل 

از قدمت جنگل ابر بيشتراز . را در پی دارد
اين وظيفۀ فرد فرد . ميلون سال ميگذرد ٣

ھر ايرانی است، که در حفاظت آن بکوشد 
. رساندو آنرا بدون آسيب به نسلھای بعد ب

سوالی که بسيارمھم واساسی ميباشد 
وميبايستی مورد تحقيق دانشمندان محيط 
زيست در ايران قرار بگيرد، اين است که 
ابر جنگل ابر در خارج از آن ايجاد ميشود 
و بدان انتقال مييابد و يا در خود جنگل 
ايجاد شده و يا مجموعه ای از ھر دو آنھا 

ين خاطر مھم بودن اين سوال بد. ميباشد
ميباشدکه اگر ابر جنگل ابر بوسيلۀ آبی که 
توسط گياھان جنگل به شکل بخار آب به 
ھوا متصاعد ميشود،ايجاد بشود، در 
صورت قطع حتا مقداری از درختان 
جنگل، آب کمتری به شکل بخار به ھوا 
متصاعدميشودکه  نتيجۀ آن ايجاد ابر 

ابر کمتر بارندگی کمتر و . کمتر است
متر ابر کمتر و درخت کمتری را بارندگی ک

اين کنش و واکنش منفی . به دنبال دارد
ميتواند در عرض چند سال باعث از بين 
. رفتن غير قابل برگشت جنگل ابر بشود

طوری که اگر زمانی ھم افراد عاقل و 
مسئوليت شناسی بخواھند جنگل را 
. دوباره ترميم بکنند، غير ممکن ميباشد

ر بر اساس گفتۀ عبور جاده از جنگل اب
ناظران بدين خاطر ميباشد،که  زمين 
خواران، زمينھای آنجا را به خانه و ويال 

  .تبديل بکنند و بفروشند
  تاالبھای ايران

ارزش اکولوژی تاالبھا ده برابر جنگلھا و 
تاالبھا . برابر زمينھا ی زراعتی است٢٠٠

در تنظيم آب و ھوا و ايجاد محيط زيست 
و بومی و آبزيان از  برای پرندگان مھاجر

. گياھی تا جانوری بسيار مھم ميباشد
ميليارد دالر ارزش  ۵تاالبھا ساالنه حدود 

ارزش ھر . خدماتی به کشور ما ميکنند
ھکتار تاالب را به يکصد ميلون دالر 

تاالب ١٨٠٠در جھان . تخمين ميزنند
تاالب  ٨۶ايران با داران بودن . وجود دارد

کشور عضو ١۵٠در رده نوزدھم از ميان 
از . کنوانسيون رامسر قرار گرفته است

تاالب ثبت شده ايران تاالب شوره ٢٢
گل، ِادگارلو، أرکه سنگی، تاالب انزلی، 
االگل، آلماگل، آجی گل ، شادگان، ھامون، 
ھيرمند در فھرست مونترو کنوانسيون 
رامسر در تاالبھای درحال انقراض قرار 

  .دارند
حمد کرمی ا. تاالب گاوخونی اصفھان

کارشناس محيط زيست گفت عمق اين 
تاالب به دليل تغييرات اقليمی و ورود حجم 
زيادی از فاضالب ھای شھری و زه آبھای 
کشاورزی، مصارف بی رويه، احداث 
سدھای باال دست، تامين نشدن حقابه و 

سانتی  ١٠عبور جاده از کنار تاالب به 
. متر رسيده و به شدت آسيب ديده است

قتصادی اين تاالب در کمترين ارزش ا
ميليارد تومان در سال اعالم ٢۵٠برآورد 
  .شده است

زمانشاه محمدی . تاالب ھامون سيستان
حيدری رئيس پژوھشکدۀ تاالب بين المللی 
ھامون معتقد است،که آواره شدن 

 ھزارسيستانی نابودی شيالت٧٠٠
،کشاورزی و صنايع دستی و به تبع آن 

ھزار صياد  ١۵فرھنگ بومی و بی کاری 
محلی از جمله مشکالتی است که بعد از 
خشک شدن اين تاالب برای مردم منطقه 

وی افزود متروکه شدن . بوجود آمده است
اين صدھا روستا، افزايش شمار بيماران 
مبتال به آسم و ريه و بيماريھای چشمی 
در اثر وزش طوفانھای شن نيز تنھا بخش 
ن کوچکی از پيامدھای خشک شدن ھامو

حيدری تاکيد کرد فعاليت قاچاقچيان . است
سوخت ھمراه با عوامل ديگر محيط 
زيست تاالب بين المللی ھامون را تحت 

