
  

 

يم مافياهاي نظاميژبا آنكه سال جديد با سركوب شديد آغاز شده است، شخص خامنه اي ناتوان تر و فرو ماندگي ر:انقالب اسالمی
دو فصل اول دوم، وضعيت دروني . يم جاي به ناباوري سپرده استژر دستگاه اداري باور به ادامه حيات رد. مالي آشكارتر گشته اند –
فصل اول گزارشي است از ايران و فصل دوم مواضع و . يم و نيز مرحله اي را كه جنبش در آنست، تا حدودي روشن مي كنندژر

اين دو فصل . يگر به زبان آورده ايم تا وضعيت را آنطور كه هست باز گوينداطالعات انتشار يافته اند كه ما آنها را در رابطه با يكد
  .يكديگر را گويا تر مي كنند

خبرها و نظرها و داده ها به ترتيبي جمع . يم به وجود آورده استژدر فصل سوم، به بحران اتمي و وضعيتي مي پردازيم كه ر     
يم عمل مي كند؟ تهديد به جنگ و نيز مجازاتهاي ژبحران به سود و يا به زيان رآيا : آوري شده اند كه به اين پرسش پاسخ گويند

  يم مي تواند در باز داشتن مردم از جنبش بكار برد يا خير؟ژاقتصادي را ر
با توجه به وضعيت بحران اتمي كه اينك دارد وارد مرحله جديدي مي شود، اقتصاد ايران در چگونه وضعيتي است؟ باوجود       
بنا بر اين كه مجلس تسليم حكم حكومتي شود و درآمد دولت از آزاد كردن قيمتها را به (يمي كه مي خواهد ژاري روز افزون، ربيك
هزار ميليارد تومان بدست آورد، براي اقتصاد كشور رمقي باقي مي  35با آزاد كردن قيمتها ) هزار ميليارد تومان افزايش دهد 35

 مجازاتهاي اقتصادي را داشته باشد؟ گذارد كه توانائي مقابله با
  4ه در صفح                                                                                                                     

  

  علي شفيعي
  

روانشناسي خشونت و تجاوز به حقوق ايرانيان در 
 )2(نظام واليت مطلقه فقيه 

  
 قيه،ف مطلقه واليت نظام در خشونت روانشناسي پيشين، نوشته در

 اين جنايت و خشونت هر كه روانشناسي پيام و آن توجيه چگونگي
 نوشته اين در. كردم تشريح را دارد بر در ايران مردم براي نظام
 از را ايران در فقيه مطلقه واليت توتاليتر نظام اينستكه بر من سعي
 اين در. كنم شناسائي سياسي، روانشناسي خاصه سياسي، علوم ديد

 در را فراگير استبدادي نظام و استبدادي نظام مابين تتفاو شناسائي
 و سياسي روانشناسي جنبه از ميشود، خشونت به مربوط آنچه

 .كنم تشريح اجتماعي،
 تعريف اينطور كلّي بطور را توتاليتاريسم واژة سياسي علوم در

 است دولت گوناگون اشكال از شكل آن توتاليتاريسم، نظام: ميكنند
 محدود، نا اختيارات با Autokratie فردي تحاكمي آن در كه

  در كه را سياسي نظامهاي تمامي علوم، اين در. باشد يافته استقرار
  13در صفحه  

  فريد راستگو
 ۵٧انقالب عوامل بازسازي استبداد، بعد از 

 )3(چه كساني بودند 
  
مهندس  - يجواد يددكتر احمد صدر حاج س يانآقا يراًاخ

 يمتن يو اعظم طالقان ينيشاه حس نيحس - يعزت اهللا سحاب
 يرا نوشته اند كه بدرست ")1( يدكن يرانبه حال ا يفكر "بنام 

آورده  ياناز فالكت كشورمان و شهروندان آن سخن بم
 يدآ يبر م ينمتون اصالح طلبان چن يگراز آن متن و د. بودند

 ياسيو س ياقتصاد يو نابود يكه موجب و مسئول ورشكستگ
نژاد و حكومت او است، بدون آنكه  به نظام  ياحمد يران،ا

ها  يكه علت العلل تمام نابسامان يهفق يو شخص ول يهفق يتوال
است كه در  يدد ينبا ا. يندنما يباشد اشاره ا يو مصائب م

 ينبه ا يبا پاسخگوئ ارا مطرح كردم ت يسئواالت يشين،نوشتار پ
تاراج  شدن حقوق مردم و يمالسئواالت نشان داده شود كه پا

و فعال شدن استبداد و ظلم و ستم، بر خالف   يثروت مل
   يارانناروشن و مبهم اصالح طلبان و  يشاتفرما

  14در صفحه 

 ژاله وفا 
 -سير تبديل سپاه پاسداران به مافيايي مالي

  )1(دهه 3نظامي در طول 
 

به هدف رهايي ايران از ساختارهاي قدرت   1357انقالب 
اجتماعي و  –فرهنگي  –اقتصادي  - استبدادي در وجه سياسي 

آقاي خميني . بازگشت حاكميت مردم به آنها صورت گرفت
ر خود را بنا بر مصلحت، امروز كردار و گفتا"كه به اقرار خود 

، با شكل دادن استبدادي جديد "خالف ديروز، تنظيم مي كرد
بنام نظام واليت فقيه به بازسازي تمامي ساختارهاي استبدادي 

از آنجا كه هيچ استبدادي بدون ستون پايه هاي . پرداخت
اقتصادي توانا به  -قدرت در همه زمينه ها خصوصا  نظامي 

، متاسفانه پيشنهاد هاي سازمان نهضت آزادي شكل گيري نيست
ايران در ابتداي انقالب در ساختن نهادهاي موازي نظامي و 

  اقتصادي، همچون سپاه و بسيج و جهاد سازندگي 
  15در صفحه 

  

 
 
 
 
 
 

New  
    

  پرسشها از ایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر
    

  خارجی شدن دولت؟
  
  

  :لتپرسش اول در باره خارجی شدن دو
  
 سالم با
 باشد تر خارجي دولتي، نيازهاي هرچه :قاي بني صدر فرموده اندآ  

 بحث است اقتصاد ايشان رشته كه آنجا از. است كمتر استقاللش
 مي كشور يك اقتصاد رفاه اضافه موجب كه نسبي مزيت و تجارت
 همه توليد اينكه نه مگر. شود؟ مي ارزيابي چگونه رابطه اين در شود

 همواره واردات به نياز و نيست صرفه به كشور يك وسطت كاالها
 به وابسته را كشور است ممكن واردات اين آيا .دارد؟ وجود

  است؟ استقالل نقض اين آيا ؟.كند خاصي كشورهاي
  8/1/89 محمد

  
  :پاسخ پرسش اول٭ 
  
در باره خارجی شدن دولت و اقتصاد و فرهنگ، فراوان نوشته    
این فرصت را می دهد که از دید رابطه  پرسش هموطن گرامی. ام

  :قدرت با حق، در  خارجی شدن دولت و اقتصاد، تأمل کنیم
چراکه از ویژگی های حق . قدرت نسبت به حق خارجی است – ۱

 رو، از این. یکی اینست که از زورخالی است و قدرت جز زور نیست
هر دولتی به نسبتی که قدرتمدار است، نسبت به جامعه خارجی 

دولتی بر محور والیت مطلقه فقیه، بطور کامل خارجی . ستا
در تضاد کامل با  ،بنا بر این که قدرت مطلق است ،زیرا. است

رابطه ای که با مردم برقرار می کند، . والیت جمهور مردم است
این خارجی شدن را که اینک کامل . رابطه مطاع و مطیع است

  :شده است، واقعیت ها نیز گزارش می کنند
 ،میان دولت با ملت ایران ،در حال حاضر تکرار کنم که -۱٬۱

هیچ حقی از حقوق انسان و حقوق ملی که دولت را با ملت در 
رابط دولت  با ملت . ارتباط و اتصال قرار دهد، برجا نمانده است

 ،دولتی که بدین سان بطور کامل خارجی گشته است. زور است
را وسیله ارتباط با » ی اتمیژحق دستیابی به تکنولو«کوشید 

تنها در ایجاد و » حق«اما بدین خاطر که از این . جامعه ملی کند
در تضاد با  ،سود جسته است ،تشدید بحران در روابط خارجی

. استقالل و بنا بر این با حقوق ملی مردم ایران قرار گرفته است
نچه را حق ملی می خواند هم از ملت صاحب حق آ ،در حقیقت

 ،و هم مایه ایجاد بحرانی که از اثرهای همه روزه اشپنهان است 
از کشور ...) سرمایه ها و استعدادها و(گریز نیروهای محرکه 

  .است
در تضاد با حقوق ملی است و با یم خارجی است، زیرا ژر  – ۱٬۲

یم ژسیاست خارجی ر زیرا. قدرتهای خارجی اشتراک منافع دارد
نه تنها . است» ح نظاممصال«بیانگر . ترجمان حقوق ملی نیست

با یم ژریم است، بلکه ژامریکا محور سیاست داخلی و خارجی ر
کشورهای منطقه و دنیا روابط سیاسی و اقتصادی و نظامی برقرار 

» مصالح نظام«می کند که در تضاد با حقوق ملی هستند اما  با 
مالی نگاه  –بمعنای تحت والیت مطلقه فقیه مافیاهای نظامی 

  . کشور، سازگار هستند داشتن مردم
اما بعد اقتصادی خارجی شدن دولت را نسبت به جامعه  – ۱٬۳

بودجه دولت برداشتی از تولید یک : ملی، شفاف تر می نمایاند
بلکه ترکیبی از فروش ثروت کشور . اقتصاد تولید محور نیست

به سخن دیگر، . و قرضه ها و کسری ها است...) نفت و گاز و(
ز اقتصاد داخلی که از اقتصاد خارجی خریدار بودجه دولت نه ا

جریان خارجی شدن دولت، از آن رو که . نفت، تأمین می شود
اقتصاد تولید محور را ویران و آن را با اقتصاد مصرف محور 
جانشین می کند، از دوران پهلوی بدین سو، جریان وابسته شدن 

یت به مردم در معیشت خود به فعالیت اقتصادی دولت و این فعال
خطر آن وجود دارد که این . اقتصاد مسلط را تحمیل کرده است

جریان بازگشت ناپذیر شود و تا نشستن مردم بر خاک سیاه فقر، 
تضاد فعالیت اقتصادی دولت با حقوق اقتصادی . ادامه پیدا کند

  .، قطعی استتانسان و حقوق اقتصادی مل
  2در صفحه 
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  ٣ ص خامنه ای درمانده از انتخاب میان تسلیم یا سرکوب مضاعف؟ :گزارش از ایران 
  یم ژوقتی در رابطه با یکدیگر قرار می گیرند وضعیت درون ر خبرها و نظرها 

  ۵ ص :و جنبش را این سان گزارش می کنند
  ۷ص   :مجازات ایران –دو کنفرانس  –نقد سیاست اتمی اوباما  
  ٩ ص :ریشه اقتصاد تولید محور را نیز دارد می کند  واردات باقی مانده  

  ،ذر استبداد مالتاریافهرست اسامی اعضای مافیاها که از رهگ
  ۱۰ ص: ۴ –تشکیل شده اند  ،از انقالب بدین سو 

  ١١ص:  یم استژاعدام، شکنجه، یورش به زندانیان و کشتن آنها، همچنان روش کار ر
  

 ؟تسليم يا سركوب مضاعف 
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دولت نه تنها بدین خاطر که  زیرا
بودجه خود را از فعالیت اقتصاد 
بیگانه دارد، عامل صدور ثروتها و 
فقر روز افزون کشور و مردم است، 
بلکه بیشتر بدین خاطر که نیروهای 
محرکه را یا صادر و یا تخریب می 
کند و در ویران سازی ایران، دستیار 

با ملت بیگانه و  ،ط استاقتصاد مسل
عامل قدرت خارجی بر ضد ملت 

کمی دورتر به تخریب . است
  .نیروهای محرکه باز می گردم

هر دولتی به نسبتی که   - ۱٬۴
قدرتمدار و نسبت به جامعه، خارجی 
می شود، ضد فرهنگ و عامل عقیم 

در ایران . شدن فرهنگ نیز می گردد
ضد فرهنگ و عامل  نهاآ ،پهلوی ها

چرا که  .شدن فرهنگ بودند عقیم
را غربی کردن » تمدن بزرگ«

یم والیت ژر. ایران می انگاشتند
هجمه «مطلقه فقیه دائم از 

سخن می گوید و می » فرهنگی
ترساند و آن را دست آویز خشونت 
گستری و اندیشه ستیزی و ابتکار و 

اما در واقع، . ابداع و خلق می کند
در خدمت جانشین فرهنگ کردن 

هنگ زور و خشونت و عامل ضد فر
  :عقیم شدن فرهنگ است

که بیرون رفتن و بردن از را  هنر  
مدار ممکن به فراخنای ناممکن و 
گشودن فضاهای باز بر روی 

در وسیله  ،استعدادهای انسان است
ای برای فعل پذیر کردن جامعه، 

موسیقی و سینما . ناچیز کرده است
و نقاشی و ادبیات رسمی نه هنر که 

و چون هنر . ندهنر گشته ا ضد
بیرون رفتن و بردن از مدار ممکن، 
به یمن ابتکار و ابداع و خلق است، 

می تواند عقل وقتی آزاد است و پس 
استعداد خلق و هنر خویش را بکار 

پهنای بی کران هستی، اندازد که 
به ابتکار و  این عقل. عرصه او است

در . ابداع و خلق توانا است
طلقه فقیه، محدوده والیت م

تراوشات عقل قدرتمدار همان 
تراوشات عقلهای آقایان خامنه ای و 
احمدی نژاد و همانندهاشان می 

  . شوند
اقتصاد مصرف محور با فرهنگ  

بمعنای ابتکار و ابداع و خلق، 
از این رو، جامعه . ناسازگار است

دارای اقتصاد مصرف محور، 
بضرورت، مصرف کننده فرآورده 

اغلب ضد فرهنگی  های فرهنگی و
هرگاه هر ایرانی روزی . نیز می شود

برآن شود، فرآورده های فرهنگی و 
را ) ضد فرهنگ زور( ضد فرهنگی 

که روزانه بکار می برد، فهرست کند، 
در می یابد چسان فرآورده های 
فرهنگی و ضد فرهنگی بیگانه 
جانشین فرآورده های فرهنگ ملی 

  .شده اند
مربوط می  اما در آنچه به دولت 

شود، خارجی شدنش، بلحاظ 
والیت فقیه : فرهنگی کامل است

فرآورده فلسفه ارسطو و آزموده شده 
نوع . در اروپای قرون وسطی است

جدید والیت مطلقه بر جامعه، نیز 
استالینیسم و نازیسم و (در غرب 

تجربه ...) فاشیسم و فرانکیسم و
دیوان ساالری و قشون . شده است

به اندیشه راهنما و ساالری، از جن
سازمان دهی و فرآورده های ضد 
فرهنگی که با مصرف انواع سالح 
همراهند و مجال و امکان ابتکار و 
ابداع و خلق را از بکار برندگان 
خود می گیرند و بودجه نیز، خارجی 

برای آنکه خواننده تصور . هستند
روشنی در باره از خود بیگانگی 
ی فرهنگی بدست آورد، یادآور م

شوم که بهنگام حمله عراق به 
ایران، ارتش ما با دو مشکل روبرو 

مشکل اول این بود که مبنای : شد

تعلیم و تربیت نظامی انطباق 
ارتشیان با اسلحه ای بود که از 
امریکا خریداری می شدند و مشکل 

انطباق اسلحه بود با پستی و  ،دوم
بلندی زمین و آب و هوای منطقه ای 

ه می باید بکار برده که در آن، اسلح
چون این دو مشکل با . می شدند

مشکل اساسی که سازماندهی ارتش 
بود، جمع می شدند، ارتش را که زیر 
ضربات مالتاریا شیرازه از دست 
. داده بود، ناتوان می گرداندند

توزیع اختیارات فرماندهی کل قوا 
و ایجاد ارتش در سلسله مراتب 

 فضای ابداع و ابتکار، به ارتش
امکان داد زیر ضربات دشمن تجدید 
سازمان کند و بکار انطباق اسلحه با 
. زمین و آب و هوا و انسان بپردازد

مردم ساالر کردن سازماندهی ارتش 
و توفیق ارتش در این دو کار بود که 

هرگاه . سرنوشت جنگ را تغییر داد
خیانت مالتاریا نبود و در خرداد 

 ، به جای کودتا، جنگ پایان می۶۰
پذیرفت، ایران و منطقه سرنوشت 

  .نددیگری می جست
پرسش کننده گرامی بنای پرسش  – ۲

قرار داده  خود را بر ضرورت مبادله 
 ،مبادله ای که مبنی کرده است. است

شرح کرده  ،همان است که ریکاردو
بدین خاطر که  ،نآبنا بر . است

توانائی جامعه ها در تولید فرآورده 
دله کاالها مباها، یکسان نیست، 

بسود جامعه های مبادله کننده 
، پیش از این، در را این نظر. است

عزیزی در رشته پاسخ به دانشجوی 
در این نوبت، . نقد کرده ام ، اقتصاد

از نظری دیگر در مبادله میان 
  :کشورها می پردازم

اقتصادهائی که با یکدیگر  – ۲/۱
مبادله می کنند، وقتی مبادله آنها به 

کنندگان در مبادله است  سود شرکت
  که 

. هردو تولید محور باشند –الف 
هرگاه یکی تولید محور و دیگری 
مصرف محور باشد، مبادله میان 
کاالهای آماده مصرف و یا حداکثر 

و نیروی ) ژمونتا(آماده سوار کردن 
محرکه و یا نیروهای محرکه انجام 

این مبادله، مبادله میان . می گیرد
لطه می شود و زیر س –سلطه گر 

اقتصاد زیر سلطه را زمان به زمان 
  . فقیر تر می گرداند

هرگاه دو اقتصاد تولید محور  –ب 
بودند، مبادله وقتی بسود دو طرف 
انجام می گیرد که اثرات کاالهائی 
که مبادله می شوند، بر اقتصادهای 
شرکت کننده در مبادله یکسان 

برای مثال، هرگاه فروش . دنباش
اقتصاد دیگری، در آن  کاالئی به

اقتصاد، کار ایجاد کند اما کاالئی که 
در ازای آن وارد می کند تنها بکار 
مصرف نهائی بیاید، این مبادله 

زیر  -نابرابر و بیانگر رابطه مسلط 
برای مثال، هرگاه . سلطه است

کشوری قند صادر کند و شیرینی 
 ،در اقتصاد وارد کننده اگروارد کند، 

میزانی کار ایجاد کند  قند بیشتر از
که تولید قند در اقتصاد صادر کننده 

اقتصاد صادر کننده ایجاد می کند، 
همان نسبت، در اقتصاد خود ب ،قند

زمینه کار را از میان برده و در 
اقتصاد وارد کننده قند، زمینه کار 

همین رابطه . ایجاد کرده است
  .وجود دارد... میان نخ و پارچه و

زیر سلطه،  –ه گر رابطه سلط -۲/۲
در اساس، رابطه میان نیروهای 
محرکه و جریان این نیروها در 

توضیح این که . سطح جهان است

نیاز به آن دارد که  ،هر اقتصاد
مجموعه درخوری از نیروهای 

هرگاه در . محرکه را بکار بگیرد
مجموعه از یک نیروی محرکه بیشتر 
بود و از نیروی محرکه دیگری کمتر، 

با اقتصادی که می تواند مازاد مبادله 
نیروی محرکه را دریافت و کمبود 
نیروی محرکه اقتصاد اول را جبران 
کند، بسود دو اقتصاد است و میان 

زیر سلطه پدید  –آنها رابطه مسلط 
برای مثال، یک اقتصاد . نمی آورد

می تواند نیروی محرکه ای که 
انسانهای صاحب دانش و فن باشند، 

و سرمایه بیشتر از  کم داشته باشد
. اندازه ای که می تواند جذب کند

استخدام دانشمندان و فن دانان و 
پرداخت دستمزد آنها به اقتصاد 
طرف مبادله، می تواند بسود هر دو 

البته بشرط این که دو . اقتصاد باشد
  . اقتصاد در شرائط برابر باشند

اما هرگاه دو اقتصاد در رابطه ای      
صادرکننده نیروی باشند که یکی 

محرکه و دیگری وارد کننده این 
نیرو باشند، اقتصاد دوم بر اقتصاد 

  و. اول مسلط است
اقتصاد صادر کننده نیروی  –۲/۳

چون کشورهای نفت خیز (محرکه 
نه تنها ) که نفت و گاز صادر می کنند

با صدور نیروهای محرکه، خود را از 
زمینه و امکان کار محروم و اقتصاد 

را از آن برخوردار می کند، مسلط 
بلکه گرفتار جبر فقر روز افزون و 
تخریب دیگر نیروهای محرکه و 
خارجی شدن اقتصاد خویش می 

  :شود
گرفتار جبر فقر روز افزون می  

شود، زیرا نیروهای محرکه خود را 
صادر می کند و با وارد کردن کاال و 
خدمات، اقتصاد مسلط را به درون 

وابسته به آن می  خود در می آورد و
اقتصادی که به این ترتیب . شود

مصرف محور می شود، به دولت که 
خارجی شده است، نقش تنظیم 

زیر  –کننده رابطه میان سلطه گر 
سلطه بسود سلطه گر و نیز ایجاد 
کننده قدرت خرید را می دهد که 
بنوبه خود، کشور را به صدور میزان 
بیشتری از نیروی محرکه ناگزیر می 

بدین سان، فقر همه جانبه و . ندک
روز افزون، سرنوشت جامعه ای با 
اقتصاد زیر سلطه و مصرف محور می 

این هنوز بخشی از خارجی . شود
  :شدن است

چون بخش روز افزونی از  
نیروهای محرکه صادر می شوند، 
نیروهای محرکه دیگری که در 
اقتصاد مسلط بازار ندارند، می باید 

نه نظام اجتماعی تخریب شوند و گر
سیاسی را ناگزیر از باز شدن می  –

یم مافیاهای ژبرای مثال، ر. کنند
مالی که نسبت به جامعه  –نظامی 

ایرانی بیگانه و نسبت به جامعه های 
دارای اقتصاد مسلطه یگانه است، 
نفت و گاز  و فرآورده های معدنی را 
صادر می کند و در ازای آن، اسلحه و 

فی و خدمات وارد فرآورده های مصر
چون این مبادله امکان و . می کند

زمینه کار را از میان می برد، نیروی 
محرکه ای که انسان است، بیکار می 

استبداد حاکم بخشی از این . شود
نیرو را در دیوان ساالری و قوای 
مسلح بکار می گیرد، با ایجاد سامانه 

از جمله (زیان،  ای سخت پرهتوزیع 
ست میان وارد کننده با ایجاد چند د

، بخش )و مصرف کننده نهائی
دیگری از این نیروی محرکه را 

بخشی نیز مهاجرت . تخریب می کند

می گزینند و آن بخشی که جذب نمی 
هرگاه انسان که . شود، بیکار می ماند

نیروی محرکه و بکار برنده  ،همزمان
نیروهای محرکه است، تن به 
تخریب ندهد، به نیروی محرکه 

سی بدل می شود و برای تغییر سیا
و . نظام سیاسی وارد عمل می شود

اگر تا باز و تحول پذیر کردن نظام 
نظام اجتماعی از کار دست نکشد، 

توانا به بکار  ن راآباز و  جامعه را
گرفتن نیروهای محرکه و رشد 

  .گردانده است
و اقتصادی که نیروهای محرکه  

می دهد و کاال و خدمات می ستاند، 
. طور روز افزون، خارجی می شودب

نه تنها به این علت که وابسته تر به 
بلکه به این . اقتصاد مسلط می گردد

علت که اقتصاد مسلط به درون 
اقتصاد زیر سلطه در می آید و اختیار 
نیروهای محرکه را به دست می گیرد 
. و آنها را بسود خود، بکار می برد

بدین سلطه، هم آینده را از پیش 
عین می کند و هم جامعه را به مت

. پیش خور کردن، ناگزیر می کند
  .جهانی کردن اقتصاد، همین است

از پیش متعین کردن آینده، یعنی      
ستاندن اختیار تغییر دادن ساختار 
اقتصادی که جهانی شده است از 

به بندگی  و در حال و آینده انسان،
سرمایه ساالری در آوردن انسان در 

و پیش خور کردن  .هحال و آیند
آینده، یعنی فقیر کردن روز افزون 
انسان و طبیعت و آلودن محیط 

هر جامعه ای که در آن، . زیست
تولید نیروهای محرکه و کاالها و 
خدماتی که مصرف نهائی دارند از 

، اقتصاد آن کمترمصرف آن جامعه 
جامعه خارجی تر و بیشتر گرفتار دو 

گری دی پیش خور کردن و یکی جبر، 
  . از پیش متعین کردن آینده است

در ایران امروز، روند تخریب      
نیروهای محرکه و خارجی شدن 
دولت و اقتصاد، در نتیجه، فقر 
انسان و طبیعت، بنا بر این، از پیش 
متعین کردن آینده، چنان شتابی را 
پیدا کرده است که هرگاه انسان 

و  عصیان نکندویران شدن  برایرانی 
خویش توان الزم را  به جنبش

نبخشد، حیات ملی بجد در خطر 
نه در آینده دور که در آینده . است

موقعیت منطقه و جهان  ،نزدیک
مناسب ترین موقعیت ها برای رشد 

اما استبداد مافیاهای نظامی . است
مالی، بحکم آنکه با جامعه ملی  –

بیگانه و با قدرتهای سلطه جو یگانه 
ت است، به سوزاندن این فرص

تاریخی بسنده نمی کند بلکه همه کار 
می کند که ابعاد ویران شدن 
نیروهای محرکه بزرگ تر و سلطه 
اقتصاد مسلط بر اقتصاد ایران کاملتر 

  .بگردد
  
پرسشها در باره دولت و رابطه  ٭

  :اش با ملت
  

 ،با سالم
كنم براي اينكه مقداري از وقت  تشكر مي

  .كنيد خودرا به بنده عرضه مي
  :سوال من هستاولين 

كنيد كه روابط آمريكا  آيا شما فكر مي. 1
در آينده تغيير ) دقيقتر انگليس(و اروپا 

تمام  "جنگ با تروريست"كه   كند وقتي
شوروي و غرب  كه روابط همانطور  بشود،

تغيير كرد بعد از  )آمريكا دقيقتر(
   دوم؟   جهاني  جنگ

دولت  به نظر شما رابطه) الف .2
كشور چگونه بايد   نكشور و ملت آ يك

بنده است و  باشد؟ براي مثال، دولت
ارباب، دولت ارباب است و مردم  مردم

بندگانش، دولت پدر است و مردم 
  .فرزندانش

اگر شما به دولت و مردم به شكل ) ب
فكر  كنيد، آيا پدر و فرزندانش نگاه مي

كنيد كه يك دولت ميتواند بعضي  مي
نگاه دارد، پنهان  واقعيتها را از مردم از

را  كه پدر و مادر اينكار همان طور
از بديهاي  تا فرزندان خويش را ميكنند
  دور نگاه دارند؟ اين دنيا
  با تشكر

   ق . ك
  

  :پاسخها به پرسشها
  
تروریسم فرآورده روابط مسلط  – ۱
این رابطه را . زیر سلطه است –

امریکا و اروپا با بقیه جهان، 
 بخصوص با کشورهای حوزه اسالم

راست بخواهی، . برقرار کرده اند
قشرهای مسلط بر جامعه های 
مسلمان، برای نیمه بسته 
نگاهداشتن نظام اجتماعی، با 
جامعه های خود بیگانه و با قدرت 

یگانه شده و اسباب  ،سلطه جو
سلطه آنها را بر جامعه های مسلمان 

اما قدرت نیازمند . فراهم آورده اند
 دشمن است و این دشمن را می

بنا بر این، نباید انتظار داشت . سازد
زیر سلطه برجا  –که روابط مسلط 

بمانند و سامانه جهانی قدرت، 
به سخن دیگر، . دشمن نسازد

تروریسم بر جا می ماند و همانطور 
که مشاهده می کنید، از رهگذر 

حکومت بوش با تروریسم، " جنگ"
  .توسعه نیز پیدا کرده است

با امریکا و  اما تغییر رابطه ایران  
  انگلیس، بمثابه دو قدرت سلطه گر 

در حال انحطاط و انحالل، نخست در 
سياسي در  –گرو تغيير نظام اجتماعي 

هرگاه دولت استبدادي . ايران است
مالي جاي خود را  –مافياهاي نظامي 

به دولت حقوقمدار بدهد و نظامي 
اجتماعي جامعه ما باز و تحول پذير 

ه بتواند نيروهاي بگردد، به ترتيبي ك
محركه را در بطن خود فعال كند، 
رابطه ايران با امريكا و انگليس از رابطه 
زير سلطه با مسلط، به رابطه يك جامعه 
مستقل و آزاد با دو جامعه امريكائي و 

اين تغيير كامل . انگليسي، تغيير مي كند
مي شود هرگاه راهنماي سياست 
خارجي ايران، اصل موازنه عدمي 

د، يعني رابطه ها رابطه هاي حقوق باش
ملي كشورهاي در رابطه و حقوق 

  .انسان باشند
يكبار ديگر خاطر نشان كنم كه  – 2

اصل اينست كه انسانها بر يكديگر 
پس الگو مي بايد . واليت نداشته باشند

جامعه اي باشد كه همه مردم در اداره 
امور خويش، بر وفق حقوق انسان و 

. كنند حقوق جمعي، شركت مي
هرگاه فرض كنيم اين جامعه در آينده 
اي بسيار دور، تحقق خواهد يافت، مي 
توانيم آن را الگو كنيم و بتدريج، 
سازمان جامعه را به ترتيبي كه مساعد 
استقالل و آزادي روز افزون انسان 

  . باشد، تغيير دهيم
بر وفق اين الگو، رابطه دولت با      

و نه  ملت، نه رابطه ارباب و رعيت
دولت . رابطه پدر و فرزند مي شود

سازماندهي جامعه است براي اداره 
اندازه حقوقمدارتر  هرپس . خويش
با استقالل و آزادي انسان و باشد، 

برخورداريش از حقوق خويش بيشتر 
در برابر، هر اندازه دولت  .مي شود

  بيشتر قدرتمدار مي شود، از جامعه
   

  16در صفحه 

 خارجی شدن دولت؟
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بيش از پيش  آيا مجبور نمي شود
دروازه را به روي واردات بگشايد و آنچه 
از اقتصاد توليد محور مانده است را هم 

بسپرد؟ گزارشها ... بتاراج اقتصاد چين و
و داده هاي اقتصادي كه در فصل چهارم 
گردآوري شده اند، به اين پرسش پاسخ 

  .مي دهند
در فصل پنجم، قسمتي ديگر از فهرست  

فياها را مي يابيد حاوي اسامي اعضاي ما
كه از استقرار استبداد مافياها بدين سو، 

  .پديد آمده اند
و در فصل ششم خبرهاي تجاوزها به      

حقوق انسان را از نظر شما خوانندگان 
  :گرامي مي گذرانيم

       
 

: گـــزارش از ايـــران
خامنه اي درمانده از 
انتخاب ميان تسليم يا 

  سركوب مضاعف؟ 
 
 

سال جديد را سال كار خامنه اي      
چرا؟ . مضاعف و همت مضاعف خواند

زيرا دستگاه اداري كشور در اعتصاب 
بيهوده نيست كه . اعالن ناشده است

ميزان كار مفيد را يك ساعت برآورد 
و او بنا بر رويه، در آغاز سال . كرده اند

اين سفر، باز بنابر رويه، . به مشهد رفت
اه سفر تعيين استراتژي است كه دستگ

او مي بايد در سال پيش رو، بايد 
در روزهاي اول سال، . عملياتي كند

شايعه ها و شبه خبرها حاكي از ترديد 
: او گفته است: خامنه اي، انتشار يافتند

او . احمدي نژاد نظام را بر باد مي دهد
به مجلس اجازه داده است در برابر 
احمدي نژاد بايستد و اليحه رايانه را 

احمدي نژاد تهديد به . تصويب نكند
قانون : استعفاء كرده و گفته است

مصوب مجلس را اجرا نمي كند و اگر 
مجلس آن را تغيير ندهد، استعفاء مي 

: در برابر، خبر ديگري مي گويد. كند
خامنه اي به مجلس فشار وارد مي كند 
قانون را به دلخواه احمدي نژاد تغيير 

قرار بر : يك شبه خبر مي گويد. دهد
...  دار موسوي با خامنه اي است ودي

اين شايعه ها و شبه خبرها گوياي 
ترديدي است كه خامنه اي بدان 

كم نيستند كساني . گرفتار شده است
را » همه مضاعف و كار مضاعف«كه 

دليل . سركوب مضاعف تعبير مي كنند
را هم ضعيف شدن بيش از اندازه 
. خامنه اي و احمدي نژاد مي دانند

نها شده است و مي بايد خامنه اي ت
يم و ژميان، سازش با جبهه مخالف در ر
در . سركوب مضاعف انتخاب كند

   حقيقت، 
  

چهره سازی دستگاه تبلیغـاتی  
از خامنـــه ای و احمـــدی نـــژاد و 

  :تغییرهائی که روی می دهند
  

با توجه به تبليغات بسيار شديد در     
مورد خامنه اي و محمود احمدي نژاد 

ر به شيوه هاي مختلف از در سطح كشو
جمله انتشار پالكاردهاي بسيار بزرگ 
از سيد علي كه انسان را ياد چين و 
كره شمالي مي اندازد و همچنين 
تبليغات بسيار گسترده صدا و سيما به 
گونه اي كه در هر مبحثي گفته هايي 

و نيز  كنندرا پخش مي  خامنه اياز 
تبليغات بسيار وسيع در مورد عملكرد 

مدي نژاد از جمله مقايسه عملكرد اح

سالي كه هاشمي بر سر كار  – 75سال 
سالي كه احمدي نژاد  85بود و سال 

راي نشان دادن رشد ب - بر سر كار بود 
بيش از حد كشور در دوران احمدي 
نژاد و همچنين شدت گرفتن 

در مراكز مذهبي  خامنه ايبزرگنمايي 
اعتراف به بي اعتبار شدن بيش از  ... و

 حد خامنه اي و احمدي نژاد و گوياي
كوشش براي ترميم اعتبار اين دو 

  . است
از بين رفتن اعتبار و شخصيت       

خامنه اي و ارسال پيام هاي كوتاه 
به يكديگر در هجو كردن  مردم  توسط

احمدي نژاد  شدن و نيز بي حيثيتاو 
او و حكومتش  و  عملكرد بر اثر

كه سخافت فكر و سخنش تا بدانجا 
كلمه ها : مجلس به او گفت» نماينده«

و جمله ها كه بكار مي برد، در شأن 
شرايط  يك رئيس جمهوري نيست و نيز

كه روز به روز بدتر بسيار بد اقتصادي 
فشار تحريم هاي احتمالي  مي شود و
همه گويا ي  ،ايران ضدجهاني بر 
بطور اجتناب كه  هستندتغييراتي 

واليت  يمژر. ناپذير، روي خواهند داد
اندن واقعيت هائي كه براي پوشفقيه 

مي تالش خبرهاشان انتشار مي يابند، 
ها، توجه مردم را از با بزرگنمايي  كند،

همانگونه كه در . واقعيتها منصرف كند
اواخر سال گذشته هنگامي كه فيلم 
حمله به خوابگاه دانشگاه از سوي 

ن فيلم آلو رفت و افراد واواك برخي 
براي يم، ژپخش كرد، ر را بي بي سي

كردن تاثير اين فيلم و  خنثي
توجه مردم به عدم جلوگيري از 

يم، ژر» نيروهاي مطمئن«انسجام 
لك ريگي را كه قبال اعبدالم ماجراي

تا  گذاشتبه نمايش  ،دستگير كرده بود
دستگاه هاي اطالعاتيش منسجم بگويد 

اين . يم هستندژو در خدمت ر
و  دارند فاشرابر همه چيز  دستگاهها

حال  .همه امور در كنترل آنها است
ي به چندان كه دستگيري ريگي ربط آن

زيرا در سال  .واواك نداشته است
مجلس به  »نمايندگان« ،گذشته
 بخاطرت و وزارت كشور حكوم

ميليون دالر بالعوض به  300بخشيدن 
بعد معلوم  .، اعتراض كردندپاكستان

خاطر جلب شد اين بخشش به 
پي در  . است كستان بودههمكاري پا

 اطالعات پاكستان و ،اين بده و بستان
اطالعات افغانستان و امريكا و انگليس و 

در سپاه و وزارت كشور ايران 
دستگيري ريگي همكاري كرده اند و 

و اصال  . واواك كاره اي نبوده است
. تربطي به وزارت اطالعات نداش

جنبش همگاني مردم و كار نكردن  
داري  و انزواي خامنه اي و كارمندان ا

 –وضعيت سخت پيشاروي خامنه اي 
احمدي نژاد، توجيه كننده تبليغات 

يم و نيز گوياي ژدستگاه تبليغاتي ر
يم خود را ژوقوع اموري است كه ر

  :براي مقابله با آنها آماده مي كند
  

عالئم حاکی از آننـد کـه بـرای  
ـــال ژر ـــیش رو از س ـــال پ ـــم، س ی

  :دگذشته سخت تر می شو
  

واليت  يمژر ،با توجه به مسائل زير      
، با وضعيتي سال جاريفقيه، در مطلقه 

 روبرو خواهد شدسال گذشته بدتر از 
البته اگر توان عبور از اعتراضات  –

  : -  مردمي را داشته باشد
تضعيف شديد وجهه سيد علي خامنه -

 نزدواليت مطلقه فقيه  يمژراي و 
ل براي سال گذشته بدترين سا .مردم

در عرض يم ژر. حاكمان مستبد بود 
 بر اثرالبته . ب شدآچند ماه مانند برف 
زاديخواهي مردم آتابش خورشيد 

 .يم آب شدژرايران و افشاي جنايات 
ش بابت در سال گذشته كليه اعتبار

ستون پايه هايش دستاوردهاي ثباتش و 
...) سپاه و دادگاه انقالب و واواك و(

د ترس در مردم كه سركوبگري و ايجا
خامنه در تصور  . از بين رفتبودند، 

نمي  مالي  –اي و مافياهاي نظامي 
گنجيد كه ممكن است در ايران چنين 

در طول  ،خامنه اي .روي دهدجنبشي 
هرگز سالي چنين  ،عمر خود
سالي كه هر . نديده بودوحشتناك 

به  روزش براي وي يكسال گذشت
ي او با كمچهره  درگونه اي كه اگر 

 رايشآبا وجود دقت بنگريم، مي بينيم 
حدود ، رايشگر مخصوصآكه چهره او،

صرف آن مي كند، نمي  ، ساعت دو
نگراني ها و ترسهاي او خود را  تواند

روزهائي كه در  از  او . نشان مي دهند
چهره سيد  در. پيش هستند، مي ترسد

علي خامنه اي ديگر نشاني از 
ي لبخندهاي موذيانه نيست و تكيدگ

چهره او نشان مي دهد كه در سال 
ولي فقيه .  گذشته چه بر او رفته است

از درون فرو مي شكند و سيماي او 
نمي تواند اين فرو شكستن را نشان 

او هرگز به اين نمي انديشيد . ندهد
كه كارش به جايي برسد كه مردم 

پايين  هااز ديوارجرأت كنند تصويرش 
را ن آكشند و در مقابل دوربين ها ب

  .پاره پاره كنند و به زير پا بيندازند
» فقيه بيت واليت« مسئوالن تبليغات     

بر زمين » آبروي«براي اينكه بتوانند 
بدست افراد  ،جمع كنند ريخته را

ئي ساختند و به اجرا سناريو سپاه،
تصويري از خميني را به : گذاشتند

تش كشيده و پاره كردند تا با اين آ
با  قرق به راه اندازند و ، قشبهانه بتوانند

براي  ،راهپيمايي نيروهاي حامي خود
واليت مطلقه اعتبار پاره پاره شده وي 

به زير فيلم اما نشد و  .بهم بچسبانندرا 
ن و آوي و پاره كردن  تصويركشيدن 

را در تمام دنيا  شبه زير پا انداختن
مشاهده نمودند و به جوانان غيور در 

   .جنبش ايران تبريك گفتند
هر  خامنه اي ي كه گذشت،در سال - 

، در سركوبگري چه در توان داشت
با . تا پايان سال خون ريخت. بكار برد

سال اما  . اين حال، جنبش ادامه يافت
او با آشفتگي حكومت و مجلس و را  89

كه در روزهاي نوروز  –سركوبگري 
. شروع كرده است –نيز تعطيل نشد 

و  احمدي نژاد صحبت از رفراندوم
مردم نگران گراني . استعفاء مي زند

چين و روسيه با .  تحمل نكردني هستند
. مجازات ايران موافقت مي كنند

امريكا تهديد به سالح هسته اي مي 
وجود وي را فرا از اين رو، ترس .  كند

در ترس و حيرت است . استگرفته 
روزهاي امسال چه بايد بكند  كه با

كه قعيتي چنين و با مو وضعيتينهم در آ
موقعيت سال گذشته، نيز نيست و  ديگر 

 .را هم ندارداندك قدرت و اعتبار آن 
او نيروهاي  ،در ابتداي سال گذشته     

فراواني را در اطراف خود داشت و 
افرادي چون هاشمي و موسوي و 

 ،تا حدينيز، ... كروبي و خاتمي و 
هاشمي . براي وي اعتباري قائل بودند

ان حال كه مي گويد رفسنجاني در هم
گره كار بدست رهبر باز مي شود، 
براي باز شدن گره، طرح پيشنهاد مي 
كند و به انواع عبارات حالي مي كند 
كه خامنه اي و احمدي نژاد دارند 

