
  

ر جامعه امروز ايران، همه انديشه هاي راهنما و روشها كه به جامعه پيشنهاد مي شوند در بوته آزمايش قرار گرفتهد:انقالب اسالمی
اما با . در محدوده رابطه انسان با قدرت، به تكرار آزموده شده و همواره به شكست انجاميده اند» چه بايد كردها؟«سال،  30طي . اند

ا هم انسان معتاد به اطالعت از قدرت، محدوده ديد او محدوده قدرت است و هم در اين محدوده، وجود شكست، تكرار شده اند؟ زير
بيرون از اين رابطه به فراخناي استقالل و آزادي ذاتي . انسان به نوعي اعتياد به تكرار نيز مبتلي مي شود. شكست مانع از تكرار نيست

  .را تصحيح و تا پيروزي پي بگيرندانسان است كه به ايران امكان مي دهد تجربه جنبش 
اين فصل نقدي است راه . تحليلي را مي خوانيد كه كار مشترك اهل بصيرت داخل و خارج از كشور است –در فصل اول، گزارش       

  .يم و افتادن در راست راه باز يافت استقالل و آزاديژگشا بسوي بيرون از محدوده ر
ه هاي حاكي از توأم بودن سركوب مردم با بذل و بخشش هاي از ثروت مردم با دستياران مافياهاي  در فصل دوم، اطالع ها و داد      

  .مالي و گسترشي كه سپاه به قلمرو مداخالت خود، اين بار در بيرون از مرزها مي دهد –نظامي 
ارضي كه از اين نظر با چين پيدا مي در فصل سوم، وضعيت را در آسياي ميانه و كوشش روسيه براي برقراري سلطه خويش و تع      

در اين فصل، به بحران اتمي و نيز . يم ايران از سياست روسيه در اين منطقه حياتي براي ايران، مطالعه شده استژكند و دنباله روي ر
  .خته شده استكنفرانس جهاني تجديد نظر در قرارداد منع گسترش سالح هسته و مسئله اول شدن ايران در اين كنفرانس نيز پردا

  .از انقالب بدين سو تشكيل و بر سرنوشت ايران حاكم شده انددر فصل چهارم، قسمتي ديگر از فهرست اعضاي مافياهائي را آورده ايم كه     
  
  
  
  
  
  
  

صفحه 4در

 محقق ديمج
برق  دياتالف در تول زانيتوان از م يم ايآ

 )2(كاست؟
  

 :مقاله گذشته خالصه
برق به  ديدر چرخه تول ياتالف انرژ زانياز م يدر مقاله قبل بررس   

 ،يمعلوم كرد كه بنا بر ارقام رسم يبررس نيحاصل ا. عمل آمد
مقاله  نيدر ا. آورد يببار م%  77بالغ بر  ياتالف رانيبرق در ا ديتول
است از  ريامكان پذ اياصوال آ نكهياندازم و ا يبه راه حلها م ينظر

 .نه؟ ايكرد  يريجلوگ فاتال نيا
 :مدخل

هدر رفتن سرسام آور  نيا يتوان برا يم اياست كه آ نيسئوال ا   
از مصرف  يچرخه ا رانيا رايز. ريخ يكرد؟در ساختار فعل يكار
كند كه  يرا بطور اعم و مصرف برق را بطور اخص دنبال م يانرژ
  .است ندهيآ ينسلها هيخور كردن سرما شيآن بر پ هيپا
  

 13صفحهدر

  فريد راستگو
 ۵٧عوامل بازسازي استبداد، بعد از انقالب 

 )4( ؟چه كساني بودند
  

دوستي كه در يك منطقه متوسط نشين تهران زندگي مي كند 
رفته بودم ) 1389اوائل ارديبهشت ( هفته گذشته : مي گفت

قدري سبزيجات بخرم كه مالحظه كردم خانمي در حال 
نه هويج و چهاردانه گوجه فرنگي خريد دو دانه پياز، دو دا

وقتي كه مي خواست پول بپردازد پولش به اندازه كافي . بود
نبود و به سبزي فروش مي گفت ندارم و يكمرتبه زد زير گريه 
و گفت شوهرم جانباز شيميائي است و توان كار ندارد به كي 
بگويم پول نداريم و ما نمي توانيم غذاي روزانه خود را تهيه 

ما بدبخت شده ايم و در ضمن گريه و زاري به خامنه  كنيم؟،
  . اي فحش مي داد
تازه اين خانم از يك خانواده جانبازو معلول :دوستم مي گفت

حاال . است كه پول ندارد شكم خود و خانواده اش را سيركند
  . فكر بكن كارگران وزحمتكشان وديگرتهيدستان چه مي كشند؟

  15در صفحه 

 ژاله وفا 
 -سير تبديل سپاه پاسداران به مافيايي مالي

  )2(دهه 3نظامي در طول 
 

سير تبديل سپاه پاسداران  از  يك در بخش اول اين نوشتار به 
مالي از ابتداي  –مافياي نظامي به ينظام-  كيدئولوژيا يروين

در بخش دوم اين نوشتار به شرح . انقالب تاكنون پرداختم
سيطره سپاه پاسداران بر نهادهاي امنيتي و قضايي و نيز سيطره 
شركتهاي تابعه سپاه بر مخابرات كشور، بانكها و ربط 