 .تاثير قرار داده و از بين برده است
کامبيز بھرام سلطانی . تاالب بختگان

کارشناس محيط زيست گفت، به علت 
احداث سازھای آبی در باال دست و 

ان در طول برداشت بی رويۀ کشاورز
رودخانه ھای تغذيه کننده، تاالب بختگان 
خشک شده است و تعداد زيادی از جوجه 

اين درياچه که . فالميگوھھا تلف شده اند
دومين درياچۀ بزرگ ايران بشمار می آ 
مد، انتقال انواع فاضل آبھای صنعتی و 

او . انسانی و کشاورزی آنرا نابود کردند
کارشناسان  افزود متأسفانه نگاه برخی از

که به عنوان مشاور در دستگاھھای 
مختلف فعاليت ميکنند در بارۀ اھميت و 
ارزش اقتصادی منابع طبيعی چنان غير 
علمی وسطحی است، که به درياچه به 
عنوان گودال و تبخير و فاضالب و بازده 

  .ھای کشاورزی می نگرند
بررسيھای . تالب پريشان فارس

ياچۀ کارشناسان علت اصلی خشکی در
پريشان را تعداد چاھھای غير مجاز 

در حال حاضر . درحاشيه تاالب ميدانند
حلقه چاه در اطراف درياچه پريشان  ٩۴٩

حلقه از آنھا غير مجاز ٢٧٠وجود داردکه 
کيلومتر مربع مساحت  ۴٢از . ميباشد

تاالب، تنھا کمتر از يک کيلومتر با قی 
بينا سحر خيز متخصص . مانده است

يگو يد راه سازان به محيط زيست م
صورت مخفيانه و شبانه، ماشين آالت 
خود را در منطقه مستقر و اقدام به آتش 
زدن نی ھای بخشی از تاالب کردند و بعد 
بستر سازی ھزار متر از جاده را که حدود 

متر آن در داخل حساس ترين بخش ٧٠٠
او ادامه . تاالب قرار داشت انجام دادند

نيزارھای اطراف داد، آنھا با آتش زدن 
درياچۀ پريشان ھزار قطعه الک پشت و 

پرندھای مھاجر را زنده زنده در آتش 
  . سوزاندند

کريم ثابت رفتار . تاالب بين المللی انزلی
مدرس دانشکاه گيالن گفت، تاالب انزلی 

. تاالب ارزشمند کرۀ زمين است ١۵جزو 
ميليون رسوب در  ۵٠٠وی گفت ورود 

ميلون تن فاضالب  ٣٠سال، تخليۀ ساالنه 
ھزار  ۴ھزار تن کود شيميايی،١۵شھری، 

ليتر سموم کشاورزی، جاری شدن فاضل 
کارخانه، ورود گونۀ غير  ۵٠آب حدود 

بومی آزوال تبديل تاالب به زمينھای 
کشاورزی، آلودگی صوتی و سوختی 
ناشی از قايقھای گردشگر و احداث کمبر 
بندی بندر انزلی از داخل محدودۀ حفاظتی 

  .به شدت اين تاالب را تھديد ميکند
به علت کاھش آب، . درياچۀ اروميه

گرم در ليتر ٣۴٠شوری آب اين تاالب به 
اين را حسن عباس نژاد . رسيده است

مدير کل حفاظت از محيت زيست 
کاھش نزوالت .آذربايجان ميگويد

جوی،کاھش روان آبھای سطحی و 
استفادۀ بی رويه از آبھای زير زمينی 

ن علتھای شوری آب درياچه مھمتري
ميانگين نمک در آب درياچه در . ميباشد

گرم در  ٢٢٠تا ١٨٠شرايط عادی بين 
کارشناسان ساخت پل شھيد . ليتر است

کالنتری بر روی اين درياچه و ھمچنين 
ساخت و سازھای صنعتی در اطراف اين 
درياچه را از عوامل آسيب ديدن درياچۀ 

نتری که از پل شھيد کال. اروميه ميدانند
کيلومتر و از سمت ١٢سمت غرب حدود 

کيلومتر خاکريزی شده  ٢،٣شرق حدود 
اين پل در . مانع چرخش طبيعی آب است

واقع ھمانند يک طناب بر گردن درياچه 
مسؤالن . چرخش  آب را خفه گرده است

وزارت راه طرحھايی برای گسترش 
ميانگذار درياچۀ اروميه تبديل اين 

توبان دو بانده و گذشتن ميانگذار به يک ا
يک خط آھن از درياچه از جمله اين 

کاھش مداوم آب درياچه و .طرحھا است
افزايش ميزان نمک، موجب شوره زار 

ھزار ھکتار از  ٢۵٠تا ٢٠٠شدن 
زمينھای اطراف درياچۀ اروميه شده 

اگر درياچه اروميه خشک شود، . است
مشکالت تنھا گريبانگير اروميه نخواھد 

ميليارد تن نمک در  ٨دليل وجود به . بود
درياچه، پس از خشک شدن، با وزيدن 
بادھای فصلی تمام زمينھای استان 