كروبي مي . را از بين مي برند» نظام«
گويد اگر نظام يعني جنتي و مصباح و 

ما در اين نظام ... حسينيان و طائب و
موسوي مي گويد براي نظام . نيستيم

مشروعيتي نمانده و موريانه پايه هاي 
نظام را خورده است و خاتمي مي 
گويد اگر نظام يعني گرفتن و شكنجه 

جوانان حق دارند ... كردن و كشتن و
جمهور مردم . عليه آن جنبش كنند

كه فرياد مرگ بر ديكتاتور هم  ايران
 را دهها بار در خيابانها فرياد زدند و

جنبش . مرگ بر واليت فقيه گفتند
، يعني تيرهاي بزدالن كنندگان، آماج

 »لي فقيهبيت و«گروه ويژه  افراد
 ،شدند كه وحشت زده از پشت بامها

مردم را با تير مستقيم تفنگ هاي دور 
ترس  مگرتا  ،دادندمي زن هدف قرار 

اما  .غالب كنند در جنبش،را مردم 
 يتماه به سنگ خورد و تنهاتيرشان 

، بمثابه بنده را خامنه اي سيد علي
 .ساختقدرت آشكارتر 

در هر روز . ندروزها از پي هم گذشت   
كه تاريخ بدان اين يا آن ويژگي را 

م يژربا  مخالفتمردم براي  داده است،
مدند و شعارهاي مرگ بر آبه خيابانها 

ديكتاتور و مرگ بر اصل واليت فقيه را 
ند كه و به جهانيان گفت دادند  سر

مردمي آزاد هستند و عزم كرده اند 
دولت استبداديان و واليت مطلقه فقيه 
را با دولت آزادگان و واليت جمهور 

 .مردم جانشين كنند
و بيت  خامنه اينچنان بر آوحشت    

او مستولي شده بود كه در عاشوراي 
از  ش،بيتاعضاي وي و  ،سال گذشته
تهران را ترك كرده مردم، ترس حمله 

 بيزاري .ه ويالهاي دور از شهر رفتندو ب
خلف و  و فرزندان نا خامنه ايمردم از 

به حدي  مالي - سران مافياهاي نظامي 
يافته است كه  همگاني شده و شدت

از بند  دبتوانكه او بعيد به نظر مي رسد 
با شروع . سقوط در مغضوبيت بگريزد

امسال را سال همت ، او سال جديد
مردم  . يدممضاعف و كار مضاعف نا

 ،بدون واهمه از دستگيري و سانسور
وي را دست انداخته و با ارسال پيام 

به يكديگر، به هجو او و هاي كوتاه 
نمونه اي از . نامگذاري او پرداختند

   :هجو كردنها
 

  مد و از گفته تو كف كرديم آعيد 
  از شور و شعف هلهله در دف كرديم 

  اين كار خر و خوردن يابو كم بود 
   مال هوس كار مضاعف كرديامس

  
بي اعتباري نيروهاي نظامي و   - 

انتظامي و نفرت مردم از سپاه و بسيج 
در سال گذشته به دليل حمايت نهادها 

خامنه  و نيروهاي نظامي و انتظامي از
اي و تقلب بزرگ در انتخابات و 

سپاه  شركت در سركوب سبعانه مردم،
و ديگر قواي شركت كننده در و بسيج 

در را اعتبار خود  ب و سركوب،تقل
را خود كار  .ندميان مردم از دست داد

به جايي رساندند كه گارد جاويدان 
 ، در ذهن مردم شاه و ساواك وي را

 .تداعي كردند
اين نيروها كه تا سال گذشته خود را   

با  مي خواندند،حامي مردم و انقالب 
قرار گرفتن در برابر مردم و كشتاري 

خرداد  30 –خرداد  23 كه در روزهاي
، بر انجام دادند. ..تير و عاشورا و  18 –

كه شعار حمايت از همه معلوم كردند 
و بسيج انتظامي  سپاه و نيروهايمردم 

نها آ. استبوده  توخاليتا چه حد 
حفظ پايه هاي  بخاطراعتبار خود را 

مافياها، از دست  حاكميت مطلقه
 :تا آنجا پيش رفتند كه گفتند .دادند

حفظ حاكميت از نماز هم واجب تر 
واليت مطلقه براي حفظ  پس،! است

 ، آلت فعل مافياها، سيد علي خامنه اي
 .و مي زنند دست به هر جنايتي زدند

تجاوز به جنايت بار ترين اعمالشان 
مردان و زنان در زندان كهريزك و 

سازمانهاي سركوبگر ديگر زندانهاي 
قتل و  قتل جوانان زير شكنجه. بودند

جوانان با شليك تيرهاي تفنگ هاي 
قا سلطان آدور زن كه تصوير قتل ندا 

. ..و بودنوع  نيا، جنايت از روشنترين
سازمانهاي از جمله دستاوردهاي 

اين . نددر سال گذشته بود سركوبگر
جنايت ها  بهمان نسبت كه سبعانه و 
شنيع تر مي شدند، شفاف تر گزارش 
 مي كردند از دست رفتن شرف و

  .اعتبار سازمانهاي سركوبگر را
سال اختالف ميان اين  ،سال گذشته    

 ي شركت كننده در سركوبهانيروها
افراد با شرف اين شماري از . بود
 جنايتها، به دليل عدم موافقت با  هانيرو

سازماني كه در آن خدمت مي يا از 
يا منفك شده يا دستگير شده و  كردند، 
 . دشتناخراج گ

دفن محل گذشته با افشاي سال      
 ،كشته شدگان درگيري هاي خياباني

سازمانهاي ضد مردمي ماهيت 
د به گونه اي شبيشتر روشن سركوبگر 

 كه براي پاك كردن اين بدنامي
، در بدنام بزرگي مانند جنتي فاحش،

مقام امام جمعه ، دروغي بزرگ گفت 
گفتن آن، پرده از شركت خود در و با 

قبوري  :گفت او. جنايت ها برداشت
 ،افراد گمنام دفن شده اند ها،نآكه در 

قبور سربازان گمنام وزارت اطالعات و 
 آنها. هستند و بسيج ظاميانتنيروهاي 

خود گفته بودند به صورت گمنام 
 افشاياين دروغ، عامل . كنند شاندفن

دفن مخفيانه محل دقيق و چگونگي 
 .گشتمبارزان 

كه در هر حال نيروهاي انتظامي    
 ،نها به خوابگاه دانشگاهآفيلم حمله 

تبليغات دروغ  رسوائي كاملموجب 
گروههاي مدعي شدند ( ان حاكم

دانشجويان حمله ناشناس به خوابگاه 
خامنه اي سيد علي  .شد) كرده اند

بايد  :در صدا و سيما گفت ،نيزخود 
حمله كننده به كوي دانشگاه افراد 

خط دستگير شوند تا معلوم شود از كجا 
   .گرفته اند

سپاه كه در  بدين ترتيب، سران     
بسياري از سركوب ها و كشتار دخالت 

بسيج كه به صورت  افرادداشتند و 
علني و يا به صورت لباس شخصي در 
 ،سركوب ها شركت كرده بودند

جايگاه مردمي خود را به طور كلي از 
به گونه اي كه بسياري از . دست دادند
با مشاهده عملكرد  ،سازمانهاافراد اين 

و دروغ هاي  سازمانها فرماندهان اين 
در  عضويتبه يم، ديگر ژرمسئولين 

 آنها. افتخار نمي كردند سازمانها،اين 
ن جدا ساختند تا جايي آخود را از 

مجبور  ،براي كنترل تهران يم، ژركه 
 .از شهرهاي ديگر شدقوا وردن آبه 
يرو بنا به گفته يكي از مسئوالن اين ن    
بعد از  ،غاز درگيري هاآاز زمان  ،ها

بسيج و سپاه حدود نيمي از  ،خرداد
 .ندنيروهاي خود را از دست داده ا

برخي را  .مابقي نيز قابل اعتماد نيستند
براي كنترل برخي ديگر مامور كرده 
ايم به گونه اي كه در جريان روز 

نفر از نيروهاي  200عاشورا تنها حدود 
يروهاي سپاهي به انتظامي و برخي ن

عنوان امتناع از انجام دستور و يا 
مقاومت در برابر دستور دستگير و به 

 .شدندبازداشت گاهها اعزام 
سپاه پاسداران كه در جريان     

 ،كودتاي انتخاباتي عامل مهم تقلب بود
ن نيز با در اختيار گرفتن ستاد آبعد از 

سركوب و كنترل اعتراضات مردمي 
  و در سركوب  سنگ تمام گذاشت

  
  4در صفحه

  تسلیم یا سرکوب مضاعف ؟
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مردم از هر شيوه ناجوانمردانه اي 
 رساند جايي، كار را به استفاده كرد

كه ديگر مردم و جوانان كوچكترين 
و بسيج زير مجموعه  سپاهاعتمادي به 

  سپاهن و نيروي انتظامي وابسته به آ
نها نفرت آندارند و به هنگام مشاهده 

رو در اين ني. نان مي كنندآخود را نثار 
وجود با  ،مراسم چهارشنبه سوري

از افراد سازمانهاي كمك گرفتن 
ديگر  سپاهي و انتظامي و بسيجي

نتوانست  ،شهرهاي نزديك به تهران
كنترل خيابانهاي تهران را در اختيار 

تنها در برخي مواقع دست  .خود بگيرد
  .مي زدقدرت به نمايش 

با  مقابلهدر  يم ژرعدم توانايي  - 
و دستگيري موسوي نجاني رفسهاشمي 

ازجمله ، ... و خاتمي و و كروبي
دستگاه ضعف  بيانگركه است  عالئمي
 ،در سال گذشته .فقيه هستندواليت 

در برخورد با  يم،ژرعدم توانايي 
افرادي چون موسوي و كروبي و 

 ... خاتمي و هاشمي و محتشمي پور و 
ماه  10 با وجود .دشبه خوبي مشهود 

يم ژرهنوز ، »سران فتنه«تبليغ و تهديد 
اينها را پيدا نكرده دستگير ائي توان

 .است
تقريبا از ابتداي سال گذشته معلوم       

با برخي  براي مقابله يم،ژرشد كه 
از توان كافي برخوردار  ،چهره ها

در همان حال كه اين چهره ها  .نيست
برخوردار شدند، مانع حمايت مردم از 

به اين . ديم نيز شدنژعبور مردم از ر
ترس از تشديد  و نيز به دليلدو دليل 

روند فروپاشي از درون، خامنه اي و 
مالي تا كنون ياراي  –مافياهاي نظامي 

. دستگيري آنها را پيدا نكرده اند
ذوالنور كه سركوبگران بنام سپاه است، 

در حال حاضر كاري از : گفته است
سران فتنه ساخته نيست و هر وقت هم 

خود بيرون مي آيند، از  از خانه هاي
نظام نيازي به . مردم كتك مي خورند

دستگيري آنها و خرج تراشيدن براي 
گويا تر از اين ممكن نبود . خود ندارد

يك سركوب گر حرفه اي ناتواني 
 .يم را بر زبان آوردژر

در  ،بارها سيد علي خامنه اي    
 هاشمي  ، آشكارا از سخنراني هاي خود

حساب ا از رخواست حساب خود 
. جدا كندموسوي و كروبي و خاتمي 

هيأتها كه تشكيل شدند و ميانه را 
گرفتند و ديگران و ديگران، پيام بر 
خامنه اي شدند و از هاشمي رفسنجاني 
. خواستند بر ضد اين سه موضع بگيرد

اتمام  اوحتي در برخي سخنراني ها با 
نجا كه ديگر اين آاما از  .حجت كرد

گشته م و اشكم شير بي يال و د
مقابله با كسي قادر به  است،ديگر حتي

نهمه آچون هاشمي رفسنجاني كه 
 .، نيز نيستمسئله دارد

 با معضل يمژر ،سال جاري نيزدر       
مي » سران فتنه«كه آنها را  كساني
اگر بخواهد دست  .روبرو است خواند،

. ش را نداردتوان ،نها بزندآبه دستگيري 
تري كسب كرده اند بيش توان آنهازيرا 

  . يم توان از دست داده استژرو 
اي رفسنجاني بربرخورد با هاشمي 

بنا بر  .شودمي بسيار گران تمام  يمژر
رفسنجاني تهديد كرده  هاشمي ،اطالع
برسد به جايي كه كار اگر : است

ديگر در اين  مگري شو مجبور به افشا
و  اين ولي فقيهكشور جايگاهي براي 

 . ي نخواهد ماندحاميان وي باق
تند روي سران مافياهاي برخي از     

به  ،و احمدي نژادفقيه حامي واليت 
 طرح و اجراي نقشه شدت در پي 

رفسنجاني و اگر  دستگيري هاشمي
تحت فشار قرار دادن وي براي نشد، 
 .از موسوي و كروبي هستند شدن جدا

حامي نها معتقدند تا زماني كه هاشمي آ
جنبش استمرار  ،باشد» سران فتنه«

جنبش، خواهد داشت و اين استمرار 
خواهد سخت تر كار مقابله با آن را 

كه  -لذا براي نابودي جنبش . كرد
تنها ، -ن را مرده مي انگارند آبرخي 

 .استرفسنجاني حذف هاشمي  ، راه
نها معتقدند با حذف هاشمي آزيرا 

يا تحت فشار قرار دادن وي رفسنجاني 
ند افرادي مانند به راحتي مي توان

موسوي و كروبي و خاتمي را دستگير 

ارزيابي وضعيت و راه حل البته . نمايند
و » تند روها«يابي ساخته ذهن 

توجيهي است براي شامل حال هاشمي 
  .براي سركوبگري» سران فتنه«و 

براي مقابله با هاشمي  مافياها،سران     
دست به  ، از ابتداي سالرفسنجاني، 

ها، بعنوان آزمايش، زده يك رشته كار
حمله هاي تبليغاتي برضد او را : اند

 قبل از عيد يو روز ادامه داده اند
مرعشي برادر زن وي را  نوروز،

با سپردن  و سپس او را بازداشت كردند
اما در نيمه ماه  .ندكرد آزاد وثيقه

فروردين بار ديگر وي را به زندان 
همچنين فرزند فائزه  . بازگرداندند

، به جرم توهين به رهبري را يهاشم
كه جرم  -  تلفن وي به استناد شنود 

 در پياما . دستگير كردند  -است 
با رفسنجاني  صحبت هاي هاشمي 

. كردند زادآ او را ،يهئرييس قوه قضا
با اين توقيف، يك امر روشن شد كه 
رابطه خامنه اي و هاشمي رفسنجاني، 

هرگاه اين . رابطه دو خصم شده است
ه خصمانه نمي شد، نوه هاشمي رابط

رفسنجاني، در گفتگوي تلفني به خامنه 
  . اي ناسزا نمي گفت

رفسنجاني با هاشمي  دهابرخور     
د يافت تا روزي كه سر نادامه خواه

واليت مطلقه  يمژريكي از اين دو پايه 
يا هاشمي مغلوب  .به سنگ بخوردفقيه، 

و احمدي نژاد شود يا خامنه  خامنه اي
در . احمدي نژاد مغلوب گردندو  اي

سيب آبه شدت  يمژر ،هر دو صورت
رفسنجاني زيرا هاشمي . ديدخواهد 

قدرت  مركزطي سي سال گذشته در 
است و حذف او حذف حضور داشته 

حذف مجموعه اي . يك شخص نيست
و نيز كوتاه كردن » سنتي«از مافياهاي 

يم ژپايان قطعي ر( دست ماليان 
از ) ن واليت فقيهمالتاريا و بنا بر اي

اين جراحي كوچكي كه . دولت است
برخي از ياران احمدي نژاد معتقدند 

موجب  بساامسال انجام خواهند داد 
  .شودمي مرگ بيمار 

با توجه به قدرتمند شدن توان       
جنبش و رهبران مخالف حاكميت 

ديگر نظام واليت قادر  ،مطلقه در كشور
جه يا در نتي. شدنها نخواهد آبه حذف 

نها بدهد و يا بايد آبايد امتيازاتي به 
جاري با بحران هاي جديدي  سال

روبرو شود كه ممكن است سرنوشت 
اگر بار ديگر  .يم را تعيين كنندژر

با  ،غاز شودآچرخه اعتراضات مردمي 
توجه به جهت عمومي جنبش كه 

يم واليت فقيه است، بسا ژمخالفت با ر
م فرو يژر»موريانه خورده «پايه هاي 
 . يم از پا در آيدژشكنند و ر

حذف ، هرگاه قانون در شرايط فعلي    
و فشار  به اجرا گذاشته شود يارانه ها

متوسط و  اتاقتصادي وارد بر طبق
مبارزات مردم با فزوني گيرد،  پايين 

و شود مي وارد فازي ديگر  يم،ژر
  .يم براي مقابله با آن كمترژتوانائي ر

يم را ژ، ناتواني رهنوز عالئم ديگر    
  : آشكارتر مي نمايانند

 
  

شــکاف و درزهــای اطالعــاتی و 
ـــور  ـــرل و سانس ـــوان کنت ـــدم ت ع

  :اطالعاتی مردم 
  
سال گذشته حاكميت مطلقه با تمام     

توان خود و نيروهاي محافظ خود را 
ملزم به مقابله با اصطالح انقالب نرم 

صرف آن د و تمام تالش خود را كر
ن اخبار صحيح به رسيد كرد كه از

ميلياردها تومان  .جلوگيري كندمردم 
هزينه سانسور و فيلتر گذاري بر روي 

پارازيت انداختن سايت هاي خبري و 
 اما، . بر برنامه هاي فرستنده ها  كرد

ترتيب داد و همايشي ، در پايان سال
ر خويش بعدم توانايي در آن، بر 

مجاري جريان اطالعات و  كنترل 
  . اف كرداخبار، اعتر

نمايش در پي و  ،غاز سال جديدآبا      
مردم متوجه  ،»ارتش سايبري«قدرت 
 كه سپاه و بسيج  رجزنهمه آشدند 

و رسانه هاي اينترنتي خواندند كه 
تلويزيوني و راديوئي راچنين و چنان 
سانسور مي كنيم، توپ ميان تهي بوده 

هرگز قادر به كنترل وب يم ژاست و ر
نها كردن آ فيلتر  و سايت هاي خبري

با در  مردم دانستند كه،. نشده اند
فيلتر شكن هاي بسيار  داشتن اختيار

از اين ارتش  ندساده به راحتي مي توان
و د و به اخبار نندروغين عبور ك

  .بندمورد نظر دست يااطالعات 
پارازيت  پخشبا  يمژر ،سال گذشته    

د مانع دسترسي مردم به كرتالش 
لويزيوني و راديوئي از فرستنده هاي ت

با  ،نآعالوه بر  . ماهواره شود راه 
 مجلسكه به تأييد  – هزينه بسيار گزاف

تالش كرد مانع دسترسي   - نيز رسيد 
مردم به وب سايت هاي كامپيوتري 

اما تمام تالش هاي انجام شده  .شود
و مردم به  ندحاكميت به بن بست رسيد

 و اطالعاتاخبار  كسبراحتي قادر به 
كه موردي تنها  .ندشدمورد نظر خود 

عطيلي نشريات يم در آن موفق بود، تژر
يار عامل اين موفقيت، . داخلي بود

وفادار احمدي نژاد  و سرپرست نهاد 
او . هلوكاست و معاون وزير ارشاد بود

توانست چندين نشريه را به محاق 
ممانعت از  ، دراما در برابر .توقيف ببرد

ساندن اخبار رر و رسيدن مردم به اخبا
داخلي و فيلم ها به نشريات و وب 
سايت و كانالهاي ماهواره اي خارج از 

 .كشور كامال ناتوان بود
ن درز اخبار و فيلم هاي آعالوه بر      

خبري از درون نهادهاي امنيتي و 
اطالعاتي نظام موجب وارد شدن 

به . شتضربات شديدي بر اين نهادها گ
پخش فيلم حمله و  گونه اي كه انتشار

به خوابگاه دانشگاه تهران كه از سوي 
فيلم بردار نهادهاي امنيتي صورت 
گرفته بود منجر به وارد شدن ضربه اي 

خارج شدن  .نهادها شدسخت بر اين 
متن صورتجلسه شوراي سياسي صدا و 
سيما در رابطه با تظاهرات روز عاشورا 
نيز ضربه اي ديگر بر پيكر اين نظام 

افشاي چند . اطالعاتي گرديدامنيتي و 
برابر شدن شعار نويسي ها بر ديوارهاي 
شهر از سوي معاون زيبا سازي شهر 
تهران نيز ضربه اي ديگر بود تا نشان 
دهد كه مردم در مبارزات خود كوتاه 
نيامده اند و اين كار را ادامه خواهند 

 .داد 
به هر حال شكست ارتش سايبري و    

عاتي و عدم نيروهاي امنيتي و اطال
توان در جلوگيري از اطالع رساني 
مردم به رسانه هاي خارج از كشور و 

گاهي از اطالعات منتشر شده در وب آ
سايت ها و كانالهاي خارجي ماهواره 

م در كنترل يژراي نشان مي دهد كه 
هر چند  .و سانسور كامال ناتوان است

سيستم هاي پر ،براي كنترل مردم 
وارد كرد و هر  ين لمان و چآهزينه از 

با شكست روبرو كار توانست كرد اما 
 .دش

ارسال مجدد پيام هاي كوتاه طنز      
از ابتداي سال  يمژرسران ضد گونه بر 

جديد نشان داد كه مردم دست از 
! مبارزه بر نداشته بلكه با همتي مضاعف

براي مقابله با ! دست به كاري مضاعف
 .نظام زده اند

 
ـ    غـاز  آردم و وضعيت بـد مـالي م

و  ينده نزديـك آگراني و تورم در 
  : فساد گسترده

  
 حكومتنابخردانه  گذاريبا برنامه     

در حذف يارانه ها به  »رهبر«منتخب 
زودي ايران شاهد برپايي تظاهراتي 

. دشبزرگ در مبارزه با گراني خواهد 
نيز براي  »منتخب رهبر«مجلس 

جلوگيري از اين اعتراضات براي حفظ 

ديت نظام تالشي گسترده را موجو
انجام داده است اما حمايت هاي 

 حكومت احمدياز دولت  »رهبر«
، دارد اين تالش را نيز بي اثر مي نژاد
گرچه اصالح طلبان از عقب . كند

در برابر » رهبر«نشيني مجلس و 
احمدي نژاد مي نويسند و مي گويند 
اما واقعيت اينست كه خامنه اي راه 

 . ي خود بسته استبازگشت را بر رو
در صورتي كه ، اطالع بنا بر     

ت بتواند با فشار رهبري ميزان حكوم
 20دريافتي بابت حذف يارانه ها را از 

هزار  40هزار ميليارد تاييدي مجلس به 
 هرگاه چنين شود،. ميليارد برساند

ميزان گراني اعالم شده بانك مركزي 
به  ،كه مدعي دوبرابر شدن است

زيرا مجلسي ها  .سدمي رر چندين براب
هزار  20معتقدند كه اگر بر اين ميزان 

ميليارد دالر بيفزايند گراني تا شش 
 18برق از كيلوواتي . دشبرابر خواهد 

تومان و گازوئيل به ليتري  85تومان به 
در  .تومان خواهد رسيد 300حدود 

ن صورت گراني در كشور بيداد آ
 خواهد كرد و فشار بر طبقه ضعيف كه

مي  حكومتن را حامي آبرخي ها 
 .از حد تحمل خواهد گذشتدانند 

افزايش گراني و گسترش  ،در نتيجه      
اعتراضات مردمي در برابر تورم و 
حضور افراد طبقه ضعيف در كنار طبقه 

بسيار سخت تر  يمژبر ركار  ،متوسط
نمايندگان مجلس به شدت . خواهد شد

با افزايش ميزان دريافتي دولت 
لفت كرده اند اما بايد ديد فشار مخا

خامنه اي بر مجلس تا چه حد كار ساز 
ت موفق به حكوماگر  .دشخواهد 

دريافت اين مبلغ شود بايد شاهد 
گسترش روز افزون تظاهرات و 

 .باشيم يمژربرخوردهاي مردم با 
يس ئافشاي فساد معاون اول ر    

محمد رضا رحيمي و حضور  ي،جمهور
فساد مالي و  او در باند گسترده

دستگيري دهها نفر از نيروهاي نزديك 
ت نشان مي دهد كه اين حكومبه 

ت تنها در پي چاق كردن حكوم
 .نيروهاي وابسته به خود است نه مردم

محمد رضا رحيمي سالهاست كه در 
خورد و برد اموال مردم شركت 

از اموال مردم  ها تومانداشته و ميليارد
دي نژاد ولي احم .را باال كشيده است

با توجه به مخالفت هاي دانشجويان 
حامي خود پا پس نكشيد و وي را به 

اما فاسد . معاون اولي خود انتخاب كرد
بودن اين دكتر دروغگو و يار و همراه 
كردان كار را به جايي رساند كه او با 

، مدهآاز مقام به دست  ،سودهآخيالي 
دست به فسادي  سوء استفاده كرد و

پايش گير كرد و فعال با وسيعتر زد و 
 دستگيري ياران خود در شرف بركنار

بعيد است احمدي  هرچند .است شدن
نژاد به همين سادگي وي را بركنار 

 .نمايد
 

غاز بيكاري و تعطيلـي كارخانـه   آ
   :ها به دليل مشكالت مالي

 
 وبا توجه به افزايش گراني ها       

 وتصويب نيمه وقت شدن كار بانوان 
كاهش توليدات  وي جهاني تحريم ها

كارخانجات و عدم توانايي مردم در 
كارخانجات به تدريج به  ،...خريد و

سوي كاهش توليدات و در نهايت 
روند در صورت تعطيلي ميتعطيلي پيش 

كارخانجات كه از سال گذشته سير 
صعودي پيدا كرده است بر ميزان 

حضور  .بيكاران افزوده خواهد شد

ها و فشار مالي بر  بيكاران در خانواده
مردم موجب افزايش اعتراضات 

 ينده نزديك خواهد بود وآمردمي در 
شاهد خيل ميتوان احتماال به زودي 

عظيم بيكاران در كنار ديگر اقشار 
هم اكنون  .معترض در خيابانها باشيم

صحبت از بيكار كردن نيمي از 
 .كارگران در يك چند از صنايع است

 
م هاي غاز دور جديد تحريآ 

  :جهاني 
 

تحريم فروش بنزين به ايران از       
سوي برخي شركت هاي بزرگ و 
عدم خريد نفت از سوي برخي 

مد ايران و آدر كشورها و كاهش
همچنين ممانعت از فروش بسياري از 
لوازم مورد نياز به ايران احتماال كار 

م را در رفع نيازها با مشكل روبرو يژر
كه ديگر به گونه اي . خواهد ساخت

شعارها اثر خود را از دست داده و 
ن را فرا خواهند آاعتراضات جاي 

 .گرفت
با بررسي وضعيت سال  ،نآعالوه بر     

حل م در يژرگذشته و عدم موفقيت 
مشكالت ، در سال جديد، مسائل زير
بر مشكالت موجود افزوده جديدي 

 :خواهند شد
عدم توانايي در دستگيري نيروهاي - 

  ش فعال در جنب
عدم موفقيت در دادگاههاي نمايشي - 

  و تبليغات تلويزيوني 
عدم موفقيت در سركوب جنبش و - 

  پيشگيري از مخالفت هاي مردمي 
بكشي جنايات آعدم موفقيت در  - 

 انجام داده در سال گذشته 
عدم توانايي در جذب نيروهاي  - 

 نزديك به خود 
عدم موفقيت در كنترل دانشگاهها و  - 

ا تمام فشاري كه بر مراكز عالي ب
 دانشجويان و استادان وارد ساخته است

عدم موفقيت در كنترل تورم و  - 
  ...و كاهش بيكاري 

در  يم ژرشكست  اين عالئم گوياي      
برخورد با جنبش قدرتمند مردم در 

 مهاردر  شسال گذشته و عدم توانايي
م به يژر. هستندن در سال جاري آ

ن خود خوبي متوجه بي هويتي حاكما
و  از دست دادن نيروهاي موجه و 

بسياري از . كاردانها گشته است
را نيز از  به نظامنيروهاي تقريبا معتقد 

نچنان كه كمتر آ. استخود رانده 
كسي در كشور در حال حاضر تمايل 

ب رده باالي دولتي را صمناپذيرفتن به 
  .دارد

 فردي از نيروهاي امنيتي مي گفت    
ب دار آپست نان و تا به حال چندين 

را به من پيشنهاد كرده اند اما به دليل 
اينكه شرايط را مناسب نمي دانم از 

  .خود داري كرده امآنها پذيرفتن 
فردي ديگر در ادارات دولتي در     

حد مديريت مي گفت كه حكم 
را ارسال كرده مرياست بخش مرتبط با 

اند اما به اين دليل كه وضعيت نامعلوم 
خود داري  مقامن آفتن است از گر
را به مسئول حراست آن كرده ام و 

  .اداره واگذار كرده اند
افرادي كه به  ،در شرايط حاضر    

نوعي با مردم پيوند دارند حاضر به 
 مقامهاي حكومتي و اداري پذيرفتن 
را خطرناك مي  آنها آينده. نمي باشند
ينده آمنتظر بايد كه برآنند دانند و 
د وضعيت چگونه خواهد ببينن بمانند و

  .شد
 –در پرتو گزارش  :انقالب اسالمی

تحليلي كه در فصل اول از نظر 
خوانندگان گذشت، بنگريم در ارزيابي 
رفتار مردم و خبرها و نظرها  براي درك 

  :وضعيت در آغاز سال جديد
  

  5در صفحه 

 مضاعف ؟تسلیم یا سرکوب
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خبرها و نظرها وقتـي  
در رابطه بـا يكـديگر   
قــرار مــي گيرنــد،   

ـ ژوضعيت درون ر م ي
و جنبش را اين سـان  

  :گزارش مي كنند
  
  
  

ــران در حــال  ــردم اي م
ارزيابي جنبش خويش و 
تأمل در باره كاري كـه  

  :بايد كرد
  

رژيم فكر مي كرد با لشكر كشي كه     
بهمن در خيابانها كرد و برنامه  22روز 

سبزها را به هم ريخت توانسته كار را 
تمام هم و غم و  از اين رو،. تمام كند

اتش را بر اين متمركز كرد تا تبليغ
نيز باورش شد كه كار  حدي كه خود

  .جنبش را تمام كرده است
 ،خامنه اي براي كوبيدن ميخ آخر    

دستور داد تا فتواي حرام بودن 
چهارشنبه سوري را منتشر كنند تا با 
ايجاد ترس و ياس به خيال خودش 
كار را تمام كرده باشد و كز كردگي و 

  . ر جامعه تحميل كندياس كامل را ب
كه در چهارشنبه  جنبشياما مردم با     

سوري كردند نشان دادند كه خوابيدن 
جنبش خيال خامي بوده و جنبش پويا 

 با وجود اين،. و سرزنده و شاداب است
با آغاز سال جديد به نظر مي رسد فضا 

در مقام درك رفتار مردم، . استآرام 
  :داشت  توجه موارد زيربه بايد 

همانطور كه  -شكل گيري جنبش   
 گفته  سخنانشموسوي هم در آخرين 

قالب از پيش تعيين شده تحت  - است
 حركت مردم. انجام نگرفته استاي 

به مرور . بطور خود جوش آغاز شد
، وضعيت روشنتر شد و كم كم ،زمان

اين جريان . جنبش هدف جديد يافت
تا قطعي شدن هدف كه بنظر مي رسد 

متوقف شدني  نيانجامد،چندان بطول 
  . هم نيست

يعني  ،واقعيت اين است كه آنها 
موسوي و كروبي انتظار اين برخوردها 
را از رژيم نداشتند و نمي دانستند وارد 
واديي شده اند كه روز به روز خواسته 

دقيق تر خواهند شد و از هاي مردم 
ميان برداشتن اصل واليت فقيه خواهد 

پتانسيل از نها بنا بر اين آنها آ. شد
دقيق  اطالعحركت و خواسته جامعه 

 ند و نمي ديدند و هنوز همشتنمي دا
يا نمي بينند و يا مصلحت را در اين 

  . مي دانند كه نبينند
از طرفي مردم هم نمي دانستند كه  

تا كجا با خواسته و كروبي موسوي 
د بود و تا كجا نهاي آنها همسو خواه

در ايستادن ابتدا كه حتي . دنمي ايست
در برابر خامنه اي هم ترديد  ين دو ا

را  آنهااما بعد كه گام به گام . داشتند
اما . استوار يافتند اطمينانشان بيشتر شد

هنوز به قانون  اين دواز آنجايي كه 
هنوز نمي دانند و  اند، اساسي چسبيده

و به هنگام  اين دو،باور ندارند كه 
ور از اين يكي هم عبهمراه با مردم 

 ! د كرد يا نه نخواه
اينطور شده است  وضعيتدر نتيجه،     

سرد  وكه هم مردم آمادگي دارند 
نشده اند كه جنبش را تا پيروزي ادامه 

دربند قانون دهند و هم موسوي 
 اما اينطور مي نماياند كه. اساسي است

 پس. كندميبا خواست مردم همراهي 
؟ چون در استچرا فضا آرام شده 

ان مردم و موسوي حلقه رابطه مي
يعني هر  .اتصال وصل نشده است
با او  ديگريكدام نگران اين است كه 

  . همراه نشود
آخر موسوي چند كليد صحبتهاي      

يكي اينكه او گفت جنبش به : داشت
يكي . تظاهرات خياباني محدود نيست

ديگر اينكه به كارگرها و معلم ها و 
به خواسته هاي آنها اشاره كرد يعني 

نظرم او به اعتصابات تكيه كرد و به 
او منتظر مردم . نوعي آن را طرح نمود

 است تا ببيند اعتصاب مي كنند يا نه ؟ 
نمي خواهد خودش مستقيم اين را 
بخواهد چون نگراني دارد كه مردم 

و ) اطمينان ندارد (همراهيش نكنند 
آن وقت رژيم از چنان وضعيتي سود 

دم منتظرند از طرف ديگر هم مر. ببرد
چون . او تكليف خود را معين كند

وقتي از اجراي قانون اساسي بدون 
تنازل صحبت مي كند و توجه خميني 
به نظر جمع، و از ياد مي برد كه 
تناقض مي گويد زيرا برخالف قانون 
اساسي آن زمان و نيز حاكميت نظر 
جمع، فصل الخطاب او بوده است، 

يم ژيعني جنبش بايد خود را زنداني ر
در واقع، هنوز تكليف . كند يعني بميرد

رهبري نه براي مردم معين شده است 
و نه  براي آنها كه خود را زنداني 

اينجاست كه . يم كرده اندژمحدوده ر
حلقه وصلي كه بر اساس اطمينان به 

  . آينده برقرار شود جايش خاليست
اين وضعيتي است كه ميان مردم و     

  . ر استبرقرا مجهول آلترناتيو
اما موسوي به اختالفات در جناح  

راست هم چشم دوخته و منتظر است 
و  ناتواني و فساد احمدي نژاد كه 

گرايشهاي جناح كار دست گروه او، 
در اين باره نيز بايد گفت  .راست بدهد
اين اصل غافل است كه كه او از 

  .مانند فرصتها هميشه در اختيار  نمي
و كروبي كه موسوي ديگر هم  امر 

 را به حال انتظار درآورده است،
اين دو  .وضعيت زنداني هاست
كروبي هم . منتظرند آنها را رها كنند

 اما . گفته بود زندانيان آزاد مي شوند
ضربه اي است كه او  حالت انتظار هم

  .و همفكرانش را از كار مي اندازد
منتظر باز . بطور كلي مردم منتظرند   

  .به فردا باشدشدن روزنه اي كه رو 
در بين مردم عادي فعال آنچه مطرح  

وردن ناني است براي آاست گير 
ضمن داشتن نگاهي به روند  ،خوردن

جريان عمومي جنبش تا به آن 
گروههاي كم در آمد هم . بپيوندند

. نده اهنوز آگاهانه به جنبش نپيوست
يم ماندن، آنها را ژزيرا در محدوده ر

با اين . ساندبه حقي از حقوقشان نمي ر
به نظر مي رسد امسال با توجه حال، 

آنها  ،به گراني هاي سرسام آور پيش رو
و بعد به  بر مي خيزندابتدا به اعتراض 

  .مي پيوندندجنبش 
پيش از اين دولت به  :انقالب اسالمی

ساختماني مي ماند كه بر جامعه، بمثابه 
به تدريج كه . زمين، پي و پايه مي گرفت

ند و تنها يك پايه پايه ها شكست
ماند كه با فاصله گرفتن » روحانيت«

اكثريت روحانيان از آن، سست گشته 
است و با توجه به تغيير رابطه اقتصادي 
دولت با ملت و وابسته به بودجه دولت 

يم مافياهاي ژشدن معيشت مردم، ر
مالي ممكن نيست بتواند ثبات  –نظامي 
زيرا ملت بخاطر معيشت و سه . بجويد

ديگر واقعيت اجتماعي، يعني  بعد
بعدهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي، 

بخاطر اين . يم استژدائم در منازعه با ر
منازعه مداوم در طول سه دهه است كه 

در . يم در پي تكيه گاه خارجي استژر
يك نوع تكيه : پي دو نوع تكيه گاه است

گاهي است كه به آن باج مي دهد تا 
ايران و نوع  شريكش باشد در حكومت بر

. ديگري كه بعنوان تهديد بكارش مي برد

جلوگيري از استوار شدن پايگاه خارجي، 
در برابرملت تنهايش مي كند و جانشين 
شدنش را با دولت مردم ساالر زود رس و 

  . بي خطر مي كند
اما از نظر داخلي، با توجه به اين       

واقعيت كه ستون پايه هاي دولت 
رفته اند، جامعه ديگر  استبدادي از ميان

نمي تواند نقش كار پذير زمين را بازي 
مي بايد نقش فعال بجويد يعني . كند

استقرار . واليت جمهور مردم برقرار شود
واليت جمهور مردم در دوران انقالب، امر 

آنها كه تحول را مي . شناخته شده بود
شناختند، مرتب از حضور مردم در 

خن مي صحنه و واليت جمهور مردم س
آنها كه قدرت را هدف مي . گفتند

شناختند و ديدشان ماوراي آن را نمي 
باني . ديد، هشدار ها را نمي شنيدند

دولت تك پايه و متزلزل و بس ويران گر 
را گذاشتند و وقتي هم خواستند اصالح 
كنند به مردم نقش فشاردهنده از پائين 

بسياري از . براي معامله در باال دادند
نوز نمي خواهند واقعيت را آن اينان، ه

سان كه هست بشناسند و بنا بر رويه، 
تقصير خود را بگردن آنها مي اندازند كه 
واقعيت را دانستند و همه كار كردند كه 
همگان واقعيت را درك كنند و در پي 

   .استقرار واليت جمهور مردم شوند
  

قولهـــــای  و خبرهـــــا
ـــ ـــای گزارش گر رفتاره

  :یمژگرایشهای درون ر
  
جلوگیری از سفر محمد  ٭

  :اپنژخاتمی به 
  

 ۲۵برابر  ،۲۰۱۰وریل آ ۱۵در  
خبرگزاریها گزارش  ،۸۹فروردین 

رئیس  ،از سفر محمد خاتمی :کردند
برای  ،اپنژجمهوری پیشین به 

شرکت در کنفرانس  بین المللی 
جلوگیری بعمل  ،خلع سالح اتمی

  . مدآ
خبر ممنوع الخروج  ،پیش از این     

از ایران انتشار یافت اما  شدن او
چند . دفتر او خبر را تکذیب کرد

روز پیش از ممنوع شدن از سفر به 
 ،اپن نیز به مقبره پدر او در یزدژ

طرفه این . یم حمله بردندژاوباش ر
 ،که بعد از این رفتار بس زشت

مبلغان والیت مطلقه خامنه ای 
مدعی شدند اصالح طلبان محض 

  !کرده اند مظلوم نمائی این کار را
محمود  ،۸۹فروردین  ۲۷در  

وکیل مدافع  ،علیزاده طباطبائی
تا جایی  :گفته است ایلناخاتمی به 

كه اطالع دارم، لغو سفر روز گذشته 
خاتمی به ژاپن به توصیه برخی 
نهادها بوده است و تاكنون هیچ 
حکم ممنوع الخروجی برای وی 