يي نفتي و وضعيت اسفبار سرمايه گذاري در صنعت قراردادها
  .نفت مي پردازم

خامنه اي خود در باره نفوذ سپاه در همه امور كشور مي گويد 
 روياز مراكز صدور ن يكيسپاه پاسداران،  "):24/6/88تابناك(

 و هفت هشت سال ستيب نيكشور در طول ا يبه همه جا
لت، در سپاه پاسداران در حال حاضردر دو"!شده است

مجلس، در قوه قضائيه، در شوراي امنيت ملي، در وزارت خانه 
 . ها خصوصا وزارت دفاع و خارجه و اطالعات و اقتصاد و نفت،

  12در صفحه 

. به مناسبت از مبارز پی گير، حسين جواد زاده، انسان آزاده ای پوزش می طلبيم که نامشان به خطا و ناروا در فھرست آمده بود
گر يادآور می شويم که بسا نامھای کسان ديگری در فھرست آمده باشند که عضو ھيچيک از مافياھا نباشند و يا تشابه يکبار دي

  می بايد با. از ھمه آنھا نيز پوزش می خواھيم و يادآور می شويم که کاری از اين نوع، خطر بسيار در بردارد. اسمی باشند
  .خالی از خطا نباشد پس نمی تواند. راز داری تمام انجام بگيرد

 
 
 
 
 
 

New  
    

  پرسشها از ایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر
  
  

  کودتا بود یا برکناری قانونی؟
  
 

کودتا بود یا اقدامی  ،برکناری رئیس جمهوری٭ 
  قانونی؟

  
   .سالم ،جناب آقاي بني صدر عزيز

 ،رشته تاريخ یبه عنوان يك دانشجو. اميدوارم سالمت و شاد باشيد
  :  وال از شما دارمئيك س
، شما هميشه اصطالح كودتا را  60خرداد  30حليل واقعه تلخ در ت

تعريف شما از اصطالح كودتا چيست ؟ چراكه . به كار برده ايد
چيزي كه من هميشه با آن برخورد داشته ام اين بوده كه كودتا به 

در حالي . عنوان اقدام نظاميان عليه دولت قانوني محسوب مي شود
به رياست  1358ون اساسي مصوب كه شما همچنانكه براساس قان

جمهوري برگزيده شديد، بر اساس اصول مختلف همان قانون نيز 
پس عزل شما از رياست جمهوري بر اساس قانون . عزل شديد

اگر به خاطر داشته باشيد دكتركريم سنجابي . اساسي وقت بود
  .دركتاب خاطرات خود به اين مساله اشاره كرده است نيز

و  63نيست كه من به عنوان كسي كه در سال  الزم به يادآوري
چند سال بعد از اين حوادث به دنيا آمده است، هميشه براي شما 

درست شما  احترام قائلم و در صداقت و ميهن دوستي و عملكرد
درگذشته ترديدي ندارم و اين از ايميل هايي كه برايتان ارسال مي 

م مرا مثل بنابراين خوشحال مي شو. كنم به خوبي هويداست
وال پاسخ ئالبته شايد در گذشته به اين س. هميشه راهنمايي كنيد

بنابراين حتي اگر مرا به . داده باشيد و از چشم من دور مانده باشد
  .دپاسخ قبلي خود ارجاع دهيد باعث خوشحالي فراوان خواهد ش
   .در پايان از اينكه مصدع اوقات شما شدم عذر خواهي مي كنم

 محمدعلي قهرمانپور -با احترام 
  20/1/1389تهران 

  
  :پاسخ به پرسش اول ٭ 
  
برای تغییر ماهیت  ،اصطالحی است که در زبان فرانسه ،کودتا – ۱

این اصطالح  به زبان . یم سیاسی بکار رفته استژو طبیعت یک ر
 ،بدین قرار.  انگلیسی نیز راه جسته و بکار رفته است و می رود

ند که به زور انجام می گیرد و اندیشه تغییری را کودتا می خوان
راهنمائی را با اندیشه راهنمای دیگری و حاکمیتی را با حاکمیت 

با دو تغییر اساسی  ،بدیهی است کودتا. دیگری جانشین می کند
(= تغییر رابطه با دنیای خارج  :دیگر همراه و همزاد است

  .و تغییر هدف و روش دولت) قدرتهای خارجی
ظاهر «کودتاهای بسیاری در . یک شکل نیستند کودتا ها     

با صدور  ،مرداد ۲۸چنانکه کودتای . انجام گرفته اند» قانونی
فرمان عزل نخست وزیری که مصدق بود و فرمان نصب زاهدی 

 ،اما چون دولت کودتا مستقر شد. به نخست وزیری انجام گرفت
و  همان قانون اساسی که به استنادش دو فرمان صادر شده بود

ن قانون بر دولت و رابطه آحاکمیت کردن  ،هدف از عزل و نصب
همانندهای این . سال بال اجرا گشت ۲۵اش با ملت بود بمدت 

و از سوی  در جامعه های دیگر نیز انجام گرفته اند  ،کودتا
  . به تفصیل مطالعه شده اند ،دانشمندان حقوق و دانش سیاسی

اع اهل دانشهای حقوقی و مورد اجم ،تعریفی که از کودتا آوردم
 ،در تحول سیاسی ایران از انقالب بدین سو ،اینک. سیاسی است

ببینیم این تحول  بنگریم و ،به یمن محکی که تعریف کودتا است
کودتا بوده است و یا همان مسیری را داشته است که انقالب 