استان ھم جوار آن  ۵آذربايجان غربی و 
حتا دامن . به شوره زار تبديل ميشوند

با . کشورھای اطراف را خواھد گرفت
ميليارد ليتر آب مورد نياز  ٣٠١تامين 

رزش از مرگ درياچه اين زيست بوم با ا
  . حتمی نجات ميابد

ھزار بلوط کھنسال، قربانی ٢۶٠   
در حالی که کارشناسان . ۴آبگيری کارون 

بارھا به پيامدھای ناگوار محيط زيستی 
سد سازی ھشدار داده اند، اکنون قرار 

سدی که . آبگيری شود ۴است سد کارون 
ھکتار از عرصه ٢٢٠٠با آبکيری آن 

ھزار  ٢۶٠ھای جنکلی زاگروس با 
درخت بلوط چند ھزار ساله زير آب 

مھندس فاطمه ظفر . مدفون خواھد شد
سدھا معيشت جامعۀ بوی . نژاد ميگويد

وابسته به رودخاھا را مختل و نا ممکن 
از بين رفتن امکان . ساخته است

ماھيگيری گونه ھای آبی و کنار آبی، 
خشکی اراضی و حذف حقابه ھای 

اراضی  کشاورزی، از دست دادن خانه و
موروثی و پناه بردن ساکنان بومی به 
حاشيه شھرھا از پيامدھای نامطلوب 
سدھا است، که در ھمۀ سدھای  ساخته 

او . شده  درکشور قابل مشاھده است
اضافه کرد بيشترين زيان به کشاورزان و 

غبار مسمومی که . عشايرھا ميرسد
سالمت شھروندان را در اغلب شھرھا 

ز ھمين شيوۀ تھديد ميکند، ناشی ا
سدسازی و دخالت غير مسؤالنه در 

  .طبيعت است
مدير کل سازمان جنگلھا و . مراتع کشور

ميليون ٨٧از مجموع . مراتع کشور گفت
ميليون ٧ھکتار از مراتع کشور تنھا 

درصد  ۵٠دارای پوشش گياھی بيش از 
در صد  ۵٠ھکتار دارای ٢۴،۵. است

ميليون  ۵۶پوشش گياھی و قريب به 
در  ۵تا  ٢۵مراتع کشور نيز بين  ھکتاراز

نگھدار . صد پوشش گياھی دارند
 ۵۶اسکندری با بيان اين مطلب افزود اين 

ھکتار در معرض خطر جدی قرار دارند و 
اگر شخم زده شوند و توست کشاورزان 
به ديم تبديل شوند به طور کلی از بين 

او افزود چرای بی رويه دام . خواھند رفت
. ان زايی در ايران استيکی از عوامل بياب

برابر ۵،٢در حاضر ميزان چرای دام 
  ٢،۵دام موجود . ظرفيت مراتع است

  .برابر ظرفيت مراتع است

در امتداد جادۀ . دشت برم در استان فارس
شيراز کازرون قرار دارد و از نظر تنوع 
. محيط زيستی دارای اھميت جھانی است

اين منطقه که شامل جنگلھای بلوط و 
حفاظت شده ميباشد از يک طرف  منطقۀ

به دشت ارژن و ازطرف ديگر به درياچۀ 
پريشان در شھرستان کازرون محدود 

اطراف آن پوشيده از درختان . ميشود
بلوط، بادام وحشی، زالزالک، وحشی 

در گذشته ھای نه چندان . ميباشد.....و
سال پيش ميتوانست گونه ٣٠دور حدود 

چون، آھو، ھای بسيار زيبا از جانوران ھم
را مشاھده .....قوچ، پلنگ، خرص،کپک،

کردکه به لحاظ وجود پوشش خواص 
گياھی و طبيعی دشت برم و نظارت دقيق 

در اين روزھا با . زندگی آرامی را داشتند
عبور جادۀ جديد کازرون شيراز از اين 
منطقه وافزايش قيمت اراضی در سالھای 
اخير مخصوصا در دو سال گذشته شاھد 