 .صادر نشده است
 ،دممنوع الخروج كردن یك فر   

نیازمند حکم قضائی است، در حالی 
كه تاكنون هیچ پرونده قضایی 
برای خاتمی تشکیل نشده است و به 
هیچ شعبه بازپرسی نیز احضار نشده 

  .است
يعني » برخي نهادها« :انقالب اسالمی

سپاه و واواك تحت امر مافياهاي نظامي 
  .مالي –
  

نماينده  ۱۵۰با شکايت ٭ 
مجلس، سران فتنه ممنوع 

  اند روج شدهالخ
 

، خبرگزاري 89فروردين  28در 
 رسائي: فارس گزارش كرده است

كه متن مجلس مافياها » نماينده «
 از ميرحسين »نماينده« 150شكوائيه 

، گفته موسوي را امضا كرده است
همانطور كه رهبر معظم انقالب : است

بيان داشتند كه به هيچ كس باج 
 دهند و مسئوالن امر هم بر اين نمي

نكته تاكيد كردند، شاهد پيگيري جدي 
دستگاه قضايي در برخورد با سران فتنه 
هستيم و بر اساس اطالعات دقيق پس 

نماينده مجلس  150از شكايت بيش از 
 ،از ميرحسين موسوي، خاتمي و كروبي

اند و حق  الخروج شده ممنوعآنها 
 .خارج شدن از كشور را ندارند

  
ه ای اندیشید اگر چاره :خاتمی٭

های  ، سال بحران۸۹نشود، سال 
  اجتماعی خواهد بود

 
، محمد خاتمي 89فروردين  20در  

موقعيت كشور بعد از «: گفته است
انتخابات بد است و ملت هزينه بسيار 
بااليي در اين ايام پرداخته است، 
عواقب مديريت موجود در جامعه 

اي انديشيده  اگر چاره مطلوب نيست و
هاي  بحرانسال  ،89سال  نشود،

وقتي فضا بسته  .اجتماعي خواهد بود
توانند صحبت  شد و دلسوزان يا نمي

رسد،  كنند و يا صدايشان به جايي نمي
شايعه و   جامعه به سمت رسانه

كنند  هاي بيگانه گرايش پيدا مي رسانه
و در نتيجه شاهد نوعي آشفتگي و هرج 

اگر گفته شود  ...و مرج خواهيم بود
اي نادرست است و نظام همين روش ه

جز اين نيست و هر كس فكر روشن 
دارد با انواع اتهامات كنار زده شود، 

شود كه نسل جوان و  اش اين مي نتيجه
گويند اگر نظام اين است  ديگران مي

 »!خواهيم ما نمي
  
ــــوی٭ ــــدس موس ــــام : مهن تم

مسائل و مقولـه هـایی کـه پایـه 
های اعتبـار و مشـروعیت یـک 

ــد  ــی ده ــکیل م ــام را تش در نظ
ـــت ـــتن اس ـــین رف ـــال از ب  .ح

موریانـــه پایـــه هـــای نظـــام را 
  :خورده است

  
،  مهندس مير 89فروردين  19در  

حسين موسوي، در ديدار با نمايندگان 
فراكسيون سازمان مجاهدين انقالب 

  : اسالمي در مجلس ششم، گفته است
تمام مسائل و مقوله هايي كه پايه   

هاي اعتبار و مشروعيت يك نظام را 
شكيل مي دهد در حال از بين رفتن ت

نظام ها معموال نيروهاي سخت . است
نيروي هاي انتظامي و نظامي ( افزاري 

را در نهايت براي حفظ ) و امنيتي 
خود به هر قيمت بكار خود مي گيرند 
اما اين در كشور ما اتفاق افتاد و اين 

مسئله . جاي تامل و توجه بسيار دارد
ه و مردم مسئله اصلي ما شد ،دروغ

نسبت بدان اعتراض دارند كه متاسفانه 
در همه سطوح حاكميت و تبليغات 
جريان دارد و مردم را نسبت به اصل و 
اساس اين نظام مسئله دار و در 

. باورهاشان ترديد ايجاد كرده است
اصلي ترين عامل كه باعث تثبيت و 
حفظ نظام بوده و آن اعتماد مردم به 

. رفته است حاكميت بوده است از بين
مسائل اخالقي، عدم كارآمدي، سياست 

همه اينها  …خارجي، فساد فراگير، 
يك نوع بي اعتمادي نسبت به 
. حاكميت و نظام ايجاد كرده است

آيا اين مسائل با سركوب و بكارگيري 
برداشت و  ...قوه قهريه حل مي شود ؟

اميد من اين است كه جريان حاكم به 
اصول آن  اجراي قانون اساسي و همه

برگردند و فضاي امنيتي و نظامي را 
كنار گذارند و فضا را باز كنند ولي اگر 
اينراه رفته نشود مجبوريم بايستيم چون 
ما نظام و كشور و انقالب را دوست 

يا پادگاني كردن بهشت زهرا  ...داريم
و آيا همه  …فروردين يا  12در روز 

مسائل را با امنيتي و پادگاني كردن مي 
ان حل كرد؟ نظام را مي خواهند با تو

حاكميت يك فرقه اداره كنند كه نمي 
 .شود
پايه هر تغييري در جامعه تولد يك  

ايده است و اين ايده در جامعه ما 
متولد شده و ميل به تغيير و باز بيني 

بايد به مردم . همه گير شده است
هشدار داد كه منافع عده اي در برخي 

اينها به آساني  نهاد ها نمي گذارد كه
تسليم خواسته هاي جنبش و ملت شوند 
و بايد صبر به معناي ايستادن، تامل و 
پايداري در اينراه را معنا كرد و اينكه 
حفظ همين منافع است كه جلوي 
برخورد با مفاسد و دانه درشتها را 

بايد ايده هاي روشني را  .گرفته است
مطرح و براي گسترش دادن آنها 

 .تواري داشته باشيممقاومت و اس
جنبش سبز بايد با همه قشرهاي  

اجتماعي پيوند خورد و مسائل آنها را 
 …كارگران و معلمان و . مطرح كند

هدف جنبش سبز ايجاد زندگي بهتر 
براي همه و به ويژه اقشار فرودست و 

ما بايد در . آسيب پذير اجتماعي است
جامعه از كارگران و كارآفرينان بطور 

فاع كنيم و اينكه منافع ايندو توامان د
قشر بهم گره خورده و در تعامل مثبت 
با يگديگر قرار دارد و اينكه تعامل 
سازنده اين دو باعث پيشترفت و توسعه 

جامعه معلمان ما كه . جامعه مي شود
مي گيرد و نقشي  قشر وسيعي را در بر

مهم و سرنوشت ساز در حيات اجتماعي 
طرح و پيگيري ما دارند مسائلشان بايد م

  . شود و همينطور ديگر اقشار و گروهها
 ،اين وضعيت و مسائل هبا توجه ب 

اجراي بدون تنازل قانون اساسي را به 
عنوان خواسته و محور اصلي جنبش 
سبز مي دانم و بايد در اين باره كالبد 
شكافي بيشتري در ادبيات جنبش انجام 

اصول متعددي از اين قانون كه . گيرد
حقوق ملت است به فراموشي  متضمن

بطور خاص فصل ( سپرده شده است 
در مورد  168حقوق ملت يا اصل 

رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي 
در دادگاههاي علني با حضور هيات 

و اگر اينها خوب مطرح شود ، ) منصفه 
اجماعي كلي را در جنبش بوجود مي 

  . آورد
ــی ٭ ــه : کروب ــردم را ب ــش م نق

  :رسمیت بشناسید
 

 ۲۳به گزارش سحام نیوز  
کروبی در پایان  ،۸۹فروردین 

سخنان خود در جمع اعضای 
، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی

توجه حاکمیت را به این نکته جلب 
حزب و جریان و گروه «: کرد که

. خاصی متولی این اعتراضات نیست
بدانید و توجه کنید که دنیای امروز 

ات بر مبنای تکنولوژی و ارتباط
استوار بوده که نقش بالمنازع آنرا 

پس نقش مردم را . مردم ایفا می کنند
  ».به رسمیت بشناسید

اگر كروبي در مي يافت  :انقالب اسالمی
  كه در ايران امروز، نقش مردم ايفاي 

  
  6در صفحه 

 تسلیم یا سرکوب مضاعف ؟
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نقش يك ملت صاحب واليت و مسئول 
است، در مي يافت ممكن نيست مشكل 

يت فقيه و بدون پايان بخشيدن به وال
. استقرار واليت جمهور مردم حل شود

» حاكميت«وقتي او غاصبان حق مردم را 
مي خواند، بيش از اين انتظار ندارد كه 

  .حاكميت رعايت حال مردم را بكند
  
اصالح طلبان حق پشیمانی  ٭

  !:و بازگشت نیز ندارند
  

روح اهللا ، 89فروردين  25در  
همان كسي كه   حسينيان، ) خسرو(

ما خود يك پا قاتليم، در باره : تگف
اعالم آمادگي اصالح طلبان و احزابي 
چون سازمان مجاهدين انقالب و جبهه 
مشاركت براي حضور در انتخابات 

اصالح طلبان ": گفته استشوراها، 
نافِي جمهوريت هستند و اگر پشيمان 

د، يبوده و خواستار بازگشت مي باش
 خيلي دير است و مردم هيچ عالقه اي

متعجبم از برخي افراد  .. .به شما ندارند
و احزاب سياسي كه هنوز پس از سي 

زماني ...اند سال مردم ايران نشناخته
كه مردم براي چندمين بار به شما نه 

گويند پس بفهميد كه در ميان ملت  مي
  .»جايگاهي نداريد

كميسيون ماده ، 89فروردين  24در  
 ده احزاب كه در اختيار اصولگرايان

، در خواست انحاللِ دو استافراطي 
يكي حزب مشاركت و تشكل سياسيِ 

را به ديگري مجاهدين انقالب اسالمي 
اين كميسيون با . دادگاه ارسال كرد

صدور دستور توقف كليه فعاليت هاي 
سياسي اين دو تشكلِ غير دولتي و 
منتقد دولت، با ارسال نامه اي به 
دادسراي عمومي و انقالب تهران، 

واستار صدور حكم قضايي براي خ
  .انحالل آن شد

فروردين، حزب مشاركت  27در  
بيانيه اي صادر كرد و در آن، اطالع 
داد كه كميسيون به دستور مقام باال، 
تصميم به انحالل اين حزب و سازمان 
  . مجاهدين انقالب اسالمي گرفته است

، دبير كميسيون 89فروردين  30در  
ن كرد كه پروانه احزاب اعال 10ماده 

هاي فعاليت اين دو حزب توقيف شده 
 .اند

  
روزنامه جوان، يكي از ارگانهـاي   ٭

شـوراي  «سپاه، از هم اكنون، براي 
: تكليــف معــين مــي كنــد» نگهبــان

ــا   ــده بـ ــدار كننـ نماينـــدگان ديـ
ــات   ــوي، در انتخاب ــين موس ميرحس

  :آينده، رد صالحيت مي شوند
  

به گزارش ، 89فروردين  21در  
اه خبري فراكسيون خط پايگ
، سايت »نيوز پارلمان«مجلس)ره(امام

اكنون  روزنامه جوان ، در خبري از هم
حكم به ردصالحيت اعضاي فراكسيون 

 .مجلس داد، خط امام
اين سايت كه مشخص نيست چگونه از 
تصميم آينده اعضاي شوراي نگهبان از 

اكنون مطلع شده است از يك سو  هم
سپس در  اين حكم را صادر كرده و

ادعا و تهديدي قابل تامل كه 
بايست مورد توجه نهادهاي امنيتي  مي

قرار بگيرد مدعي شده كه عاقبت 
شومي در انتظار نمايندگان ديدار 

 .كننده با ميرحسين موسوي است
اين سايت با انتشار اسامي ديدار      

هاي  كننده با موسوي بر اساس عكس
 ديدار تعدادي: منتشر شده، مدعي شد

از اعضاي فراكسيون اقليت با سران 
فتنه بر خالف آراء و نقطه نظرات مردم 
است و اين ديدارها به هيچ وجه با 

پس از ديدار . سياست نظام منطبق نبود
با موسوي، صالحيت حضور در 
انتخابات آينده از اين نمايندگان سلب 

چرا كه اين نمايندگان  ،شده است

ديگر صالحيت نمايندگي ملت را 
لذا نمايندگاني كه با يدك  .دارندن

كشيدن عنوان نمايندگي ملت، در 
مقابل رفراندوم مردم، اهداف نظام، 

، خواست مقام معظم )ره(مشي امام 
رهبري، با سران فتنه مالقات كرده اند، 
اهداف و وظايف خود را به سخره 
گرفته و عواقب شومي را براي خود 

  .رقم زده اند
  
 ای  خامنـههاشمی رفسنجانی با  ٭

دوســت دیـــرین اســت و محمـــد 
ـــنجانی  ـــمی رفس ـــا هاش ـــزدی ب ی

  !:دوست است
  

فروردين، بگزارش ايلنا،  22در  
رابطه : هاشمي رفسنجاني گفته است

معظم رهبري صميمانه است  من و مقام
هاي عميقي دارد، اختالف نظر  و ريشه

طبيعي است اما همه بايد تابع رهبري 
  . باشيم

، جلسه هيأت 89فروردين  25در  
مجلس خبرگان تشكيل شده «رئيسه 

است و در آن، به گفته احمد خاتمي، 
محمد يزدي دم از دوستي با هاشمي 

اين جلسه در « : رفسنجاني زده است
در ابتدا . فضايي صميمانه برگزار شد

اهللا  كه آيت اهللا يزدي از اين آيت
هاشمي رفسنجاني به عيادت ايشان 

كردند و رفتند، تشكر و قدرداني 
هاي ما طلبگي است و ما  فرمودند بحث

در عالم طلبگي بحث و مباحثه داريم 
در عين حال نيز رفيق هستيم و بحث 
 .طلبگي به معناي كينه و كدورت نيست

كنند،  دوطلبه هميشه با هم بحث مي
 .ولي درعين حال رفيق نيز هستند

  
با وجود اظهار دوستی، شیخ  ٭

محمـــد یـــزدی بـــه هاشـــمی 
  :نی می تازدرفسنجا

 
فروردين، مهر نيوز گزارش  27در  

كرده است كه شيخ محمد يزدي، در 
اعضاي شوراي مركزي و  ديدار  با

، »امام خميني«معاونان كميته امداد 
در تعطيالت نوروزي : گفته است

فرصتي پيدا كردم و چيزهايي كه 
تواند ولي امر را محدود كند را  مي

و ديدم  بررسي و فهرستي را تهيه كردم
 ،برخي از اينها را در زمان ما

 :هاي بزرگ استفاده كردند شخصيت
فتواي شورايي، اجتهاد شورايي،    

المللي، حق حاكميت  هاي بين سازمان
و چيزهاي دهن پر كن ... كشورها و

علمي و فني كه نسل جوان ما را زود 
خواهند رهبري  گيرد؛ اين افراد مي مي

ها محدود  كشور را با اين همه توفيق
گويند خبرگان  كنند تا جايي كه مي

تواند زمان براي رهبري تعيين  مي
 .كند
رئيس جامعه «شيخ محمد يزدي،       

زمان كنوني  »مدرسين حوزه علميه قم
و  هرا سخت و دشوار توصيف كرد

در ظاهر امر زمان موفق و : ه استگفت
هاي خوبي داريم، اعتبار  پيشرفت

ولت و مجلس با شود، د جهاني بيشتر مي
هاي بين مراجع  هم رفيق شدند، فاصله

ها  و دولت برداشته شده و همه حرف
فهميم ولي دوست ندارم اين  را مي

تعابير را كه مثال رهبر شما، رهبر اسالم 
 .تنها و غريب است، استفاده كنم

روشن است كه به  :انقالب اسالمی
هاشمي رفسنجاني حمله مي كند و در 

نهائي و بي كسي خامنه همان حال، به ت
  .اي اعتراف مي كند

  

حکم جلب مهدی هاشمی ٭
  صادر شده است

 
فروردين، به گزارش  27در  

خبرگزاري فارس، متعلق به مافياهاي 
صدور حكم جلب مالي،  -نظامي 

مهدي هاشمي و قطعي شدن دستگيري 
وي خبري بود كه در جلسه مشترك 
رئيس قوه قضائيه و اعضاي كميسون 

  .مجلس اعالم شده استقضايي 
صدور حكم جلب مهدي هاشمي از     

جمله مطالبي است كه در جلسه 
اهللا صادق الريجاني  مشترك آيت

رئيس قوه قضائيه و جمعي از 
نمايندگان از جمله اعضاي كميسيون 

  . حقوقي و قضايي مجلس اعالم شد
بر پايه اين گزارش در اين جلسه      

مشترك تصريح شد كه در صورت 
وي بر  ،ورود مهدي هاشمي به كشور

  .اساس اين حكم دستگير خواهد شد
در اين جلسه درباره احتمال عدم     

مراجعت مهدي هاشمي به كشور و 
راههاي قانوني دستگيري وي مطالبي 

  .عنوان شده است
  
ســران : محمــد نبــی حبیبــی ٭

فتنه در پی راه انـداختن مـوج 
  :جدید فتنه اند

  
 بگزارش ايلنا، ،89فروردين  24در  

 محمد نبي حبيبي، در پايان نشست
دبيران اين حزبِ حاميِ دولت، با 
اشاره به سخنان اخير محمد خاتمي 
كه ادامه روند فعليِ مديريت كشور را 

زمينه ساز بحران هاي بزرگ "
: خوانده بود، گفت "اجتماعي

ها براي فشار بر  سياست آمريكايي"
تحريم  ايران، در سه ضلع مثلث تهديد،

و نارضايتي سياسي و نارضايتي 
شود، اگر اشخاصي  اقتصادي خالصه مي

مثل خاتمي مراقب نباشند و به بهانه 
هاي اجتماعي  بيني، دم از بحران پيش

و اقتصادي بزنند مطابق ميل دشمن 
البته برخي از دوستان . اند عمل كرده
هاي ننگيني را در  گيري وي موضع

ه خود سال گذشته در كارنامه سيا
دي  9العمل مردم در  دارند كه با عكس

از نخستين . بهمن مواجه گرديد 22و 
هايي براي توليد  روزهاي سال تالش

ما فكر . موج دوم فتنه صورت گرفت
كنيم اين موج با سد بصيرت مردم  مي

برخورد خواهد كرد و فقط روسياهي 
آن بر چهره كساني خواهد ماند كه با 

خواهند با  مي معارضه با دولت و نظام
 ".دشمنان اسالم همگرايي كنند

  
مــدعی » اصــول گــرا«ایــن  ٭

دیدار فراکسیون اقلیـت : است
با هاشمی، موسـوی، خـاتمی و 

باعــث گســتاخ شــدن  ،کروبــی
ه اسـت و موسـوی و اوباما شـد

خـــــاتمی و کروبـــــی معانـــــد 
  :!هستند

 
خبر آن الین  ،۸۷فروردین  ۲۷در  

محمود احمدی : گزارش کرده است
عضو فراکسیون انقالب  ،شغ بی

دیدار  :، گفته استاسالمی مجلس
فراکسیون اقلیت با هاشمی، 
موسوی، خاتمی و کروبی باعث 

او قول . گستاخ شدن اوباما شد
هاشمی رفسنجانی را نقد کرده 

  :است
در دیدار اخیر هاشمی رفسنجانی 

از و ا با نمایندگان و فعاالن سیاسی،
نظام فاصله گرفتن دل هاي دلسوزان 

ابراز نگراني كرده و خواستار نقش 
آفريني فعاالن سياسي براي ترميم 

  .ه بوداختالفات شد
خبر آن الين از احمدي بي غش       

شما به گفتگو ميان : پرسيده است
سياسيون براي تحقق اين امر اعتقاد 

هيچ : و او پاسخ داده است داريد؟
. كس مخالف گفتگو با منتقدان نيست

د بايد گفتگو كرد و با معاند اما با منتق
حتما  :خبر آن الين پرسيده است. نه

. شما تعريفي از منتقد و معاند داريد
مالك ها يا مصاديق طبقه بندي شما 

  چيست ؟
: و احمدي بي غش پاسخ داده است   

. بله تعريف معاند و منتقد روشن است
آقاي هاشمي انتظار دارد با همه 

ي و جنايت هايي كه موسوي، كروب
خاتمي مرتكب شده اند با آنها به 

آنها . عنوان فعاالن سياسي گفتگو كنيم
منتقدان افرادي . معاند هستند نه منتقد

 29هستند كه وقتي رهبري نظام در 
خرداد آن خطبه ها را قرائت كردند 
راه خود را از اصحاب فتنه جدا 

ما آنها را دوست مي دانيم و . كردند
من . ا گوش دادبايد به نقطه نظرات آنه

از همين جا سه بار به نظام و به مجلس 
هشدار مي دهم كه سران فتنه در حال 

بچه . سازماندهي مجدد خود هستند
هاي هاشمي كه فرار كرده بودند و 
هيچ كس هم با آنها برخورد نكرد بار 

 . ديگر فعال شده اند
اما : خبر آن الين به او گفته است    

يي براي آنها اعالم شد كه دستگاه قضا
پرونده تشكيل داده و خود آقاي 
هاشمي هم از اين امر استقبال كرده 

 .اند
بدانيد اگر : و او پاسخ داده است   

دادگاهي هم برگزار شود فرماليته 
كسي كه به راحتي از . خواهد بود

خارج وارد كشور مي شود و به جاي 
بند بخورد و  اينكه در فرودگاه دست

د، به ويالي شمال به زندان منتقل شو
تهران خود مي رود، ديگر چه 
دادگاهي براي او برگزار خواهد شد؟ 
آمدن بچه هاي هاشمي براي تجديد 

بارها گفته ام كه . قواي معاندان است
آقاي هاشمي مي خواهد خود و بچه 
هايش را نجات دهد كه سخناني از 

آنها . اين دست را مطرح مي كند
مي هم منفور هستند و خود آقاي هاش

اگر هر چه سريعتر به رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري عمل نكند و از مخالفان 
نظام اعالم برائت نكند، به سرنوشت 

او بايد بپذيرد كه . آنها دچار مي شود
مهدي مسئول ستاد اغتشاشات بوده 

 .  است 
باز هم مي گويم كه با مخالفان نظام     

دليل سخنان اخير . گفتگو بي معناست
ما در تهديد هسته اي خواندن اوبا

ايران، چيزي نيست جز اينكه عده اي 
از نمايندگان رفته اند دست انداخته 
. اند گردن موسوي، خاتمي و كروبي

اين عملكرد يك عده آدم سياسي كار 
كه ممكن است در مجلس هم باشند  - 
باعث شده تا اوباما گستاخ شود و  - 

 من نكته. ايران را تهديد هسته اي كند
اوال اصالحات مرد و آنچه . اي را بگويم

آمريكايي ها توسط يك سري آدم بي 
تقوا در دوران خاتمي انجام دادند و 
فقط در بعد فرهنگي كشور صد سال 
. عقب رفت ديگر تكرار نمي شود

دستگاه قضايي بايد جواب دهد كه 
چرا جوانان نپخته را گرفتند اما دانه 
ه درشت ها باقي مانده اند؟ چرا ب

شكايت نمايندگان مجلس از سران 
 اغتشاش رسيدگي نشده است؟  

  
الیــــاس نــــادارن خواســــتار  ٭

دستگیری رحیمی، معاون اول 
ـــر  ـــد و دفت ـــژاد ش ـــدی ن احم
ـــکایت  ـــژاد از او ش ـــدی ن احم

  :کرد

، سايت ابتكار 89فروردين  22در  
ماجراي الياس  : گزارش كرده است

نادران و محمدرضا رحيمي وارد 
هفته  .شده است مرجله جديدي

 - گذشته كه نماينده اصولگراي تهران
هاي اقتصادي  كه از منتقدين برنامه

دولت به ويژه درباره هدفمند كردن 
اي بي سابقه  به گونه - باشد ها مي يارانه

معاون اول رئيس  ،با طرح ادعاهايي
جمهور را به فساد اقتصادي متهم كرده 

 .و خواستار دستگيري وي شد
كه يك روز بعد از  اين موضوع   

رئيس جمهور تكذيب  سوي معاون اول
در راستاي مخالفت ”شد و به گفته وي 

هاي مقابله با مفاسد اقتصادي  با برنامه
 در روزهاي بعد نيز“ دولت ارزيابي شد

دولت  حيمي درر از سوي همكاران 
اسفنديار . هايي رو به رو شد با واكنش

رحيم مشايي و مجتبي هاشمي ثمره و 
ي اكبر جوانفكر از جمله كساني عل

بودند كه در اين مورد موضع گيري 
 .كردند 

خرين تحول در اين باره اكنون آدر    
جمهور خبر داد  معاون حقوقي رئيس

كه شكايتي از سوي اين معاونت عليه 
فاطمه  .الياس نادران تنظيم شده است

چنين  وگو با ايسنا هم بداغي در گفت
يه به دادسراي اين شكواي: داشتاظهار 

  .كاركنان دولت ارسال شده است
، جرس گزارش 89فروردين  27در  

كرده است كه بنابر حكم حكومتي 
خامنه اي، رحيمي از تعقيب قضائي 

  .معاف شد
بدين ترتيب، هر فساد  :انقالب اسالمی

و واليت » رهبر«و جنايت و خيانتي از 
 .مطلقه فقيه آغاز و به او فرجام مي يابد

  
ــی ٭ ــریعل ــن صــدای : مطه ای

پای استبداد است که به گـوش 
  :می رسد

 
به گزارش  ،۸۹فروردین  ۲۴در  

علی مطهری گفته  ،سایت تابناک
نوع برخورد دولت دهم با  :است

مجلس و قوه قضائیه پدیده ای 
ساله  ۳۱جدید است که در تاریخ 
مجلس، . انقالب اسالمی سابقه ندارد

قانونی را به نام هدفمند کردن 
رانه ها تصویب می کند و شورای یا

نگهبان نیز تأیید می نماید، اما 
دولت اعالم می کند که قابل اجرا 
نیست و اجرا نمی کنم و آنقدر 
پافشاری می کند بلکه آن را تغییر 

 .دهد
صورت ظاهر این کار یعنی    

استبداد، یعنی بی اعتباری مجلس و 
دموکراسی، یعنی یک بدعت 

ا همه کوتاه اگر در اینج. خطرناک
بیایند چه ضمانتی هست که این بال 

این صدای . بر سر سایر قوانین نیاید
پای استبداد است که به گوش می 
رسد و اگر این کار باب شود و تبدیل 

چیزی جز  ،به یک رویه گردد
 .بود استبداد نخواهد

  
ســردار ذوالقــدر در معاونــت ٭

  :جديد قوه قضاییه
 

ه رسالت ، روزنام89فروردين  23در  
معاون فرهنگي، : گزارش كرده است

اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه 
 .قضائيه بزودي منصوب مي شود

در پي اعالم تشكيل "به نوشته رسالت،
و راه اندازي معاونت اجتماعي، 
فرهنگي و پيشگيري از وقوع جرم در 
قوه قضائيه كه خبر آن روز چهارشنبه 

ه هاي گذشته در ستون شنيده ها و نكت
رسالت درج شد با خبر شديم رئيس 
قوه قضائيه مسئول جديد اين معاونت 

 ".را منصوب خواهد كرد
اخبار رسيده حاكي است كه محمد 

  باقر ذوالقدر مشاور فعلي رئيس قوه 
  

  7در صفحه 

 تسلیم یا سرکوب مضاعف ؟
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قضائيه محتمل ترين گزينه براي 
تصدي معاونت جديد قوه قضائيه مي 

 .باشد
ال حاضر گفتني است قوه قضائيه در ح

داراي اداره كل فرهنگي، اجتماعي و 
پيشگيري از وقوع جرم است كه 

وظايفي  عملكرد قابل توجهي مطابق
كه قانون اساسي براي قوه قضائيه در 
نظر گرفته است نداشته و رئيس قوه 
قضائيه تصميم گرفته براي افزايش 
كارايي در اين زمينه معاونت مستقلي 

  .به وجود بياورد
دستگاه قضائي كه  :میانقالب اسال

رئيس آن مي گويد وظيفه اش نه عدالت 
يم است، يكي از ژگستري كه دفاع از ر

دو آلت اصلي سركوب است و البته 
معاون فرهنگي، اجتماعيش هم بايد 

 .كسي چون ذوالقدر باشد
با ربطي كه خبرها و نظرها، در اين      

فصل با يكديگر جسته اند، روشن در مي 
ل جديد با دشمني ميان دو يابيم كه سا

جبهه مافياهاي . جبهه آغاز شده است
مالي كه خامنه اي آلت آنها  –نظامي 

يعني نتيجه . است، بنا بر سركوب دارد
جلسه مشهد، همچنان پيروي از راه برد  

  .است» النصر بالرعب«
احمدي بي غش پر از غش است و       

واقعيت را وارونه مي كند وقتي مي گويد 
با » نماينده هاي اصالح طلب«رديدا

هاشمي رفسنجاني و موسوي و خاتمي و 
كروبي موجب گستاخ شدن اوباما شده 

چرا كه واقعيتي كه در غرب . است
جملگي برآنند، فروكش كردن جنبش 
است كه اوباما را برآن داشته است به 
دنبال تهديد نظامي و مجازات اقتصادي 

وقتي : دليل واضحي نيز دارد. ايران برود
ملتي خود در باره سرنوشت خويش 

يم مافياها و ژتصميم نمي گيرد، ر
قدرتهاي خارجي جانشين او مي شوند و 

اما اين قدرتها . براي او تصميم مي گيرند
يا باج ستان هستند و يا در پي آنند كه 
اختيار ايران را بطور كامل از آن خود 

اما ادامه و گسترش جنبش درگرو . كنند
يم و درون ژناي بيرون از رگزينش فراخ

: ايران و برخورداري از سه استقالل است
يم و استقالل از قدرتهاي ژاستقالل از ر

خارجي و استقالل انسان ايراني در 
. گرفتن تصميم در باره سرنوشت خود

سخنان موسوي در اين مورد كه انديشه 
تصديق يك  ،راهنما متولد شده است

ي جنبش واقعيت است و اين امركه پيروز
در گرو گسترش از راه مشاركت جمهور 

. باز يك حقيقت است ،نستآمردم در 
اما اين دو واقعيت مي گويند جنبش نياز 
 ،به استقالل دارد و فقدان يكي از اين سه
. به ضرورت، فقدان هر سه استقالل است

يم واليت ژچرا كه فقدان استقالل از ر
تن دادن به محروميت از  ،مطلقه فقيه

 ،الل در گرفتن تصميم و بنابرايناستق
نداشتن از استقالل از قدرت خارجي 

بايد به اين امر كه دستگاههاي . است
يم ژتبليغاتي غرب حمايت مي كنند و ر

 ،لت فعل امريكا شدنآمتهم مي كند به 
. و از هر دو استقالل كامل جست. بها داد

اجراي بدون «موسوي در صحبت خود از
يز صحبت كرده ن» تنازل قانون اساسي

حال اين كه اجراي بدون تنازل . است
با توجه اين امر كه هيچ  ،قانون اساسي

بدون شرط و قيد  ،اصلي از قانون اساسي
جنبش نياز به . خود فريبي است ،نيست

ن بيان حقيقت آواقعيت چهارمي دارد و 
و شفاف و رعايت عوامل پيروز شدن 

  .است
خبرها و موضعگيريهاي قدرتهاي  

نقش تعيين : ي به ما مي گويندخارج
كه البد نبايد از  -كننده مردم ايران 

مردم قرقيزستان كمتر حق بر سرنوشت 
  :چيست -خود داشته باشند

  
  

ــي   ــت اتم ــد سياس نق
دو كنفـرانس   –اوباما 

  :مجازات ايران –
 

  
  

ــد  ــاری در نق ــرت پ روب
ــا ــی اوبام  :سیاســت اتم

اوبامــــا ســــالح اتمــــی 
اسرائیل را مخفی نگاه 

  :ردمی دا
  
 ،۲۰۱۰وریل آ ۷در  ،روبرت پاری   

اوباما » دكترين اتمي«مقاله اي در نقد 
نقد او واجد اين . انتشار داده است

  :نكات است
نيويورك تايمز دكترين اتمي اوباما  

را ستوده است اما از نقد اين وجه از 
آن، كه تهديد يك كشور فاقد سالح 
هسته اي، به سالم هسته اي است، انتقاد 

  .كرده استن
بهتر اين بود كه آقاي اوباما به      

مقابله اتمي با حمله اتمي بسنده مي 
نيويورك تايمز در سرمقاله خود . كرد

هيچ عقل «: آوريل خود  نوشته است 6
سالمي نمي تواند تصور كند امريكا 
سالح اتمي بر ضد كشور فاقد اين 

بنا بر اين، هيچ كشور  . سالح ، بكار برد
دليل استراتژيكي براي توليد   غير اتمي

  ».سالح هسته اي ندارد
دقيقا ًاما چرا اوباما ايران را استثناء      

مي كند و بكار بردن سالح هسته اي را 
كشوري كه قرارداد منع «بر ضد 

گسترش سالح هسته اي را رعايت نمي 
، مجاز مي گرداند؟ آيا حتي يك »كند

كشور فاقد سالح هسته اي ممكن است 
ف حمله اتمي امريكا بگردد  و نابود هد

  بگردد؟ 
ايران قرارداد منع گسترش سالح  

اين . هسته اي را امضاء كرده است
دولت تأكيد مي كند كه تنها قصدش 

اما بنابر . استفاده صلح آميز از اتم است
سياست اتمي اوباما، چون استدالل مي 
شود كه ايران در نهان قصد توليد بمب 

امريكا به خود حق مي  اتمي را دارد،
  .دهد به اين كشور حمله اتمي كند

استدالل اصلي امريكا اينست كه      
ايران پيش از شروع به ايجاد تأسيسات 

انس بين ژاتمي قم آن را به اطالع آ
. ي اتمي نرسانده استژالمللي انر

حقيقت اينست كه ايران در سپتامبر 
سال گذشته، زماني كه تأسيسات در 

د بودند و هنوز آماده بهره حال ايجا
برداري نشده بودند، ايجادشان را 

اگر بنا باشد هر .  اطالع داده است
كشوري كه بموقع ايجاد تأسيسات 
اتمي خود را اطالع نداد، مورد حمله 
اتمي امريكا قرارگيرد، چه بر سر دنيا و 

  امريكا خواهد آمد؟
در : نيويورك تايمز مي نويسد  

ي اوباما مورد انتقاد كنگره، دكترين اتم
سخت قرار گرفت چرا كه نسبت به 
ايران مي بايد بسيار سخت گيرانه تر 

در . اين اطالع صحت دارد. مي بود
حقيقت، اوباما تحت فشار وزير خارجه 

با وجود . و وزير دفاع خود نيز هست
اين، چرا مجهز بودن اسرائيل به سالح 

  اتمي را مسكوت گذاشت؟ 
روزنامه نيويورك  رئيس جمهوري و    

تايمز از اظهار اطالع در باره تسليحات 
هيچ . اتمي اسرائيل، ناتوان هستند

كشوري چون اسرائيل قرارداد منع 
گسترش سالح هسته اي را نقض نكرده 

نه تنها اسرائيل حاضر به امضاي . است
قرار داد منع گسترش سالح هسته اي 

خانه  زرادنشده است، بلكه بيشترين 
را ) مقايسه با اندازه كشور در(اتمي 

  . بوجود آورده است
هنوز مقامات اسرائيل از داشتن  

اما . اسلحه اتمي سخن نمي گويند
ترديد نيست كه اسلحه اتمي و به تعداد 

نه تنها مقامات اسرائيل . چند صد، دارد
از اظهار اين واقعيت كه اسرائيل اسلحه 

خودداري مي كنند و اتمي دارد 
از وجود اين اسلحه  هركس را پرده

برداشته است، به سختي مجازات كرده 
بلكه رؤساي جمهوري امريكا نيز اند، 

رادخانه اتمي اسرائيل را پنهان زوجود 
  . مي كنند

و حاال، روزنامه بزرگ نيويورك        
تايمز نيز وارد بازي پنهان كردن اسلحه 

زماني وجود . اتمي اسرائيل شده است
مي كند كه  اين اسلحه را پنهان

امنيت گفتگوي همه جانبه در باره 
علني كردن اين  خاورميانه، به

  . تسليحات و تعيين تكليف آنها دارد
اين توطئه سكوت، جنبه ديگري نيز  

دارد و آن اين كه مقامات امريكا، از 
جمله اوباما و مطبوعات اين كشور را 
  . در نظر جهانيان رياكار جلوه مي دهد

ا ايران را زير تهديد حمله اوباما، ب     
اتمي قراردادن، تنها به اين دليل كه 

اتمي قم را اطالع ديگر بناي تأسيسات 
بر وجود داده است و در همان حال، 

تسليحات اتمي اسرائيل چشم پوشيدن، 
اين اعتبار خويش است كه از بين مي 

  . برد
و همگان مي دانند كه امريكا وقتي  

مي ساختند  هند و پاكستان بمب اتمي
و حاضر به امضاي قرارداد منع گسترش 
سالح هسته اي نشدند، رويه اغماض در 

دانشمندان اتمي پاكستان . پيش گرفت
اسرار اتمي را به كشورهاي ديگر نيز 

با وجود اين سه كشور، . فروختند
اسرائيل و پاكستان و هند، در دكترين 
اتمي اوباما، مورد اشاره نيز قرار نگرفته 

  .اند
هرگاه اوباما براستي بخواهد به     

سياست يك بام و دوهوا كه دهها سال 
است، سياست خارجي امريكا گشته 
است، پايان دهد، مي بايد با اين سه 
كشور نيز همان رويه را درپيش گيرد 

هرگاه چنين . كه با ايران و كره شمالي
كند، اعتبار بدست مي آورد و از آن 

شمالي و حتي در گفتگو با ايران و كره 
  .روسيه و چين، بهرمند مي شود

در حقيقت، اوباما از دنياي واقعي      
به متحدان خودكامه . بي اطالع است

چسبيده است و استراتژي اتمي را 
  . بمثابه حربه تبليغاتي بكار مي برد

همراه با اوباما، نيويورك تايمز نيز       
به اين سه دولت خودكامه، اسرائيل و 

و هند، نه در اين مناسبت و نه  پاكستان
  . در هيچ مناسبت ديگري نمي پردازد

آيا كسي هست به  :انقالب اسالمی
 دركشوري زير تهديد: قاي اوباما بگويدآ

. حمله اتمي، سرمايه گذاري نمي شود
 50هم اكنون صحبت از بيكار شدن 

آيا حكومت . درصد از كارگران ايران است
ت بوش او مي خواهد دنباله رو حكوم

يم در تحميل سكوت به ژشود و دستيار ر
  ؟مردم ايران بگردد

  
اسرائیل ششمین قدرت اتمی  ٭

  :جهان
  

، خبرگزاري 2010آوريل  9در  
فرانسه از لندن گزارش كرده است كه 
نتان ياهو، نخست وزير اسرائيل، در 

آوريل، در كنفرانس واشنگتن  9تاريخ 
اسرائيل ششمين قدرت . شركت نكرد

اسرائيل . جهان ارزيابي مي شود اتمي
داشتن سالح اتمي را نه تصديق و نه 

  .تكذيب كرده است

متخصصان مؤسسه بين المللي      
مطالعات استراتژيك جونس كه 
موضوع كارش مطالعه وضعيت نظامي 
جهان و تحول آنست، بر آنند كه 

كالهك اتمي  300تا  100اسرائيل بين 
ي ژلواو با به روز كردن تكنو. دارد

اتمي، تسليحات اتمي خود را از 
ي ها برخوردار ژجديدترين تكنولو

تا حدودي همپايه انگلستان . مي كند
  .است
 200مؤسسه جونس بر اينست كه       

كالهك اتمي اسرائيل را موشكهاي برد 
 2و  برد متوسط جريكو  1كوتاه جريكو 

  .نندمي توانند حمل ك
 Nuclear Threat مؤسسه     

Initiative باني آن تد ترنر، باني كه
CNN  است، تعداد كالهكهاي اتمي

برآورد مي  200تا  100اسرائيل را 
  . كند
اسرائيل تنها كشور مجهز به سالح       

برنامه . هسته اي در خاورميانه است
، در 19۵0توليد بمب اتمي، در سال 

حكومت داويد بن گورين، تهيه شده 
سه به اين برنامه با كمك فران. است

محل تأسيسات . اجرا گذاشته شده است
اتمي در اطراف رآكتور اتمي ديامونا، 

  .در جنوب بيان نگو است
در واقع، سرمايه الزم  :انقالب اسالمی

براي اجراي برنامه توليد بمب اتمي 
يم شاه سابق تأمين كرده ژاسرائيل را ر

قرار و مدار سري براي برخوردار . است
اتمي نيز در ميان يم شاه از بمب ژشدن ر

 . بوده است
ــروي       ــه نيـ ــونس براينســـت كـ جـ

استراتژيك اسرائيل مجهـز بـه موشـك    
كيلومتر برد  4500است كه تا  2جريكو 

بـا   3دارد و يا مجهز به موشك جريكـو  
و نيز اسرائيل .  كيلومتر است 7800برد 

كـه   16مي تواند توسط شكاريهاي اف 
امريكا در اختيـارش قـرارداده اسـت،    

و . دفهاي خود را بمباران اتمي كنـد ه
بــاز، مــي توانــد از دريــا، توســط زيــر 
دريائي دست به حملـه موشـك اتمـي    