  :ایران گشوده بود
ود، هدف انقالب ایران، بنابر روش جنبشی که همگانی ب – ۲

دوران هرچند، سه مرجع . استقرار والیت جمهور مردم بود
آخوند محمد کاظم خراسانی و شيخ عبدالله ( ،انقالب مشروطیت

در ) مازندراني و میرزا محمّد حسین نجل ميرزا خليل تهراني
  تلگراف به محمد علی شاه، تصریح کرده بودند که 

  2ر صفحه د    

  Nr. 749   10-23  mai.  2010

  1389 خرداد  2ديبهشت تاار 20از  749 شماره

  4 ص :يمژآزمون محصور كردن جنبش در محدوده ر ،88بهمن  22 :سيب شناسي جنبشآ
تقابل با قدرتهاي  –يم براي مقابله با جنبش ژپاش ربريز و ب –جنبش در آغاز سال جديد  

  6 ص : خارجي و كاربرد آن در داخل
  8 ص له اول كنفرانس نيويورك؟ايران مسئ –ايران دنباله رو روسيه در آسياي ميانه  
  فهرست اسامي اعضاي مافياها كه از رهگذر استبداد مالتاريا، از انقالب بدين سو، 

  9 ص :۵ –تشكيل شده اند  
  11 ص ... !دادن و» خودكشي«محكوم كردن به اعدام، ترور، 

 ؟آزمايش  هبوت
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   1389  خرداد  2تا  ارديبهشت  20از   749  شماره  2010  مه   23تا  10از 

 

ضروري مذهب است كه حكومت «    
مسلمين در عهد غيبت حضرت 

  ».با جمهور است) عج (   الزمان صاحب
اما این از زبان آقای خمینی بود که 
مردم ايران و جهان شنيدند كه 

پس هر . »واليت با جمهور مردم است«
واليت جمهور «اقدامي ناقض اصل 

و است  به ضر «coup» ، يك»مردم
هرگاه مجموعه ضربه ها واليت جمهور 
مردم را با واليت يك شخص و يا يك 
بنياد جانشين كند، كودتا انجام گرفته 

  .است
انديشه راهنماي انقالب ايران كه  - 2/1

از استقالل و آزادي و رشد بر  يتعريف
ميزان عدالت اجتماعي بدست مي داد 
كه اين اصول را با يكديگر سازگار و 

هنماي استقرار واليت جمهور مردم را
مي گرداند، خواه اين اصول در اسالم 
بمثابه بيان آزادي اظهار مي شدند و 
خواه در مرام و طرز فكر ديگري، مابه 
. االشتراك جمهور مردم ايران بودند

پس اگر ضربه ها از پي يكديگر، مابه 
االشتراك را از ميان بردارند و اسالم 

ا به اسالم به مثابه بمثابه بيان آزادي ر
بيان قدرت، بسا با تمايل فراگير، 

بيان آزادي را با بيان برگردانند، كودتا 
 .قدرت جانشين كرده است

دولت ترجمان واليت جمهور  - 2/2
مردم، تكيه گاهي جز اين واليت ندارد 
و موضوع كارش، حقوق ملي و حقوق 

حال اگر ضربه ها تكيه . انسان مي شود
يير دهد و موضوع كار گاه دولت را تغ

حاكمان بر ملت  سلطه قهريدولت را 
كند، آن و حقوق او و حقوق اعضاي 

  .كودتا روي داده است
شما كه دانشجوي تاريخ هستيد،       

هرگاه، فكر و قول و عمل آقاي 
خميني و دستياران او را از آغاز ورود 
به ايران تا دم زدن او از واليت مطلقه 

ي بينيد كودتائي با فقيه پي بگيريد، م
بر ضد انقالب  و مداوم صفت خزنده

مردم در هدف آن، برضد اسالم بمثابه 
بيان آزادي و بر ضد اصول راهنماي 
انقالب ايران و بقصد استقرار حاكميت 
مطلق مالتاريا بر ملت، انجام گرفته 

يادآور مي شوم كه صفت . است
 .را بطور مستمر بكار برده ام» خزنده«

 اجود اين، از لحاظ شكل و محتوبا و     
نيز، كودتا، نه در مراحل پيش از 

خود و نه در اين مرحله و نه  60خرداد 
بعد از اين مرحله، مطلقا قانوني نبوده 

يعني با شكل و محتواي قانون . است
بنا بر آن،  ،اساسي كه ادعا مي شود

رئيس جمهوري را بركنار كرده اند، 
 :سازگاري نداشته است

 
ر به شـما كـه دانشـجوي    هشدا

تاريخ هستيد و به شـما ايرانيـان   
ــد حــق خــود   كــه مــي خواهي

  :رابازيابيد
 

منطق صوري، تنها كارش اين نيست     
كه بخشي از صورت را جانشين تمامي 
صورت و محتوا مي كند، بلكه كار 
اصليش اينست كه قدرت را جانشين 

به ترتيبي كه فريب . حق مي كند
خويش را از  خورده اين منطق، حق

ياد مي برد و در رابطه با قدرت، 
داوري مي كند و يا يك داوري را مي 

   :براي مثال.  پذيرد
واليت جمهور مردم حقي بود كه  - 1

. مردم ايران بخاطرش انقالب كردند
در طول جنبش مردم، آقاي خميني به 
تكرار از واليت جمهور مردم، از ميزان 