. ت آشکاری در اين منطقه ھستيمتغييرا
حيات وحش متفرق شده است و ديگر از 
گله ھای آھو خبری نيست و گونۀ خرس 

عالوه بر . و پلنگ در حال انقراض ھستند
اينکه اراضی دشت بم متعلق به منابع 
طبيعی بوده و جزو نواحی جنگلی و ملی 
است و ھيچ فرد و سازمانی اجازه تصرف 

اما در حال حاضر . و تخريب آنرا ندارد
درصد اين منطقه شخم خورده و به ٧٠

زير کشت محصوال ت کشاورزی برده شده 
افرادی که اين اراضی را تصرف . است

کرده، پس از مدتی درختان موجود در اين 
منطقه را با ريختن مواد شيميايی در پای 

  .آنھا از بين ميبرند
اين بخش بسيار کوچکی از بيالن محيط 

سال واليت  ٣٠وژيکی زيستی و اکول
واليتی  که افراد آن به . مطلقۀ فقيه ميباشد

قول کارشناس محيط زيست در ايران، به 
دريا و رودحانه ھمانند زباله دانی 

آيا ھنوز ايرانيی ھست که شک . مينگرند
کند ايران در حال تبديل شدن به کويری به 

اگر ايران به کوير . وسعت ايران ميباشد؟
با ادامۀ وضع کنونی از  تبديل بشود، که

آن چندان دور نيست، اکثر جمعيت کشور 
ايران در درون ايران به آواره ھای محيط 

در حال حاضر اين . زيستی بدل خواھند شد
وضع در بعضی از نقاط ايران ھمانند 
سيستان و بلوچستان قابل مشاھده 

  .        ميباشد
  

روانشناســــی خشــــونت و 
  ...تجاوزبه حقوق ایرانیان

  
پذيرفتن تباھی و مرگ تدريجی خود و  - 

يک زندگی پُر از  قبول . جامعۀ خويش
يأس و نااميدی و رشد از رشد ماندگی 

  . فردی و اجتماعی
البته اين نکات را نيز نبايد نسل انقالبی 
امروز ايران، فراموش کند که اعمال 
خشونت و حاکم کردن جّو ارعاب بر 

ت زياد جامعۀ ايران بھيچوجه نشانگر قدر
و يا توانائی رژيم توتاليتر واليت فقيه و يا 

  بلکه. او نيست ناتوانی نيروھای مخالف 
بيش از ھر چيز نمايانگر ضعف و زبونی 
و ضربه پذيری اينگونه نظامھای سياسی 

غالب جامعه شناسان و . است
روانشناسانی که در بارۀ پديده خشونت 
مطالعه و تحقيق کرده اند، به اين نتيجۀ 

  :کلّی رسيده اند
خشونت معموالً از جانب گروھای سياسی 
و اجتماعی بکار برده ميشود که فاقد 

تحقير شده و  قدرت و توانائی، درمانده، 
گرفتار آمده به وضعيت سياسی و 

اين گروھھا اگر . اجتماعی بدی ھستند
  حاکم بر سازمانھای دولتی باشند، مثل

که والئی در ايران، گمان ميبرند  رژيم 
مردم آن جامعه با ھيچ راه و روش، و يا 
زبان ديگری بجز زبان خشونت، آنھا را 

  . جّدی نميگيرند
چند مثال و نقل قول کوتاه از اينگونه 

جامعه شناس : محققين ما را کفايت ميکند
در  B. Kautskyکاوتسکی . آلمانی ب

گفتاری پيرامون ترور و "مقاله خود 
  : ، مينويسد"خشونت

نه تنھا ايجاد ترس   خشونت و   ترور"
  ." ميکند، بلکه خود محصول ترس است

 Friedrich Hackerفريدريش ھاکر 
کامل   روانکاو اتريشی، نظر کاوتسکی را

  :او مينويسد. ميکند

رفتار  خشونتگران و تروريستھا "
زيرا که سر و پای آنھا . وحشتناکی ميکنند

و باالخره ." را وحشت فراگرفته است
به اين نتيجه  Thorntonتورنتون 

  :رسيده است که
گروھھا و يا دولتھائی که دست به "

خشونت و ترور ميزنند، بزبان بی زبانی 
 ضعف سياسی و ترس از سقوط خويش 

  ." اقرار ميکنند  را
  .نوشته ادامه دارد اين 
  :فھرست منابع و مأخذھا

  
۱ (Peter Waldman, 

Strategien politischer 
Gewalt, 1. Aufl.- Stutgart 
1977, s.78ff  

انقالب اسالمی در هجرت، ) ۲(
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عوامل بازسازی اسـتبداد، 
  ....  ۵۷بعد از انقالب 
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اه ھای  نخست وزيری، نوبت تشکيل دادگ
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و کتاب عاليجناب  ٨/١٣٧٨/١۶
 سرخپوش 