البته هرگاه پايگاه موشكي اش در . بزند
  . زمين مورد حمله قرار گيرد

  
و 1999اسرائيل توانست در سالهاي      

، سه زير دريائي از نوع دولفين و 2000
ريائي ها اين زير د. ديزلي تهيه كند

مي توانند موشكهاي كروئيز قادر به 
حمل كالهك اتمي را بسوي هدف 

  .پرتاب كنند
افزون بر اين، كارشناسان مي       

گويند اسرائيل سالح اتمي تاكتيكي نيز 
  . توليد كرده است

: برخي از تحليل گران مي گويند       
اسرائيل احتماال ًبيشترين و اگر نه 

خود را به  تمامي اسلحه هسته اي
. نگاهداري مي كندژ حالت آماده مونتا

واپسين گزارش جونس توضيح مي 
كردن اين اسلحه ظرف ژ دهد كه مونتا

  .يك روز انجام مي گيرد
نتان ياهو، نخست وزير اسرائيل،       

بناگهان از سفر به واشنگتن براي 
شركت در كنفرانس اتمي خودداري 

 زيرا نمي خواست تسليحات اتمي. كرد
اسرائيل مطرح شود و او ناگزير از 

معاون او در . توضيح در اين باره شود
عدم شركت . كنفرانس شركت كرد

نتان ياهو، گوياي انزواي بين المللي 
  .اسرائيل ارزيابي شد

دانستني است كه اردوغان، نخست  
وزير تركيه و نيز دولت مصر گفته 
بودند ضرادخانه اتمي اسرائيل را در 

  .رح خواهند كردكنفرانس مط
اسرائيل  و پاكستان : اوباما نيز گفت 

مي بايد به قرارداد منع گسترش اسلحه 
  .اتمي بپيوندد

  

ـــا  ۳ ـــت الزم  ۵ت ســـال وق
اســت کــه ایــران بــه ســالح 

مبادلـه  -اتمی مجهز شـود
  :به شرط تضمین

  
مجهـز شـدن : سگیتروبرت  ٭

ایــران بــه بمــب اتمــی اجتنــاب 
  :ناپذیر نیست

  
، به گزارش 2010آوريل  11در  

، گيتسرويتر، در اين تاريخ، روبرت 
وزير دفاع امريكا، در ديدار با 

: گفته استNBCNewsمطبوعات در 
ايران هنوز توانا به توليد بمب اتمي 
نيست و حكومت امريكا به اين نتيجه 
نرسيده است كه نمي توان مانع از 
. توليد بمب اتمي توسط ايران شد

تواند، در حكومت امريكا هر كار ب
جلوگيري از مجهز شدن ايران به 

با وجود اين، .  سالح اتمي، مي كند
بايد گفت كه ايرانيان برنامه اتمي خود 
را به پيش مي برند و در اين زمينه 

گرچه . پيشرفت كرده اند و مي كنند
روند اجراي برنامه كند شده است، اما 

  . رو به پيش است
ما مي برخي از منتقدان سياست اوبا     

گويند نگران آنند كه سياست اوباما از 
جلوگيري از مجهز شدن ايران به 
سالح اتمي به مهار ايران مجهز به سالح 

  . اتمي تحول كند
احتمال دارد قطعنامه : گفت گيتس      

چهارمي حاوي مجازاتها عليه ايران به 
امريكا و . شوراي امنيت تسليم شود

كشورهاي ديگر همچنان خواهند 
شيد ايران را متقاعد كنند كه به راه كو

در همان حال، با وضع و . خطا مي رود
اجراي  مجازتها و دفاع موشكي بيشتر و 
ديگر همكاريهاي نظامي با كشورهاي 
منطقه خليج فارس، به ايران فشار وارد 

در پايان روز، آنچه واقع . مي كنيم
خواهد شد اينست كه ايراني ها به اين 

ه امنيت آنها، بدون نتيجه مي رسند ك
داشتن سالح اتمي بهتر تأمين مي شود 

  . تا با داشتن آن
  
سال  ۵تا  ۳ایران احتماال ً  ٭

زمان الزم دارد تا بمب اتمی 
  :خود را بسازد

  
، رويتر از 2010آوريل  14در  

مؤسسات : واشنگتن گزارش كرده است
اطالعاتي امريكا به اين ارزيابي رسيده 

يك سال نمي اند كه ايران ظرف 
اما از . تواند بمب اتمي خود را بسازد

سال آينده، به  ۵تا  3لحاظ فني، ظرف 
  . اين كار توانا مي شود

اين گزارش زماني در حال آماده     
شدن است كه پرزيدنت اوباما چين را 
تحت فشارقرارداده است براي اين كه 

  . با مجازات ايران موافقت كند
كميسيون  جان هارمن، رئيس زن     

امنيت و اطالعات مجلس نمايندگان 
تجديد ارزيابي : امريكا، به رويتر گفت

سازمانهاي اطالعاتي امريكا در باره 
. برنامه اتمي ايران، اساسا ً كامل است

اما دانسته نيست آيا بعد از تسليم 
گزارش به رئيس جمهوري، برخي از 
  . قسمتهاي آن قابل انتشار هست يا خير؟

ل پترايس، فرمانده قواي امريكا نراژ     
: در خاور و آسياي ميانه، مي گويد

برنامه اتمي ايران تمامي كشورهاي 
منطقه را نگران كرده است و امريكا ، 
همراه با متحدان خود، به سرعت در 
.  تدارك تجهيزات دفاع منطقه است

كشورهاي عرب منطقه به تكرار مي 
 گويند كه از بابت برنامه اتمي ايران

  .نگران هستند
  

  8در صفحه 

 یم یا سرکوب مضاعف ؟تسل
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در حكومت بوش، سازمانهاي      
اطالعاتي امريكا گزارش كردند كه از 

، ايران برنامه توليد بمب 2003اواخر 
اينك، بر سر . اتمي را رها كرده است

اين كه از چه تاريخ، ايران به اجراي 
برنامه توليد بمب اتمي باز پرداخته 
ها است، ميان كارشناسان اين سازمان

، 2007در .  اختالف نظر وجود دارد
اين سازمانها به اين ارزيابي معتدل 

، در سال »احتماال ً«رسيدند كه ايران، 
مي تواند اورانيوم با درجه باال  2015

  .غني كند
علت تأخير مشكل فني است كه       

در نطنز چند . ايران با آن روبرو است
نصب كرده است اما ژ هزار سانتريفو

طور كامل نمي تواند كار اين هنوز ب
  . ها را همساز كندژ سانتريفو

با وجود قول وزير دفاع، بنا بر       
قول دستياران درياساالر مولن، رئيس 
ستاد ارتش امريكا بر اينست كه ايران 
مي تواند ظرف يك تا سه سال بمب 

  . اتمي بسازد
مقامات سازمانهاي اطالعاتي مي    

چند هفته  گويند گزارش نهائي ظرف
تا چند ماه آينده تهيه و تسليم رئيس 

پرزيدنت . جمهوري امريكا مي شود
اوباما مي تواند، همچون بوش، 
گزارش را بصورت قابل انتشار درآورد 

  .و انتشار بدهد
سازمانهاي : هارمن به رويتر گفت     

اطالعاتي بر اين نظر هستند كه اجراي 
ر برنامه اتمي ايران ممكن است به تأخي

تأخير انداختن اجراي اما به . افتد
آن نيست كه وضع  برنامه دليل

مجازاتهاي سخت عليه ايران، از سوي 
  .جامعه بين المللي، بعمل نيايد

به تأخير انداختن احتمالي، دو      
يكي : دليل مي تواند داشته باشد

تصميم مقامات ايران و ديگري توانائي 
رار هر دو دليل مي بايد مد نظر ق. فني

مجازاتهائي كه ما وضع مي . گيرند
كنيم مي بايد آنها را متقاعد كند كه 
رها كردن اجراي برنامه توليد بمب 

  .اتمي بسود آنها است
  
ایران می گوید آماده مبادله  ٭

درجه با اورانیوم  ۵/۳اورانیوم 
درجه است بشرط تضیمن  ۲۰
  :ی اتمیژانس بین المللی انرژآ

  
برگزاري ، خ2010آوريل  13در  

آلمان گزارش كرده كه ايران گفته 
آماده مبادله اورانيوم است به : است

ي ژانس بين المللي انرژشرط اين كه آ
درجه را به  20اتمي تحويل اورانيوم 

علي اكبر صالحي، . ايران، تضمين كند
ما : انس اتمي ايران گفته استژرئيس آ

درجه  5/3آماده ايم يك تن اورانيوم 
ي ژنس بين المللي انراژرا تحويل آ

اتمي بدهيم  بشرط اينكه دست به اين 
كيلو  100اورانيوم زده نشود تا وقتي ما 

  . درجه را دريافت كنيم 20اورانيوم 
خبرگزاري يادآور شده است كه      

كشور  6در ماه اكتبر سال پيش، 
كيلو  1200موافقت كردند ايران 

پس از . اورانيوم به روسيه تحويل بدهد
درجه غني  20روسيه آن را تا  آنكه

كرد، تحويل فرانسه بدهد و فرانسه آن 
را در لوله هاي مخصوص وارد و 

انس و ژآن زمان، آ. تحويل ايران دهد
كشورهاي ششگانه نپذيرفتند مبادله در 

  . ايران انجام بگيرد
ما اعتماد : اينك صالحي مي گويد     

. خود را به غرب از دست داده ايم
تماد برجا بود، مبادله بدون اگر اين اع

  . مشكل انجام مي شد
ايران، در ماه فوريه، غني سازي       

اما . درجه آغاز كرد 20اورانيوم را تا 
اينك به دليل اقتصادي، ترجيح مي 

درجه را با اورانيوم  5/3دهد اورانيوم 
  . درجه مبادله كند 20

در حال حاضر، براي  :انقالب اسالمی
وع رآكتور اتمي تهران، رآكتورهائي از ن

تنها فرانسه است كه مي تواند اورانيوم 
درجه را وارد لوله هاي مخصوص  20

. كند تا بتواند بعنوان سوخت بكار رود

كشورهاي ديگري هم كه اين گونه 
رآكتورها را دارند، به فرانسه مراجعه مي 

بنا بر اين، بر فرض كه ايران . كنند
ند، براي درجه غني ك 20اورانيوم را تا 

آنكه بكار بردني باشد، مي بايد تحويل 
  .فرانسه دهد

  
های ژایران سانتریفو: صالحی٭ 

  :نسل سوم را ساخته است
  

، صالحي، رئيس 89فروردين  20در  
: ي اتمي ايران گفته استژانس انرژآ

هاي ژي توليد سانتريفوژايران تكنولو
اين . نسل سوم را كامل كرده است

برابر سرعت  6تي ها با سرعژسانتريفو
هاي معمولي، اورانيوم غني ژسانتريفو
  . مي كنند

وزارت خارجه امريكا درجا، توليد      
. ها را محكوم كردژاين سانتريفو

سخنگوي وزارت خارجه امريكا، فيليپ 
پيشرفت فني ايران در : كرولي، گفت
هاي نسل سوم حاكي ژتوليد سانتريفو

 اين) توليد بمب اتمي(از مقاصد سوء 
ايران : او همچنين گفت.  دولت است

درجه  20از غني سازي اورانيوم تا 
  . ناتوان شده است

  
دو  كنفــرانس  در  بــاره  

اتم، يكـي در واشـنگتن و    
  !:ديگري  در تهران؟

  
 ۴۷در کنفرانس واشنگتن  ٭

رئیس جمهوری و نخست وزیر 
شرکت کردند و متعهد شدند 
مانع دسترسی تروریستها به 

  :زات اتمی شوندمواد و تجهی
  

 13(به گزارش خبرگزاري فرانسه  
از واشنگتن گزارش ) 2010آوريل 

نفر از رؤساي  50كرده است كه حدود 
دولتها و يا حكومتها در يك كنفرانس 
درباره امن كردن تمامي مواد و 
تجهيزات اتمي، گرد آمدند و متعهد 

سال، از راه همكاري با  4شدند ظرف 
زات اتمي را از يكديگر، مواد و تجهي

دور » تروريسم بين المللي«دسترس 
در اجتماع سران، باراك . نگاه دارند

اوباما، رئيس جمهوري امريكا، پس از 
كشور جهان  ۵٠تعهدي كه سران 

سپردند، جهان را مطمئن تر توصيف 
در پايان كنفرانس دو روزه، در . كرد

آوريل، در كنفرانس مطبوعاتي، او  13
ابيري كه اتخاذ به يمن تد« : گفت

كرديم، ملت امريكا امنيت بيشتري 
خواهد يافت و مردم دنيا امن تر 

  ». خواهند زيست
در بيانيه پاياني كنفرانس، سران      

دولتها و حكومتها متعهد شدند، به يمن 
سال  4همكاري با يكديگر، ظرف 

تمامي مواد اتمي  را كه دسترسي به 
آنها مشكل نيست را تحت مهار كامل 
  . در آورند و امنيت اتمي را بيشتر كنند

بعد از شيلي، اوكراين و بعد كانادا و  
مكزيك پذيرفتند كه اورانيوم غني 
شده با درجه باالي خود را، در امريكا 
. و روسيه، در پناهگاه قرار دهند

شركت كنندگان همچنين پذيرفتند 
كه نيروگاههاي اتمي خود را كه با 

رجه باال مي اورانيوم غني شده با د
باشد را به رآكتورهايي بدل كنند كه 
سوختشان اورانيوم غني شده با درجه 

امريكا و كانادا كشورهاي . پائين است
جهان را فراخواندند سرمايه اي به 

ميليارد دالر براي به انجام  10مبلغ 

رساندن تعهد سران كشورها بر تأمين 
  .امنيت اتمي جهان، فراهم آورند

ما تأكيد كرد كه خطر باراك اوبا 
در : حمله اتمي افزايش يافته است

حقيقت، خطر جنگ اتمي ميان 
كشورها كاهش يافته اما خطر يك 

او . حمله اتمي افزايش يافته است
گفت شبكه هاي القاعده در كار بدست 
آوردن مواد و تجهيزات اتمي براي 

يك سالح .  توليد بمب اتمي است
كافي  اتمي به وزن و اندازه يك سيب

  . است براي اين كه ميليون نفر را بكشد
در عين حال، اوباما، در مقام رفع  

نگراني سران كشورهايي كه نگران 
افتادن سالح اتمي پاكستان به دست 
افراط گرايان هستند، اطمينان داد كه 

  .امنيت اين سالح تأمين شده است
: نزديك تر شدن روسيه و امريكا 

گتن، اينكه پيروزي ديگر براي واشن
دميتري مدودو، رئيس جمهوري روسيه 
تغيير جو ميان دو كشور امريكا و روسيه 

وزير خارجه روسيه، توافق . را ستود
اوباما و مدودو را در باره كاستن از 

موفقيتي «ضرادخانه اتمي دو كشور، 
روسيه : توصيف كرد و گفت» واقعي

ميليارد  دالر صرف حذف  5/2
دفاعي خود خواهد پلوتونيوم از برنامه 

  .كرد
كنفرانس سران، صحنه تهاجم  

ديپلماتيك وسيع امريكا بر ضد ايران 
كوشش اوباما بر اين بود كه : نيز شد

سران كشورهائي كه نمايندگان 
كشورهاشان عضو شوراي امنيت بودند، 
از موضع او در باره ايران حمايت 

در اين باره، نيكوال ساركوزي از .  كنند
در . حمايت كرد موضع اوباما

كنفرانس، او پي درپي، نسبت به 
خطري كه مجهز شدن ايران به سالح 
. اتمي، براي دنيا دارد، هشدار مي داد

مجازاتها بر ضد ايران در ماه آوريل و 
يا مه، بتصويب شوراي امنيت خواهند 

  .رسيد
بعد از ديدار اوباما با هو جين تائو،      

ري آوريل، با رئيس جمهو 12در روز 
موافقت چين : چين، در واشنگتن گفت

براي پيشرفت در تهيه و پيشنهاد 
مجازاتها عليه ايران به شوراي امنيت  

  . را بدست آورده است
آوريل، براي نخستين بار،  13عصر      

چين، از زبان معاون وزارت خارجه، 
ايده هاي «آماده است در باره : گفت
 براي پيشنهاد به شوراي امنيت،» جديد

در عين . كشور ديگر گفتگو كند 5با 
حال، او توضيح داد كه چين همچنان 
گزينه گفتگو با ايران را بهترين گزينه 

  . مي داند
، در 2012دومين اجالس سران، در  

سئول، پايتخت كره جنوبي تشكيل 
با توجه به برنامه توليد . خواهد شد

سالح اتمي كره جنوبي، انتخاب سئول 
  . سخت گويا است

  
کنفرانس تهران  و هدف از ٭

تشکیل در روزهای بعد از 
  :کنفرانس واشنگتن

  
، لوموند و 2010آوريل  17در  

  :خبرگزاري فرانسه گزارش كرده اند
در كنفرانس تهران، كشورهاي غرب  

وزير خارجه  8در آن، . حضور نداشتند
عراق و سوريه و لبنان و عمان و (

ارمنستان و تركمنستان و افريقاي 
كشور ( Swazilandمركزي و 

كوچك افريقائي واقع ميان افريقاي 
و معاون وزارت ) جنوبي موزامبيك

خارجه روسيه و قطر و امارات متحده 
عربي و دستيار وزير خارجه چين، 
رئيس سازمان كشورهاي اسالمي و 

ي اتمي ژانس بين المللي انرژنماينده آ
  .در اين كنفرانس شركت كرده بودند

آوريل، در  17اد، در احمدي نژ 
سخنراني افتتاحيه اين كنفرانس، 

يك ارگان بين المللي : پيشنهاد كرد

مستقل تشكيل شود و خلع سالح اتمي 
را تصدي و مانع از انتشار اسلحه اتمي 

او خواستار لغو عضويت امريكا در . شود
  .ي اتمي شدژانس بين المللي انرژآ

 بنا بر پيشنهاد او، اين ارگان بين     
المللي مي بايد اختيارات كامل داشته 
باشد و اين اختيارات را مجمع عمومي 

كار اين . سازمان ملل به آن بدهد
ارگان تهيه و اجراي طرحهاي الزم 
براي از بين بردن سالح هسته اي در 
جهان و جلوگيري از انتشار اين سالح 

كشورهائي كه سالح . خواهد بود
الح را هسته اي دارند و آنها كه اين س

بكار برده اند، بخصوص امريكا، مي بايد 
ي ژانس بين المللي انرژاز عضويت آ

  .اتمي معاف شوند
تجديد نظر در قرارداد منع        

گسترش اسلحه اتمي مي بايد توسط 
كشورهائي انجام شود كه استقالل 
دارند و سالح هسته اي ندارند تا كه 
 تهيه قرارداد عادالنه و منصفانه اي ميسر

  .شود
قبل از اين كه احمدي نژاد  

يم ايران، ژرهبر رسخنراني كند، پيام 
در اين پيام . علي خامنه اي، قرائت شد

او تأكيد كرد كه بكار بردن سالح هسته 
اي ممنوع است زيرا اسالم آن را 

تنها دولت امريكا است . حرام مي داند
. كه مرتكب جنايت اتمي شده است

ن دروغ مي تنها جنايتكار اتمي جها
گويد وقتي خود را مخالف انتشار 

زيرا . سالح هسته اي وانمود مي كند
هيچگونه تدبير جدي در اين باره 

  .اتخاذ نكرده است
مشكل اين جا است كه  :انقالب اسالمی

دراسالم خامنه اي و همانندهاي او، 
گرچه خوردن گوشت مرده حرام است، 
. اما در مقام اضطرار، واجب مي شود

اي واليت مطلقه دارد و مي تواند  خامنه
توحيد را نيز تعطيل كند چه رسد به 
حالل كردن حرامي كه توليد بمب اتمي 

  .باشد
  
نامه احمدی نژاد به اوباما، ٭

به  گیتسدر ماه مارس و نامه 
  :انویهژاوباما در ماه 

  
، سخنگوي 2010آوريل  17در  

شوراي امنيت ملي امريكا تصديق كرد 
د در ماه مارس، نامه اي كه احمدي نژا

  . به اوباما نوشته است
در همان تاريخ، احمدي نژاد در      

تلويزيون ايران گفته بود نامه اي به 
او به ايرنا گفته بود . اوباما نوشته است

و . بزودي متن نامه انتشار خواهد يافت
در نامه به او خاطر : توضيح داده بود

 نشان كردم كه از تغيير استقبال مي
كنيم ولي هيچگونه تغيير جدي نمي 

برنامه اتمي ايران فعالً يك عذر . بينيم
يا اين : امريكا دو انتخاب دارد. است

سياست غلط را ادامه مي دهد و يا با 
البته همكاري . ايران همكاري ميكند

  .براي هر دو كشور بهتر است
، خبرگزاري 2010آوريل  20در       

ن رحم: آلمان گزارش كرده است
مهمان دوست، سخنگوي وزارت 
خارجه ايران، توضيح داده است كه 

انساني و صادقانه  نامه احمدي نژاد 
بوده و او از رئيس جمهوري امريكا 
خواسته است روابط دو كشور بهبود 
يابد و به او اطمينان داده است كه 

  .ايران در صدد مقابله با امريكا نيست
اوباما  در واشنگتن، فرستادن نامه به     

و سخن گفتن از آن و محتواي آن، 
كوششي تلقي مي شود كه ايران بكار 
مي برد تا مگر كشورهاي مردد را از 
رأي دادن به قطعنامه حاوي 
مجازاتهاي جديد بر ضد ايران، باز 

در حقيقت، كنفرانس واشنگتن . دارد
گوياي اعتباري است كه اوباما در 
سطح جهان بدست آورده است و 

تهران انزواي بين المللي  كنفرانس
  . ايران را گزارش مي كند

و مصاحبه احمدي نژاد روزي بعد      
دقيقه اي اوباما با هو جين  90از ديدار 

تائو، رئيس جمهوري چين، انجام 
در پي ديدار دو رئيس . گرفت

جمهوري، چين به ديپلماتهاي خود در 
شوراي امنيت دستور داد در باره تهيه 

دي كه بايد تسليم شوراي قطعنامه جدي
كشور  5امنيت شود، با ديپلماتهاي 

  . ديگر همكاري كنند
در باره ديدارش با رئيس جمهوري      

آنچه به او  و ديگر : چين، اوباما گفت
رهبران كشورها گفتم اين است كه 

گفتگوها بايد . كلمه ها معني دارند
من مي خواهم، ما . نتايجي ببار آورند

ت به پيش برويم و پيامي باهم و با سرع
به ايران بفرستيم تا كه اين كشور 

  . محاسبه ديگري بعمل بياورد
، نيويورك 2010آوريل  19در  

تايمز خبر ارسال نامه اي از سوي 
، وزير دفاع امريكا به گيتسروبرت 

رئيس جمهوري اين كشور را انتشار 
وزارت بنا بر خبر نيويورك تايمز، . داد

ستراتژي مؤثر و دراز دفاع از فقدان ا
مدت امريكا نسبت به برنامه اتمي 

مقامات  .ايران، اظهار نگراني شده است
وزارت دفاع كه نخواسته اند نامشان 
برده شود، نامه وزير دفاع به رئيس 

توصيف كرده » هشدار«جمهوري را 
  .اند
نگارش اين نامه سبب شد كه      

وزارت دفاع و وزارت خارجه و كاخ 
ازمانهاي اطالعاتي امريكا در سفيد و س

پي تهيه سناريوهاي جديدي براي 
.  تسليم به رئيس جمهوري شوند

سناريوهاي در دست مطالعه، از جمله، 
عمليات نظامي سري بر ضد ايران است 
هرگاه مجازاتهاي بين المللي بجائي 

  . نرسند
در همان تاريخ، وزارت دفاع خبر  

نيويورك تايمز را تكذيب كرد و 
ضيح داد كه گزارش وزارت دفاع تو

به رئيس جمهوري، اقداماتي را كه مي 
بايد انجام بگيرند، درجه و زمان بندي 

به سخن ديگر از فقدان . كرده است
استراتژي سخن بميان نبوده و از 
پيشنهاد استراتژي سخن بميان بوده 

  . است
در همين روز، درياالسار مولن،    

: گفترئيس ستاد ارتش امريكا نيز 
حمله نظامي به تأسيسات اتمي ايران، 
موجب تأخير در اجراي برنامه اتمي 
اين كشور مي شود و امريكا نقشه اين 

  .حمله را تهيه كرده است
و مك كين، رقيب انتخاباتي اوباما  

: از حزب جمهوريخواه، نيز، گفته است
نياز به خبر نيويورك تايمز نداشتم تا 

ي در باره بدانم امريكا سياست منسجم
مجازاتهاي اقتصادي و . ايران ندارد

تهديد به حمله نظامي، در حكومت 
امريكا مي بايد . بوش  نيز نتيجه نداند

وارد عمل بشود و جلوي مجهز شدن 
  .ايران به سالح اتمي را بگيرد

  
رشـته  ۵گفتگوها بر سر  

ــران در چــه  مجــازات ای
  :مرحله ای هستند؟

  
ــــــــورهای  ٭ ــــــــه  ۱+ ۵کش ب

» بسیارســـازنده«گفتگوهـــای 
 ،خــود در بــاره مجــازات ایــران

  :پرداختند
  
، خبرگزاري 2010آوريل  14در   

فرانسه از نيويورك گزارش كرده 
است كه شش كشور بزرگ گفتگوهائي 
را در باره مجازات ايران انجام دادند 
  . كه آن را بسيار سازنده توصيف كردند

  
  9در صفحه 

 تسلیم یا سرکوب مضاعف ؟
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اما ديپلماتها ترديد دارند كه متن 
قطعنامه اي كه مي بايد به شوراي 
امنيت تسليم شود، به زودي آماده 

  .گردد
سفير چين در سازمان ملل متحد، لي  

ما تنها : بائودونگ، به خبرنگاران گفت
يك گفتگوي بسيار سازنده انجام 

از گفتگو در پشت درهاي بسته . داديم
  .تنها اين يك جمله به بيرون درز كرد

حاال ما بهتر از : سفير ادامه داد      
ما به . مواضع يكديگر آگاهي جسته ايم

  . اين گفتگو ادامه خواهيم داد
سفيران انگلستان و روسيه و نيز      

  . توصيف كردند» سازنده«گفتگوها را 
 6پيش از اجالس نمايندگان       

كشور  4كشور، ديپلماتها گفته بودند 
غربي مي كوشيده اند دو كشور روسيه 

  . ا با وضع مجازاتها موافق كنندو چين ر
ديپلماتي كه از : قلمرو مجازاتها 5 

بر : گفگوها آگاهي دارد، مي گويد
قطعنامه پيشنهادي روي ميز مذاكره، 

 5اين قطعنامه شامل . امريكا قرار داشت
ممنوعيت  – 1: رشته مجازاتها است

ممنوعيت  – 2فروش اسلحه به ايران و 
ز ايران و سرمايه گذاري در نفت و گا

تفتيش كشتي هائي كه به ايران بار   – 3
تحريم هاي پولي و  – 4مي برند و 

تدابير بر ضد سپاه  – 5مالي و 
  .پاسداران

اما ديپلماتهاي ديگر مي گويند كه      
گفتگوها ادامه پيدا كنند و بسا تهيه 

  . وئن به طول بكشدژقطعنامه تا ماه 
در واشنگتن، سخنگوي وزارت  

امريكا ابراز ترديد كرد كه خارجه 
كشور ايران را متقاعد  6گفتگوهاي 

كند كه جهت برنامه اتمي خود را 
اما كشورهاي ما مي بايد به . تغيير دهد

كوشش خود براي جلوگيري از مجهز 
. شدن ايران به بمب اتمي ادامه دهند

فيليپ كرولي، سخنگوي وزارت 
ما با نظر آنهائي كه مي : خارجه افزود

ميدانيد، اين مجازاتها بي اثر : گويند
اما نه گفت ملتها . هستند، مخالف هستيم

مي بايد ايران را مجازات كنند بلكه 
هر ملتي حق دارد ايران را : گفت

متقاعد كند جهت فعاليت اتمي خود را 
او با اشاره به موضع تركيه، . تغيير دهد

متحد امريكا، كه موافق وضع مجازاتها 
. بر زبان آورد نيست، اين جمله را

برزيل نيز ترديد دارد كه مجازاتها مؤثر 
تركيه و برزيل خواهان ادامه . افتند

  .گفتگوها با ايران هستند
رارد آرود، سفير فرانسه در سازمان ژ 

ما بر اساس پيشنهاد امريكا، : ملل گفت
هر . گفتگوهاي خود را شروع كرديم

شش كشور با ادامه گفتگوها موافقت 
وارد گفتگو در باره چند و ما . كردند

چون مجازاتها شده ايم و داريم به 
  .پيش مي رويم

ويتالي چوركين، سفير روسيه در       
كشور  6نمايندگان : سازمان ملل گفت

در آينده اي بسيار نزديك اجتماع مي 
كنند و به گفتگوهاي خود ادامه مي 

  .دهند
در واشنگتن، معاون وزير خارجه       

، ويليام برنس، بر مور سياسيدر اامريكا 
عاجل بودن وضع و اجراي مجازاتهاي 

او در كميته خدمات . جديد تأكيد كرد
ما سخت مي : نظامي سناي امريكا گفت

كوشيم تدابير مشخصي اتخاذ شوند كه 
بتوانند بمثابه پلتفورم براي سخت تر 
كردن و توسعه دادن به مجازاتهاي 
جديد بكار رود و مراكز قدرت در 

يران را كه به بيشترين احتمال، بر ا
محاسبات استراتژيك ايران نقش 

  . دارند، هدف بگيرد
روسيه و چين با : ديپلماتها مي گويند 

تحريم سرمايه گذاري در نفت و گاز 
و به احتمال زياد . ايران مخالف هستند

با تفتيش كشتي ها بخاطر اطمينان از 
اين كه تجهيزات اتمي به ايران نمي 

  . ، موافقت نخواهند كردبرند
  
ایران در جسـتجوی دوسـت  ٭

بــرای فــرار از مجازاتهــا درپــی 

ـــا اعضـــای شـــورای  گفتگـــو ب
  :امنیت است

  
آوريل، كاترين باتلر، سر دبير  19در  

خارجي روزنامه ايندپندنت انگليس، از 
  :تهران گزارش كرده است

ديشب، در پايان كنفرانس دو روزه  
يلمي از خلع سالح اتمي تهران، ف

نشان  1945بمباران هيروشيما در 
تصاوير كودكان چيني كه بر . دادند

اثر سوختن مي مردند، قوت مي بخشيد 
يم ژبه پيام آيت اهللا خامنه اي، رهبر ر

و پرزيدنت احمدي نژاد به مدعوين به 
امريكا تنها جنايتكار اتمي : كنفرانس

و ايران بمب اتمي را غير » جهان است
  . داخالقي مي دان

اجالس دو روزه تهران را امريكا و  
انگلستان قابل اعتناء ندانستند و آن را 
كوششي از سوي ايران براي منصرف 
كردن توجه ها از برنامه اتمي خود و 
تقالي كودكانه براي رقابت با اجتماع 

كشور توصيف كردند كه  47سران 
ايران و .  اوباما در واشنگتن ترتيب داد

ن اجتماع دعوت كره شمالي به اي
  .نشده بودند

كشور اروپائي كسي در  27از      
. كنفرانس تهران شركت نكرد

كنفرانسي به شركت نمايندگاني از 
كنكري و  –تركمنستان و گينه 

سوازيلند نمي تواند ايران را از بند 
مجازاتهائي رها كند كه امريكا مي 

  . خواهد سخت باشند
رخي با وجود اين، ايران با حمايت ب 

از كشورهاي پيشرفته كه از سياست 
يك بام و دو هوا خسته شده اند، مي 

از چين و . خواهد از مجازاتها بگريزد
روسيه نماينده در كنفرانس تهران 

در مورد چين، . شركت كرده بودند
از . نماينده پائين ترين سطح را داشت

سه كشور اوگاندا و تركيه و لبنان، 
نيت نيز اعضاي غير دائمي شوراي ام

  . نماينده به كنفرانس اعزام شده بود
آوريل، شب هنگام  18كنفرانس در     

با فراخواندن جهانيان به . پايان يافت
تجديد قرارداد منع گسترش سالح 

انس بين ژهسته اي و تحت تفتيش  آ
ي اتمي قرار گرفتن ژالمللي انر

  . تأسيسات اتمي اسرائيل
معني  قطعنامه كنفرانس تهران، بالقوه 

زيرا  در ماه آينده، . دار است
كشور در نيويورك  200نمايندگان 

گرد مي آيند تا قرار داد منع گسترش 
سالح هسته اي را مورد تجديد نظر 

استراتژي ايران اينست كه . قراردهند
كشورهاي داراي سالح اتمي خلع 
سالح شوند و همه كشورها حق 

ي اتمي را ژاستفاده صلح آميز از انر
  . كنندپيدا
اگر ايران بتواند انزواي بين المللي  

خود را محدود كند، مي تواند از 
تهديد اوباما به مجازاتها نيز مصون 

  . بماند
، دويچه وله، 2010آوريل  19در  

نظر وسائل ارتباط جمعي آلمان را در 
جملگي . باره كنفرانس تهران انتشار داد

بر آنند كه تالش بيهوده اي بوده 
 :نمونه دو. است

زود دويچه «روزنامه آلماني 
از همين زاويه به اجالس » سايتونگ 

اگر «: تهران نگاه كرده و نوشته است
ايران اميدوار بود كه با برگزاري اين 

ي اتمي  ها را از برنامه اجالس توجه
مشكوك خود منحرف و به سوي 

هاي  هاي اتمي اسرائيل و تالش سالح
الح اتمي ناكافي آمريكا درباره خلع س

كند، بايد گفت تالش  جلب مي
 » .اي بوده است بيهوده

به نوشته زود دويچه سايتونگ، حتي 
روسيه نيز كه در سطح معاون وزير 
خارجه در كنفرانس تهران حضور يافته 
. بود، اسير تبليغات دولت ايران نشد

سرگئي ريابكوف، معاون وزير خارجه 
روسيه در پايتخت ايران به صراحت 

  كرد، حتي اگر كرملين به اندازه اعالم

واشنگتن در تشديد تحريم ايران 
اي نداشته باشد، در ارتباط با  عجله
اش به سر  ي اتمي ايران تحمل برنامه

  .آمده است
، پايگاه اينترنتي »اشپيگل آنالين« 
اجالس تهران را » اشپيگل«نامه  هفته
كند  توصيف مي» نمايش سياسي«يك 
رژيم بدون  آخرين برآمد يك«كه 

 .»رسد نظر مي به  پشتوانه
، خبر سفر متكي، 2010آوريل  20در 

يم كودتا، به چين و ژوزير خارجه ر
بنا بر اين . روسيه و اوگاندا انتشار يافت

خبر، ايران در كار گفتگو با اعضاي 
شوراي امنيت براي منصرف كردن آنها 
از رأي دادن به مجازات هاي جديد 

ا امريكا نيز بطور ب. بر ضد ايران است
  .غير مستقيم گفتگو مي كند

بنگريم به وضعيت  :انقالب اسالمی
اينك كه تهديد به . اقتصادي ايران

  :مجازات اقتصادي قطعي تر مي شود
  
  

ــده  واردات، باقيمان
ريشه اقتصاد توليـد  
محــور را نيــز دارد 

  :مي كند
  
  
  
ميليـــــــــارد واردات در   ۵۵ ٭

ـــــــل  ـــــــارد دالر  ۲۱مقاب ميلي
  صادرات

 
خبرداده  ايلنا، 88فروردين  18در  

گمرك ايران اعالم كرد كه در : است
سال گذشته صادرات غيرنفتي بدون 

ميليارد و  21احتساب ميعانات گازي به 
ميليون دالر رسيده كه نسبت به  321

به ميزان ) 87(مدت مشابه سال قبل
  .درصد افزايش داشته است 98/15

و در سال گذشته ساير گازهاي نفتي 
ترين  هيدروكربورهاي گازي عمده
سهم . كاالي صادراتي كشورمان بود

اين كاال از صادرات غيرنفتي كشورمان 
 17در مدت ياد شده يك ميليارد و 

درصد از كل  77/4ميليون دالر بود و 
صادرات غيرنفتي به اين كاال اختصاص 

 .داشت
پروپان مايع شده در جايگاه دوم    

ليون دالر به مي 961قرار گرفت و با 
درصد از كل صادرات 51/4ميزان 

. غيرنفتي را به خود اختصاص داد
ميليون و  934اتيلن گريد فيلم با  پلي
هزار دالر سومين كاالي عمده  300

صادراتي كشورمان بود كه صادرات 
اين كاال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

. درصدي همراه بود 769با افزايش 
ته اختصاص بعدي نيز به پس جايگاه 

 دارد كه سهم اين كاال از صادرات غير
ميليون  928نفتي در سال گذشته به 

متانول در جايگاه پنجم . دالر رسيد
قرار گرفت و حجم صادرات اين كاال 

  .ميليون دالر رسيد 653به 
براساس گزارش دفتر آمار  : واردات 

آوري اطالعات و ارتباطات  و فن
در گمرك ايران واردات كشورمان 

ميليارد و  55سال گذشته در مجموع به 
ميليون دالر رسيد كه نسبت به  189

درصد  52/1مدت مشابه سال گذشته 
 .كاهش داشت

شايان ذكر است، وزن اين ميزان 
 51كاالي وارداتي در مدت ياد شده 

از اين كه هزار تن بود  851ميليون و 

نظر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
  .ايش داشتدرصد افز 45/17

ارقام، اين واقعيت ها را : انقالب اسالمی
  :گزارش مي كنند

بدون احتساب نفت و گاز، موازنه  – 1
ميليارد دالر كسر  34بازرگاني كشور 

  .دارد
صادرات كشور بدون فرآورده هاي   - 2

پتروشيمي، هرگاه محدود به سه فرآورده 
اي باشند كه در خبر ايلنا آمده اند، 

در اين . دالر مي شود ميليارد 1/18
صورت، كسر بازرگاني خارجي ايران، 

ميليارد  37بدون احتساب نفت و گاز، 
  . دالر مي شود

هنوز مي بايد از كاالهائي كه صادر  – 3
و ژ مي شوند، سهم كاالهائي كه در مونتا

يا توليد آنها بكار مي روند، كاسته شود تا 
تراز بازرگاني خارجي كشور دقيق تر 

  .دبدست آي
در اين آمار، واردات قاچاق به  – 4

مي دانيم كه . حساب گذاشته نشده است
به . درصد برآورد كرده اند 10آن را 

ميليارد دالر  20تازگي، ارزش قاچاق را 
درصد  10حتي اگر همان . برآورد كردند

 48در نظر بگيريم، كسر بازرگاني 
  . ميليارد دالر مي شود

صادي چون معناي اين كسر در اقت       
ايران، اينست كه اين اقتصاد روز به روز 

با فقير تر . بيشتر مصرف محور گشته
كردن كشور از راه فروش ثروت نفت و 
گاز و مواد معدني ديگر است كه مردم 

يم رانت خوار، بوجود ژگرفتار فقر و ر
  .آمده اند

  
  
ميليارد دالري  ۶٬۴واردات  ٭

  ۸۸بنزين در سال 
 

) 89فروردين  24(به گزارش ايسنا  
 4.5بيش از ، به ارزش 88در سال 

بنزين وارد كشور شد كه  ،ميليارد دالر
درصد از نظر  67،  87نسبت به سال 

درصد از نظر وزن  154ارزش و 
 .افزايش يافته است

در صدر ليست اقالم عمده واردات     
سال گذشته، بنزين وجود دارد كه 

، هفت 88دهد در سال  نشان مي
تن بنزين به  900هزار و  799و ميليون 

ميليون و  578ارزش چهار ميليارد و 
هزار دالر وارد كشور شده كه اين  700

 8.30درصد از وزن و  15.04ميزان 
درصد از ارزش كل واردات به 

 .كشورمان طي اين مدت بوده است
متوسط ارزش بنزين  ،در اين مدت   

سنت بوده كه  60به ازاي هر كيلو، 
در مدت مشابه سال گذشته  اين ميزان

 .سنت بود 90
اين ميزان واردات بنزين در سال    

هزار تن به ارزش  62، سه ميليون و 87
هزار  200ميليون و  237دو ميليارد و 

درصد از وزن و  6.94دالر بود كه 
درصد از ارزش كل واردات به  4.88

 .شد مي  كشور را طي آن مدت شامل
  

ـــدات ٭  ـــدریجی تولی ـــرگ ت م
  خلی با کاالی چینیدا
 

، پيك ايران از 89فروردين  24در  
سحر  daypress.irدي پرس قول 
از سال : ، گزارش كرده استبياتي
با هدف كنترل قيمت ها درهاي  1384