ي رأي مردم است، از جمهوري اسالم
جمهوري است مثل جمهوري هايي 
كه در غرب وجود دارند، اسالم دين 

سخن گفت و ...  حقوق بشر است و
در طول اين مدت، مردم . عهد سپرد

را » واليت فقيه«ايران اصطالح 
  . نشنيدند

از ورود به تهران، خميني  - 1/1
جانشين مردم مي شود و واليت او 

مشخصه اين . جانشين واليت مردم
سنجيدن هر كس به خميني  جانشيني،

و هر قول به قول خميني و حتي قول 

» آخرين قول امام«پيشين خميني به 
  . شد) به تعبير آقاي خامنه اي(
جانشين شدن خميني بمثابه  - 1/2

سخنگوي مردم، با خميني بمثابه 
و سرانجام، »قدرت جديد«سخنگوي 

در جريان اين .  قدرت مجسم گشتن او
ش ها نيز از خود بيگانگي، سنج

سنجشهاي شخص و قول و فعل با 
به اين معني كه . شدند» قدرت مجسم«

  .جرم گشت» رهبر«مخالفت با نظر 
نتيجه اينكه حق، كه واليت جمهور       

مردم بود، جاي به قدرتي با تمايل 
و ) واليت مطلقه فقيه(فراگير سپرد 

. مخالفت با نظر  وي نيز جرم گشت
مي كه چنانكه در مجلس كذائي، جر

براي رئيس جمهوري منتخب مردم 
. ايران تراشيدند، مخالفت با رهبر بود

حال آنكه من با آقاي خميني دوران 
اين خود او . نوفل لوشاتو، موافق بودم

. بود كه با آن خميني مخالف شده بود
هرگاه به قانون » رهبر«من حتي با 

. اساسي عمل مي كرد، مخالفت نداشتم
اساسي را نقض  اين او بود كه قانون

مي كرد و اين رئيس جمهوري بود 
كه، بنا بر قانون اساسي، به او اعتراض 

در حقيقت، بخشي از صورت، . مي كرد
صورت خميني، جانشين كردن حق با 

به ترتيبي كه . قدرت را مي پوشاند
موافقت با خميني تجسم قدرت، 
مخالفت با خميني سخنگوي مردم در 

. دي مينمودانقالب و بيانگر بيان آزا
حال آنكه صورت گرايي بود كه دگر 

همانطور . ديسي خميني را مي پوشاند
كه مخالفت با خميني تجسم قدرت، 
موافقت با خميني بيانگر بيان آزادي را 

منطق صوري با بخشي از . مي پوشاند
صورت اين كار را انجام مي داد و 

چرا كه قول . همچنان انجام مي دهد
رت، متضاد با و فعل خميني تجسم قد

  .قول و فعل خميني بيانگر آزادي بود 
اگر دگرديسي خميني نبود، نباز به     

آن نيز نبود كه صورت واقعيت را 
سانسور خميني دوران انقالب . بپوشاند

همراه با توجيهي كه بمدد منطق 
صوري با جانشين كردن زبان حقيقت 
با زبان مصلحت انجام مي داد و مي 

ند و مي شوند كه دهد، موفق مي شد
جانشين كردن حق را با قدرت 

توجيهي كه آقاي خميني . بپوشانند
من اگر : خود بكار برد اين بود

مصلحت ببينم سخني ناقض سخن 
اما او . ديروز خود بگويم، مي گويم

چگونه مي توانست به اين صراحت 
مدعي شود كه هرگاه سخن ديروز او 
حق بوده است، امروز از راه مصلحت، 

تواند سخني ناقض حق، يعني  مي
ناحق، بگويد؟ اين كار، با جانشين حق 
كردن شخص بمثابه ميزان سنجش، 

از زماني كه خميني خود . انجام گرفت
ميزان سنجش شد، ديگر دليل حقانيت 
حق نه درخود حق كه در قول و فعل 

  ! خميني شد و هست
بنا براين، مجلسي كه به امر       

يس جمهوري خميني، رأي به عزل رئ
داد، به خود زحمت سنجيدن شخص 

را ) در اين جا قانون اساسي(به حق 
به دستور متجاوز به قانون . نداد

اساسي، مجري قانون اساسي را عزل 
ماهيت كار مجلس نه عزل يك . كرد

رئيس جمهوري كه واليت جمهور 
مردم را با واليت فقيه جانشين كردن 

  .بود
بود ميزان بدين قرار، هرگاه بنا       

سنجش، حق باشد، يعني هركس در 
پندار و گفتار و كردار خويش به 
واليت جمهور مردم سنجيده شود، 

اما چون منطق  . داوري ديگر مي شد
صوري روشي است كه قدرت را 
جانشين حق مي كند، ميزان سنجش 
فكر و قول و عمل هر كس، قدرت مي 
شود و البته هر فكر و قول و فعل 

. ، خطاي مهلك مي گرددمخالف با آن
خطاكار نه جانشين كننده حق با 
قدرت، بلكه كسي مي شود كه به 
قدرت نه مي گويد و، در برابر اين 

از اين رو است كه . كودتا، مي ايستد
، نه شاه و زاهدي و 32مرداد  28در 

امريكا و انگليس، كه مصدق مجرم مي 
نيز، نه خميني و  60شود و در خرداد 

و مجلسي كه براي نخستين دستياران او 
بار در تاريخ مجلسهاي جهان، كودتا را 
تصدي كرد، بلكه بني صدر مجرم مي 
شود زيرا بر حق واليت جمهور مردم و 
حقوق ملي و حقوق انسان، ايستاد و به 