تمام سايتھا و نوشته ھای اصالح )١۵
. دطلبان داخل و خارج چنين ادعائی دارن

کافی است بعنوان نمونه به سايت نوروز، 
 .امروز، جرس و روزآنالين رجوع کنيد

گروگانگيری و جانشينان انقالب، )١۶
 محمد جعفری

اتباع جمع تبع به معنی پيروی و )١٧
کسی که دنبال کسی . اطاعت کردن است

  . بيفتد و از او پيروی کند
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 يرضا جالل دكتر محمد
  ي درگذشتنئينا

  
. ادبيات فارسي را آموختوعربي و 

سپس به مدرسه حكيم نظامي اصفهان 
. رفت و به ادامه تحصيل پرداخت

قسمتي ازدوره متوسطه را در مدارس 
صارميه و سعدي طي كرد و بقيه را پس 
ازعزيمت به تهران، درمدرسه ثروت 

و دارالفنون به پايان ) ايرانشهر (  تهران
  .رساند

وارد  ،جاللي نائيني پس ازاخذ ديپلم
. ي حقوق دانشگاه تهران شد دانشكده

سال  «:خودش در اين باره ميگويد
بود كه بعد ازامتحان ورودي  1317

استادان . ي حقوق شدم وارد دانشكده
ما علي اكبر دهخدا، دكتر سيد علي 

. بود وشايگان و بعد شيخ محمد عبد
حقوق «دكتر كريم سنجابي هم 

ه مسيو فونتانو ك .تدريس ميكرد» اداري
تدريس » حقوق تطبيقي«فرانسوي بود 

» تجارت حقوق«دكتر زنگنه . ميكرد
» اصول«شيخ سنگلجي . درس ميداد
درس دردانشكده حقوق . درس ميداد

م  ا موضوع رساله. سه ساله تمام شد
  .بود» ارث«ي  درباره

سيد محمد رضا جاللي نائيني كه «
ازخويشان نزديك مرحوم دكترفاطمي 

در طول دوران است و ) پسر خاله( 
فعاليت دكترفاطمي درروزنامه باختر 

 از امروز و بعد در باختر 1324در سال 
با ايشان همكاري  1332تا مرداد  1328

 نزديك داشت وضمن آنكه مدير
بارها با توقيف  و روزنامه كشوربود

باخترامروز، روزنامه كشوربه جاي 
امروز چاپ مي شد، سر دبير  باختر

  »ز  نيز بود روزنامه باختر امرو
 1329در متينگ پنجشنبه دهم فروردين

انجمن «  ، جاللي نائيني در رابطه با 
نظارت و انتخابات مجلس دوره 
شانزدهم تقنينيه، همراه  با برخي از 

  . رهبران  جبهه ملي  سخنراني نمود
عده اي ازمديران  1328مهرماه  18در

جرايد درخانه دكتر مصدق جمع شده 
سالم نبودن فضاي درباره  بودند و

انتخابات مجلس شورا، مداخالت 
غيرقانوني هيئت حاكمه در انتخابات 

ه به تفصيل تبادل نظر يتقنين 16دوره 
نمودند وبراي جلوگيري ومبارزه با آن 

با  صحبت كردند وحضارتصميم گرفتند
تشكيل هيئتي هفت نفري، مركّب از 

مدير (رضا جاللي نائيني  محمد سيد
مدير (، عباس خليلي )كشور  هروزنام
، احمد زيرك زاده )اقدام  هروزنام

، ابوالحسن )جبهه  همدير روزنام(
، )داد همدير روزنام(عميدي نوري 
باختر  مهمدير روزنا(حسين فاطمي 

و ) روزنامه نگار(، حسين مكّي )امروز 
به ) ستاره  همدير روزنام(احمد ملكي 

ظاهراً بررسيها  .موضوع رسيدگي كنند
ات اين هيئت نشان داد كه و اقدام

عمل اعتراض آميز شديدتري الزم 
است و شايد بر همين اساس بود كه 
دكترمصدق از مردم تهران دعوت كرد 

، براي 1328مهر  22در روز جمعه 
كاخ شاه  اعتراض و تحصن، در برابر

در روز موعود، وي به . جمع شوند

همراه عده اي از منزلش به سوي كاخ 
حدود ده هزار تن  مرمر حركت كرد و
شاه، براي  .پيوستند از مردم به آنها