ايران به روي واردات گشوده تر شد و 
بيش از هر زمان ديگري واردات رونق 

چيني ها از اين تصميم  .گرفت
و بازارهاي  بيشترين بهره را بردند

ايران را بهترين فرصت براي ارائه 
از  .كاالهاي درجه سومي خود دانستند

پوشاك گرفته تا آبليمو و سير چيني به 
 .بازارهاي ايران سرازير شد

دولت نهم و در پي آن دولت دهم     
هر جا كه كنترل قيمت را از دست داد 
اقدام به واردات كاالها با قيمت پايين 

. ا توليد داخل كردتر در قياس ب
ميوه، گوشت، برنج و پوشاك  ،واردات

واردات به اين  .را هم در برگرفت
سبك و سياق در شروع كار با انگيزه 
كنترل قيمت ها تبيين و طراحي شد، 
اما رفته رفته اين روند تجارت به دليل 
تسهيل روند واردات، نبود نظارت بر 
حجم، چگونگي و كيفيت كاالي 

دهي باال در بين  سود وارداتي و نيز
 .تجار نهادينه شد

 ،اتخاذ چنين سياستي از سوي دولت    
امروز تبديل به يك معضل جدي در 
 .عرصه اقتصاد كشور شده است

كارشناسان اقتصادي معتقدند حاال ديگر 
درصد واردات را كاالهاي  75بيش از 

 .مصرفي تشكيل مي دهند
 

  واسطه گری  به جای تولید
 
لين پيامد ناخوشايندي كه شايد او   

ورود كاالهاي خارجي به كشور با خود 
به همراه دارد تعطيلي كار توليد و 

اتفاقي كه  .رونق واسطه گري است
آهسته آهسته در حال نابود ساختن 

 .پايه هاي اقتصادي كشور است
امروزه بسياري از توليد كنندگان     

قديمي كه زير بار فشار هاي اقتصادي 
چاره ايي جز  ،رده اندكمر خم ك

تعطيلي كارگاهها و پيوستن به دالالن 
 .كاالهاي خارجي ندارند

احمد روستا كارشناس اقتصادي در      
نكته مهم تنها  …: اين باره مي گويد 

ارزان بودن كاالهاي چيني نيست بلكه 
اين  ،به دليل بحران مالي در جهان

كاالها با قيمت غيرواقعي و حراجي 
ند كه خود آثار منفي عرضه مي شو

زيادي در سطح خريد كالن خواهد 
 .داشت

در صورت تداوم اين گونه       
روحيه توليد و گرايش به  ،واردات

فعاليت هاي توليدي از بين مي رود و 
تازه اي  بسياري از توليدكنندگان مسير

براي جبران زيان هاي خود انتخاب 
مسيري كه به واسطه  .خواهند كرد
شود و ضربه بزرگي به  گري ختم مي

 .بدنه اقصادي كشور وارد مي آورد
تحريم هاي صورت گرفته و باز با    

نشدن فاينانس هاي كشور در بانك 
امروز امارات متحده  ،هاي جهاني

عربي ورودي اصلي كاالهاي چيني و 
ساير كشورها به ايران است كه اين 
خود واسطه گران بيشتري را درگير 

 .ه مي كنداين واردات بي روي
در قاچاق كاال  ،البته نكته ديگر هم     

به كشور است كه آن را عسگراوالدي 
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در 
پاسخ به اعتراض بر بي كيفيتي 
كاالهاي چيني به ايران مطرح مي 

كاالهايي كه به : گويدميوي  .كند
صورت قانوني از چين به كشور وارد 

  .فيت باالستمي شود كاالهاي با كي
كاالهاي بي كيفيت از ورودي هاي 

 .قاچاق وارد كشور مي شوند
در اين جا موضوع مطرح شده     

كيفيت كاال نيست كه به آن در 
 .نوشتاري مفصل پرداخته خواهد شد

موضوع بر سر مرگ تدريجي توليد و 
رشد بي رويه واسطه گري و از آن 
ناگوارتر قاچاق كاالست كه نه تنها 

كشور را به پيش نمي برد كه اقتصاد 
روز به روز اقتصاد كشور را تضعيف مي 

 102روزانه  1387كند؛ تنها در سال 
پرونده قاچاق در كشور ثبت شد و در 

نيز كاهشي  1388سال بعد يعني 
البته اين پرونده ها مربوط به  .نداشت

كاالهايي است كه كشف شده اند و از 
ديد ماموران گمرك  پنهان نمانده 

 .ندا
با اينكه كارشناسان هشدارهاي     

مكرري در زمينه ذخيره و هزينه 
صحيح درآمدهاي نفتي در سال هاي 
قبل را داده بودند افزايش واردات و 
  در مقابل آن كاهش صادرات غيرنفتي 

  
  10در صفحه 

 تسلیم یا سرکوب مضاعف ؟
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و از آن مهمتر ذخيره نشدن دالرهاي 
نفتي باعث شد تا با كاهش قيمت نفت 

ي را امروز در بحران اقتصادي جد
 . كشور تجربه كنيم

حال به نظر مي رسد با اجراي طرح     
آسيب هاي  ،سازي يارانه ها هدفمند

بيشتري به بدنه توليدي هاي باقي 
هر چند در انكار باال  .مانده وارد بيايد

رفتن قيمت ها بعد از اجراي اين طرح 
هستيم اما كارشناسان معتقدند با اجراي 

افزايش قيمت  گريز از ،اين طرح
اجتناب ناپذير مي شود و بايد ديد 
تعداد اندك توليد كننده باقي مانده 
مي توانند همزمان كه در حال رقابت 
 ،با واسطه گران و قاچاقچيان هستند

مواد اوليه و همچنين هزينه هاي حمل 
  انرژي را پرداخت كنند؟ و نقل و

  
میلیون تن گندم در  ۴٬۶ ٭

  . شد سال گذشته به کشور وارد
 

فروردين  28(به گزارش فرارو،  
ميليون  4در سال گذشته بيش از ، )89
تن گندم به ارزش  400هزار و  664و 

هزار  800ميليون و  180يك ميليارد و 
درصدي از وزن  2.14و  9دالر با سهم 

و ارزش كل واردات به كشورمان طي 
 .اين مدت، وارد كشور شد

 قيمت متوسط هر كيلو گندم    
دالر  0.3ارداتي نيز در اين مدت و
بوده كه ) تومان 300معادل حدود (

اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 
 .بود) تومان 400معادل حدود ( 0.4
ميزان واردات گندم به كشورمان      

هزار و  737ميليون و  5نيز  87در سال 
 29تن به ارزش دو ميليارد و  900

و  13هزار دالر با سهم  800ميليون و 
درصدي وزني و ارزشي از كل  3.62

واردات به كشورمان طي آن مدت 
 .بود

  
هــزار درصــدی  ۵۵افــزایش ٭

  ۸۸واردات طال در سال 
 

 ،به گزارش ایسنا ،فروردین ۲۸در  
واردات انواع  ۸۸ماه  اواسط آبان

شمش طال از پرداخت حقوق 
ورودی معاف اعالم شد که شاید 

ترین علت  همین موضوع مهم
دی درص ۸۲۰هزار و  ۵۵یش افزا

واردات طال در سال گذشته نسبت به 
 .بوده است ۸۷سال 

 ۷۹۶در سال گذشته بیش از : آفتاب   
میلیون دالر طالی خام وارد کشور 

 ۵۵، بیش از ۸۷شد که نسبت به سال 
 . هزار درصد افزایش داشته است

  
از لحاظ مصرف مواد ایران ٭ 

و وسائل آرایش، مقام هفتم را 
  :جهان دارددر 

  
 11(به گزارش خبرگزاري فرانسه  

، از قول ايران ديلي، )2010آوريل 
خبر داده است كه ايران هفتمين 
مصرف كننده مواد و وسائل آرايش در 

ميليون نفر ساكنان  74جهان است و 
ميليارد دالر   1/2اين كشور، ساالنه 

مطالعه را . خرج آرايش خود مي كنند
ا عالمت مؤسسه اي تحقيقاتي ب

. انجام داده است TMBAاختصاري 
بنا بر اين تحقيق، كشورهاي خاورميانه، 

ميليارد دالر صرف مواد و  2/7ساالنه 
سهم ايران از . وسائل آرايش مي كنند

  . درصد مي شود 29اين هزينه ، 
 14در شهرهاي عمده  ايران حدود  

سالگي  45تا  15ميليون نفر در سنين 
ك از آنها، هري. زندگي مي كنند

دالر خرج خريد مواد و وسائل  7ماهانه 
  . آرايش مي كنند

 700تا  600مزد متوسط حدود       
 300دالر درماه است و حداقل مزد 

دليل باال بودن هزينه . دالر است
در صد  65آرايش در ايران اينست كه 

سال  30جمعيت شهرهاي ايران زير 
  . سن دارند

آرايش ايران خود مواد و وسائل  
توليد مي كند اما بخش عمده آن را 

  .وارد مي كند
چون رقمهاي رسمي وجود نداشته      

اند، ارقام از راه برآورد بدست آمده 
  .اند

وقتي ارزش مواد و  :انقالب اسالمی
كه  -ميليون زن ايراني، 14وسائل آرايش 

به   -نها نيز توان مالي ندارندآبيشتر 
ايران مقام هفتم را از لحاظ مصرف اين 
مواد و وسائل داده است، بلحاظ جمعيت 
مصرف كننده، الجرم مقام اول را در دنيا 

  و. پيدا مي كند
گرچه جوان بودن مصرف باالي مواد  – 1

و وسائل آرايش را توجيه مي كند، اما 
عامل تعيين كننده . تنها عامل نيست

سكس  ديگري وجود دارد و آن، نقش
يم استبدادي ژبمثابه قدرت در يك ر

يمهاي استبدادي از سكس ژر. است
يم مافياهاي نظامي ژر. استفاده مي كنند

استفاده : مالي، دو نوع استفاده ميكند -
از سكس براي توجيه سركوب و استفاده 
از سكس براي توسعه شبكه روابط 

مافياهاي گوناگون بدين (شخصي قدرت 
   ).سان پديد آمده اند

در ايران امروز، استفاده از سكس  – 2
براي توجيه سركوب، مقاومت از راه 
استفاده از مواد آرايش را مي تواند 

  .برانگيزد
اما عامل مهمتر مصرف محور شدن  – 3

در . بيش از پيش اقتصاد كشور است
اقتصاد مصرف محور، از راه مصرف 
فرآورده هاي تجملي، انسانها موقعيت 

  .داجتماعي مي جوين
  
خامنه ای تسلیم مافیاهای  ٭

مالی شد و مجلس را  –نظامی 
مجبور کرد تابع حکم زور 

  :احمدی نژاد شود
  

 ،به گزارش خبرگزاری مهر 
خبرنگار کمیته حل اختالف دولت 
و مجلس برای رفع مشکل اعتبار 

ها، به توافقات  هدفمندی یارانه
که قرار است به   جدیدی دست یافته
ی اعالم عمومی زودی به صورت رسم

 .شود
براساس یکی از این توافقها،     

ها در بودجه  اعتبار هدفمندی یارانه
هزار میلیارد تومان  ۳۵به  ۲۰از  ۸۹

هم اکنون . افزایش می یابد
نمایندگان ویژه دولت و مجلس در 
حال بررسی راهکارهایی قانونی 
هستند که بدون نیاز به ارائه الیحه 

تعیین اصالحیه و طرح، موضوع 
  .تکلیف شود

  
  

خوانندگان به ياد دارند  :انقالب اسالمی
  كه احمدي نژاد قانون مصوب مجلس را 

قابل اجرا ندانست و رفراندوم پيشنهاد 
بنا براليحه اي كه او به مجلس . كرد

هزار ميليارد  40پيشنهاد كرده بود، 
. تومان در اختيار حكومت قرار مي گرفت

يارد تومان، هزار ميل 35با تن دادن به 
. مجلس تسليم حكم زور شده است

وسيله تحميل حكم به مجلس، خامنه 
او كه نخست به مجلس . اي بوده است

اجازه تعديل داده بود، سرانجام سمبه 
مالي را پر زور تر ديد  –مافياهاي نظامي 

و مجلس را زير فشار گذاشت تا به اراده 
  .مالي تسليم شود –مافياهاي نظامي 

  
م ایران در انتظار نفت خا٭ 

  :خریدار؟
  

راديو فرانسه ، 89فروردين  27در 
به گفتة يك منبع، : خبر داده است

نوزده نفتكش غول پيكر موسوم به 
نفت كش حمل نفت خام بسيار "

 "سوز ماكس"و يك نفتكش * "بزرگ
حال آن كه  .به انبار تبديل شده است

نفت "در پايان ماه مارس تنها دوازده 
 "خام بسيار بزرگكش حمل نفت 

يك مقام جمهوري . انبار شده بود
اسالمي ايران در پاسخ به پرسش اين 
خبرگزاري از افشاي ميزان نفت خام 
انبار شده خودداري كرد اما به اين 
نكته اذعان كرد كه چند نفت كش به 

 .اين كار اختصاص داده شده است
خبرگزاري رويترز در گزارشي از 

ين مطلب لندن و دوبي ضمن بيان ا
مي افزايد سه ماهة دوم سال جاري 
ميالدي در نيمكرة شمالي مستعد 

در . كاهش تقاضا براي نفت خام است
بخش ديگري از اين گزارش مي 
خوانيم پااليشگاه ها از تمام شدن 
زمستان براي دست زدن به عمليات 
تعمير و نگهداري تأسيسات خود 
استفاده مي كنند و ضمن كاهش توليد 

ترجيح مي  ،هاي سنگين فرآورده
 .دهند به توليد سوخت سبك بپردازند

رويترز در دنبالة اين گزارش يادآوري 
مي كند كه نفت خام ايران معموالً 
سنگين و داراي گوگرد زياد است و 
اين دو ويژگي پااليش آن را دشوارتر 

  .و پيچيده تر مي كند
  
ــل ٭ ــروش نفــت عام کــاهش ف

ورشکســـــــتگی واحـــــــدهای 
ــــتر ــــدی بیش ــــاری  تولی و بیک
  :روزافزودن است

  
، دويچه وله 2010آوريل  6در  

با كاهش درآمد  :گزارش كرده بود
نفت، بازسازي صنعت فرسوده نفت 

رئيس . شود ايران نيز دشوارتر مي
هاي  اتحاديه صادركنندگان فراورده

نفت، گاز و پتروشيمي ايران تاييد كرد 
 50كه چين خريد نفت از ايران را 

ده، شركت ريالينس درصد كاهش دا
هند، معامالت نفتي خود را كامال قطع 
كرده و ژاپن نيز، نفت كمتري از ايران 

 .خرد مي
منابع غربي در آغاز ماه مارس امسال     

خبر داده بودند كه ميزان واردات 
درصد  40نفت چين از ايران حدود 

اما حميد حسيني . كاهش يافته است
رئيس اتحاديه صادركنندگان 

هاي نفتي، گازي و پتروشيمي  دهفراور
 17(شنبه  جمهوري اسالمي، روز سه

از اين هم فراتر رفت و در ) فروردين
مصاحبه با ايسنا اعتراف كرد كه خريد 
نفت چين از ايران، نصف شده و از 

هزار  200هزار بشكه در روز به  400
 .بشكه رسيده است

حميد حسيني همچنين گفت كه 
ت نفتي شركت ريالينس هند معامال

خود با ايران را كامال قطع كرده و 
كشور ژاپن نيز، از ميزان خريد خود 

شركت ريالينس، صاحب . كاسته است
هاي هند است و  بزرگترين پااليشگاه

خام از ايران  هزار بشكه نفت 90روزانه 
  .خريد مي

كشوري با اين وضعيت  :انقالب اسالمی
همچنان تحت استبداد مافياهاي نظامي 

  :ي استمال –
  

  

ــام  يفهرســــت اســ
كـه از   ياهاماف ياعضا

رهگـــذر اســـتبداد  
از انقــالب  يــا،مالتار
ــد ــك  ينب ــو، تش  يلس

  4 –شده اند 
  
  
  

از امامان جمعه تھران و  –احمد  –خاتمی 
 .حجت االسالم - عضو باند قضايی مافياھا

از نيروھای وابسته   - سيد احمد  –خاتمی 
حجت  –به باند رسانه ای نظام واليت 

 . سالماال
از اعضای باند اقتصادی  –علی  –خاتمی 

و برادر سيد محمد خاتمی و از اعضای 
ھيات موسس موسسه کوثر در  زمين و 

 . مسکن
از مداحان باند سرکوب ھای  -خادم 

 .خيابانی نظام واليت
از کشتی گيران که قرار  –رسول  –خادم 

عضو شورای  –بود جای تختی را بگيرد 
 .ی مافياھاشھر و از باند سياس

 –نماينده سابق مجلس  –عليرضا  –خادم 
 .عضو باند سياسی نظام مافياھا

از مداحان باند  - مھدی  –خادم اذريان 
 .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

از نيروھای باند  –احمد  –خادم المله 
رسانه ای و رئيس خبرگزاری و روابط 
عمومی سايپا و مدير روابط عمومی 

 . شورای امنيت
 -مسئول دفتر ويژه کرباسچی  –خادمی 

از موسسات مالی  –موسسه آفتابگردان 
  باند مافياھا

حقوقدان شورای نگھبان  دور  –خاطری 
  .اول

از نيروھای اطالعات در دھه  –خالدی 
 .شصت

عضو اتاق بازرگانی،  –خاموشی علينقی 
از اعضای ھيات موتلفه و مدير عامل 

باند كارخانجات پوشاك جامعه، عضو 
  .اقتصادی نظام واليت

از روسای زندانھای  –محمد  –خاموشی 
  .ايران و عضو مافيای قضايی

خامی زاده مدير کل زندانھای استان 
  .ذربايجان شرقیآ

پسر باجناق   -شعير  –خان سفيد 
کرباسچی از اعضای باند فاسد اقتصادی 

 .وابسته به جناح ھاشمی رفسنجانی
ای جاسوسی در از نيروھ -صمد –خانزاده 

 –خارج از کشور وابسته به باند امنيتی 
 .اطالعاتی

  .پاسدار نگھبان زندان گوھر دشت –خانی 
مسئول مالقات زندانيان در گوھر  –خاکی 
 .دشت

  .مختاری رييس کل دادگستری يزد
از سخنرانان مراسم انصار  - خدادادی 
 .حزب هللا

از نيروھای وابسته به باند  - خدايی  
 .حجت االسالم –ی نظام واليت رسانه ا

  .خداييان دادستان خرم آباد
مشاور جوان آموزش و  –خرازانی 
از اعضای باند سرکوب ھای  –پرورش 
  .خيابانی
از حکام شرع و  –سيدمحسن    - خرازی 

مسئولين صدور احکام شرعی مجازات 
وی پدر عروس . حجت االسالم  –اسالمی 

 .اشدخامنه ای و پدر صادق خرازی می ب
از نيروھای وابسته به باند   -خرازی 

 .حجت االسالم –رسانه ای نظام واليت 
پسر عموی کمال،  –صادق  –خرازی 

سفير سابق ايران در فرانسه پدر داماد 
 .محمد رضا خاتمی

رئيس خبرگزاری ستاد  –کمال  –خرازی 
وزير امور خارجه در  –تبليغات جنگ 
  .دوران خاتمی

 –ر مشاوران جوان رييس دفت –خراسانی 
 .مدير بھزيستی

  .عضو ھيات رئيس ھيات موتلفه - خرسند 
ھمسر خواھر زاده غالمعلی  –خرسنديان 

وی باجناق . حداد عادل و کانديدای شيراز
نجابت نماينده سابق شيراز و از اعضای 

 .باند سياسی و اقتصادی می باشد
از نيروھای جاسوسی  -پرويز  –خزاعی 

وابسته به باند امنيتی در خارج از کشور 
 .اطالعاتی –

از اعضای وابسته به  –محسن  –خزاعی 
باند مافيايی اطالعات که در امور 

و مسئول دفتر . اقتصادی نيز دست دارد
مسئول انتشارات . دری نجف آبادی

 .حجت االسالم - اطالعات
عضو شورای  –ابوالقاسم  –خزعلی 

از دادستانھای ابتدای  –نگھبان دور اول 
از حکام شرع دادگاھھای  –نقالب و ا

خوابگزار اعظم نظام واليت  –انقالب 
از اعضای برجسته باندھای  –مافياھا 
اقتصادی نظام واليت  –قضايی  –سياسی 

از ضد  –صاحب بنياد بزرگ الغدير  –
مردمی ترين حکام شرع و آيات عظام 

  .نظام واليت
مھدی پسر آيت هللا خزعلی از  –خزعلی 

مدير انتشارات  –عيد امامی دوستان س
 .حيان که کتاب ھويت را به چاپ رساند

از وابستگان به  - ابراھيم  –خسروشاھی 
 .حجت االسالم - .باند قضايی نظام واليت 

پاسدار نگھبان  –عباس   -خضرايی 
 .آموزشگاه زندان اوين

از مسئولين وزارت اطالعات در  –خطيب 
 .قم

 از مداحان باند - حاج حسن  –خلج 
 .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

نماينده  –آيت هللا  –صادق  –خلخالی 
مجلس، برگزيده خمينی به عنوان قاضی 
شرع بعد از انقالب و صدور احکام 

    .اعدامھای بسيار در سرتاسر ايران
مدير کل  - غالمرضا  -خلف رضايی

 .زندانھای استان مرکزی
مدير عامل   - محسن  –عراقی  خليلی

از اعضای  –. رگ بوتان گازشركت بز
 .برجسته باند اقتصادی نظام واليت مافياھا

  .پاسدار زندان گوھر دشت کرج –خليلی  
 –از بانيان سپاه پاسداران قم  -خليليان

 .حجت االسالم
رھبر مطلقه استبداد  –روح هللا  –خمينی 

 .آيت هللا –نظام واليت 
فرزند روح هللا خمينی  –خمينی سيد احمد

ک در بسياری از جنايات نظام که و شري
خود نيز به وسيله باند اطالعات و به 

کشته " رھبر معظم"دستور خامنه ای 
 .حجت االسالم.شد

فرزند سيد احمد  –سيد حسن  -خمينی 
خمينی داماد آيت هللا موسوی بجنوردی از 

  اعضای شورای عالی قضايی و مجمع 
وی توليت آستان خمينی . روحانيون مبارز

 .ر عھده داردرا ب
فرزند سيد احمد  –سيد ياسر   -خمينی 

خمينی با دختر محمد صدر ازدواج کرده 
است در واقع فرزند سيداحمد خميني با 
دختر پسرخاله مادرش خانم فاطمه 
طباطبايي ازدواج كرده كه پسر خاله 
ھمسر سيد محمد خاتمي نيز محسوب 

  .شود مي
 - سردار سپاه  –رحيم  -خورشيد وند

نده نيروی انتظامی استان قم که قبال فرما
فرمانده نيروی انتظامی سنندج بود و در 

 .قتل پويا ابراھيم آبادی دخيل بوده است
پدر داماد احمدی نژاد و دبير  -خورشيدی 

  .کل جامعه خدمتگزاران
 –نماينده مجلس  –محمد  –خوش چھره 

از اعضای باند  -عضو کميسيون قضايی 
  .فياھاسياسی نظام واليت ما

از نيروھای  - - کريم  –خوش عقيده 
جاسوسی در خارج از کشور وابسته به 

 .اطالعاتی –باند امنيتی 
  .پاسدار زندان انزلی –خوشه چين 
نماينده دور اول  –سيدمحمد  –خوئينی ھا 

دادستان انقالب  در سالھای دھه  –مجلس 
شصت که موجب اعدام ھزاران نفر در 

مسئول نشريه سالم  مدير –زندانھا گرديد 
  و يکی از برنامه ريزان حمله به سفارت 
  11در صفحه

  تسلیم یا سرکوب مضاعف ؟
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او اينک اصالح طلب شده  –امريکا 

است اما ھنوز پرونده جنايات خود را 
 .نگشوده است

از وابستگان به باند  –خانم خير  –خير 
سياسی نظام واليت مافياھا و از اعضای 

 .گروه آبادگران جوان
حان باند سرکوب از مدا -اصغر  –خيری 

 .ھای خيابانی نظام واليت
از اعضای باند سرکوب ھای  –خشايار فر 

 .خيابانی و مدير عامل رضوان فيلم
خورشيدوند فرمانده نيروی انتظامی 

 .سردار سپاه –استان قم 
اکبر اکبری، عضو  -اکبر - خوش کوش 

ارشد معاونت عمليات برون مرزی ترور 
لی و بختيار، عضو باند ترورھای داخ

 .خارجی
از وابستگان به  -عزيز هللا  –خوشوقت 

از . آيت هللا -باند قضايی نظام واليت 
وی . مفيتان ترورھای داخلی و خارجی

 .پدر يکی از عروس ھای خامنه ای است
معاون سابق مطبوعات  –خوشوقت 

خارجی و برادر يکی از عروس ھای 
 .خامنه ای

داماد احمدی مقدم و  –وحيد  –خويی 
ب دکتر صادقی رئيس دانشگاه علم و ضار

عضو باند سرکوب ھای . بسيجی –صنعت 
 .خيابانی
از نيروھای اطالعات  –حبيب    -داداشی 

 .در دھه شصت
از وابستگان به باند قضايی  - داراب کاليی 
 .حجت االسالم - نظام واليت 
معاون اول رييس جمھور  -داودی پرويز

مسئول معاونت اقتصادی موسسه  –
شاگرد  –شی و پژوھشی امام خمينی آموز

 .استاد دانشگاه بھشتی –مصباح يزدی 
فيلسوف طرفدار  -رضا  -داوری اردکانی 

وی از وابستگان به مھدی . خشونت
 .نصيری است

عضو باند ترورھای  –کاظم  –دارابی 
شرکت در قتل رھبران حزب  –خارجی 

دمکرات کردستان ايران در رستوران 
ه در دادگاه به حبس ميکونوس در برلين ک

ابد محکوم شد و چندی پيش مورد عفو 
رئيس جمھور آلمان و به ايران برگردانده 

او مستقر در قرار گاه علويه در آلمان . شد
  .بود

از مداحان باند سرکوب ھای  -دارستانی 
 .خيابانی نظام واليت

رييس زندان رشت و بعد به  –داميار  
 .يدرياست سازمان زندانھای گيالن رس

وزير اقتصاد، پسر عمه و : دانش جعفري
پسر عمه مرتضی  –پدر داماد زريبافان 

  .نبوی
احمدی  ازاعضاء باند.کامران –دانشجو

  .نژاد
عضو شورای شھر   - خسرو –دانشجو 
عضو ھيات مديره باشگاه . تھران
  .استقالل
  .رييس دانشگاه تربيت مدرس -دانشجو

ه باند از نيروھای وابسته ب  –دانشمند  
 .حجت االسالم –رسانه ای نظام واليت 

شرکت حمل و نقل  –مسعود  –دانشمند 
  .دريايی

 –محمد مھر آيين  -محمد  –داوود آبادی 
 .از مسئوالن زندان اوين

  .پاسدار نگھبان زندان انزلی –داوودی 
قائم مقام جامعه اسالمی  –مرضيه  - دباغ 
  .زنان

می در دادستان انقالب اسال –در چه ای  
که موجب سرکوب  ۶٠شھر تبريز در دھه 

  .مردم در اين شھر گرديد
از اعضاء اتحاديه  –ابراھيم  –درازگيسو 

دانشجويان مسلمان ايرانی در اروپا و 
امريکا که چند سالی سفير بعد از انقالب 
در آلمان شرقی شد، و سپس مدتی 

 .فرماندار گرگان
از  –سردار سپاه  –غفور  –درجزی 

 .ھای شاخه ترور خارج از کشورنيرو
از نيروھای وابسته به  –علی  –درخشان 

باندھای سرکوب خيابانی و اقتصادی و 
تشابه اسمی .(عضو گروه مسلمانان آزاده

با شخصی به ھمين نام که در بمب گذاری 
کشته  ۶٠در حزب جمھوری اسالمی سال 

  ).شد
قائم مقام آوايی عضو باند   -درخشان نيا
 .واليت مافياھا قضايی نظام
عضو  –رييس بانک سپه  –درخشنده 

  .ھيات مديره بانک ملت

از باند  –عباس  –درويش توانگر 
 .سرکوب ھای خيابانی

داديار زندان قزلحصار از  –دزفولی   
جمله داد يارانی بود که در اعدام مبارزان 

 .بسيار کوشا بود
از نيروھای  –مرضيه  –دستجردی 

ی نظام واليت مافياھا وابسته به باند سياس
. و از وابستگان به جامعه اسالمی زينب

وی فرزند سرھنگ وحيد دستجردی و 
خواھر دستجردی در سازمان ھوا فضا 

 .می باشد و مدتی نماينده مجلس بود
برادر نفيسه  –وحيد  –دستجردی 

فضای  –دستجردی و رئيس سازمان ھوا 
وی عالوه بر آن  –نظام واليت مافياھا 

اطالعاتی و  –در امور امنيتی سالھا 
 .نظامی يار رھبر بوده است

امام  –از بزرگان مافيای نظام  –دستغيب 
 . آيت هللا –جمعه شيراز 

مشاور جوانان (احمد رضا   - دستغيب 
سابق استاندار فارس و نماينده مجلس 

فرزند آيت هللا سيد ) ھشتم شوراي اسالمي
نماينده اّول فارس (علي اصغر دستغيب 

خواھر زاده )  رمجلس خبرگان رھبريد
  .آيت هللا حائری شيرازی

سيدعلی اصغر از مرتبطين با  - دستغيب 
قوه قضاييه و وابسته به دستغيب بزرگ  

 . حجت االسالم.  - 
نماينده دور  –گوھر الشريعه  –دستغيب 
  .اول مجلس

عضو  –نيروی سپاه  –حميد  –دستنبو 
وب از اعضای مافيای سرک –باند کبير 

  .ھای خيابانی و اقتصادی
از وابستگان به  –حجت االسالم  –دعوتی 

قضايی می باشد  –باند مافيايی سياسی 
وعضو جمعيت وفاداران به انقالب 

 .اسالمی
احمد، اکنون معاون وزير راه  -دنی آمالی 

و مسئول کل اداره بنادر و کشتيرانی 
 .است

عضو  –نماينده مجلس  –محمد  –دھقان 
از اعضای باند  - –قضايی  کميسيون

 .سياسی نظام واليت مافياھا
رئيس  -محمد رضا –دھقان طرزجانی 

حجت  –دادگاھھای انقالب اسالمی يزد 
 .االسالم

مدير مسئول پرتو  –محمود  –دھقانی 
  .سخن

از فرماندھان  –عباس  –دوزدوزانی 
اوليه سپاه پاسداران که بعدھا به وزارت 

ر منتقد نظام ارشاد رسيد و در حال حاض
 .واليت است

از مداحان باند سرکوب  -اصغر  –دوستی 
 .ھای خيابانی نظام واليت

پاسدار نگھبان زندان  –جليل   -دوستی 
  .قزلحصار

نماينده دور اول مشھد  - ديالمه عبدالحميد
از چماقداران به نام و دوست حسن  –

   .آيت
اداره  - ١۵رضا مسئول اداره  –ديانت 

عات  در کشورھای جمع آوری اطال
 .اروپايی و سوئد

  از اعضای بنياد  –حسين  –دين پرور 
نھج البالغه که در برخی از خورد و برد 

 .حجت االسالم -.ھای بنياد دخيل بود 
 –مدير عامل بانک ملت  –ديواندره ای 

   .عضو ھيات مديره بانک
  فرزند آيت هللا –علی  –دری نجف آبادی 

ادی دست به قربانعلی که در باند اقتص
اختالس ھای کالن در شرکت المکاسب 

 .زد
وزير  –قربانعلی  - دری نجف آبادی 

 .آيت هللا -.اطالعات 
از نيروھای وابسته به  –دعاگو  محسن 

سياسی و امام  –امنيتی  –باند قضايی 
 .جمعه شميرانات

از نيروھای بازجو در  –محمود   –دعايی 
 -.مسئول روزنامه اطالعات . دھه شصت
 .حجت االسالم

از نيروھای اطالعات  –مسعود  -ده نمکی 
 .و سرکوب در  دھه ھفتاد

  .استاندار سيستان و بلوچستان -ده مرده
تجاوزھا به حقوق بشر، : انقالب اسالمی

 :در آغاز سال جديد، شدت نيز گرفته است
  
  

اعــــدام، شــــكنجه، 
يورش به زنـدانيان و  
كشتن آنها، همچنـان  

  :يم استژروش كار ر
 

، به گزارش  ٨٩فروردين   ١٨در  
ھرانا ،  كتاب خورشيد سبز نوشته مھرداد 
نصرتي مھر از سوي اداره كل ارشاد 
اسالمي استان كرمان به دليل وجود اشعار 

 .سياسي در آن غير قابل چاپ اعالم شد
، به گزارش  ٨٩فروردين   ١٨در  

کميته گزارشگران حقوق بشر، اولين 
سف رشيدی، روز جلسه دادگاه محمد يو

دادگاه  ٢۶اسفند در شعبه  ٢۴دوشنبه 
انقالب تھران به قضاوت پير عباسی 

دادگاه وی بدون حضور . برگزار شده است
وکيل برگزار شده و قرار است جلسه دوم 

. ارديبھشت برگزار شود ١٢دادگاه روز 
رشيدی در دادگاه، تمامی اتھامات را رد و 

 .کرده است» استھمال«تقاضای 
، زندانی سياسی ٨٩فروردين   ١٨ر د 

بھروز جاويد تھرانی تنھا زندانی سياسی 
قيام   ١٣٧٨تير  ١٨بازمانده از 

او در اعتراض به . دانشجويان می باشد
انتقال به سلولھای انفرادی، شکنجه ھای 
جسمی  و شرايط طاقت فرسا و غير 

فروردين ماه در اعتصاب  ١١انسانی از 
 .غذا بسر می برد

، برای بيش از ٨٩فروردين  ١٨در  
تن از دانشجويان دانشگاه تربيت  ١۶٠

معلم سبزوار به اتھام مشارکت در مراسم 
اعتراض به ھتک , )آذر ١۶(روز دانشجو 

 )آذر٢٢(حرمت عکس خمينی  
منتظری  ...،بزرگداشت مرحوم آيت

احکام سنگين به طور غيابی  ) آذر٣٠(
 . صادر و تاييد شد

، به گزارش ٨٩فروردين  ١٩در  
ھرانا، محمود بھشتي لنگرودي، 
سخنگوي كانون صنفي معلمان، از صبح 

فروردين ماه به  ١٨روز چھارشنبه 
 .اعتصاب غذاي نامحدود دست زده است

، به گزارش ايلنا، ٨٩فروردين  ١٩در  
ھاي  حسن صادقي معاون امور استان

ھا در  كارگر معتقد است كه اخراج خانه
جاري نسبت به  ز سالتعطيالت عيد نورو

در  ۴٩در استان تھران از رشد  ٨٧سال 
ھا  اگر اين اخراج. صدي برخوردار است

ھا  را به كل كشور تعميم دھيم رشد اخراج
  .درصد خواھد بود ۵٠بيش از 

، به گزارش ٨٩فروردين   ٢٠در  
کميته گزارشگران حقوق بشر، کاوه 
کرمانشاھی، فعال حقوق بشر، که از 

ھمن ماه سال گذشته در ب ١۴تاريخ 
بازداشتگاه اطالعات کرمانشاه به سر 

فشار و شکنجه روحی و «برد، تحت  می
برای اعتراف به اتھام » روانی

  .قرار دارد» جاسوسی«
، به گزارش ٨٩فروردين   ٢١در  ◌ً 

مھر، دادسرای عمومی و انقالب مشھد 
حکم اعدام پنج نفر از : اعالم کرد

خدر در مشھد ای مواد م قاچاقچيان حرفه
  .اجرا شد

، در گزارش  ٨٩فروردين   ٢١در  
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در 
ايران،خانواده ھای دستگير شدگان اخير 
مقابل دادسرای ويژه دادگاه انقالب در 
زندان اوين تجمع کردند و خواستار آزادی 

 .بی قيد و شرط عزيزان خود شدند
، به گزارش ٨٩فروردين   ٢١در  
آقای  تاری رئيس ستاد انتخاباتی  کلمه،

مير حسين موسوی در بابلسر، توسط 

اداره  اطالعاِت استان مازندران احضار و 
بالفاصله به باز داشتگاِه واواک در ساری 

 .منتقل گرديده است
، به گزارش ٨٩فروردين   ٢٢در  

جرس، کارگران و اتوبوسرانان ترمينال 
از به زاگرس واقع در بلوار پاسداران اھو

خاطر دريافت نکردن حقوق چند ماھشان 
دست به اعتصاب زدند و جمعيت انبوھی 
از مسافران و مردم ھم با دادن شعار 
 .رانندگان و کارکنان را ھمراھی می کردند

، به گزارش ٨٩فروردين   ٢٢در  
کميته گزارشگران حقوق بشر، مھديه 
گلرو عضو شورای حق تحصيل و فعال 

دو سال و چھار ماه  دانشجويی به تحمل
دادگاه گلرو به . حبس تعزيری محکوم شد

امير . قضاوت پير عباسی برگزار شد
دار تا  رئيسيان وکيل اين دانشجوی ستاره
نامه از  روز دادگاه موفق به اخذ وکالت

وی نشده بود بنابر اين اين فعال 
در دادگاه از خود » شخصا«دانشجويی 
 .دفاع کرد

به گزارش ايلنا  ،٨٩فروردين   ٢٢در  
نفر از كارگران  ۵٠، بعد از تجمع حدود 

ناراضي كارخانه چيني حميد قم در مقابل 
درب اداره كل كار و امور اجتماعي 
استان، آنھا به سمت دفتر مدير كل اين 
اداره حركت و در نھايت تنھا يكي از 

 . كارگران موفق به ديدار با وي شد
، به گزارش ٨٩فروردين   ٢٢در 

زنامه جمھوری اسالمی، كارگران و رو
شركت تخليه و بارگيري  ٢٣نمايندگان 

فعال در بارانداز شلمچه در مقابل 
ساختمان مركزي منطقه آزاد اروند در 
آبادان و در محل نماز جمعه خرمشھر 

 .تجمع اعتراض آميز برپا كردند
، به گزارش ٨٩فروردين  ٢٣در  

 پايگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و
" حسن صفايی فراھانی"انقالب تھران، 

و  ۶١٠که در دادگاه بدوی به استناد مواد 
سال  ۶قانون مجازات اسالمی به  ۵٠٠

حبس تعزيری محکوم شده بود، در شعبه 
 ۵دادگاه تجديد نظر استان تھران، به  ۵۴

 .سال حبس تعزيری محکوم شد
دادگاه تجديد نظر محکوميت علی  

حبس تعزيری تاجرنيا را به يک سال 
دادگاه  ٢۶پيش از اين شعبه . کاھش داد

سال  ۶وی را به  انقالب اسالمی تھران 
ضربه شالق  ٧۴حبس تعزيری و تحمل 

 .محکوم کرده بود
، به گزارش ٨٩فروردين ٢٣در  

ھرانا، ھفده تن از زندانيان سياسی 
محبوس در زندان مرکزی اروميه در 
اعتراض به توزيع مواد مخدر در اين 

 .ندان دست به اعتصاب غذا زدندز
، به گزارش تا ٨٩فروردين ٢٣در  

آزادی زندانيان سبز،  مطھره بھرامی 
يکی از بازداشت شدگان روز عاشورا به 

وی که در بند  .اعدام محکوم شده است
زندان اوين مدتی با زندانيان بھايی  ٢٠٩

و سپس روزنامه نگاران زندانی ھم سلول 
سوان زندان اوين به بوده اکنون در بند ن

 .سر می برد
، به گزارش ٨٩فروردين  ٢۴در  

ھرانا، سه تن از زندانيان سپاه پاسداران، 
به نام ھای سعيد ملک پور، شھروز 
وزيري، وحيد اصغری  شکنجه ھائی را 

الف سپاه ديده اند، مورد به  ٢که در بند 
شکوائيه آنھا سندی . مورد شرح کرده اند
گاه جنائی بين المللی قابل ارائه به داد

  .است
، به گزارش ٨٩فروردين  ٢۴در  

روزنامه جمھوری اسالمی، با اخراج 
كاركنان شركت توليد نوشابه خرم نوش 
خرمشھر و تعطيلى اين واحد توليدى يكى 
از بزرگترين خطوط توليد نوشابه در 
خاورميانه و ايران از ادامه كار ايستاد تا 

ى چگونه نشان دھد مديريت ھاى پرواز
در سايه كنترل از تھران تيشه به ريشه 

  .خرمشھر رنج كشيده مى زنند
، به گزارش ٨٩فروردين   ٢۵در  

ھرانا، عبدهللا مومنی، سخنگوی سازمان 
دانش آموختگان ايران  در دادگاه تجديد 

  .نظر به دو سال حبس قطعی محکوم شد
، به گزارش ٨٩فروردين  ٢۶در  

دانيان سياسی و کلمه، ده ھا نفر از زن

عادی به خاطر استمرار آلودگی آب در 
زندان گوھر دشت کرج و وخامت حال آنھا 

  .به بھداری زندان منتقل شدند
، به گزارش ٨٩فروردين  ٢۶ در 

روزنامه ايران، دادستان ماھشھر در 
جنوب ايران می گويد که يک سارق مسلح 
در اين شھر در مالء عام اعدام شده و 