  . قدرت نه گفت
دين و هر انديشه راهنماي ديگري  – 2

را نيز با بكار بردن منطق صوري، از 
يان قدرت از خود بيان آزادي در ب

با استفاده از اين منطق . بيگانه مي كنند
بازيافتن حق (بوده و هست كه اسالم 

انقياد مطلق (در استسالم ) صلح و سلم
از خود ) از نماينده خدا بر روي زمين

در ايران امروز، اين  . بيگانه شد
دگرديسي زير چشم سه نسل انجام 

منطق صوري در » هنر«. گرفته است
ه وقتي هم قدرت جان مردم اينست ك

را به لب مي رساند، نه قدرت كه اسالم 
چرا؟ . است كه هدف سرزنش مي شود

زيرا قدرت پرستي و اعتياد به اطاعت 
از قدرت و رقابت بر سر قدرت، سبب 
مي شود كه قدرت فاسد كننده از 
سرزنش در امان بماند و قرباني قدرت، 

  . بگردد... هدف سرزنش و ناسزا و 
هر دانشجوي تاريخ و هر انساني       

كه نخواهد قرباني فريب منطق صوري 
بگردد، اين هشدار را مي بايد آويزه 

  .گوش كند
در پرتو اين هشدار و با مراجعه به       

عزل رئيس «تعريف كودتا، به سراغ 
  :از سوي مجلس برويم» جمهوري

  
ــداد   ــرداد روي ــا   60خ ــا و ي كودت

ا بر قـانون  بركناري رئيس جمهوري، بن
  :اساسي بود ؟

كودتاي خزنده در انديشه  – 1
راهنماي انقالب ايران از بيان آزادي 

دركار : به بيان قدرت با تمايل فراگير
از سوي آقاي » واليت شرعي«آوردن 

خميني، بهنگام صدور حكم نخست 
در . وزيري آقاي مهندس بازرگان

پاسخ به انتقاد من، آقاي خميني  متعذر 
عذر كه قصدش بستن دهان  شد به اين

پيش نويس قانون . قشري ها بوده است
 –اساسي، ترجمان واليت جمهور مردم 

اما با تشكيل . شد –البته نه بطور كامل 
خبرگان و تدوين قانون مجلس 
، جانشين كردن واليت جمهور اساسي

اجازه . مردم با واليت فقيه آغاز شد
( دخالت و تقلب در انتخابات مجلس 

امام : اي هاشمي رفسنجاني قول آق
فرمودند شما سعي كنيد مجلس را در 

آقاي خميني در پاسخ به . دست بگيريد
اعتراض رئيس جمهوري كه در 
انتخابات بسياري از حوزه ها تقلب 

مردم رأي ندارند ما : شده است، گفت
محض اين كه دنيا نگويد استبداد 
برقرار كرده ايم، انتخابات انجام مي 

اقع، او مجلس مصوب خود در و. دهيم
را مجلس مي دانست و براي مردم حق 

مجلس شوراي ). حاكميتي قائل نبود
ملي را مجلس شوراي اسالمي كردن 
به رغم قانون اساسي بمعناي تابع 

پيشنهاد . واليت فقيه كردن آن
رفراندوم از سوئ رئيس جمهوري و 
انكار واليت جمهور مردم از سوي 

ملت (  آقاي خميني، در سه نوبت
موافقت كند من مخالفت مي كنم و 

ميليون بگويند بله من مي گويم نه  35
 35و اگر به گوش خود بشنوم كه 

ميليون مرگ بر خميني مي گويند، من 
. حكم عزل بني صدر را امضاء مي كنم

تير، روز امضاي  1خرداد و  25و  6در 
  ). عزل رئيس جمهوري

نمايندگان «اگر فرض كنيم،       
تير آقاي  1خرداد و  25قولهاي » مردم

خرداد او  6خميني را نشنيده اند، قول 
زيرا در حضور  . را شنيده اند

گفت و يكي از آنها » نمايندگان مردم«
آقا اصل بر : نيز برنخاست بگويد

حاكميت مردم است و ما نماينده اين 

مردم هستيم و رفراندوم اصلي از 
به سخن . اصول قانون اساسي است

، بيان آزادي و واليت جمهور ديگر
مردم، در حضور كساني كه مدعي 
نمايندگي از مردم بودند، با بيان 
قدرت و واليت مطلقه فقيه جانشين 

در بخشي كه به بدين قرار، .  شد
انديشه راهنما و قانون اساسي مربوط 
مي شود، كودتا چنان شفاف انجام 
گرفت كه اگر در كودتاهاي تاريخ بي 

  .، بسيار بسيار كم مانند استمانند نباشد
از لحاظ حضور قدرتهاي خارجي  – 2

بنا بر بيان : و نقش اين قدرتها در كودتا
آزادي كه آقاي خميني، در برابر 
جهانيان، اظهار كرد و بدان متعهد شد، 
استقالل بر اصل موازنه عدمي معني 

عدم مراجعه به قدرت خارجي : جست
در سياست داخلي و خارجي و 

داري جمهور مردم از حق برخور
تصميم در باره سرنوشت و اداره امور 

  . خويش
از اين ديد كه بنگري، كودتاي      

. خزنده با گروگانگيري آغاز گرفت
چرا كه قدرت امريكا، محور سياست 

از آن . داخلي و خارجي ايران شد
پس، بكار بردن قدرت امريكا در 
سياست داخلي، در جهت سلب 