آنكه با متحصنان روبرو نشود، به بهانه 
اي تهران را ترك كرد و دكترمصدق 
با عبدالحسين هژير، وزير دربار، با 
تندي سخن گفت و در حضور مردم به 
روند ناسالم انتخابات اعتراض كرد  
چون تحصن آن جمعيت در دربار 

بيست تن به نمايندگي از ممكن نبود، 
معترضان متحصن در دربار شدند و  
جاللي نائيني از زمره آنها بود و 
متحصنان كه نتوانستند با شاه مالقات 
كنند، نامه اي اعتراض آميز به او 
نوشتند و اعتصاب غذا كردند، اما چون 
از هرگونه اقدام دربار نااميد شدند، 

 مهر با صدور بيانيه اي خطاب 27روز 
به ملت ايران، به تحصن پايان دادند و 
خود را براي فعاليت سياسي ديگري 

  .آماده كردند
يكي ازكارهاي مهم در زمان حكومت «

ملي دكتر مصدق تصويب استقالل 
كانون وكالي دادگستري ايران بود 

شمسي دكتر شايگان  1332كه  درسال 
جاللي  و ارسالن خلعتبري و سيد محمد

 رد وثوق دكترمو دو هره نائيني ك
مصدق بودند خدمت ايشان رسيدند و 
عرضه داشتند كه جناب عالي درسال 
هايي كه در كشور سويس به تحصيل 
حقوق اشتغال داشتيد، مالحظه فرموده 

شهري كه دادگاه استيناف  هر در ،ديا
تشكيل شده، دركنارش كانون وكالي 

. مشاهده مي شودنيزدادگستري 
زم وملزوم درواقع اين دونهاد فضايي ال

مصدق پس از  دكتر .يكديگرند
توضيحات دكترشايگان وارسالن 
خلعتبري و جاللي نائييي، قول داد كه 

وزير دادگستري خواهد خواست  از
كه در باره استقالل كانون وكالي 
دادگستري با كانون وكالي مركز 
مذاكره كند و اليحه استقالل كانون را 

 ،تدر راستاي اين مذاكرا .دتهيه نماي
يك روز وزير دادگستري به هيات 

ايراد شيخ . مديره كانون وكال آمد
عبدالعلي لطفي  اين بود كه شما نمي 

. اداره كنيد توانيد خودتان كانون را
در پاسخ اظهار وزير دادگسنري، سيد 

اعضاي هيات  از يصادق سرمد يك
شما شش ماه استقالل : مديره گفت

تيم موقت به ما بدهيد، هرگاه ما توانس
بهترازشما كانون را اداره كنيم، آنگاه 
استقالل موقت را تبديل به استقالل 

مي  نتوانستيم بر اگر دايم كنيد و
گرديم به امروز كه كانون استقالل 

با اين بيان صادق سرمد، وزير . ندارد
ديگر ايراد وحرفي نداشت  ،دادگستري

و تسليم نظرهيات مديره شده و اليحه 
ال را در ظرف چند استقالل كانون وك

به امضاي دكتر مصدق  روز تهيه كرد و
اما چند ماه از استقالل كانون  .رسانيد

مرداد  28نگذشته بود كه كودتاي 
برخي لوايحي  ،دولت رخ داد و 1332

 را كه دكتر مصدق برطبق اختيارات در
 مور اداري وااصالح دادگستري و 

و اقتصادي تهيه كرده بود، به مجلس 
افزون يك تبصره عيناً تصويب آن را با 

 بنياديكي از اولين  و بدين نحو كرد 
از  حكومت  در هاي مدني مستقل 

زمان حكومت ملي دكتر مصدق 
  بوجود آمد

با دعوت فراكسيون نهضت ملي عصر 
مرداد بعد از فرار شاه  ٢۵روز يكشنبه  

مرداد،   ٢۵و كودتاي ناموفق شب 
تظاهرات بزرگي در ميدان بهارستان  

نخست دكتر سعيد . تشكيل گرديد 
فاطمي  تظاهرات را افتتاح نموده و 
بعد از آن كريم پور شيرازي  مدير 
روزنامه شورش سخنراني كرد و  سپس 
سخنرانان  ديگر كه از وكالي سابق و 
عضو جبهه ملي، جاللي موسوي، دكتر 
شايگان، مهندس زيرك زاده، مهندس 
رضوي و دكتر فاطمي بودند درايوان 

فتر روزنامه كشوربه مديريت جاللي د
نائيني در ضلع شمالي آن ميدان قرار 
داشت به سخنراني شديد اللحن 