ت و پای ھمدست او نيز در حکم قطع دس
 .زندان اجرا شده است

، به گزارش ٨٩فروردين  ٢۶در   
کلمه، برخی از سايت ھای خبری اعالم 
کرده اند چند روز پيش رئيس خانه کارگر، 
برای برگزاری تجمع و راھپيمايی روز 
کارگر امسال از دولت درخواست مجوز 

و وزارت کار با تقاضا موافقت  .کرده است
  .است نکرده
، به گزارش ٨٩فروردين  ٢٧در  

جرس، زندانيان سياسی اوين با صدور 
بيانيه ای ضمن اعالم انجام روزه سياسی 
از اول ارديبھشت ماه تاکيد کردند تا تحقق 
پنج خواسته قانونی خود تا سالگرد 
انتخابات مھندسی شده رياست جمھوری 
به اعتراضھای خود در زندان ادامه می 

  :واست زندانيان عبارتند ازدرخ ۵ .دھند
لغو و تقليل احكام صادره عليه  - ١

زندانيان سياسي، امنيتي و مطبوعاتي در 
  ٨٨دادگاھھاي فرمايشي پس از خرداد 

آزادي فوري كليه بازداشت شدگان تا  -  ٢
زمان برگزاري دادگاه ھا، با قيد وثيقه و 

  .كفالت
قانون اساسي در  ١۶٨رعايت اصل  -  ٣

 .مكليه محاك
رسيدگي به روند غير قانوني و غير  - ۴ 

عادالنه بازجويي ھا، دادرسي ھا و 
 .  مجازات متخلفان در تمامي سطوح

بھبود وضعيت غذايي، بھداشتي،  - ۵
رفاھي و تفريحي كليه زندانيان و 

  .بازداشت شدگان
 ٨٩فروردين، به گزارش ٢٩در 

جرس، آرش صادقي دانشجوي دانشگاه 
سال حكم تعزيري  ٣ه عالمه طباطبايي ب

  .محكوم شد
، به گزارش ٨٩فروردين   ٣٠در   

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
خانمی که از شدت فقر و تبعيض و قوانين 
زن ستيز به تنگ آمده بود در اعتراض به 
اين شرايط طاقت فرسا  اقدام به خودکشی 
نمود و خود را به زير قطار در شھر کرج 

 . نمود پرت 
، به گزارش ٨٩فروردين   ٣٠در   

کميته گزارشگران حقوق بشر، شعبه 
اجرای احکام شھرستان ھشتگرد در 
استان تھران، کاوه رضائی را به منظور 
اجرای حکم يک سال و نيم حبس تعزيری 

 .احضار کرد
، به گزارش ٨٩فروردين   ٣٠در   

  ھيأت  ٣٠/١/٨٩ايلنا، در جلسه مورخ 
وضوع تخلفات نظارت بر مطبوعات م

  بدليل درج «مطرح شد و » بھار«روزنامه 
مطالب خالف واقع، ايجاد شبھه در 
موضوعات اساسي چون انتخابات، 
زيرسئوال بردن اركان نظام جمھوري 
اسالمي و ھمچنين افترا به نھادھا و 

ھاي رسمي كشور، مشمول بندھاي  ارگان
قانون مطبوعات  ۶ماده  ١١و  ٨،  ١

به سبب اصرار بر تشخيص داده شد و 
ھاي  تداوم تخلفات مورد اشاره در شماره

دو ماھه اخير، مقرر گرديد با عنايت به 
و به استناد تبصره ماده  ۶ماده  ٢تبصره 

قانون مطبوعات، توقيف و موضوع  ١٢
جھت پيگرد قانوني به مراجع قضايي 

 ».ارسال شود
، به گزارش ٨٩فروردين ٣٠در 

نشگاه تربيت دانشجو نيوز، دانشجويان دا
 معلم در اعتصاب غذای خود نسبت به

کيفيت پايين غذای دانشگاه و ھمچنين 
ديگر مشکالت صنفی خود اعتراض کرده 
و خواستار تغيير در وضعيت مديريت 

 .دانشگاه شدند
، به گزارش خبر ٨٩فروردين  ٣٠در  

احزاب،  ١٠آنالين،  دبير کميسيون ماده 
مشارکت و  ھايی جداگانه به احزاب در نامه

سازمان مجاھدين انقالب، از توقيف 
پروانه فعاليت اين دو حزب خبر داده 

  .است
  

  15در صفحه
  

 تسلیم یا سرکوب مضاعف ؟
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ــي  ــونت و روانشناس خش
تجاوز به حقوق ايرانيان 
در نظام واليـت مطلقـه   

  )2( فقيه
  

وجود دارند، به دو  یفرد تيآنھا حاکم
 ینظامھا -الف: کننديم ميگروه عمده تقس

که در  autoritäre Systeme یتيآمر
شھرت  یاستبداد یبه نظامھا یزبان فارس

 تر،يتوتال ینظامھا - و ب. دارند
totalitäre Systeme  که در زبان

استبداد  اي ر،يآنرا استبداد فراگ یفارس
 .نامند یطلب م تيمامت ايخواه و  تيتمام
شکل  ران،يباال در کشور ما ا فيتعار طبق
تحت ابتدا  ،یپھلو ۀکه در آن سلسل یدولت
رضا خان و سپس محمد رضا  ۀطريس

داشتند را، نظام  یفرد تيحاکم ،یپھلو
پس از . نامند یم یاستبداد اي یتيآمر

، خاصه از خرداد سال ۵٧انقالب سال 
 نياول هيپس از کودتا عل یعني ١٣۶٠

تا  رانيمردم ا بجمھور منتخ سيرئ
چه  هيمطلقه فق تيبامروز، شکل دولت وال

 یو خواه عل ینيخم یفرد تيتحت حاکم
استبداد  ايو  ترينظام توتال ،یخامنه ا

  .شوديم دهينام ريفراگ
: است یسئوال اساس نيطرح ا یجا حال

تفاوت  یابزار سنجش ايو  اسيبا چه مق
دو شکل از  ايو  یاسيدو نظام س نيا انيم

 د؟يسنج توانياشکال گوناگون دولت را م
 جهينت نيبا توانيچگونه م قتيدر حق

رضا خان  تيکه تحت حاکم یلتدو د،يرس
 یاستبداد یبود، دولت یو محمد رضا پھلو

که پس از انقالب درتصرف  یتو دول. بود
درآمد، دولت استبداد  یو خامنه ا ینيخم
  خواه است؟ تياستبداد تمام اي ريفراگ
که  یابزار شناسائ ايسنجش و  لهيوس

فرق و  نييجھت تع یاسيعالمان علوم س
مستبد بما  یاسيم سدو نظا انيتفاوت م

 ینوع رابطه ا:  نستيا کنند،يم شنھاديپ
 تينظامھا با مردم تحت حاکم نگونهيکه ا
ابزار سنجش نوع  کنند،يبرقرار م شيخو

در واقع ابزار سنجش . دولت آنھا است
 یاندازه و مقدار اطاعت رابطه،نوع از  نيا

نظامھا از راه  نياست که ھر کدام از ا
کردن  مالينت و پابکار بردن زور و خشو

از  ش،يخو تيحقوق  مردم تحت حاکم
ً يآنھا توقع داشته و صر  .کننديمطالبه م حا

سنجش فوق را از  یاسيس یروانشناس در
 نيعالمان ا. آورند یبدست م یگريراه د

 ،یعلوم معتقدند که در نظام استبداد
کامل  تيآمر افتنيمستبدان حاکم خواستار 

 کهيدرصورت .بر تن و فکر آحاد مردم اند
 ر،ياستبداد فراگ ايو  ترينظام توتال کيدر 

نظامھا نه تنھا  نيآمران و عامالن ا
کامل  تيخواھند بر تن و فکر مردم آمريم
را برقرار کنند، بلکه با بکار بردن  شيخو

در  رحمانهيقابل تصور و ب ريغ یخشونت
خود را بر روح و روان و  تيصدند، آمر

، بر درون کالم کياحساسات مردم، در 
 .کنند یآحاد ملت مستول

 ،یدر نظام استبداد یعنيحالت اّول،  در
امر ندارند  نيبه ا یحاکمان مستبد عالقه ا

 یکه مردم نسبت به آنھا چگونه احساس
 ۀنظرشان در بار شيدارند و در درون خو

مردم از  کهيالبته تا زمان. ستيحاکمان چ
کرده، و  یرويآنھا پ یاحکام استبداد

در . آنھا را مو به مو اجرا کنند اوامر
 تر،يتوتال ینزد استبدادھا یعنيدّوم،  حالت
نظام بر  نيتالش آمران و عامالن ا یتمام
و  نيکه محرمانه تر زنديمحور دور م نيا

ھا و  شهيافکار و اند نيتر یشخص
مردم را  یبخصوص احساسات درون

بتوانند آحاد  قيطر نيتجّسس کنند تا از ا
بقول خودشان  اي(کامل  ملت را بطور

در آورده، آنھا  شيخو کنترلتحت ) مطلق
 .خود گردانند  ميرا از درون رام و تسل

ھر  یوھم خامنه ا ینيمثال، ھم خم یبرا
صادر کردند، پدرھا و " ینيد"دو دستور 

فرزندان خود و  یمادرھا جاسوس
پدران و مادران  یفرزندان، جاسوس

ه حاکمان مستبد بعھد یرا برا شيخو
خانواده  ميدر درون حر یحت یعني. رنديگ
جستجو  یستينظام، با عيمط ريافراد غ زين

ده شده، به مأموران يمرام و عق شيو تفت

 نيھم نيع زين تلريدولت لو داده شوند؟ ھ
صادر  شيخو تيدستور را در زمان حاکم

 ايبه ھر فرد و  نکاريدر کنار ا. کرده بود
 یستھاايکه با اعمال و س یگروه اجتماع

کامل  یو درون ینظام موافقت قلب یرھبر
 ینداشته باشد، بمثابه دشمن نظام تلق

دشمن " ،یتريتوتال" نيقوان"شده، طبق 
دشمن و "، )ستھاينياستال" (طبقه کارگر

و ) آلمان یھايناز" (خائن به ملت آلمان
) هيفق تينظام وال" (محارب با خدا" اي

 .شوديشده و محکوم بمرگ م
و  یدولتھا، چه استبداد ونهنگيا یدو ھر

مردم خفقان آور  یبرا تر،يخواه توتال
 چگونهيچرا که افراد جامعه از ھ. ھستند
در  یول. ستنديبرخوردار ن یحقوق
عالوه بر فشار و خفقان  تريتوتال ینظامھا

با مردم  نيقابل تحمل، رفتارمستبد ريغ
از شأن و مقام  رونيب ز،يآم ريتحق داً يشد
اخالق و  رانگريھمه و از شيو ب انانس

  .است یو مل یعرف فرد
 ،یدولت استبداد کينمونه در  یبرا

از  کننديحاکمان مردم را به زور وادار م
چون و چرا  یاوامر و دستورات آنھا ب

کنند و مثالً سر وقت به دولت  یرويپ
 یاگر چه فساد مال. بپردازند اتيمستبد مال

 فسادھا در درون نظام آنھا غوغا گريو د
حاکم مردم را  نيمستبد ايو . کننديم

 یاز سر اموال و ثروتھا کننديمجبور م
بگذرند، اگر  شيخو یو مل یشخص

 یچشمان طماع حاکمان و اربابان خارخ
آحاد مردم . ثروتھا باشند نيآنان بدنبال ا

ظالمانه و " نيقوان" ۀاز ھم ديکشور با
 نيا. کنند یدست استبداد فرمانبر ۀساخت

و  یھو قتيکه در حق را" نيقوان"
حاکمان مستبد خود کامه اند،  یھوسھا

در نظام ( یقانون فيو تکال فيبمثابه وظا
به اجرا  شيخو"  یشرع"و ) هيفق یول

حق  چگونهيالبته بدون داشتن ھ. گذارند
 ايو  یدرست ۀدر بار یاظھار نظر

از  ايو   فيو تکال نيقوان نيا ینادرست
به آنھا و  یريھمه بدتر، انتقاد و خرده گ

 منظا" قانونگذار"به دست اندرکاران 
 .یاستبداد

 تيمثل نظام وال تر،ينظام توتال کيدر  اما
 ران،يدر ا یو خامنه ا ینيخم هيمطلقه فق

که در باال  یامور یعالوه بر وجود تمام
 ینظام با خشونت نيآمد، آمران و عامالن ا

از مردم  یباور نکردن یو اصرار انيعر
نه تنھا در برون، در  دخواھنيم رانيا

 ازچون و چرا  یب شيگفتار و کردار خو
 یاوامر آنھا اطاعت کنند، بلکه با خشونت

از درون،  کننديددمنشانه ملت را مجبورم
آنھا  ميرام و تسل شهيدر احساس و اند

 .شوند
از  یکيدر  یصدر بتازگ یبن ابولحسن
امر اشاره  نيبه ا یخود بخوب ینوشته ھا
 :سدينويکرده، م

 یکتاتوريد زيو ن تريتوتال یمھاياگر رژ"
ھا، توسط مأمورانشان، مبارزان و بسا 

کنند و به  یم ريرا دستگ یمردم عاد
شکنجه  ريسپارند تا ز یشکنجه گران م

کنند به خط  رشانيآنھا را بشکنند و ناگز
را  شيخو ميو تسل ريخود تحق یو امضا
خواھند مدرک  یکنند، تنھا نم قيتصد
اگر  ايو . کنند هيتھ اشاناھدادگ یبرا
کنند، تنھا به خاطر  یبرگذار م» انتخابات«

و خود را مشروع جلوه دادن  یظاھر آرائ
خاطر است که  نيبلکه اساسا بد ست،ين

شده  ريشکسته، تحق یکي یکيمعترضان، 
 ليچه بسا تبد.  و رام گردند ميو به دل تسل

فرض  شيپ. به ضد جنبش شوند
 ريکه  ز یتمل: است نيسرکوبگران ا

را  ميو تسل ريسرکوب ھمه جانبه، تحق
اعتراف کرد،  شيخو یو بر ناتوان رفتيپذ

که  یمردم. ماند یشود و رام م یرام م
 یرا برا یشدگ ريتحق نيشدند و ا ريتحق

 نيھم قيخود موجه ساختند خودبخود ال
است  یقاعده ا نيا. شوند یم مينوع رژ

 آن،قر. کند یم یروياز آن پ یکه ھر قدرت
قاعده و دادن  نيآوردن ا اديضمن به 

، )یفرعون و قوم موس یماجرا(ھشدار 
 ديانسانھا در دل نشکن یآموزد که ا یم
 ميتسل روي، در دل تحق)اسريمورد عمار (

بر  زشيجنبش و خ یتا توانائ ديريرا نپذ
قرار،  نيبد. ديضد ستمگر را از دست ندھ

  ميجنبش را تحر ديگو یم مياگر رژ
 یجا نم یبه راه انداخته اند، پر ب نگاکنند
در برابر  یکه با دست خال يیآنھا. ديگو
برخاسته اند، نه به دل  یرحم یھمه ب نيا

 رفتهيرا نپذ ميو تسل ريو نه به زبان، تحق
 جاديا ديھم که به ام ینسل جوان. اند
 یبه پا ر،يو تحق ميو نه از راه تسل ر،ييتغ

به  هن رفت، نه به دل و یرأ یصندوقھا
نشدگان از  ميتسل. رفتيرا نپذ ميزبان، تسل
نسل نو، افزون بر  نيو ا نيشيدو نسل پ

داده  ليدرصد جامعه را تشک ٩۵تا  ٩٠
شما اھل . در جنبش ھستند نکياند و ا

 ميو تسل رينوع تحق نيبدتر ديبدان استيس
که شکنجه گران و سرکوب  ستيآن ن

 هلککنند، ب یگران انسانھا را بدان وادار م
 هيتوج م،يو تسل رينوع تحق نيبدتر
 »یعلم«و  ینيو د یو اخالق یاسيس

 مياز نوع رژ یميرژ یساختن برا
خط ...." (است یمال – ینظام یاھايماف
 (١.)  (ھا ھمه ازمن است یکش
از ھداف  یکي. ديگويصدر درست م یبن

 یگانه اعمال خشونت در نظامھا نيچند
مطلقه  تيباالخص در نظام وال تر،يتوتال
کردن مردم از درون،  ميرام و تسل هيفق
مضاف بر . در احساسات آنھا است یعني
 تر،يتوتال ینظامھا یدر تمام نھا،يا

حاکمان اصرار دارند نه تنھا آحاد ملت از 
آنھا شوند، بلکه عالوه  ميتسل ودرون رام 
را ببوسند که آنھا را  یدست ديبر آن با

کنند  شيرا ستا یشالق زند،يمدام کتک م
ً  بر تن و روح و احساس آنھا  که دائما

دستورات و . کنديوارد م قيجراحات عم
 رنديرا با جان و دل بپذ" یرھبر"اوامر 

 یو اجرا کنند که بطور روزمره به تمام
. کنديآنھا تجاوز م یو مل یحقوق انسان

از سه دھه است که در  شيمثال ب یبرا
آمران و  ۀوقف یتالش و کوشش ب رانيا

 هيمطلقه فق تيوال ترين نظام توتالعامال
که  کنديسمت و سو حرکت م نيدر ا
بقصد حفظ اخالق و  زيگر یمجرا نيآخر

مردم  یرا بر رو یو مل یشئون انسان
 .مسدود کند رانيا

 تريکه در باال آمد، نظام توتال ھمانگونه
 یرحم یرا با ب شيسرکوب خو یقوا ۀھم
ھا تا نه تن رديگيبکار م یقابل تصور ريغ

خود  فيو تکال نياز قوان یروياطاعت و پ
کند، ھمانطور که در نظام  ليرا بمردم تحم

بلکه عالوه بر  شود،ياعمال م یاستبداد
 لتم یکه برا یفيدر رأس وظا نھايا ۀھم
از نظام و  شيثناء و ستا کند،يم نييتع

 یستيمردم با قتيدر حق. آن است یرھبر
را با  شيخو یگشتن درون ميرام و تسل

ھا و  شهياند یبرا" ممتد یدست زدنھا"
، "رھبر مقدس و فرزانه" یرھنمودھا
 .ثابت کنند

و  ینيخم ۀمطلق تيواقع در نظام وال در
حق و اجازه را  نيا رانيمردم ا ،یخامنه ا

دستورات  عيمط رانه،يندارند که تنھا کارپذ
 ديبلکه با. باشند ميآمران و عامالن رژ

 ميھبر عظر"از  شيفعال در ستا یبصورت
" قائم مقامان رھبر" گريو د" الشأن

سبقت را در ثناء و  یشرکت کرده، گو
  .نديبربا گريکديآنان، از  یگوئ شيستا
در : "گفتيکنستانت، درست م نياميبن

حق سکوت کردن وجود  ترينظام توتال
 ".ندارد
 ست،ين یو تعجب یشگفت یجا چيھ پس
 ۀمطلق تيوال ميدر رژ مينيب یم یوقت
 ،یقم یآذر کباري ،یو خامنه ا ینيخم
 ميرژ" یروحان" شگرانياز ستا یکي
درآن زمان (مطلقه  یول: "ديگويم
". کند ليتعط زيرا ن ديتوح توانديم) ینيخم

 نيا ،یزديمصباح  یو بتازگ گريو بار د
 تر،يتوتال امنظ یثناء گو" لسوفيف"
خامنه  یعني( هيمطلقه فق یول: "ديگويم
از کار  زيرا ن نيد احکام مسلم توانديم) یا
و " یروحان"دو  نيا قتيدر حق". اندازديب

در  یستيبا تريتوتال" بزرگان نظام"جزء 
 گريد یاز رھبر نظام، برا یمدح و ثنا گوئ

حرف  یمعنا. سرمشق باشند رانيمردم ا
 نيا تريتوتال ميرژ یدو تملق گو نيا
مقام  ان،يآقا تريکه در نظام توتال شوديم
و ضرورتاً  نيد گاهيو جا از مقام هيفق یول

 نصورتيدر ا. خدا باالتر و برتر است
مسلمانان، و نه تنھا مسلمانان، بلکه 

را  هيفق یابتدا ول یستيبا انيرانيا یتمام
از  شيکنند، پس از آن نوبت ستا شيستا

 .ديسپروردگار خواھد  ر
روانکاو  R. Waelderوالدر، . ر

 نقل تر،ينظام توتال فيدر توص ،یکائيآمر
 یدولت یاز روزنامه ھا یکيرا از  یقول

 سميتاريتوتال تيدر زمان حاکم ،یلھستان
 یايگو اريکه بس آورديبر آن کشور م

مطلقه در  تيخواه وال تيوصف نظام تمام
روزنامه در  نيا. ھست زين یکنون رانيا

مخالف  سندگانياز نو یا هرابطه با عد
 استيشدن س براليل" ليحزب حاکم که بدل

البته به دستور و تحت  م،يرژ" یفرھنگ
از اندازه  شيمراقبت مأموران آن نظام، ب

مطلب  داد،يکه حزب حاکم اجازه م یا
نوشته بودند، خطاب به آن عده از 

 :سدينويم سندگان،ينو
 ديگوئيآنچه م ليما شما را نه تنھا به دل"

که  یزھائيبلکه بخاطر آنچ د،يسينو یو م
ر ثناء منظو( ديسينو یو نم ديگوئ ینم
 ترينظام نتوتال یاز رھبر شيو ستا یگوئ
. ميکنيمحکوم و مجازات م) مترجم:است

و نه سکوت  ینه اقرار شما به وفادار
آمران  ديبخوان( کارگر  ۀشما در برابر طبق
ما نسبت  ینياز بدب) ميو عامالن رژ

 یخط کش) (٢." (بشماھا نخواھد کاست
 (.جمله از من است ريز
لھستان آنزمان، در  موضوع باال در نيع
و  نيچند زين هيفق تيو در نظام وال رانيا

خوانندگان . چند بار تکرار شده است
را که مأموران  یبخاطر آورند زمان یگرام
 استيدر دوران ر ،یخامنه ا تکاريجنا

نظر و  ريز ،یرفسنجان یھاشم یجمھور
وقت  ريوز ان،يفالح یعل یبکارگردان

قصد  ،یامام دياو سع اونواواک و مع
 سندگانينفر از نو ١۵از  شيداشتند ب

 یکيرا در راه رفتن به  یرانيسرشناس ا
و به دعوت  یشرق یايآس یاز کشورھا

آنکشور با اتوبوس به قعر دره اندازند و 
 یکي. به ھالکت رسانند کجايآنھا را  ۀھم

 سندهيآن اتوبوس، نو نانياز سرنش
 یکيدر  او. معروف، منصور کوشان بود

 انيب س،يخود در پار یھاياناز سخنر
بود  نيا سندگانيما نو یگناه اصل: "نمود

او  یو عظمت کارھا ميکه در خدمت رژ
 ".مينوشت یمطلب نم

و  ینظام استبداد نياز تفاوتھا ماب گريد
 نيدر نوع برخورد آنھا با مخالف تريتوتال

است که در برابر  یشان و انسانھائ
آنھا مقاومت و مبارزه  یھايستمگر

 :کننديم
خشونتھا  نيو زشت تر نيبدتر قتيدر حق 
 یبه شئونات و حقوق انسان یاحترام یب

 نيا نيتر یاز جزئ یکي. ھر فرد است
و  شهيشئونات و حقوق، واگذاردن اند

 اريروح و روان و احساس انسان، در اخت
و تجاوز  یاحترام یب یول. خود او است

به شأن و مقام و حقوق انسانھا،  انيعر
نزد دست اندرکاران ھر  یماست دائ یکار

 ترياز جمله نظام توتال ،یترينظام توتال
مثال  یبرا. رانيدر ا هيمطلقه فق تيوال
حقوق انسانھا، حق  نيتر یاز ابتدائ یکي

 یدر برابر ھرگونه اتھام شيدفاع از خو
البته من . (است یدادگاه علن کيدر مقابل 

ھم نظرم  نمورديصدر در ا یبا ابولحسن بن
. ندارد یکه حقوق انسان ابتدا و انتھائ

حقوق انسان مجموعه "صدر  یبقول بن
از  یکيکه اگر  گر،يکديب وستهياست پ یا

حقوق او  گريد یشوند، تمام ماليآنھا پا
 )٣." (شونديم ماليپا زين
 نيشتريوب نيبزرگتر نصورتيا در

خشونتھا و تجاوز به حقوق انسانھا، 
 ن،يد محاکمه کردن آنھا بجرم داشتن

. است یگريھر مرام خاص د ايو  دهيعق
آمران  تر،يتوتال یوجود، در نظامھا نيبا ا

و  یاسيس نينظامھا، مخالف نيو عامران ا
در  اي کنند،يترور م ايرا  شيخو یدتيعق

به اعدام محکوم  ريالس عيسر یمحاکمه ھا
جھت  ايو  رساننديو بھالکت م کننديم

را  آنھا ش،يخو نيمخالف گريترساندن د
 ،یدولت یرسم یشينما یدر دادگاھھا

 ايو گريد یو مرام دهيبخاطر داشتن عق
 ديآنھا، در برابر د یاستھايمخالفت با س

جامعه، محاکمه، محکوم و مجازات 
 .کننديم
: نستيوجود دارد و آن ا یھيامر بد کي

 یکه در برابر نظام ستمگر یھر انسان
 یو مخالفت و مقاومت کرد، ابتدائ ستاديا
و حجت  ليدل نستکهيخواسته اش ا نيتر

با آن نظام ستم  شيمخالفت و مقاومت خو
در . کند انيابراز وب یرا بطور علن شهيپ

با اعالن و آشکار نمودن مخالفت  قتيحق
بلند و رسا  یبا صدائ ش،يخو ومتو مقا

و  جيمن حاضرم نتا: کنندياعالم م
مخالفت و مقاومت خود را  انيب یامدھايپ

بعھده  یعادل و علن یدگاھدر برابر دا
 یقصد، او اداء شھادت وجود نيبا ا. رميگ

جامعه  یرا جھت آگاھ شيخو یباورھا
درست کلمه، او  یبمعنا. کندياعالم م

برظلم و جور حاکمان مستبد  خواھديم
 شيخو یباورھا ديدھد و شھ یگواھ
 .گردد
 توانيم شيکم و ب ،ینظام استبداد کي در

. را کرد یگاھداد نيچن کي ليتصور تشک
 یدادگاه خسرو گلسرخ ليمثال تشک یبرا
در نظام ستمگر  انيدانش کرامت هللاو 

دادگاه در زمان  نيا. یاستبداد پھلو
 زونياز تلو یاستبداد مّحمد رضا پھلو

سطور  نينگارنده ا. ديپخش گرد زين رانيا
برعکس در  یول. کردم ھدهخود آنرا مشا

 ريغ ر،يگاستبداد فرا اي ترينظام توتال کي
ممکن است که به  ريقابل تصود و غ

و  یاداء شھادت علن ۀنظام اجاز نيمخالف
  .را بدھند شيخو یبر باورھا یگواھ

 تيوال تريمثال بارز در نظام توتال کي
المدت  ليکردن طو یزندان ه،يمطلقه فق

به  کينزد شانيا. است رانتظاميام یآقا
 یواھ یاست که بجرمھا یمتوال ۀسه دھ
پس از . برديبسر م هيفق یدان ولدر زن

فراوان  یو روح یجسم یشکنجه ھا
به  شانيبقصد اقرار گرفتن از ا

 ايو  شيمرتکب نشده خو" یجرمھا"
دست کم سکوت در برابر نظام ظالمانه 

را آزاد  شانيا یھر از چند ه،يفق تيوال
مخالفت و  گريانتظام بار د ريام. کننديم

 نايرسا ب یرا با صدا شيمقاوت خو
او را . رسانديو بگوش جامعه م کنديم

 یمدت یدر تمام. برنديدوباره به زندان م
از زندان  رونيب ايدر درون و  شانيکه ا

 کي ليتشک شانيا یبوده، تنھا تقاضا
 ريغ ديبخوان( طرفيب ،یدادگاه علن

" یجرمھا"به  یدگيجھت رس) تريتوتال
 تريتوتال ميرژ یول. بوده است شيخو
او عمل نکرده و  ۀخواستھرگز به  يیوال

  .نخواھد کرد
 یشينما یدادگاھھايب ۀسيمقا نجايا در
 تکارويجنا تريسه نظام توتال یدولت
 ینياستال یستياليچون نظام سوس زيخونر

نژاد  یستھايفاش ،یشورو هيدر روس
در آلمان و نظام جھل و  ھايپرست ناز

در  هيمطلقه فق تيو دروغ وال تيجنا
که در  یبر مدعائھستند  یشاھد ران،يا

 :باال آمد
بخصوص  ،ینياستال تريدر نظام توتال 

 ،یحيمس یدھه س" یھايپاکساز"بھنگام 
دشمنان طبقه "را  ینينظام استال نيمخالف
 ن،يقائم مقامان استال. دنديناميم" کارگر

بازپرسان و شکنجه گران او، ابتدا  یعني
مخالفان نظام را شکنجه  توانستنديتا م
آنھا را با روح و روان و  سپس. کردنديم
شکسته و خورد شده در برابر  ینت

. کردنديمحاکمه م یشينما یدادگاھھا
را  یزھائيآنچ یتمام یستيبا یم نيمخالف

 ازين ینياستال ميکه آمران و عامالن رژ
 انيداشتند و از قبل بزور شکنجه به قربان

. کرده بودند، بازگو کنند کتهيخود د
اه خود را خائن به در برابر دادگ نيمخالف

و  یشورو ريجماھ یستياليکشور سوس
" طبقه کارگر"صد البته خائن به 

سپس خود را جاسوس . خواندنديم
کرده و ساعتھا به  یمعرف سمياليامپر
در  شيخو" یانتھايو خ اتيجنا" گريد

محاکمه،  انيدر پا. کردنديگذشته، اقرار م
خود را گناھکار  ینياستال ميرژ نيمخالف
 یرا بصورت علن شتنيو خو دانسته

 نيمخالف گريبخصوص د. کردنديم کوممح
را که ھنوز به چنگ  ینياستال ميرژ

) یدر گذشته تزار(مخوف  تيسازمان امن
 کيبودند، شر فتادهين ینيو سپس استال

  .کردندياعالم م شيخو یجرمھا
در  یعبرت آموز و خواندن اريبس یفيتوص

 یو دادگاھھا نيمورد مجازات مخالف
چپ " تريدر نظام توتال یشينما

در نوشته  توانيرا م نياستال" یستيکمون
 Alexander سبرگيآلکساندر وا

Weisberg  یحيمس ١٩۵١که در سال 
آنھا را با . مطالعه نمود افته،يانتشار 
 یادادگاھھ ليشکنجه و تشک یروشھا
و  ینيخم" مقدس"در نظام  یشيفرما

ت و شباھ نينمود و از ا سهيمقا یخامنه ا
و عمل دو نظام  شهيدر اند یگانگي

 گريو خدا و د نيضد د یکي تر،يتوتال
شگفت " و خدا پرست نداريد"بقول خود 

   ،یتلريھ تريدر نظام توتال) ۴.(زده شد
  

  14در صفحه
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ــل بازســـازي   عوامـ
اســــتبداد، بعــــد از 

چـــه  ۵٧انقـــالب 
  )3(كساني بودند 

  
  

 يانژاد و  یرنگارنگشان، از زمان احمد
 ياناست بلکه بن يدهآغاز نگرد یخامنه ا

 ينیشخص خم مصائب، ينا یگذار تمام
ادامه دھنده  یباشد، و خامنه ا یم
و  یو س. است" امام یدوران طالئ"

تحت ظلم و  يراناست که مردم ا يکسال
 .  ھستند یجور استبداد مذھب

 ً که  ينستا يرھدف سلسله مقاالت اخ دقيقا
ر استبداد د یبازساز یبکوشم تا چگونگ

مقطع انقالب و پس از آن را آشکار سازم 
و ھم بر خالف نظر افراد فوق الذکر، 

 يهفق يتنشان دھم از ابتدا نطفه نظام وال
با کشت و کشتار و استبداد بسته شده 

 یاز اصالح طلبان امروز ياریاست و بس
بر  يهفق يتخود نظام وال يانم زکه ا

 ينخاسته اند، خود در زمره خشن تر
ً با  يروزنان دمردان و ز بوده اند که عمدتا

 يتیحاضر به قبول مسئول يختار يفتحر
و ھم در . يستندکه بر دوش آنان است ن

از تکرار  يریجلو گ یراه برا ينا
اشتباھات، اشکاالت و نقصان ھا را رد 

از  يعیبخش وس یذھن يتکنم  تا فرد يابی
 يعرا در قبال وقا يرانیا یکرده ھا يلتحص

 يتیذھن. دھم يحتوض يخیتاراتفاق افتاده 
ً تا به امروز بھر ق بدنبال  يمتیکه عمدتا

کسب قدرت  یقدرت است و چگونگ
و  يتذھن.  دغدغه او است ياسیس
از  یکه ھر کدام در مراحله ا يتھائیذھن

او و  ناياتدر مقابل ج ينیرشد استبداد خم
خشونت  یسکوت کردند و بجا يارانش
عامل عدم خشونت، خود  يغو تبل یزدائ

 .به خشونت بوده اند یوسعت بخش
 یبن يشين،به دنباله مقاله پ يمگرد یم باز

در  ينیکه ھنوز خم ۵٧ يورصدر در شھر
کرد که بجاست  يشنھادپ یعراق بود به و
دھد که  یعموم یشورائ يلدستور تشک
مورد اعتماد و منتخب  يندگانمرکب از نما

مختلف باشد تا مسائل  یمردم از استانھا
شورا حل و فصل  ينمملکت را در ا یجار
 یبه آقا يانهمخف ينیاما خم).  ٢(کنند

انقالب را با  یفرمان داد تا شورا یمطھر
و  یآن، مطھر يوناز روحان(چند نفر 

 یموسو -باھنر -یھاشم - یبھشت ی،طالقان
 یو مھدو یو سپس خامنه ا....  يلیاردب
چون  یکسان يون،روحان يرو از غ یکن

دولت  يکهتا زمان.. و یبازرگان و سحاب
سرھنگ  يزبود و ن شدهن يلموقت تشک

. دھد يلتشک.... ) و يبانیو ش یمسعود
 یحرکت ضد مردم ينمنوال اول ينبد
 ينیخم. شروع شده بود يسدر پار ينیخم
 یدر بھشت زھرا م يدرس يرانبه ا یوقت
کنم، من  یم يينمن خودم دولت تع"  يدگو

 ينو ا..."  و يزنمدولت م ينتو دھن ا
 یمردم يهبرعل ينیخم یعلن یکودتا يناول

است که در حال انقالب بودند، چون او 
 یھا يدهو ا يردگ یم يممردم تصم یبجا

 ينبعالوه ا. کند یم يلخود را بر آنان تحم
بود که  يسگفتارش در پار یسخنان ناف

مردم است و  یرا يزانم" گفت  یم
اگر مردم  يراز". از آن مردم است يتحاکم

 هبا اجاز يشانھستند پس ا يرندهگ يمصمت
کند و  يينخواھد دولت تع یم یچه کس

 .يرند؟گ یپروسه کجا قرار م ينمردم در ا
بازرگان  یآقا ١٣۵٧بھمن  ١۶در  خمينی

دولت موقت  يررا بعنوان نخست وز
بنا بر حق  يدگو یو م يدنما یانتخاب م

شما را منصوب ............ یقانون یشرع
 يدگو یبازرگان م ین معرفکنم و ضم یم

از  يدواجب االتباع است، ملت با يشانا" 
 يست،ن یحکومت عاد يک. کند يتاو تبع
مخالفت با .... است عیحکومت شر يک

در .... حکومت، مخالفت با شرع است ينا
 يامق ی،بر ضد حکومت الھ يامفقه اسالم، ق

بر ضد خدا، کفر  يامق. بر ضد خداست
 ). ٣(است
نان خود، دو مسئله را با سخ خمينی

 یم یوقت ينکهاول ا. سازد یروشن م
از آن  يتوال يعنیدارد،  یحق شرع يدگو

داند  یم يهفق یاو است و چون خود را ول
مردم مھجور و جزء  يه،فق يتو در تز وال

 يمصغار ھستند و چون صغار حق تصم
که ھم صاحب حق  يهفق یندارند، ول يریگ

آنان  یجاب ی،قانون قاست و ھم ح یشرع
مبنا مردم  ينخواھد گرفت و بر ا يمتصم

را در حرف و عمل از حق خود محروم 
 یآنان قانون وضع م یکند و برا یم
قدرت  يهفق یمنوال ول ينبر ا. يدنما
که خود قانون گذار  يشودم یخواھ يتتمام
 ينو از ا.  شود یکننده حق م يينو تع
د بنا بر يگو یاست که او آگاھانه م يهزاو
) بازرگان(شما ..... یو قانون یشرع حق

. کنم یمنصوب م يررا بعنوان نخست وز
 یصدر به او انتقاد م یآن روز، بن یفردا

را بخاطر  يندھد ا یپاسخ م ينیکند و خم
 ).  ۴(گفتم  يوندل قشر

دولت موقت، سرکوب و  يلاز تشک بعد
و ارگان  يشوندکشت و کشتار شروع م

ر سرکوب و قتل و کشتا یرسم یھا
 .يشودم يستاس

 یحضرت امام با شناخت: يگويدم خلخالی
داشتند عصر روز  يمانقالب يهکه از روح

را به دفترشان  ينجانبا ۵٧/١١/٢۴
حکم را به نام  ينا: "احضار و فرمودند

او را بعنوان  ينیخم).  ۵" (شما نوشته ام
کند و به او دستور  یم يينحاکم شرع تع

 يشينپ يمژدھد تا اعدام را از سران ر یم
 يعنیچند ساعت بعد  یخلخال. نمايدآغاز 

و پنجم بھمن  يستدر سحرگاه روز ب
ارتش  يرانچھارنفر از ام ١٣۵٧

را در پشت بام مدرسه رفاه،  یشاھنشاھ
موج  يبترت ينکند و به ا یم يربارانت

شروع  یاسالم یجمھور یاعدامھا
 يری،اول نص يفمتھمان رد. يشودم
داد، فرمانده  سابق ساواک، خسرو ييسر
اصفھان  یفرماندار نظام ی،ناج انيروز،ھو

تھران و  یفرماندار نظام يمی،و رح
سابق را  يمرژ یشھربان يسرئ ينآخر
 یآنان قبل از اعدام در دادگاھ. آورند یم

چند ساعت، محکوم  یدر بسته در ط
ارسال  ينیخم یحکم دادگاه برا. يشوندم
کند و حاکم شرع  یاو موافقت م يشودم
به ... هللا المنتقم سمب" خواند  یم ينچن

 یفرمان خدا، به حکم دادگاه انقالب اسالم
ارتشبد  ينی،و با صحه نائب االمام خم

محکوم به اعدام به ... يریهللا نص نعمت
به دنبال ". است  يربارانصورت ت

ھا  آن. شود یخوانده م يهحکم بق يری،نص
. اند شناخته شده» االرض یمفسد ف«
ساعت و  يککردند که   یباور نم کدام يچھ
شب قبل .در جھان نخواھند بود يگرد يمن

 یبن يانآقا ينی،خم یواقعه، آقا يناز ا
صدر و بازرگان را که مخالف اعمال 

کند  یخشونت و اعدام  بودند را مامور م
ارتش بروند و از آنان  يرانتا نزد ام

کنند و آنان را مطمئن سازند که  یدلجوئ
 ينیبعد خم یاما ساعت.دشون یاعدام نم

 !. کند یم يدحکم اعدام آنان را تائ
 یارتش شاھنشاھ يراز اعدام چھار ام بعد

 يهخلق، اعالم يناز جمله، سازمان مجاھد
 يکرا تبر ينیصادر کرد و اقدام خم یا

 :گفت
 يرانبه نام خدا و بنام خلق قھرمان ا"

 !ينیخم هللا يتاعظم حضرت آ مجاھد
و عموم فرزندان  يرانخلق ا مجاھدين

سرشار  یبا قلب يھن،م ينشما در ا یانقالب
بر  یاز احترام، فرمان قاطع شما را مبن

چھار تن از  یمحاکمه و مجازات فور
 يمرژ يشهپ يانتکار و خ يتعناصر جنا

اقدام متھورانه  ينا. داشتند يافتدر يشينپ
چشمان و  بخش يیرا که روشنا یو انقالب
 ينروم اقلوب تمام مردم مح یتسال
داغدار  یھا خانواده يژهبه و ينسرزم

است، به شما و  يدگاند شھدا و شکنجه
و  يکتمام مردم قھرمان کشورمان تبر

 يندر ا يگرباشد که د. گوييم یم يتتھن
به کشتار و شکنجه و آزار  یکشور کس
آنان دست  يشتازو فرزندان پ پناه یمردم ب

 .يابدن
 یانقالب فرمان ينشما با ا هللا، يتحضرت آ 

مکتب  يناز چھره راست يگریپرتو د
ما اسالم  را به  يدئولوژیو ا يدتوح
لذا باز ھم . يدعرضه گرد يانجھان

توجه  ينکه بدون کمتر يدواريممشتاقانه ام
 يزآم شرک ھای يانیپادرم یبه برخ

 تر، يعھرچه سر یا سازشکارانه و به گونه
ما تا  يدهد خلق مظلوم و شکنجه ينداد ا
 يزن یعناصر ضد انقالب يهنفراز بق ينآخر

 .بازستانده شود
 ينقلبونمنقلب  یظلموا ا ينالذ وسيعلم
 يناست ستمکاران بدانند به کدام زود
 ).  ۶"(روانند يگاهجا

 يزدی يمابراھ يشنھادانقالب با پ دادگاه
. شود یم يسدولت موقت تاس يرخارجهوز
دادگاه "  يدگو یم يزدی يمابراھ یآقا

من بعنوان . داد يلولت تشکانقالب را د
در امور انقالب  يرمعاون نخست وز

و  ينیخم یآقا يشرفتم پ. طرحش را دادم
 یگفتم آقا انقالب شده، مثل ھمه انقالب ھا

و نفرت  ينهمردم پر از ک یھا ينهس يادن
خواھند  یم يرند،گ یاست و ھر که را م

مقطع اجازه داده شود  يناگر در ا. بکشند
... را بکشد یکسھر  ی،که ھر کس

... يردرا بگ يشتواند جلو ینم يچکسھ
.... يرفتحرف را پذ ينا ينیخم یآقا
شرط کرد، گفت حکم را  يکفقط  يشان،ا

 ).  ٧"( حاکم شرع بدھد
 یم يزدی يمابراھ یآقا يگر،د یجا در
من، رھبر انقالب با  يشنھادبا پ"  يدگو

 يانانقالب موافقت کردند و آقا يلتشک
 ی،شھشھان ی،جواد يدصدر حاج س

نامه را  ينصدر، آئ یو فتح هللا بن یھادو
به عنوان  یھادو یو آقا) ٨(نوشتند

و  یخلخال یدادستان دادگاه انقالب، آقا
ھم به عنوان حاکم شرع  يرازیش یربان

 ). ٩"(انتخاب شدند
که  ينیکند و خم یم يشنھادپ يزدی آقای

بود،  يتسلسله روحان یدر فکر سازماندھ
 يهاز ستون پا يکیپسندد و  یمرا  يدها
. يشودقدرت، توسط دولت موقت بنا م یھا

در خدمت استبداد و  یا يهستون پا
که  یدادگاه ھا و دادسراھائ. آن یبازساز

حاکم شرع اشان و  يساز بدو تاس
بدنبال . ن آخوندھا بودنديشادادستان ھا 
 یبازرگان و بن يانمکررآقا یاعتراض ھا
 يرانیھا ا يتخصاز ش يگرد یصدر و برخ

حقوق  یسازمان ھا ينو ھمچن یو جھان
چرا به ما اشکال : "گفت ينیخم ی،بشر
 یرا م يمانکنند که شما چرا دژخ یم
را مجرم  ينھاحال که ا ينما در ع يد؟کش
آنھا ثابت بشود  يتفقط ھو يدو با يمدان یم

ثابت شد  يتشانکه ھو ينآنھا را ھم يدو با
ثابت شد  يتشکه ھو ينھم يرینص. کشت
کشت معذالک او را  يداست با يریکه نص

نگه داشتند محاکمه کردند و  یچند روز
. اقرارات او را ثابت کردند و او را کشتند

کند که  یجامعه حقوق بشر تصور نم ياآ
" حقوق بشر؟ یکشت برا يدمجرم را با

)١٠.( 
خشونت  یکه بو یسخنان يندفاع از چن در

 یمرا به مشام انسان  يزیو خون ر
 يرویخلق در پ ينرساند سازمان مجاھد

خلق  يامپس از ق: "يندگو یم ينیاز خم
به نام دادگاه انقالب  یما، دادگاه ھائ

دادگاه ھا به  ينا. شد يلتشک یاسالم
کرد که به قول  یم يدگیرس یجرائم کسان

جرائم و . امام نه متھم، بلکه مجرم بودند
ھمه مردم روشن بود و  یبرا ياتشانجنا
خلق به  يشگاهدر پ يشھا از مدت ھا پآن 

به مرگ  يار،بس یھا يتجرم و جنا
صرف  ينبنا برا. محکوم شده بودند

به جوخه  یآنان برا يتمحرزشدن ھو
الزم بود . کرد یم يتآتش سپردنشان کفا

و  رعتبا س يانجان ينرساندن ا يفربه ک
تا ضد انقالب را،  يرد،تمام انجام گ يتقاطع

را کامالً از دست نداده خود  يدکه ھنوز ام
منصرف سازد و  یسر يرهبود، از خ

) ١١"(ندھد یفرصت سر بلند کردن به و
در  یبا اعدام ھا یاسالم یجمھور يمرژ.