از ملت ايران و  استقالل و آزادي
هريك از ايرانيان، كاري روزمره شد و 

  . هنوز هم هست
قدرت خارجي از راه برانگيختن      

منازعات مسلحانه و سپس تجاوز عراق 
. به ايران، نقش تعيين كننده تري يافت

اما نقش اين قدرت در كودتاي خزنده 
  :مداوم بود

هر گاه فرض كنيم آقاي خميني  - 2/1
گانگيري طرحي نمي دانست گرو

ساخت گردانندگان حزب 
جمهوريخواه امريكا بوده است، اما مي 

انقالب «دانست كه گروگانگيري را 
خوانده و آن را وسيله كار خود » دوم

با . در سياست داخلي كرده است
استفاده از اين وسيله بود كه 
سركوبگريها توجيه شدند و واليت فقيه 
 و واليت مطلقه فقيه به مردم ايران
تحميل شد و بر ضد واليت جمهور 

به اين . كودتا شد 60مردم در خرداد 
  :ترتيب

» رهبر«برخالف قانون اساسي كه به  - 
اجازه تصدي سياست خارجي را نمي 

كه (داد، بدون اطالع رئيس جمهوري 
هر قرارداد با يك كشور خارجي مي 

و وزير ) بايد به امضاي او مي رسيد
صادق  آقاي خارجه و هيأت وزيران،

طباطبائي را مأمور گفتگو با حكومت 
در همان .  كارتر بر سر گروگانها كرد

كسي، با ادعاي نمايندگي  -حال،
خميني، در دستگاه داشتن از سوي 

واشنگتن، با نمايندگان ستاد تبليغاتي 
ريگان و بوش ديدار و به آنها پيشنهاد 
كرد معامله اي بر سر گروگانها انجام 

كه گروگانها تا پيش از پذيرد به ترتيبي 
انتخابات رياست جمهوري آزاد نشوند 
تا كه كارتر شكست بخورد و ريگان 

 1980اين معامله در اكتبر . پيروز شود
نوامبر، روز  4در . سرانجام گرفت

انتخابات رياست جمهوري امريكا، 
آقاي هاشمي رفسنجاني به خود باليد 
كه ما باعث رسيدن ريگان به رياست 

اما پيش از او، در . ديمجمهوري ش
ايامي كه معامله درحال انجام بود، نوار 
سخنان آقاي بهشتي با محارم خود 

در اين نوار، او در جمله . انتشار يافت
  :زير، وقوع معامله را خبر داد

از گروگانها بايد مثل يك آتو بر ضد  " 
  !."بني صدر و كارتر استفاده كنيم

د بني استفاده از گروگانها بر ض      
صدر و كارتر، تنها به يك ترتيب ممكن 

معامله با گروه ريگان و بوش بر سر : بود
گروگانها و در همان حال، كودتاي 
خزنده بر ضد منتخب اول تاريخ 

  . ايران
بر شما دانشجوي تاريخ فرض است كه 
فرضهاي متصور ديگر را بيازمائيد تا 

جز معامله با ريگان و مطمئن شويد 

ده از حكومت جديد بوش و استفا
امريكا در كودتا بر ضد واليت جمهور 

ديگري كه هر دو نتيجه معامله مردم، 
با آنكه در . را ببار آورد، وجود ندارد

باره معامله مرتب گزارش دريافت مي 
كردم، بعد از شنيدن سخنان آقاي 
بهشتي بود كه مطمئن شدم معامله اي 

شگفت اين كه تا . در حال انجام است
ن ديدار، باور نمي كردم آقاي واپسي

دست اندر اين معامله  درخميني نيز 
  .باشدكار 

بنا بر معامله، قرار بود كه حكومت   
مي دانيم . يم اسلحه بدهدژريگان به ر

كه از كودتا به بعد، امريكا و اروپا، به 
داللي اسرائيل، به اندازه اي كه جنگ 

  .ادامه يابد، به ايران اسلحه دادند
از جمله نامه محرمانه (سندها اينك  - 

الكساندر هيگ، نخستين وزير خارجه 
ريگان به او و گفتگوهاي صدام با سفير 

مي گويند كه ) وقت امريكا در بغداد
محرك صدام به جنگ، امريكا و 

يم سعودي و شيخ هاي ژانگلستان و ر
اما اگر صدام . خليج فارس بوده اند

جنگ  با ايران را به تحريك غرب و 
مهاي منطقه انجام داد، آقاي يژر

خميني و دستياران او، بخاطر استقرار 
استبداد خويش، عامل ادامه جنگ 
بسود امريكا و انگلستان و اسرائيل و 

يمهاي استبدادي و فاسد منطقه ژر
قول آلن كالرك، وزير دفاع . شدند

در حكومت تاچر، خالي از ابهام و 
جنگ ايران و عراق در : صريح است

ستان و غرب بود، اسباب ايجاد سود انگل
بدين . و ادامه آن را فراهم ساختيم

قرار، يكي از هدفهاي كودتاي خرداد 
، ادامه دادن به جنگ بقصد استقرار 60

پيشاپيش، در باره هدفهاي . استبداد بود
كودتا، از جمله ادامه دادن به جنگ، 

، و سپس 60خرداد  22در هشدار نامه 
مردم ايران ، به »خيانت به اميد«در 

  هشدار داده ام
اما نقش قدرت خارجي در كودتاي  - 

مردم : ، تعيين كننده بود60خرداد 
كشور از گفتگوهاي سه تن آقايان 
بهشتي و هاشمي رفسنجاني و خامنه اي 
با آقاي خميني را در باره اثر پايان 