در بيانات دكتر فاطمي «. پرداختند
حمالت بسيار سختي به شخص محمد 
رضا شاه و رضا شاه بود كه همين نطق 
نيز مورد استناد شاه و دادگاه  فرمايشي 

 ».نظامي، عليه دكتر فاطمي شد
شادروان  ،مرداد 28 يروز كودتا در

محمد علي سفري وضعيت خود و 
جاللي نائيني را در دفتر روزنامه باختر 

درآن « : امروز اينگونه شرح مي دهد
 نويسنده در دفتر روزنامه باختر، روز

مشغول تنظيم مطالب روزنامه  امروز
 برخواست و بودم كه ناگهان هياهو

دفتر روزنامه در شعله هاي آتش 
گروهي از اراذل و . اصره شدمح

اوباش چماق به دست به تخريب و 
در اندك . شكستن شيشه ها پرداختند

مدتي دفتر روزنامه به اشغال 
مد و كاركنان روزنامه آچاقوكشان در 

براي نجات جان خود به اطراف 
نويسنده به اتفاق . پراكنده شدند

. جاللي نائيني درمحاصره قرار گرفتيم
براي رجاله ها  چون قيافه هر دو

 شناخته شده بود و همچنين عناصر
كثيف و آدمكش دستجات درباري را 

دكتر  كه ركيك ترين فحشها را نثار
اعضاي روزنامه مي كردند در  فاطمي و

كاري جز  ،اطراف روزنامه ديديم
نجات دادن جان خودمان ازگزند اين 

 راهروها وپله ها در. گروه نداشتيم
 از به ناچار كشان بود، محاصره چاقو

نرده بالكن روزنامه به طبقه پائين 
. كرديم فرار مجاور ژنجا به پاساآواز

 ،كوچه نظاميه را به سمت جنوب
مناسبترين راه براي فرارتشخيص داديم 

 اطراف آن در زيرا ميدان بهارستان و
كشان و درباريان و  اشغال چاقو

در . نظاميان وابسته به اين گروه بود
داديم با  ن تشخيصانتهاي كوچه چو

هم بودن خطربيشتري را متوجه مي 
 .سازد، از يك ديگر خداحافظي كرديم

كوچه باريكي كه به طرف مسجد  من از
سراج الملك وخيابان برق ارتباط  
دارد، وارد خيابان برق  شدم و به 

  .طرف  ميدان توپخانه رفتم
 ،مرداد 28جاللي نائيني بعد از كودتاي 

 2لشكر  زندان براي مدت كوتاهي در
بسر برد و پس از آزادي از  زرهي 

زندان  به وكالت برگشت و پس از 
چندى عضو هيئت مديره كانون و 
سرانجام به رياست كانون وكالي 

ديگر اينكه . دادگسترى برگزيده شد
كشوراز   همواره پيشكسوتان حقوقي

وي بر كانون وكالء به  دوران رياست 
  .نيكي ياد مي كنند

يد جاللي نائيني بوسيله اي شادروان س
توانست همراه با سيد محمد معصومي، 

فاطمي و دكتر سعيد  بزرگ برادر
فاطمي دربيمارستان كه دكتر حسين 
فاطمي شهيد بزرگ نهضت ملي ايران 
را كه آنزمان از عوارض ضربات دشنه، 
قمه و چاقو از چاقوكشان، ارازل 
واوباش رژيم كودتا همچون شعبان 

و سخت بيمار بود، جعفري خورده 
براي آخرين بار ديدار كند و مي 

مثل شيري بود  كه در « گفت فاطمي 
  »...زنجير باشد، روحيه قوي داشت

 -انگليسي  32مرداد  28او از كودتاي 
 آمريكائي و استقرار رژيم دست نشانده

به فعاليت  ۴۵١٣سال اوائل  تا  شاه
سياسي  ديگر تمايل نشان نداد و بعد از 

جمعي از   «با  ريحزب رستاخ تشكيل
و روزنامه  النيوك سياسيون قديمي،

اصالح در درون  "سياست »  نگاران 
توجيه  "رژيم و ايجاد فضاي باز سياسي

كانديداي نمايندگي  مجلس سنا كرد 
و آنهم در هنگامي كه  انتخابات  
فرمايشي  بود  و از اين نظر مورد انتقاد 

رار شديد نيروهاي مخالف و مليون  ق
« گرفت و بعنوان  سناتور انتخابي وارد 

در بحبوهه انقالب . شد» مجلس  سنا
تنها سناتوري بود كه با سخنرانيها در 
مجلس سنا فساد و دست نشاندگي رژيم 
كودتا و جنايت ساواك را افشا نمود و 