 يمسران رژ یدر پ یپ یانسان يربسته و غ
 اهدادگ يلو با تشک يشودسابق متولد م

بعنوان حاکم  یخلخال يينو تع ينیاستال
محمد  ی،ھادومانند  یشرع  و دادستان ھا

... و  یقم یاحمد آذر يالنی،گ یمحمد
عقب مانده و واپس گرا آرام  يروھاین
کنند و قدم به قدم به  یرشد م يوستهپ یول

پردازد و اغلب   یاشغال کشورمان م
به دفاع از  ياسی،س یکرده ھا يلتحص

انقالب و اعمال ضد  یعلن يرغ ایدادگاه ھ
و خشونت بار آنان مبادرت  یحقوق بشر

 .ورزند یم
 -١٣٣٠ یتوده که  در سال ھا حزب

از  يکی ١٣۵٧و بعد از انقالب  ١٣٣٢
استبداد  یبازساز يشاءفعال ما ياناتجر

انقالب  یبوده است، در دفاع از دادگاه ھا
 یم يندادگاه ھا چن ينا ينمخالف يهو بر عل

 یکه دادگاه ھا ينآنان از ا"  يسدنو
، شده ندارند يبنامه تصو ينآئ یانقالب
 ينمتھم يست،ن یھا علن دگاهدا يانجر
 یم يتشکا يرهمدافع ندارند و غ يلوک

جنبش  یبگذار بانگ رسا..... کردند
 يمرژ يتکاراربابان جنا یصدا يرانانقالب ا

 يندروغ ينمدافع یسابق را که از گلو
"( خفه کند يدآ یم يرونحقوق بشر ب

١٢ .( 
در دفاع از  يگریحزب در مقاله د ھمين
دادگاه  يسرئ: "يسدنو یم یخلخال ياتجنا
 یتوانا و کارا یبازو ينانقالب ، ا یھا

داد و به ضد  یمھم يدانقالب به مردم نو
رغم توطئه  یعل ی،جد یانقالب ھشدار

رغم اشک  یعل ی،و داخل یخارج یھا
و " حقوق بشر" تمساح، که به نام  یھا
کنندگان  يمالتوسط پا"   اقض ينمواز" 
 ينبه زم ينمواز حقوق و ينشرم ا یب
هللا  يتحضرت آ... شود، یم يختهر

انقالب  یگفت که کار دادگاه ھا یخلخال
). ١٣..."  (يافتھمچنان ادامه خواھد 
 یمدل دادگاه ھا یحزب توده که حام

 يقرف يمایبوده است آنروز س ينیاستال
 یم خالیو خل ينیخم يقرا در رف يناستال

اه ھا دادگ یاز روند کارھا يتو در حما يدد
و ) ينیاستال یدادگاه ھا(  ينیانقالب خم

 یآنان م يزیشرع و خون ر ينحاکم
 یو خارج یدشمنان داخل"  يسدنو

آن ھا،  يادیو ا يونيسمو صھ ياليسمامپر
عدالت و  یاجرا" عنوان  يرز يانهموذ

کار دادگاه ھا راتخطئه  يانجر" یدمکراس
 یدادگاه ھا یآن ھا پروسه قانون. کنند یم

به  یعاد یانقالب را با دادگاه ھادوران 
کنند و خواستار آنند که  یعمد اشتباه م
و محاکمه  یو بازجوئ يگردپ یپروسه عاد
انجام  يتکارانو جنا ينخائن يندر مورد ا

بار  يککه ھمانطور که  یدر حال. شود
 يتکاردر مورد جنا: گفت  ينیامام خم

 يسرئ يری،چون نص یشده ا ختهشنا
 یاو کاف يتات ھوساواک ، فقط اثب

 ). ١۴"(است
دفاع از حقوق  یحزب که امروز مدع اين

دامن  یبشر شده است در آن دوران برا
 يتزدن به جو خفقان و خشونت و در حما

نوظھور، مردم  يتکارانو جنا يناز مستبد
 یمشت يزیکند تا برخون ر یرا دعوت م

را پشت  يگریتبھکار که تبھکاران د
 يقهد دقبسته و در عرض چن یدرھا
کشند صحه  یکنند و م یم یدادگاھ
 .بگذارند

 يرانخلق قھرمان ا يشگاهاز پ يدبا ينکا «
 يبصل" و " حقوق بشر"به  ياآ: يدپرس
 یاجازه م ینازکدالن جھان يگرو د" سرخ
کشان را از  يدو شھ يانجان ينا يددھ

و از معرض حکم  یمحکمه عدل اسالم
 که تبلور رحمت و قھر ملت ينی،امام خم

 » )١۵. (است، نجات دھند؟
 یضد بشر يالتتشک ينچن يشودم چگونه

 یرا مدافع بشر و خشونت زدا دانست وقت
 یم يتعناصر جامعه حما يناز وامانده تر

 یتفکر مستبدانه ا يينچن ياآ. کند؟
ھا  ينا ياآ  يشود؟استبداد نم یبازساز

ھا  يرینص ياھا  یبا ناج یعمالً چه فرق
 يشودند؟ چگونه متوانند داشته باش یم

را  يگرانسان د يکو  يدنام سانخود را ان
 یآنرا از حقوق انسان ينکارتر يتجنا یحت

و  يلوک يکاش که برخوردار بودن از
و  يماست منع نمائ یمحاکمه در دادگاه علن

ھم آن  ينا. يم؟بعد خود را انسان بنام
 یاست که در بازساز یو نگاھ يتذھن

 ينوضوع ااستبداد نقش داشته است و م
نشان خواھم  يندهباشد و در آ یمقاالت م

 يلتحص ينھنوز در اکثر ھم يتذھن ينداد ا
به  یباصطالح دمکراس ينکرده ھا و مدافع

 .شود یم يافت يگرینوع د
نگارنده دفاع از عدم خشونت و  ھدف

انسان  یجسم يتو فرد یحقوق شھروند
. ھا است و نه دفاع از اعمال و ذھن آنان

تا نشان دھم آبشخور  ينستااکنون ھدف 
سال  یقتل عام ھا يژهقتلھا تا کنون بو

که در آنھا چھار ھزار   ۶۴تا  ۶٠ یھا
اعدام  ینفر از ھموطنان ما به جوخه ھا

و  يدندسپرده شدند و به خاک و خون غلط
تا  ١٣۶٧آبشخور کشتار تابستان  ينھمچن

سپاه  یمال - ینظام يایبه امروز که ماف
ند از اراذل و اوباش چ یپاسداران و تن

کنند، در  یحکومت م يرانيانبر ا یواقع
اول انقالب نھفته است  یھمان خشونت ھا

کرده ھا و  يلاز تحص ياریکه بس
 يراز. اند بودهمدافع آن  يرانا ياسيونس

 یراه انداختن سازمانھا یآنان بجا
 یجامعه ا یجھت برپائ یو مدن يکدمکرات

و  یادو اشاعه فرھنگ آز يغو تبل یمدن
و دفاع  یبه دمکراس يدناستقالل جھت رس
 یانسانھا و حقوق مدن یاز حقوق ذات
مرتجع و سنگدل ھم  يتآنان، با روحان

خشونت   یصدا شدند و با طرح شعارھا
در جامعه  یآزاد یخشونت را بجا يز،آم

 . کردند و رواج دادند ينهنھاد
 يمتوان یاست که ھم م يقطر ينا از

ادامه تجربه و  یبرا گذشته را یھا یکاست
و ھم سھم و  يمکن یبررس یتجربه اندوز

و  ياسیس یھا يروخود و ن يتمسئول
 يرو چه غ یکرده، چه مذھب يلتحص
چه چپ و چه راست در به ثبات  ی،مذھب

بس عقب افتاده و ھولناک  يمیرساندن رژ
 يمبخواھ ينکهبدون ا يمرا روشن ساز

خون  یچشم ھا یرا بر رو يمانچشم ھا
که  يروزيشد يارانو  ينیچون خم یآشام

 يانامروز به اصالح طلبان و اصول گر
 يجهچنان نت ياو . يمشده اند ببند يلتبد
که اصالح طلبان امروز را با  يمکن يریگ

و آنان را با  يمھم وزن بدان ياناصول گرا
 يزدی، دمحم ی،جنت يزدی،امثال مصباح 

 يسهاوباشان حاکم مقا يگرو د یخزعل
 .يمکن
ما که  ياسيونھا و س يلکردهتحص آيا

از مردم، بعد از انقالب  یھمراه با بخش
گردد وانتقام انتقام را سر  يداعدام با يادفر
و به نوبه خود  یدادند ھر کدام بنوع یم

 يارل جاده صاف کن استبداد نداشته اند؟  آ
 یآذر ی،خلخال ينی،آنان با دفاع از خم

.. .و يالنیگ یمحمد ی،ھادو ی،جنت ی،قم
مندشان از اعمال خشونت  يتسکوت رضا

 يهشان در چند ماھه اول یو ضد بشر يزآم
 یھا يهستون پا يجادبعد از انقالب در ا

بدون آنکه .  استبداد نقش نداشته اند؟
بخواھم مبارزات و مخالفت ھا و تالش 

 ينا یو بعد یقبل يکتاتوریضد د یھا
و  ینظام شاھنشاھ يهرا بر عل يروھان

و آنان را  يرمبگ يدهنا د ينیخم هفقي يتوال
گفتن نقصان ھا و نقاط صعف . کنم ینف

که نقاط مثبت و  يستمنظور ن ينھرگز بد
. يمرا فراموش کن یبعد یدردھا و رنج ھا

 یافراد بخش يناذعان داشت که ا يدبا یول
و بخش  یاسالم یجمھور يمرژ یدر ابتدا

 يانشانبنام اصالح طلبان و حام يگرید
و چه در خارج کشور تا  لداخچه در 

و  ينیدراز در استقرار نظام خم يانسال
 یآن نقش بسزائ يراستبداد فراگ یبازساز

 یاستدالل و بھانه ا يچداشته اند که با ھ
 .کنند يزیتوانند آنرا رنگ آم ینم
 یلباس م ينکه شما در ا یپاسداران ينا" 
 يادکترند،  ياداند که  یخدا م ينيد،ب

ھا  ينھستند، شما با ا يپلمهد يامھندس 
اخالقشان چطور  ينيد،بب يدصحبت کن

و فقط به  يرندگ یھا حقوق نم يناست، ا
لباس در آمده  ينخاطر اسالم است که به ا

و  يانبه گذشته اصول گرا).  ١۶"(اند
و  یانقالب اسالم ينمجاھد( اصالح طلبان 

 يگرد یبرخ يزو ن یحزب مشارکت اسالم
مطلقه  يتوالنظام  يروزید ياناز حام

 یتا صحت گفتار خلخال يدنگاه کن) يهفق
 .روشن شود

از  یشادروان بازرگان و برخ يکهزمان در
  اعضاء دولتش بطور آشکار و پنھان 
  14در صفحه
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عوامـــــل بازســـــازي 
استبداد، بعـد از انقـالب   

چــه كســاني بودنــد  ۵٧
)3(  
  
  

 یمخالفت خود را با اعمال خلخال
کردند و   یاو اعالم م يهرو یب یاعدامھاو
ً اعمال جنا یبن  یخلخال يتکارانهصدر علنا

 یبن"  یکرد و بقول خلخال یرا محکوم م
 ی،صدر دست بردار نبود و در ھر فرصت

او  يزد،پشت سر ما حرف م نجا،و آ ينجاا
قاتل  یخلخال: گفت که یاز ھمان اول م
چپ  يروھاین).  ١٧! "( است، نه قاطع

 دهيکرتحص يگرو د یو مذھب يستیکمون
 ينانقالب و حاکم یاز دادگاه ھا يرانا یھا

  ).١٨(کردند یم يبانیشرع آن پشت
از دو ھفته : "يسدنو یم یانقالب سازمان

و  يعسرکوب ضد انقالب به طور وس يشپ
سازمان ما از .... آغاز گشته است يگيریپ
و سرکوب ضد انقالب  ينمواضع راست ينا

 یانقالب اسالم یدادگاه ھا يلهبه وس
 یکامل نموده و محاکمه و نابود انیيبپشت
 یکسان يهو خلق و کل يھنبه م ينخائن يهکل
دستشان به خون ملت آغشته است را  هک

 یانقالب م يمدر ادامه و تحک یقدم
  ).١٩"(داند

طبقه کارگر  یدر راه آزاد يکارپ سازمان
 يقرا از طر یبه دمکراس يدنکه رس

دانست،  یم يسرم ياپرولتار يکتاتورید
 يرغمعلم کردن پرچم سرخ و عل غميرعل
   يهنشر  ٣شماره  يندر ھم یبدرست ينکها

 یھا سخن م یشان از تعرض به آزاد
 ياتالوقوع نشر يبقر يلیو تعط يدگو
. دھد یان را ھشدار ميندگروزنامه آ يژهبو

تفکرش آغشته به خشونت   يکهاز آنجائ
ً بدون آ از دادگاه  ینگر يندهاست، طبعا

که توسط   یدام ھائانقالب و اع یھا
 يتحما يردگ یصورت م يارانشو  ينیخم
   یشعله ھا يگربار د يک. " يدنما یم

انقالب  یخضم مقدس خلق در دادگاه ھا
ن يتکاراو جاسوسان و جنا يافت یتجل
. يدرا در کام خود فرو کش يگرید

به  يروزکه تا د يگانیروبھکان و فرو ما
 یبه توده ھا يانتچپاول و غارت و خ

خلق ما مشغول بودند و با  يدهدرنج
راندند، چه  یفرمان م یفرعون یتبختر

خلق  يشگاهو تھوع آور در پ يزنفرت انگ
ادامه  یبه عجز و البه در افتادند و برا

به التماس و استغاثه  دخو ينننگ یزندگ
 ينانو چه کوردل و احمقند ا. يازيدنددست 
را و  يدانشپندارند خلق، خون شھ یکه م

دراز دوران اختناق  يانقت سالرنج و مش
کند و  یفراموش م یسادگ ينرا به ھم

و  ينخائن ينا یتضرع و زار يمتسل
که دستشان تا مرفق به خون  يکارانجنا
و چه . دشو یآغشته است، م يزانشعز

 ينکوردل تر و احمق ترند اربابان ا
جنجال راه  يلسفلگان که در غرب و اسرائ

اشک " رحقوق بش"  یاندازند و برا یم
و  يزندر یخود فرو م يفکث يدگاناز د
چون  یزالو صفت یھا" بشر" یبرا
کنند تا  یاظھار تاثر و تاسف م يان،القان
بر معدوم  يرکه در اراده خلق دا يدشا

شود و  يجادا یبه خود، خلل ائنينساختن خ
آنان بازپس ماند،  یبرا ينو عامل ينمدافع

 یارتا از منافع استثمارگرانه آن ھا پاسد
 )." ٢٠.    (کنند
آن  یپر سرو صدا یاز دادگاه ھا يکی

مخالفت  يرغمعل. بود يدادوران دادگاه ھو
 ی،جواد يد، صدر حاج س يزدی يمابراھ

چند از  یصدرو تن ی، بن یبازرگان، مبشر
،  " آن دوران یھا يبرالباصطالح ل"

کرده و  يلتحص يروھايیاز ن یبخش
در  یھدر دادگا يدااز اعدام ھو ياسی،س

و حاکم شرع اش  ينیبسته توسط خم
و  يمبه وجد آمدند و بطور مستق یخلخال

 .آن پرداختند يشبه ستا يممستق يرغ

دانستند  یصدر، چون م یو بن یمبشر 
است ھر  ينیخم ی،خلخال یفرمانده اصل

کوپتر به قم پرواز کردند و به  یدو با ھل
الاقل دادگاه  يدندورز یاصرار م ينیخم
 ينیهللا خم يتآ.   "يدکن یعلنرا  يداھو
 يتکارانجنا ينگفت ا یم. بار نرفت يرز

 ی،پس از چند یول. يستندمستحق دادگاه ن
 یبه بن. دست کم به ظاھر، متقاعد شد

دستور داد که به تھران  یصدر و مبشر
 يداھو یبازگردند و کار تدارک دادگاه علن

سه نفر در قم  تا  ينا يدارد. يآغازندرا ب
. انجامد یروب به طول مغ يکنزد

 يدارگرفت روز بعد به د يمتصم یمبشر
 ينا يانبرود و او را در جر يداھو
 يناما به رغم ا. ردتازه بگذا يماتتصم

 يدھایقول و قرارھا، به رغم وعده و وع
روز بعد از مالقاتش با  ينی،هللا خم يتآ
را  يدادستور قتل ھو ی،صدر و مبشر یبن

ت سه بعد از کند و حدود ساع یصادر م
) دربسته(را وارد دادگاه  يداظھر، ھو

 )."  ٢١(کردند  یخلخال
 يداھو یوقت يشی،دادگاه فرما يکاز  بعد

از پشت سر  يردادگاه بود، دو ت ياطدر ح
 يدابه گردن ھو یغفار یاو، توسط ھاد

تندرو، به  يونرو حان. " يشودم يکشل
که  يدندرس يجهنت ينبه ا ينی،خم یرھبر
به ضررشان تمام  یدادگاه علن يک یبرپائ

 )"  ٢٢. ( خواھد شد
صورت  ينیدستور بفرمان خم ينا البته

کرد  یبارھا اعالم م یگرفت چون خلخال
دھم، ھر  یکه من فرمان امام را انجام م

چه کردم، به فرمان مقدس امام بود، فقط 
. کردم یخواست م یآن چه را که او م

را به  يهامام، حکومت و قضاوت شرع"
محول فرمود تا طبق ضوابط  ينجانبا

را محاکمه و به  غوتیطا ينمجرم ی،شرع
 )."  ٢٣(اعمالشان برسانم  یجزا
 ينیکس جز خم يچھ: "يدگو یصدر م بنی

 يداقدرت نداشت در مورد دادگاه ھو
 )." ٢۴( يردبگ يمیتصم
، پنچ روز بعد از ١٣۵٨ ينفرورد ٢٣در

به گردن  یغفار یھاد يراصابت دو ت
خلق در  یفدائ يکھایسازمان چر يدا،ھو
 يغو تبل یحقو ق بشر وعفو عموم ینف

مرگ بار به  يریخشونت و انتقام گ
گمارد و  یھمت م يعیفجا ينچن يقتشو

 يلو تحص ياسيونھمچون بخش اعظم س
 يریگ قامانت يشبه ستا ی،وطن یکرده ھا

آغاز :  "يسندنو یپردازد و م یم
ام به دستور ام يون،محاکمات ضد انقالب

 یرغم زمزمه ھا یو ادامه آن عل ينیخم
 يگربار د" یعفو عموم" سازشکارانه 

از  یاصول يبانیامام را در پشت يتقاطع
 یمبارز یخواست به حق مردم و گروه ھا

که خواستار مجازات مزدوران بودند، 
و سر  يتکارانجنا یاعدام انقالب. نشان داد

سازمان  يداز تجد ياليسمسپردگان به امپر
کرده و  يریجلوگ یعناصر ضد مردم ينا

حفظ  يمدر راه تحک یعامل مھم
 )". ٢۵(انقالب است یدستآوردھا

عالوه  یو مذھب يستیمارکس یھا چپ
اعدام ھا  يانهوحش يوهبه ش ينکهبرا

خشونت  يننکردند  بلکه ا یاعتراض
 یمذھب يونرا ھمچون قشر یانقالب
زدند  یم يادکردن و فر یم يشستا

 . يدقاطعانه عمل کن
مثالً بعد : "خلق نوشتند ينمجاھد سازمان

 ينهاطراف مد يھوديان يانتاز آن که خ
مشرکان  يلهھنگام محاصره شھر به وس

مکه در جنگ احزاب مسجل شد، و بعد از 
آن که مسلمانان توانستند در برابر 

کنند و آنھا را بتارانند،  يداریپا ينمھاجم
خائن و  يمانانھم پ ينمتوجه ا يغمبرپ
آنان را  يورش، يکشد و در  شکن يثاقم

که مشھور است  یو به طور يردستگ
روز اعدام  يکرا در  يشانھفتصد نفر از ا

عمل خشن و قساوت بار به  ينا يدشا. کرد
افراد  يناز ا يارینظر برسد، چه بسا بس
 يمانو پ يانتخ ينکه اعدام شدند درا

نداشتند، اما  يمسھم و نقش مستق یشکن
 يکک مکتب، سرنوشت ي ندهيآن جا که آ

 يدخلق مطرح است، با يکانقالب و منافع 
 يدھاترد ينو چشم بر ا. قاطعانه عمل کرد

 يانیچون ھر گونه مماشات با جر. بست
انقالب را نابود  يق،که در صورت توف

. پروردن است ينخواھد کرد، مار در آست
)٢۶"( 

 ۵٨مرداد  ٢٧دو ھفته بعد در  خمينی
ً دست  سرکوب مردم یبرا کردستان اتفاقا
اعالم : "مورد گذاشت و گفت ينھم یرو
فاسد در سراسر  یقشرھا ينکنم به ا یم
ما به  ينند،خود ننش یکه اگر سر جا يرانا

. يمکن یبا آن ھا عمل م یطور انقالب
در برابر ... يرالمومنينما ام یموال

کردند  یکه توطئه م کسانیو  ينمستکبر
نفر را در  و ھفتصد يدکش یرا م يرشمش
 يھوديانکنند از  یروز چنان که نقل م يک
ھا بودند و  يلیاسرائ يرکه نظ يظهقر یبن
ھا از نسل آن ھا باشند، از دم  ينا يدشا

در  يمخواھ یما نم. گذراند یم يرشمش
اسالم و در خارج کشور،  يایدر دن يران،ا

به امر  يمخواھ یما م. کنيم يداوجاھت پ
اشداء . "  کرد يمو خواھ يمخدا عمل کن

 )".٢٧( ينھمالکفار و رحماء ب یعل
استبداد بعد از  یبازساز يابی يشهر برای

به بازگو کردن  يممجبور ۵٧انقالب 
که  يمبه پرداز یھائ يرون ياسیمواضع س

 يروھایاز ن یبعد از انقالب بعنوان بخش
 یآن دوران به حساب م يگرانمحرکه، باز

و  یذھن يتفرد يمآمده اند تا قادرباش
.  يمکن یآنان را باز خوان یاخالق يتمسئول

 يانو مجر ينگفت که مبلغ يدبا اسفانهمت
 یمبتال به خشونت م یخشونت، خود روز

 . آورد یخشونت خشونت م يراشوند، ز
سران  يهبکار گرفته شده بر عل خشونت

است که  یخشونت يونشاه، خود مد يمرژ
 يرانمردم ا يهسال بر عل ۵٧آنان به مدت 

را با  يراناگر آنان جامعه ا. ار بردندبک
دادند و  یرشد م يشرفتهاصول جوامع پ

 یبنا م يرانرا در ا یجامعه مدن يک
 یساختند ھرگز گرفتار ددمنشان خونخوار

خشونت . شدند ینم يارانشو  ينیچون خم
 یمترق يروھاین يهبکار گرفته شده بر عل

و  ۶۴ - ۶٠ یدر سالھا يرانا ياسيونو س
فه اش در ھمان دوران اول نط ۶٧سال 

اش را در آن  يشهانقالب بسته شد و ر
از  ياریجستجو کرد که بس يدزمان با
رھبران  يژهبو يرانیا یکرده ھا يلتحص

که درک  یاسيگروه ھا و سازمان ھا س
و فرھنگ  یاز آزاد یونگرش درست

 ینداشتند، خود مبتال به خشونت یآزاد
ند کرد يارشدند که در مقابلش سکوت اخت

فکر  يچگاهو مبلغ آن بودند و ھ یو حام
در مورد آنان  یخلخال یکردند روز ینم

: يمبه پاسداران و ارتش گفته ا: " يدبگو
ھر کس بخواھد تظاھرات کند، با او طبق 

 يمتوان ینم يگررفتارکنند، ما د مقررات
ملت ما و  يهما عل ياندر م یکسان ينيمبب
که  یتمل. داشته باشد يتما فعال يند يهعل

شاه را با آن عظمتش شکست داد، در آن 
 یتواند جوجه دمکرات ھا یواحد، م

ھا را سر  يستجوجه کمون ينوابسته و ا
 يابھا آب به آس ينا!. بنشاند يشانجا
 )". ٢٨(يختندر یسم ميونيصھ
 يگرد   شه ينبد کز شه اول بزاد   ا سنت

شد دادگاه  يلتشک ينچن ونھاد  یقدم در و
 ی،انقالب اسالم یدادسراھا انقالب و یھا
بعد از  یاستبداد مذھب يهستون پا يناول

 . يرانانقالب در ا
سپاه  يلتشک یچگونگ ينده،نوشته آ در

استبداد و  يهستون پا ينپاسداران دوم
کرده  يلو تحص ياسیس يروھایبرخورد ن

به آن را بازگو خواھم کرد تا بازھم بتوانم 
عوامل  یاخالق يتو مسئول یذھن يتبه فرد

استبداد که امروز لباس  یو بازسازان اصل
اصالح طلب و اصول گرا به تن کرده اند 

پردازم و نشان دھم چگونه دوران  هب
 .  شان شکل گرفت ينیامام خم یطالئ

 يدباش يروزسرافراز و پ 
Fa_rastgou@yahoo.com 
١( 

http://asre-
nou.net/php/view.php?objnr=8
998  

صدر،  یحسن بندرس تجربه، ابوال)٢
 ياسیس يخ، تار ۴نور جلد  يفهصح

از  ی،مدن ينجالل الد يداز س ٢معاصرج 
انقالب از  ينانو جانش يریکتاب گروگانگ
 یمحمد جعفر

 ١٣۵٧بھمن  ١٧ يھانک) ٣
۴ (

http://www.youtube.com/watch
?v=XxGwUWMmx2U 

بقلم  ی،انزوا خاطرات خلخال ياما) ۵
 ١٩٣صفحه  یخلخال

   ١٣۵٧بھمن  ٢۵اطالعات )۶
سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر ) ٧

مھندس فرامرز معتمد  - يانصفار یغالمعل
و  يریاز کتاب گروگانگ ی،دزفول
 یانقالب، محمد جعفر ينانجانش
ماه بعد از شروع  ٢نامه،  ينآئ ينا) ٨

نوشته شد  ياناعدامھا جھت حقوق زندان
 .نشد یعمل يچگاهکه ھ
٩ (

mizannews.com/archives/00108
5.htm#more از  ی، تجربه اندوز

 یمصداق يرجا يخ،تار
 يفهصح ١/١٣۵٨/ ١٢ یسخنران) ١٠

....... يرینور جلد پنجم، از کتاب گروگانگ
 ی، محمد جعفر

در راه  یمقاله دادگاه خلق، قدم) ١١
مردم بر سر نوشت خود، مجاھد  يتحاکم

، ازتجربه ۵٨پانزده مرداد  ٣شماره 
 یمصداق يرجا يخ،از تار یاندوز
 یسر مقاله درود بر دادگاه ھا) ١٢
مردم، دوره ھفتم، سال  يهنشر: یانقالب

 ينفرورد ٢٢چھارشنبه  ۵اول شماره 
 یمصداق يرجا..... ی، از تجربه اندوز۵٨
دادگاه  يماتسر مقاله برنده باد تصم) ١٣
توده ھا  یانقالب، تبلور خشم و آگاھ یھا

شماره مردم، دوره ھفتم، سال اول  يهنشر
،  از ۵٨ يبھشتارد ٢۶چھارشنبه  ١۴

 یمصداق يرجا...   یتجربه اندوز
پرسش  يکدادگاه انقالب،  يامپ) ١۴

مردم  يهپاسخ قاطع، نشر يکقاطع، 
  ۵٨خرداد  ٣پنجشنبه  ١٧شماره   ٧دوره
 يبانیپشت يدانقالب را با یدادگاه ھا) ١۵

، ٧مردم، دوره  يهنشر! کرد نه تخطئه
، از تجربه ۵٨ ھشتيبارد ٢٩سال اول 

 یمصداق يرجا...   یاندوز
 یاز خلخال یخاطرات خلخال) ١۶
 ٣۵٠ھمانجا صفحه )  ١٧
از سازمان  یشاخه ا یسازمان انقالب) ١٨
 ينحزب توده بود که به ھمراه چند یانقالب
 دادند يلحزب رنجبران را تشک يگرگرده د
بر  یانقالب یمقاله احکام دادگاه ھا) ١٩

 ینجبر ارگان مرکزر يهحق است، نشر
، از ۵٨ يبھشتارد ی،سازمان انقالب
 یمصداق يرجا... یتجربه اندوز

در راه  يکارسازمان پ يهنشر يکارپ) ٢٠
 ٢۴، دوشنبه ٣طبقه کارگر شماره  یآزاد
  ١٣۵٨ يبھشتارد
ص  يالنیعباس م يدا،ھو یمعما) ٢١
۴۴۶ – ۴۴٧ 
  ۴۴٧ھمانجا ص ) ٢٢
ص  یاز خلخال یخاطرات خاخال) ٢٣
٣۵١ 
ص  يالنی،عباس م يدا،ھو یمعما)  ٢۴
۴۴٧ 
 یمحاکمه و اعدام مزدوران نشانه ا) ٢۵

کار  يهتوده ھاست، نشر یاز قدرت انقالب
 يرجا...ی، از تجربه اندوز۶شماره 
  یمصداق
مردم بر  يتدادگاه خلق در راه حاکم)٢۶

 ٧ص  ٣سرنوشت خود، مجاھد شماره 
 يرجا.... ، از تجربه ۵٨پانزده مرداد 

 یاقمصد
از  ١٣۵٨مرداد  ٢٧ يھانروزنامه ک) ٢٧

 یمصداق يرجا....  یتجربه اندوز
از  یانزوا خاطرات خلخال ياما) ٢٨

 ١٢٧ص  یخلخال

خشونت و تجاوز روانشناسي 
  ......به

  
خود را ابتدا در پشت  نيمخالف ھايناز
 ش،يخو یداشتگاھھاباز ۀبست یدرھا

 مخفف .K Z مشھور به
Konzentration Lager ستيبه ن سر 

سپس در روزنامه ھا، مجالت و . کردنديم
از  یبه آنھا تھمتھائ شيخو یوھايراد
و  ريھمجنس باز بودن، رشوه گ ليقب

 رهيرشوه خوار بودن، دزد و متجاوز و غ
 نيکوچکتر ھايدر واقع ناز. دادندينسبت م
 نيامر که آنھا مخالف نيبه ا یاشاره ا

. کردنديآنھا بودند، نم یدتيو عق یاسيس
خود  نيمخالف یبرا زيمواقع ن یبعض

. دادنديم بيترت یعلن یشينما یدادگاھھا
که  انيتماشاچ زين" دادگاھھا" نيدر ا
بودند، با  ھايعضو حزب ناز یھمگ

و ابلھانه خود،  یستيساد" یمزاحھا"
عام  ءرا در مال یستينظام فاش نيمخالف

 یبرا. کردنديدست انداخته و استھزاء م
 ۀتوطئ"اعضاء  یکه برا یمثال در دادگاھ

که  یقھرمان یاتيعمل(، "١٩۴۴ یجوال
با بمب  یوطندوست آلمان انيدر آن نظام

قصد کشتن و نابود کردن شخص  یگذار
 یجنگ دنديد یکه م رايز. را داشتند تلريھ

 یحاصلش نابود دھد،يادامه م تلريرا که ھ
از  یول تلريھ. خواھد شد ھنشانيم یتمام
م بدر برد، جنگ سوء قصد جان سال نيا

انسان  ونھايخود را ادامه داد و مل ۀابلھان
 ميرژ یحماقتھا یرا قربان گريد گناهيب

 نيدر ا. دادند ليتشک.) ديگردان شيخو
 مارشال ک،يدادگاه به متھم شماره 

Erwin von witzleben بستن  ۀاجاز
او که . شلوارش را نداده بودند هکمربند ب

از  یاديبھنگام حبس و شکنجه مقدار ز
وزن بدن خود را از دست داده بود، ھر 

و  کردنديزمان که احساسات بر او غلبه م
تا از خود  شديخود بلند م یصندل یاز رو
را  ھايناز اتيدفاع کند و جنا گرانيو د

. آمديدر م شيشلوارش از پا د،يافشاء نما
و  یناز یدادگاه که ھمگ درحاضران 

اه به و بلند، قاه ق کصدايبودند،  ستيفاش
 یصحنه ھا نياز ا ھايناز. دنديخند یاو م

 زين یبردار لميف یانسان ريغ زيرقت انگ
 گرانيو آنجا آنرا نشان د نجايو ا کردنديم
 ويھا ھنوز در آرش لميف نيا. دادنديم
آلمان موجود است و  یدولت ونيزيتلو

نظام  اتيبر جنا یخياست تار یشاھد
 .یتلريھ تريتوتال
رفتار با  ه،يمطلقه فق تياما در نظام وال و

 یاز روشھا ینظام ملغمه ا نيا نيمخالف
زشتر و  اريبس یول ،یتلريو ھ ینياستال
رفتار  نيچرا که ا. تر از آنھا است حانهيوق
نظام،  نيرا آمران و عامالن ا یانسان ريغ

" ميرحمان و رح" یاسالم و خدا نيبنام د
آن ظلم  ناردر ک یعني. دھندياو انجام م

اعمال  ميرژ انيه به قربانک یميعظ
 ونھايمل ینيو د یاحساسات انسان شود،يم

را  یگريد ۀھر انسان آزاد ايمسلمان و 
باور  یاتيجنا. کننديدار م حهيجر داً يشد

قابل تصور بدست و  رهيو غ ینکردن
 ان،يروحان رهيو غ" انيروحان"دستور 

 .رنديگيصورت م" نيد"در خدمت  یول
 نيقير بطور سطو نيا یگرام خوانندگان

شکنجه ھا، تجاوزات  ھا،يدر مورد ددمنش
 یدسته جمع یدر زندانھا، اعدمھا یجنس

و  ران،ي، ترورھا در داخل و خارج از ا
 هيمطلقه فق تيوال ميرژ اتيجنا گريد

خوانده،  یکاف ۀبانداز یو خامنه ا ینيخم
با  ايو  دهيد شيخود بچشم خو ايو  دهيشن

در . کرده اندتن و روح خود آنھا را تجربه 
 یول. نميب یبه تکرار آنھا نم یازين نجايا

 نيبه ا یروانشناس دياز د یبعد ۀدر نوشت
 نيا ايکه آ: امر مھم خواھم پرداخت

عده " مانيو ا دهيعق" یاز رو ھايددمنش
تندرو و  یمسلمان معتقد، ول" یا

  رند؟يگيصورت م" متعصب
 :منابع و مأخذھا فھرست

رت، شماره در ھج یانقالب اسالم (1
 ۀاسفند، سرمقال ٩بھمن تا  ٢۶، از  ٧۴٣

: بقلم" بھمن ٢٢بھمن تا  ٢٢از "
 صدر یابوالحسن بن

2) R. Waelder: 
Authoritarianismand 
Totalitarianism, Psychological 
Comments on Problem of 
Power, Psychoanalysis and 
Culture: New York 1951, S. 
185-195 

حقوق بشر در : صدر یبنابوالحسن  (3
، انتشارات ١٣۶٨خرداد  ١٩اسالم، 

 یانقالب اسالم
4) Alexander Weisberg - 
(Ybulski, Sabbath. Frankfurt 
a.M. 1951)  
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تبــديل ســپاه   ســير
پاسداران به مافيـايي  

ــالي ــامي در  -مـ نظـ
  )1(دهه 3طول 

  
به کمک آقای خمينی در پايه ريزی ...و

منظور، سپاه  به ھمين . استبداد جديد آمد
پاسدارانی تشکيل شد که در واقع برای 
مقابله و محدود کردن اختيارات ارتش که 
مسئوليت اصلی حفظ مرزھای کشور را 
در قبال حمالت قدرتھای خارجی به عھده 

ارتشی که توسط  . داشت، شکل گرفت
اعضای حزب جمھوری که در مقامات 
حساس جای گرفته بودند و اقدامات ايذايی 

ز جمله اخراج وسيع  پرسنل مجرب آن ا
نظامی ارتش، و نيز فلج ساختن توان 
نظامی آن، شيرازه آن را  در آستانه حمله 