، آگاه 60يم در خرداد ژجنگ بر ر
  نيستند و بسا اندك شماري بدانند كه 

در : سه به آقاي خميني گفته بودنداين 
حال حاضر، اگر روحانيت با بني صدر 
مقابل شود، بني صدر غلبه مي كند اما 
اگر جنگ را تمام كند، سوار تانكهاي 
خود مي شود و به تهران مي آيد آن 
وقت ديگر شما نيز حريف او نمي 

بنا بر اين، در حذف او بايد !. شويد
ه اي مصاحب ،"يوتوب"در . شتاب كرد

با آقاي شمخاني فرمانده نيروي دريائي 
و وزير دفاع سابق  رژيم كودتا در 

، انتشار يافته گفتگوي تلوزيوني رژيم
  :او گفته است. است
در مجلس گفتم اگر بني صدر .... «     

در جنگ پيروز ميشد، تانكهائي كه به 
سمت بصره ميرفتند، تانكهاي فكري اش  

درت در تهران به سمت كرسيهاي ق
ميرفت و ميگفت من عامل پيروزي 

  »... ايرانم
قول آقايان . اين قول از خود او نيست

بهشتي و هاشمي رفسنجاني و خامنه اي 
آن روز نيز، در . را تكرار كرده است

سطح دولت،  بسياري مي دانستند كه 
عزل رئيس «، 60هرگاه در خرداد 

به بعد از آوردن پاسخ » جمهوري
سط هيأت مأمور يم صدام توژموافق ر

از سوي كنفرانس كشورهاي غير 
متعهد، بازگذاشته مي شد، يك نسل 

. ساله نفله نمي شد 8ايراني در جنگي 
البته عزل رئيس جمهوري نيز بسا 

آقاي هاشمي .  ناممكن مي گشت
 12(» عبور از بحران«رفسنجاني در 

  :نوشته است) 60فروردين 
د پيام امام در مورد جنگ و هيأت «     

ميانجي هم مطالبي آمده كه سياست 
آقاي . آقاي بني صدر را محكوم مي كند

بني صدردر كارنامه ديروز خود نوشته 
مايل است به جنگ خاتمه دهد و صلح 

ولي با شعارهاي راه پيمائي امروز و . كند
اظهارات امام، يقيناً راه را براي ايشان 

  )تأكيد از من است. (»بسته است
 3در صفحه 

 کودتا بود یا برکناری قانونی؟
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 ،فروردین ۱۲ ، درن قراربدی    
برخالف مصوبه شورايعالي دفاع كه به 

بنا (تصويب آقاي خميني نيز رسيده بود
، بناي آقاي )قانون اساسي 110بر اصل 

خميني و دستياران او، استفاده از 
صدر و در حقيقت، جنگ بر ضد بني 

جانشين كردن واليت جمهور مردم با 
يادآور . واليت مطلقه فقيه بوده است

ي شود كه در فروردين ماه، آقاي م
كشور  8خميني خطاب به سران 

مسلمان، از آنها خواست حكومت 
كردن را از بني صدر بياموزند و ببينند 

شما . او چسان بر قلبها حكومت مي كند
كه دانشجوي تاريخ هستيد و هر ايراني 
مسئوليت شناسي مي بايد از خود 

چگونه ممكن شد كه ظرف دو : بپرسد
كسي كه برقلب ها حكومت مي ماه، 

كرد و سران كشورهاي اسالمي مي 
بايد از او روش حكومت كردن را مي 

كفايت «آموختند، ناگهان فاقد 
  !شد؟» سياسي

چگونه : اما شما حق داريد بپرسيد     
ممكن است آقاي خميني در همان 
تاريخ، از سوئي بني صدر را كسي 
خوانده باشد كه بر قلبها حكومت مي 

و از سوي ديگر، بنا داشته باشد از  كند
جنگ در كودتا برضد او استفاده كند؟ 
اين تناقض رفع مي شود وقتي شما 
بدانيد آقاي خميني كوشش داشت مرا 
متقاعد كند با معامله كنندگان با 
امريكا و اسرائيل و انگليس موافقت 

در آخرين ديدار، اين كوشش را . كنم
بتدريج . ، نيز بكار برد60خرداد  15در 
از راضي كردن من به كار گذار كه 

مأيوس مي شد، به استبداد گشتن، 
در اين باره، . كودتا مايل تر مي گشت

آقاي » عبور از بحران«كتاب  در
هاشمي از قول آقاي احمدي خميني 

ارديبهشت  18يادداشت ( نوشته است
60:(  
قبل از ... عصر، احمد آقا خميني آمد«     

آقاي بني صدر مالقات  مالقات با من، با
آقاي بني صدر كم كم : داشته، مي گفت

به خود آمده و دارد آماده همكاري با 
  .»دولت مي شود

در حقيقت، پيش از خاتمه جنگ بر      
طرف وفق پيشنهاد پذيرفته شده از دو 

» عزل رئيس جمهوري« ايران و عراق،
جز اين توجيه . هيچ توجيهي نداشت

رئيس  كه خاتمه جنگ بركناري
جمهوري را اگر نا ممكن نمي كرد، 
بسيار مشكل مي كرد و استقرار استبداد 
. را از آنهم مشكل تر مي گرداند