با  مخالفت خود ابراز همچنين با
    حكومت دكتر شاهپور بختيار، تنها 

راي عدم اعتماد به توري بود  كه سنا
  . حكومت وي  داد

جاللي نائيني در زمينه زنده ياد، 
هاي قرآني و هندشناسي نيز  پژوهش

اي  هاي سال تحقيقات گسترده سال
ها  انجام داد كه بخشي از اين پژوهش

به صورت سخنراني، مقاله و كتاب 
 .منتشر شده است

اين محقق بارها به هند دعوت شد و 
و فرهنگي آن  در مجامع دانشگاهي

سرزمين سخنراني كرد و با 
هاي مهم هند از جمله جواهر  شخصيت

كالم آزاد و اينديرا لنهرو، ابو ا لعل
 .گاندي مالقات و گفتگو داشته است

همچنين به عضويت هيأت علمي و 
اجرايي دانشگاه بنارس انتخاب و از 
همان دانشگاه مفتخر به دريافت 

ب دكتراي افتخاري شد و بدين ترتي
جاللي نائيني اولين ايراني بود كه از 

 .دريافت كرد ادانشگاه بنارس دكتر
حاصل نيم قرن مطالعات جاللي نائيني 

هاي فرهنگي، تاريخي و ديني  در زمينه
عنوان كتاب از جمله  14هند 

موسوم به  "مجموعه پنجاه اوپانيشاد"
ترجمه محمد داراشكوه به  ،سرّ اكبر

ي دهباشي اهتمام دكتر تاراچند و عل
است كه تاكنون سه بار تجديد چاپ 

 .شده است
توان اينگونه ياد  از ديگر آثار او مي

 :كرد
كليله و (پنچاكيانه يا پنج تنتره " -1   

، تصحيح و تحقيق دكتر ")دمنه
 .تاراچند، دكتر عابدي و جاللي نائيني

 "هاي ريگودا گزيده سروده" -2   
ترجمه و تحقيق و نگارش جاللي 

 .ينائين

ترجمه فارسي  "مهابهارت" -3   
جلد، به اهتمام دكتر 4نقيبخان در 

 .شوكال و جاللي نائيني
فرهنگ ( "پارسي پركاش" -4   

تأليف ) مختصر سانسكريت به فارسي
كريشنا داس، به تحقيق و تصحيح و 

 .كوشش جاللي نائيني
در فلسفه و  "جوگ باسشت" - ۵   

به  عرفان هند، ترجمه نظام پانيپتي،
 .كوشش جاللي نائيني

تأثير سانسكريت در ادبيات " -6   
اين مقاله در كنگره زبان  "فارسي

سانسكريت خوانده شد و در مجله 
دانشكده دانشگاه جواهر لعل نهرو 

 1078ـ  1073شماره پاييز صفحات 
 .درج و انتشار يافته است

لغات سانسكريت در كتاب " -7   
تر با مقدمه دك "ماللهند بيروني

تاراچند، چاپ شوراي عالي فرهنگ و 
 .ميالدي 1978هنر به سال 

درياي دو ("البحرين مجمع" -8   
تأليف محمد ) انديشه هندي و ايراني

جهان، به كوشش  داراشكوه فرزند شاه
 .جاللي نائيني

مشتمل بر  "هند در يك نگاه" -9   
هاي فلسفي  تاريخ و ادبيات و مكتب

 .هند نوشته جاللي نائيني
طريقه گرونانك و پيدايي آيين " -10  

 .نوشته جاللي نائيني "سيك
و  "منتخبات آثار داراشكوه". 11  
نوشته  "شرح حال جواهر لعل نهرو"

اي از آن در  جاللي نائيني كه نسخه
دانشگاه جواهر لعل نهرو، جزو شرح 
احوال و شخصيت جواهر لعل نهرو 

  .قرار گرفته است
 "به فارسيفرهنگ سانسكريت " -12  

 "تاريخ جمع قرآن كريم"جلد اول و 
محمدرضا جاللي نائيني، با مقدمه 

  .احمد مهدوي دامغاني
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  !توجه

ه  ی  ک ان محترم ند گ نويس
ل  ند و ماي ی نويس ه م مقال
ان در  ه ش تند مقال ھس
نشريه چاپ شود،  توجه 
اپ  ه چ ند ک ته باش داش

و ا در ص االت آنھ رتی  مق
ود  د ب ل از خواھ ا قب ه ت ک

انه  ريه، در رس ار نش انتش
ورت   ری  بص ديگ
ر آن  ک و غي الکتروني

      .نشر نيافته باشد
 