  .عراق به ايران از ھم پاشانده بود
سپاه پاسداران اگر چه در ابتدا بنا بود در 

اقتصادی دخالت داده  -امور سياسی 
نشود، اما از آنجا که ساز و کار قدرت بر 

ورت می گيرد که کانونھای اين اصل ص
قدرت بطور روز افزون بر دامنه اقتدار 
خود بی افزايند، سپاه پاسداران نيزکه 
فلسفه تشکيلش حفظ قدرت استبداد جديد 
بود، از اين امر مستثنی نبود و بدينسان 
مالحظه می کنيم که سپاه پاسداران به 

ماه اول جنگ عراق  ۶غير از دوره کوتاه 
ماندھی کل قوا بر عھده با ايران، که فر

آقای بنی صدر بود و وی آگاھانه از زياده 
طلبی ھای سپاه که تخصص اداره دفاع از 
کشو را نداشت جلوگيری بعمل می آورد، 
از فرصت جنگ خصوصا از زمانی که 
ھاشمی رفسنجانی به فرماندھی کل قوا  از 
طرف خمينی منصوب شد، استفاده کرد تا 

ا ھمه کاره با پس زدن ارتش، خود ر
در ھمين رابطه . ميدانھای جنگ جلوه دھد

( با استناد به کتاب خاطرات رفسنجانی 
)  ١۶۴تا  ١۵٠عبور از بحران صفحات 

 ١٣۶٠بعد از آنکه سپاه در کودتای سال 
بر عليه اولين منتخب آزاد ملت شرکت 

شورای دفاع ملی به  ١٣۶١کرد، در سال 
انحصار ارتش در مورد تعمير و توليد 
سالح در کشور پايان داد و از آن تاريخ به 
بعد، سپاه پاسداران توانست صنايع نظامی 

جھت مالحظه .*( خود را به راه اندازد
نبوغ وزير سپاه در دو کابينه آقای مير 

حاج محسن رفيق (حسين موسوی 
در امر موشک سازی به پاورقی ) دوست

در حاليکه سپاه  با استفاده ) مراجعه کنيد 
ی جنگ به نيرو ھای پنج گانه از فضا

زمينی، ھوايی، دريايی نيز مجھز شد و 
عمال در مقابل ارتش قد علم کرد، با 
شکستھای مفتضح در برخی از 
عملياتھای نظامی، نظام واليت فقيه 
مجبور شد جنگ را با خفتی تمام و با 
. نوشاندن جام زھر به خمينی پايان دھد
ره پس از فوت آقای خمينی، سپاه در دو

آقای خامنه ای در پی کسب "رھبری "
قدرت و اقتدار سياسی  شد و بالفاصله بعد 
از جنگ و به کمک دولت آقای  
رفسنجانی در پی دستيازی به نھادھای 

  .اقتصادی بر آمد
شايان توجه است که با مالحظه گسترش 
فعاليتھای اقتصادی سپاه و دستيازی 
مافيای نظامی و مالی بر اقتصاد ايران 

وصا در دھه اخير نبايستی اين خطا را خص
مرتکب شدکه گمان بريم اين تجاوز و 
سيطره بر اقتصاد ايران تنھا در دوره 

بلکه استيالی . احمدی نژاد رخ داده است
مالی خصوصا سپاه  - مافيای نظامی 

پاسداران  بر اقتصاد ايران در دو دوره 
رياست جمھوری آقايان ھاشمی 

سازی و بال و  رفسنجانی و خاتمی زمينه
  .   پر داده شد

ھاشمی رفسنجانی که باند مافيای خودش  
را با استفاده از برنامه خصوصی سازی 

بود فربه » از آن خود سازی«که درواقع 
ميکرد، رانت خواری را وسعت بخشيد و  

ضمن تخصيص اعتبارات مالی ھنگفت 
برای تقويت بنيه نظامی سپاه و واگذاری 

مديران دولتی و شرکت ھای دولتی به 
سپاه و با در اختيار قرار دادن وام ھای 
دراز مدت وکم بھره بدانھا و نيز با 
استفاده از انحصار اطالعاتی و تخصيص 
مجوزاجرای پروژه ھای بزرگی مثل سد 
کرخه و اتوبان ساوه آنھم بدون تشريفات 
مناقصه وبدون کنترل و حسابرسی به 
وز فرماندھان سپاه و ھمچنين اعطای مج

احداث اسکله ھا و بندرگاه ھای مخفی و 
مخصوص سپاه، برای صدور و ورود 
کاالھای تجاری بدون کنترل گمرکی دولت، 
سھم عمده ای در مسلط کردن نظاميان 

واگذاری ھا . سپاه بر اقتصاد کشور داشت
به بنيادھايی صورت گرفت و می گيرد که 

من باب . تحت نظر سپاه اداره می شوند
تاسيس شده در (د تعاون سپاه نمونه بنيا

، موسسه صندوق پس انداز )١٣۶٧سال 
و قرض الحسنه انصار المجاھدين 

وابسته به ) موسسه مالی اعتباری انصار(
اين بنياد و شرکت توسعه سرمايه گذاری 

  .از اين جمله اند
ھمچنين در دوران رياست جمھوری   

آقای خاتمی يعنی در دوران به اصطالح 
مدعی بود در صدد ايجاد  که" اصالحات"

اصالحاتی در جھت افزايش حقوق مردم 
است مالحظه می کنيم که اين اصالحات 
آنھم در يک نظام استبدادی تنھا در جھت 

نظام و " رھبری"گسترش اختيارات 
مافيای تحت االمر او می توانست صورت 
گيرد ھمانگونه که واقعيات بيانگر اين 

ن دامنۀ نفوذ در واقع  سپاه پاسدارا. امرند
خود را به صنايع پر سود نفت و گاز در 

به اقرار فرمانده . اين دوران گسترش داد
( وقت سپاه در کنفرانس مطبوعاتی 

سپاه پاسداران از )  ١٣٨٢مھر  ٩بازتاب 
اجرای ١٣٨٢سال پايان جنگ تا سال 

پروژه اقتصادی را بعھده  ١٣٠٠بيش از 
، با پايان ١٣۶٨از سال . داشته است

قرارگاه ”گ،که  سپاه پاسداران جن
را با فرماندھی “ بازسازی خاتم النبيا

 ٧۶تا سال  ۶٠از سال (  محسن رضايی
ای  و به دستور خامنه) فرمانده سپاه بود

تاسيس کرد، استيالی سپاه بر پروژه ھای 
به پورتال اين قرار . اقتصادی آغاز گرديد

) که در خارج به قرب معروف است( گاه 
http://khatam.com که مراجعه می

کنيم مالحظه می کنيم که در معرفی اين 
  :قرار گاه آمده است 

قرار گاه قرب با بھره گيري از ده ھا گروه 
اجرايي و شركت ھاي تابعه و ھمكار تا 

پروژه در رشته ھاي  ١٨٣۶كنون تعداد 
تخصصي نظير سد وبندر، شبكه آبياري و 
زھكشي، ابنيه مسكوني و اداري، راه و 
ابنيه، تونل و سازه ھاي زير زميني، بندر 
و سازه ھاي دريايي، خدمات مھندسي، 

گاز و پتروشيمي، مخازن و -تاسيسات نفت
تصفيه خانه، سازه ھاي فلزي، خدمات 

نفت، (صنعتي، حمل و نقل، خطوط انتقال 
، سازھا و شناورھا، )گاز، آب و فاضالب 

كشاورزي را به اتمام رسانيده و معدن و 
پروژه ديگر را ھم در دست  ٢٨٨تعداد 

  .اجرا دارد
فھرست برخی از پروژه ھای در دست 
اجرا و يا خاتمه يافته تنھا يک قرارگاه 

که از ) خاتم االنبياء -قرب( سپاه پاسدارن
ساخت اسلحه سازی تا ساخت  بندرپترو 
شيمی پارس و سد کرخه تا زنبور داری 

رش دارد، خبر از ميزان وسعت و گست
ابعاد  انحصار اقتصاد ايران در يک نھاد 

  . *** نظامی مافيايی می دھد
 ٢١برابر با  ٢٠٠٣در يازدھم ماه ژوئن 

در دور دوم رياست  ١٣٨٢خرداد 
جمھوری آقای خاتمی، وزارت دفاع و 
پشتيبانی نيروھای مسلح جمھوری 

) در دوران وزارت علی شمخانی ( اسالمی
ستوری صادر کرد که، به موجب آن د
تمامی واحد ھای سپاه پاسداران، ارتش "

جمھوری اسالمی، ادارات پشتيبانی و 
مؤسسات وابسته به وزارت دفاع و 

، می بايست مانند "نيروھای مسلح
مقاطعه کاران در پروژه ھای عمرانی 

وزارت دفاع و پشتيبانِی .( مشارکت کنند
لياتی دستورنامۀ عم"نيروھای مسلح، 

نقل قول از . ٢٠٠٣ژوئن  ١١" لجستيکی
روزنامۀ رسمی جمھوری اسالمی 

  :در واقع به مصداق).ايران

   --- بوريا باف اگر چه بافنده است 
نبرندش به کارگاه حرير،کيفيت پروژه 
ھای زير بنايی و توليدی ھمه نوعه کشور 
نيز صرفا بعلت انحصار طلبی و رانت 

که جز در خواری بدست نظاميانی افتاد 
بنای خاکريزھا  در دوران جنگ، کمترين 

  !.پيشينه تخصصی و علمی نداشتند
بموجب اين دستور، تمامی سود ھای 
حاصله از اجرای پروژه ھا ميبايستی به 
خزانه داری برگشت داده شود تا صرف 
ھمان پروژه يا خريد تجھيزات برای سپاه 
. پاسداران و فعاليت ھای گوناگون آن گردد

پاسداران اين حق را برای خود قائل سپاه 
پشتيبانی از برنامه "است که با استناد به 

در تمامی " ھای دولت جمھوری اسالمی
امور اقتصادی دخالت کرده، و نيز 
نيروھای شبه نظامی بسيج را، که متشکل 
از جوانان داوطلب وابسته به سپاه 
پاسداران است، در برنامه ھای اقتصادی 

چنين در زمان رياست و ھم.مشارکت دھد
جمھوری خاتمی، مؤسسه کوثران، يکی 

ھای سپاه، توانست اجرای طرح  از شرکت
ھکتاری  ٨٨٠٠توسعه شبکه آبياری 

  .اميديه خوزستان را به دست آورد
بنا بر برآوردی، سپاه پاسداران بيش از 

شرکت را در اختيار دارد که در سال  ۵٠٠
سال پايانی دولت )  ٢٠٠۴(  ١٣٨٣
ميليارد دالر  ١٢ات، در حدود اصالح

ميليارد دالر سود داشته  ١\٩فروش و 
به نقل از مقاله آقای جمشيد . ( است

 ١۶و پاورقی شماره  ٨٨آبان  ١٨اسدی 
  ).آن مقاله 

سپاه پاسداران که بموجب قانون    
اساسی نظام واليت فقيه مستقيم تحت امر 
شخص خامنه ای قرار دارد، گويی بنياد 

ه به قول آقای محسن رفيق مستضعفان ک
وزير سپاه ورئيس  بنياد ***  ( دوست

بزرگترين ) ١٣۶٨مستضعفان تا سال 
تجاری خاورميانه - موسسه اقتصادی 

رھبری تلقی ميشود، "باغ فدک "است و 
کم بود، قصد دارد تمامی بنيادھای 
اقتصادی ايران را به ملک طلق خامنه ای 

اين ولی کيست که نداند رھبری . بدل کند
نظام است که وابستگی رھبری نظام 
واليت فقيه و بازوی سرکوبش ھمانا 

مالی و فساد حاصل از  –مافيای نظامی 
تمرکز قدرت در دست ھر دو، دو جانبه 

  . می باشد
با در اختيار سپاه قرار دادن تمامی رشته 

دھه ای که ذکرش ٢ھای قدرت در طی 
رفت، و زمينه تبديل سپاه را از يک 

نظامی بدل به   -يدئولوژيک نيروی ا
مالی فراھم آورد، باعث  –مافيای نظامی 

گرديد سپاه که ديگر خود را قدرتی 
بالمنازع در ھمه عرصه ھا به حساب می 
آورد، انتقال قدرت را در درون دايره 
متصلب و تنگ دو جناح درون نظام را نيز 
ديگر تاب نياورد و با شرکت مستقيم در 

موجبات به  ١٣٨۴ل تقلبات انتصابات سا
  .روی قدرت آمدن  احمدی نژاد گرديد

با روی کار آمدن احمدی نژاد، اقتدار 
اقتصادی سپاه  -امنيتی –سياسی -نظامی

گسترش يافت و ضمن راه يافتن برخی از 
و ھم " مجلس ھفتم "فرماندھان سپاه به 

به دولت احمدی نژاد نيز راه يافتندو به 
در سال  مثابه اعالم خوش خدمتی سپاه 

 ١٧دوم رياست جمھوری احمدی نژاد در 
 ٣٠٠قرارداد يک ميليارد و ١٣٨۵خرداد 

ميليون دالری احداث خط لوله گاز 
عسلويه ميان وزارت نفت و قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبيا سپاه پاسداران  
و بعد از آن با شرکت سپاه . امضاء شد

پاسداران درترتيب دادن تقلب انتخاباتی 
ونقش مستقيم  ١٣٨٨اد بزرگ خرد

فرماندھان آن در به قدرت رساندن دوباره 
احمدی نژاد، قرارگاه خاتم االنبيا در سال 

مناقصه دو و نيم ميليارد دالری  ٨٨
کرانه در  پروژه ساخت خط ريلی پس

منطقه آزاد چابھار را از آن خود کرد و 
پارس  ١۶و  ١۵طرح توسعه فازھای 

ميليون  ٩٧جنوبی به ارزش دو ميليارد و 
کيلومتری  ٩٠٠دالر، ساخت خط لوله 

انتقال گاز عسلويه به ايرانشھر به ارزش 
ميليون دالربعھده  ٣٠٠يک ميليارد و 

 .سپاه پاسدارن گذاشته شد

دست اندازی سپاه پاسداران و شرکتھای 
  بيشمار تابعه آن بر پروژه ھای اقتصادی 

سال گذشته،  ٢٠بدون مناقصه که درطول 
را نه تنھا به بزرگترين  آن قرارگاه

ھای دولتی بلکه به يکه  پيمانکار پروژه
تاز ميدان اقتصاد ايران بدل کرده است، 
تنھا در سايه زور و انحصار اطالعاتی و 
فضای امنيتی حاکم بر اقتصاد و سياست 

 .ايران امکان پذير بوده است
نفت به پرسش در باره " وزير"پاسخ 

تی به شرکت داليل واگذاری قراردادھای نف
: ھای در پوشش سپاه، وقتی می گويد

به واسطه نبودن امنيت و آرامش و "
دشواری، ھيچ شرکتی در مناقصه شرکت 

فضای امنيتی که مافيای حاکم ." نمی کند
بر اقتصاد ايران بوجود آورده در ھمه 

  .   ابعادش مشخص می گردد
شرح سيطره سپاه پاسدران بر نھادھای 

ترش حيطه اختيارات امنيتی و قضايی وگس
وی در اين دو حوزه و نيز سيطره 
شرکتھای تابعه سپاه بر مخابرات کشور، 
بانکھا وساير صنايع و ربط قراردادھايی 
نفتی و وضعيت اسفبار سرمايه گذاری در 
صنعت نفت را به شماره آينده واگذار می 

  .نمايم
  

 ٣۵شماره ( مصاحبه شھروند امروز * 
رفيق دوست  با محسن)  ١٣٨۶بھمن  ٧

وزير سپاه در دو دوره کابينه مير حسين 
 ):سخنان محسن رفيق دوست .(موسوی

اشتباه شما اينست که فکر می کنيد من 
نه، من خود . طرفدار جناح راست ھستم

   •جناح راست ھستم
گفتم موشک می ) معمر قذافی(به او 
ھمانجا به !. گفت بيا بردار ببر. خواھيم

موشک اسکات تا  ١٠رئيس دفترش گفت 
قذافی گفت به سرگرد سليمان ... آماده کنند

ماموريت بدھيد تا با تيم خودش به ايران 
بعد اضافه کرد از امروز فرمانده آن . برود

ھرچی . ھا حاج محسن رفيقدوست است
يکی از  .حاج محسن گفت بايد اطاعت کنند

آن ده تايی را که آوردم، به باغ شيان 
تم که اين را آنجا به دوستان گف. بردم

! اوراق کنيد و از روی آن موشک بسازيد
باالی . بعد عکسی از ھمان موشک گرفتند

  !!.آن نوشتند تقديم به پدر موشکی ايران
جھت مالحظه فھرست پروژه ھای ** 

تمام شده و در حال اجرای قرارگاه خاتم 
نفت، گاز : در زمينه ھای) قرب ( االنبياء 

فلزی و  و پتروشيمی، مخازن سازه ھای
تاسيسات دريايی خطوط انتقال معدن و 
صنايع معدنی سد و بندر انحراف اسکله و 
سازه ھای دريايی تونل و سازه ھای زير 
زمينی راه و باند کانال و شبکه ھای 
آبياری و زھکشی ابنيه و سازه ھای 
سنگين خدمات مھندسی و مشاوره به 
سايت اين قرار گاه با آدرس الکترونيکی 

http://khatam.comمراجعه شود.  
جالب توجه است که رياست بنياد *** 

- بزرگترين بنياد تجاری ( مستضعفان
در حالی به دست )اقتصادی  خاورميانه 

محسن رفيق دوست سپرده شد که وی در 
يک مصاحبه، حاصل فعاليت اقتصادی 
 خود را در قبل از انقالب به ورشکستگی
به تقصير کشاندن شرکت خود خالصه می 

وی بعد از برکناری از رياست بنياد ! بيند
مستضعفان، بنياد نور را تاسيس کرد که  
. انحصار واردات دارو و پخش آنرا دارد

 ٧ ٣۵خود در مصاحبه با شھروند شماره 
بنيادی به نام : اعالم ميکند ١٣٨۶بھمن 

مشغول . نور که خيريه است تاسيس کردم
ساختمان . ليد مواد اوليه دارو ھستيمتو

در پنج يا شش رشته . سازی می کنيم
مخصوصا . دارويی نيز فعاليت می کنيم

وزارت  .داروھايی که از خارج می آيند
بھداشت نيز ھمکاری کرد و اجازه داد ما 

اول نسخه ھای . داروخانه ايجاد کنيم
مردم را می گرفتيم از خارج دارو می 

ات دارو، االن ھم مشغول آورديم بعد وارد
 !توليد دارو ھستيم

 

تسلیم یا سرکوب 
  مضاعف ؟

  
، به گزارش  ٨٩فروردين   ٣٠در   

ھرانا، دو زندانی به وسيله ی ضرب و 
زندان  ١١و  ٩شتم گارد ويژه در بند 
يک زندانی غير . اروميه، به قتل رسيدند

عادی به نام ايرج غم انگيز به داليل 
د زندان به قتل نامعلومی توسط گار

بر ھمين اساس، ديگر زندانيان به .رسيد
محض مطلع شدن از اين موضوع دست 
به اعتراض زدند که در اين زمان گارد 

به " اکبر پيشه ور"ويژه، به فرماندھی 
منظور مقابله با اعتراضات به ميان آمد و 

در پی . به ضرب و شتم زندانيان پرداخت
ين سيف الد"درگيری به وجود آمده، 

نيز بر اثر ضربه  باتوم گارد " يحبی زاده
ويژه به سرش به قتل رسيد و در دم جان 

 .باخت
، به گزارش ٨٩فروردين  ٣٠در   

رسيده فعالين حقوق بشر و دمکراسی در 
 ٣ايران، نيروھای گارد زندان به سالن 

زندان گوھردشت يورش بردند و  ١بند
ه زندانيان را مورد اذيت و آزار قرار داد ک

منجر به زد و خورد  زندانيان با رئيس بند 
 .حسن آخريان و متواری شدن وی شد ١

، به گزارش  ٨٩فروردين  ٣٠در   
رسيده فعالين حقوق بشر و دمکراسی در 

 ٣ايران، نيروھای گارد زندان به سالن 
زندان گوھر دشت يورش بردند و  ١بند

زندانيان را مورد اذيت و آزار قرار دادند 
ر به زد و خورد  زندانيان با رئيس که منج

حسن  آخريان و متواری شدن وی  ١بند 
  .شد

، به گزارش ٨٩فروردين  ٣١در  
زندانيان سبز،کيارش کامرانی از بازداشت 

وی از  سوی . شدگان روز عاشورا است
دادگاه انقالب به اتھام شرکت  ١۵شعبه 

سال حبس تعزيری  ۴به    در تجمعات
با اعتراض اين   ماا  شده است  محکوم
   حکم صادره در مرحله تجديد   دانشجو
 . نظر است

، به گزارش ٨٩فروردين  ٣١در   
دانشجوي واحد  ١٠٠ايلنا،  بيش از 

دانشگاه علم صنعت اراك در اعتراض به 
مشكالت صنفي و كمبود امكانات در 
دانشگاه علم و صنعت اراك مقابل درب 

 . اصلي وزارت علوم تجمع كردند
، به گزارش ٨٩فروردين   ٣١در   

ايلنا، علی غياثی يک فعال کارگری در 
  استان ايالم از ميزان باالی تورم و گرانی 

طی : در سطح کشور خبر داد و گفت
واحد استان  ٢٠تعداد  ٨٨و  ٨٧ھای  سال

  تعطيل شده و بيش از ھزار کارگر بيکار 
اند که ھمه اين موارد حکايت از نبود  شده

 .لی کارگران داردامنيت شغ
، به گزارش ٨٩فروردين  ٣١در   

تاکنون  ٨٢پايگاه خبری سفير، از سال 
سازی در مشھد به  کارخانه چرم ۴۵

دالئلی از جمله ثابت نبودن نرخ ارز برای 
ھای  توليدکنندگان، قاچاق روزافزون کفش

چينی و تايلندی با قيمت بسيار پائين 
 .تعطيل شده است

، به گزارش ٨٩فروردين  ٣١در   
جرس،  مھدی محموديان، روزنامه نگاِر 
افشاگِر جنايات بازداشتگاِه  کھريزک، 

فرودين ماه، از زندان  ٣٠روز دوشنبه 
اوين به بيمارستان امام خمينی برای 
معاينه ريۀ عفونت کرده اش منتقل شد و 
شاھداِن عينی، وی را با دستبند و پابند 

 .مشاھده کردند
، به گزارش  ٨٩ين فرورد  ٣٠در   

ھرانا، دو زندانی به وسيله ضرب و شتم 
زندان اروميه،  ١١و  ٩گارد ويژه در بند 
يک زندانی غير عادی به . به قتل رسيدند

نام ايرج غم انگيز به داليل نامعلومی 
  .توسط گارد زندان به قتل رسيد
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خارجی شدن 
  دولت؟

  
ه، رابطه بيگانه تر و رابطه اش با جامع

. عامل سلطه بيگانه با جامعه مي گردد
رابطه دولت مافياها با جامعه ايران اين 

  . رابطه است
بدين قرار، اندازه باز و بسته بودن       

نظام اجتماعي و بنا بر اين، اندازه 
توليد نيروهاي محركه و شركت آنها 
در رشد اقتصادي، اندازه استقالل و 

جامعه را آزادي جامعه و اعضاي آن 
به سخن ديگر، دولت . بدست مي دهند

ترجمان استقالل و آزادي و رشد 
هراندازه . جامعه و نيز اعضاي آنست

استقالل و آزادي اعضاي جامعه كمتر، 
استقالل و آزادي جامعه كمتر و رشد 
انسان ها و جامعه اي كه عضو آنند 
كمتر و دولت از ملت بيگانه تر و رابط 

قوق و بيشتر زور دولت با ملت كمتر ح
  .مي شود

اما رابطه دولت با ملت وقتي تار و       
 ،پودش از زور مي شود، در جامعه

عنكبوت را پديد مي  رابطه ها شكل تار
رشته هاي عمودي و افقي با . آورند

يكديگر گره مي خورند و توري را 
پديد مي آورند كه انسانهاي عضو 
. جامعه، در آن، گرفتار مي شوند

ل و آزادي خويش را از دست استقال
مي دهند و استعدادهايشان بجاي فعال 
شدن در رشد، در ويرانگري فعال مي 

چون رابطه قوا، تضاد را محرك . شوند
فعاليتهاي انسانها مي كند، گروه 

 –بنديهاي اجتماعي در رابطه مسلط 
زير سلطه با يكديگر مي شوند و 
نيروهاي محركه را در حفظ اين 

يعني ويران . مي اندازند رابطه، بكار
  . مي كنند

پس هر جامعه اي كه بخواهد      
استقالل و آزادي را بازيابد، از راه 
بازكردن نظام اجتماعي است كه به 

اما باز و تحول . اين هدف مي رسد
پذير شدن جامعه نيز، بنوبه خود، 
همراه است با استقالل و آزادي و 
حقوقمندي اعضاي جامعه و قرار 

آنها در راست راه رشد بر  گرفتن
آن  اين. ميزان عدالت اجتماعي

انقالب است كه دولت را سازماندهي 
جامعه بر خوردار از استقالل و آزادي، 
با اعضاي برخوردار از استقالل و 

اين سازماندهي . آزادي مي گرداند
كه سازماندهي رشد بر ميزان عدالت 

نظام اجتماعي است، با باز تر شدن 
جهت . امعه، تحول مي كندجاجتماعي 

عمومي تحول از دولت قدرتمدار به 
دولت حقوق مدار و يا به سازماندهي 

يكسره ترجمان حقوق  ،است كه دولت
ملي و حقوق انسان، استقالل و آزادي 
جامعه و استقالل و آزادي اعضاي آن 

  . دمي شو
اينك كه معلوم شد دولت  – 3

فرآورده روابط درون جامعه و رابطه 
عه با بيرون از جامعه و رابطه جامعه جام

با محيط زيست است، گوئيم براي اين 
كه دولت از حاكميت ملت نمايندگي 
كند، ملت مي بايد از همه امكانات 
الزم براي حقوقمدار نگاه داشتن 

  يعني،. دولت برخوردار باشد
اعضاي جامعه از حقوق انسان  –3/1

بخصوص از دو حق، . برخوردار باشند
الع يافتن از فعاليت دولت و يكي اط

. ديگري، حق انتقاد و هشدار و انذار
بر اين دو حق، دولت حق ندارد بنا 

سانسوري را برقرار كند كه ناقض اين 
  .دو حق اساسي باشد

بنا بر اصل، هرگونه سانسوري مي  - 3/2
فعاليت دولت مي بايد . بايد ملغي باشد

در شفافيت كامل و زير نظر مردم، 
بنا بر اين اصل بود كه . ردانجام بگي

بعنوان رئيس جمهوري، هر روز به 
گزارش  اوضاع كشور را مردم ايران
يكي از كه دانستني است . مي كردم

شرط هايي كه در روزهاي پيش از 
كودتا، آقاي خميني بميان آورد و مي 

خود را بدانها ملتزم كنم، من خواست 
گزارش نكردن فعاليتهاي روزانه به 

استبداد همه خيانت و  .مردم بود
 60جنايت و فساد كه كودتاي خرداد 

بر ايران حاكم كرد، نسل امروز و 
نسلهاي آينده را از دليل اصرار او و 
دستيارانش بر سانسور گزارش هاي 

  .، آگاه مي كنديروزانه رئيس جمهور
باوجود اين، دولت بمثابه نماينده  - 3/3

حاكميت ملي، با دولتهاي ديگر، بشرح 
، مي بايد بر اصل موازنه عدمي باال

يعني اطالعي را كه . رابطه برقرار كند
سبب برقرار شدن رابطه قوا به زيان 

براي اين . جامعه مي شود، انتشار ندهد
براي مثال، در قلمرو  ،داري كه راز

نظامي، دست آويز توجيه سانسوري 
نشود كه موجب بسط يد دولت بر ملت 

العات مي بگردد، مواردي كه انتشار اط
ميان ايران و دولتهاي ديگر توانند 

، رابطه قوا به زيان ايران برقرار كنند
  .مي بايد با دقت تمام، مشخص شوند

زماني هم كه  دولت ناقض حق  - 3/4
حاكميت ملت مي شود، اين نقض، 

مخالف و يا  توجيه كننده جاسوسي
بسود قدرتهاي خارجي  مخالفان دولت 

ت خارجي و مراجعه به قدر. نمي شود
خود را تحت حمايت آن قراردادن و 
برانگيختنش به مداخله در كشور، 
مصداق بي چون و چراي خيانت به 

چرا كه هم مراجعه كننده . كشور است
را از استقالل و آزادي خويش محروم 
مي كند و هم مبارزه ملتي بخاطر 
بازيافت استقالل و آزادي و حاكميت، 

قدرت با جاي خود را به مبارزه برسر 
استفاده از قدرت خارجي مي سپارد و 
از پيش معلوم است كه بر فرض تغيير 

يم، مردم همچنان از حق حاكميت ژر
  .خويش محروم مي مانند

وقتي دولت ناقض حق  - 5/ 3
حاكميت ملت مي شود، آگاه كردن 
مردم دنيا از موارد نقض حق حاكميت 
و نيز تجاوزهاي دولت به حقوق ملي و 

ن و روابط پنهاني دولت حقوق انسا
متجاوز با قدرتهاي خارجي به زيان 
حاكميت ملت، ضرورت تمام پيدا مي 

اين كار بس مهم، افكار عمومي . كند
جهان را حساس مي كند و اين 
حساسيت مانع از آن مي شود كه 
دولت تك پايه، پايه دومي در خارج از 

در . مرزها، از راه باج دادن، پيدا كند
فقيت در جلوگيري از حال حاضر، مو

يم، نه ژپيدا شدن پايه خارجي براي ر
تنها پيروزي جنبش را تضمين مي كند، 
بلكه استقرار واليت جمهور مردم را در 
امنيت و استقالل و آزادي، ممكن مي 

  . گرداند
حكومت بوش مي خواست  - 6/ 3
بسازد و آن را دست آويز » آلترناتيو«

نجا از بسياري تا آ. حمله به ايران كند
وقوع حمله نظامي امريكا اطمينان 

ميليون  4حاصل كرده بودندكه يكي 
قشون در اختيار بوش مي گذاشت و 
ديگري، خود را رئيس جمهوري ايران 

شاه را  مي ديد و سومي خويشتن 
با موفقيت، از .  ايران گمان مي برد

تشكيل آلترناتيو تحت الحمايه امريكا و 
، شدنش وسيله توجيه حمله به ايران

كه از نو،  اين زمان. جلوگيري شد
سازي » آلترناتيو «وابسته ها در كار 

هستند، باز خواهيم كوشيد و مانع از 
زيرا تجربه . خواهيم شدتشكيل آن 

هاي فراوان در دورانهاي مختلف، از 
عراق و (جمله در دوران معاصر، 

افغانستان و پاكستان و كشورهاي 
آموزند كه  به ما مي...) آسياي ميانه و

 ،وقتي قدرت خارجي جانشين جامعه
در تغيير سرنوشت او مي شود، نه تنها 
آن ملت از حق حاكميت خود محروم 
مي ماند، بلكه بسا ويران شدن نيروهاي 

پيدا مي  يمحركه ابعادي بزرگ تر
وقتي دستگاه حاكمه جديد، زيرا . كند

متكي به قدرت خارجي و منابع 
مل گسترش عا ،خارجي درآمد مي ماند

گروگانگيري و سپس . فساد مي شود
جنگي كه قدرتهاي خارجي به ايران 
تحميل كردند، در حقيقت، اين 

قدرتمدار يا استبداد وابسته » آلترناتيو«
 بنگريد. بود كه باز سازي مي كردند

ميزان ويران شدن نيروهاي محركه را 
از راه جنايت و خيانت و فساد و 

كه تحميل اقتصاد مصرف محوري 
ش را ا نيمي از توليد ناخالص ملي

رانتي تشكيل مي دهد كه مافياهاي 
  .مالي به جيب مي زنند –نظامي 

يم را نيست كه ژبدين قرار، تنها ر      
بلكه وابسته هائي كه  مي بايد افشا كرد،

از راه مسلط كردن قدرت خارجي 
بركشور، مي خواهند دولت را تصرف 

هر ملتي، . دنيز، مي بايد افشا شون ،كنند
بخصوص اگر قدرت خارجي در 
سياست داخلي و خارجي كشور محور 

يم غاصب ژنشود و ستون پايه دوم ر
پس  د، به بازگردحاكميت ملت ن

گرفتن حق حاكميت و بازيافتن 
. استقالل و آزادي خويش توانا است

  :قاعده بس مهم به ما مي آموزد
هر اندازه يك جامعه از حضور و      

خارجي مصون تر، توانائي عمل قدرت 
استقالل و آزادي  نيافت براي باز او

و هر اندازه بكار بردن اين  بيشترخود 
توانائي بيشتر، تحول در جهت استقرار 
واليت جمهور مردم، شتاب گير تر و 

  . كامل تر
قاعده پيروي اين اگر ايرانيان از     

كنند، جنبش گسترش و تا پيروزي 
   .ادامه مي يابد

  
مدت : يادآوري و درخواست يك 
سال است كه گروه ها و اشخاص  30

وابسته به هر سه رأس مثلث زور پرست، 
از ناسزا گفتن به من و اختراع انواع 
دروغها در باره من، فروگذار نكرده 

در برابر اين رويه كه روزمره شده . اند
و ابعادي وسيع يافته است، روش را 
 گرفتار كردن خط در مدار بسته با

قدرت پرستان كه ايستادگي بر حق 
در تمام اين مدت، در مقام .  دانسته ام

پاسخ، بر استواري در ايستادگي بر 
حق، افزون بر همه، بر استقالل و 

انتظارم اينست كه . آزادي، افزوده ام
همه آنها كه استقالل و آزادي را هدف 
كرده اند، ناسزا را با ناسزا پاسخ 

كنند و از دروغ را  راست . نگويند
مبارزه قلمي كه محور آن بني صدر 

همه مي بايد . باشد، اجتناب كنند
نگران ادامه جنبش همگاني مردم 
ايران باشند و جز به آن نيانديشند و 

بديهي است پرداختن به . نپردازند
جنبش، نيازمند كردن نقشها است كه 
. شخصيت ها و گروها بازي كرده اند

  .اما بر ميزان حق است

یم یا سرکوب تسل 
  مضاعف ؟

  
بر ھمين اساس، ديگر زندانيان به   

محض مطلع شدن از اين موضوع دست 
به اعتراض زدند که در اين زمان گارد 

به " اکبر پيشه ور"ويژه، به فرماندھی 
منظور مقابله با اعتراضات به ميان آمد و 

  .به ضرب و شتم زندانيان پرداخت
سيف "در پی درگيری به وجود آمده، 

نيز بر اثر ضربه ی " الدين يحبی زاده
باتوم گارد ويژه به سرش به قتل رسيد و 

 .در دم جان باخت
، به گزارش ايلنا ،  ٨٩فروردين  ٣١در 

دانشجوي واحد دانشگاه  ١٠٠بيش از 
علم صنعت اراك در اعتراض به مشكالت 
صنفي و كمبود امكانات در دانشگاه علم و 

ارت صنعت اراك مقابل درب اصلي وز
 . علوم تجمع كردند

، به گزارش ٨٩فروردين   ٣١در   
ايلنا، علی غياثی يک فعال کارگری در 
استان ايالم از ميزان باالی تورم و گرانی 

طی : در سطح کشور خبر داد و گفت
واحد استان  ٢٠تعداد  ٨٨و  ٨٧ھای  سال

تعطيل شده و بيش از ھزار کارگر بيکار 
کايت از نبود اند که ھمه اين موارد ح شده

 .امنيت شغلی کارگران دارد
،به گزارش ٨٩فروردين  ٣١در   

تاکنون  ٨٢پايگاه خبری سفير، از سال 
سازی در مشھد به  کارخانه چرم ۴۵

دالئلی از جمله ثابت نبودن نرخ ارز برای 
ھای  توليدکنندگان، قاچاق روزافزون کفش

چينی و تايلندی با قيمت بسيار پائين 
 .تتعطيل شده اس

، به گزارش ٨٩فروردين  ٣١در   
جرس، مھدی محموديان، روزنامه نگاِر 
افشاگِر جنايات بازداشتگاِه کھريزک، روز 

فرودين ماه، از زندان اوين  ٣٠دوشنبه 
به بيمارستان امام خمينی برای معاينه ريۀ 
عفونت کرده اش منتقل شد و شاھداِن 
عينی، وی را با دستبند و پابند مشاھده 

 .دکردن
، به گزارش ٨٩فروردين  ٣١در   

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، 
  پس از اخراج دکتر مرتضی مرديھا از 
 ١۶دانشگاه عالمه طباطبايی در تاريخ 

، دو استاد ديگر نيز ١٣٨٨فروردين ماه 
اين . از دانشگاه علم و صنعت اخراج شدند

اخراج ھا بخشی از روند جاری اخراج 
دانشگاھی است که دارای  پرسنل علمی

انديشه ھای متفاوت از دولت ھستند و يا 
از دانشجويان در جريان اعتراضات 

 .دانشجويی حمايت کرده اند
سيد علی اصغر بھشتی و محمد شھری    

دو تن از اساتيد دانشگاه علم و صنعت 
ھستند که بدنبال سخنان وزير علوم، 
تحقيقات و فن آوری که خواستار 

يدئولوژيک اساتيد شده بود، سازگاری ا
 .نامه اخراج دريافت کردند

، خبر محکوميت ٨٩فروردين  ٣١در  
  مصطفی تاج زاده  و  محسن مير دامادی

 ١٠سال زندان و  ۶و داود سليمانی به  
سال محروميت از فعاليت سياسی، انتشار 

  .يافت
، جرس نامه ٨٩فروردين  ٣١در  

ا به اوين ر ٣۵٠جمعی از زندانيان بند 
زندانيان شکنجه . مراجع تقليد انتشار داد

ھائی را که قربانيانشان ھستند را شرح 
  . کرده اند

، به گزارش ٨٩ارديبھشت  ١در  
ھرانا، محسن صنعتی پور دبير فراکسيون 

اسالمی دانشجويان دانشگاه    مدرن انجمن
فردوسی و علوم پزشکی مشھد از سوی 

 ١٢دادگاه انقالب مشھد در تاريخ 

به گزارش اين . ارديبھشت احضار شد
به نقل از منابع آگاه اتھام وی اقدام    خبر

عليه امنيت ملی به واسطه ايجاد اغتشاش 
و اخالل در نظم دانشگاه فردوسی و 

صنعتی . تشويش اذھان عمومی ذکر شد
پور عضو ارشد ستاد دانشجوئی مھدی 
کروبی در در استان خراسان در انتخابات 

  .دھم بودرياست جمھوری 
، با ممنوع ٨٩ارديبھشت  ١در 

الخروج شدن ھادی اسماعيل زاده از 
وکالی کانون مدافعان حقوق بشر تعداد 
وکال و ھمکاران اين نھاد حقوق بشری که 
ممنوع الخروج شده اند به ھفت نفر 

از جمله اعضای اين کانون که ھم . رسيد
اکنون ممنوع الخروج ھستند، عبدالفتاح 

دعلی دادخواه، نسرين سلطانی، محم
ستوده، محمد سيف زاده، نرگس محمدی 

مقامات امنيتی و قضايی به برخی . ھستند
از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر 
گفته اند که درصورتی که شيرين عبادی 

و  ٢٠٠٣برنده جايزه صلح نوبل سال 
رئيس کانون از سفر خارج از کشور 
بازگردد وی نيز ممنوع الخروج خواھد 

  .شد
ارديبھشت، نامه شيرين عبادی  ١در  

به دبير کل سازمان ملل متحد انتشار 
در اين نامه، آمده است که ايران . يافت

صالحيت عضويت در شورای حقوق بشر 
  .سازمان ملل متحد را ندارد

، به گزارش ٨٩ارديبھشت  ١در  
ھرانا، در فروردين ماه سال جاری دست 

بشر  بار  نقض موردي حقوق ٣٨٨٧٩کم 
که توسط حاکميت صورت پذيرفته، از 
سوی مجموعه فعاالن حقوق بشر در 

 .ايران، گردآوری شده است
 ٣٧۵١٩در طول ماه گذشته، بيش از   

مورد   ۵٣٧مورد نقض حقوق کارگران، 
مورد  ٢۵۵نقض حقوق دانشجويان، 

نقض حقوق فعالين سياسی و مدنی در 
مورد  ٣۴حوزه ی آزادی انديشه و بيان، 

مورد  ٢۵٩ور و اجرای حکم اعدام، صد
شکنجه و نقض حقوق زندانيان سياسی 

مورد کشته شدن  ٧در زندانھا، دست کم 
مورد  ١٢۴شھروندان مرزنشين، 

بازداشت و نقض حقوق اقلييت ھای ملی 
مورد بازداشت و نقض حقوق  ۶٨و 
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  !توجه

ه  ی  ک ان محترم ند گ نويس
ن ی نويس ه م ل مقال د و ماي

ان در  ه ش تند مقال ھس
نشريه چاپ شود،  توجه 
اپ  ه چ ند ک ته باش داش
ورتی   ا در ص االت آنھ 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
 