همسوئي منافع استبداديان با منافع 
جنگ افروزاني كه ادامه جنگ را به 
سود خود مي ديدند، شفاف و قطعي 

من كوشيده ام توجيه ديگري . است
عزل رئيس «براي اين شتاب در 

كه آقاي خميني آن را » مهوريج
و بزرگ تر از انقالب » انقالب سوم«

شما . اول و دوم خواند، بجويم و نيافتم
بعنوان دانشجوي تاريخ نيز بكوشيد 
ببينيد آيا توجيهي خالي از تناقض مي 

  توانيد براي آن بيابيد؟ 
را » عزل رئيس جمهوري«گرچه       

انقالب سوم و بزرگ تر از دو انقالب 
شين خواندن، اعتراف به كودتا به پي

فرياد است چرا كه عزل يك رئيس 
جمهوري بر وفق قانون، نه انقالب 
است و نه بزرگ تر از دو انقالب 
پيشين، اما  به لحاظ روش بكار رفته نيز، 
عمل آقاي خميني و مجلس دست 

  :نشانده او، كودتا بود
: بكار بردن قواي مسلح در كودتا – 2

كودتا را نظاميان مي شما نوشته ايد 
صحيح اينست كه در كودتا، . كنند

قواي مسلح و يا بخشي از آنها بكار مي 
، بخشي از 60در كودتاي خرداد . روند

سپاه و دادگاه انقالب و كميته ها نقش 
بدون استفاده از . تعيين كننده داشتند

اين قوا، كودتاچيان توان مقابله با 
از شيوه استفاده . مردم را نداشتند

قواي مسلح و دادگاه انقالب بدين 
  :ترتيب بود

بيرون كشيدن افراد سپاه  - 2/1
پاسداران از جبهه ها و آوردن آنها به 
تهران، البته بدون اطالع فرماندهي 

همزمان، آقاي خميني . كل قوا
فرماندهان ارتش را احضار و به آنها 

وعده داده بود در صورت بي طرف 
محفوظ ماندن ارتش، موقعيت آنها 

. به اين عهد نيز وفا نكرد! ( است
نخستين قربانيان فرماندهان اليق ارتش 

از راه بمب گذاري در هواپيما،  . شدند
بيانيه هم از سوي ) از ميانشان برداشتند

ارتشيان صادر كرده بودند كه، بنا بر 
آن، رئيس جمهوري در نيروهاي مسلح 

آقاي هاشمي . بدون سمت است
يادداشت (از بحران  رفسنجاني در عبور

از اين بيانيه سخن بميان ) خرداد 20
در عبور از بحران، شما . آورده است

مي خوانيد كه آقايان بهشتي و هاشمي 
رفسنجاني به  بازديد افراد سپاه رفته 
اند كه از جبهه ها به تهران آورده شده 

خرداد،  18در حقيقت، از . بودند
  .تهران را اشغال نظامي كرده بودند

هرگاه عبور از بحران را   - 2/2
بخوانيد، گزارش روز به روز كودتا را 

از جمله از نقش سپاه . خوانده ايد
بخصوص اطالعات سپاه كه تحت (

اداره محسن رضائي بود و او باتفاق 
محمد زاده و تهراني، روزمره، در 

و )مأموريت انجام كودتا بوده اند
  .دادگاه انقالب، نيك آگاه مي شويد

بنا بر (رجوع به آقاي خميني   - 2/3
 25در ) خاطرات آقاي بهزاد نبوي

خرداد، براي مقابله با جنبش اعتراضي 
در اين روز، آقاي خميني، به : مردم

زشت ترين وجه، اسالم را وسيله كودتا 
از امروز، جبهه ملي : كرد وقتي گفت

شرح حمله افراد مسلح با  .مرتد است
ر لباس رسمي و لباس شخصي و دستگي

كردنها، از پيش از صدور حكم عزل 
رئيس جمهوري از فرماندهي كل قوا 

 25اما بخصوص از . آغاز شده بود
خرداد به بعد است كه سامانه يك 

  .سركوب همگاني را مي جويد
حكم عزل رئيس جمهوري در   - 2/4

، خود نقض 60خرداد  20ديرگاه شب 
چرا كه دو . قانون اساسي و كودتا بود

بخشي از فرماندهي  113و  110اصل 
كل قوا را به رهبر و بخش ديگري را 

باآنكه . به رئيس جمهوري داده بودند
آقاي خميني، بدون اطالع رئيس 
جمهوري، فرماندهي كل قوا را به او 
تفويض كرده بود، اما با تذكر رئيس 
جمهوري كه قانون اساسي حق 
تفويض به او نداده است، اختيارات او 

رئيس . شده بود توسط خود او تصدي
ستاد و فرماندهان قواي سه گانه و 
فرمانده سپاه با موافقت آقاي خميني و 
دو مشاور او در شوراي دفاع نيز توسط 

پس او نه . خود او نصب شده بودند
اختياري نزد رئيس جمهوري داشت 
كه پس بگيرد و نه قانون اساسي به او 
اجازه مي داد يك مقام قانوني را عزل 

  . كند
طرفه اين كه هاشمي رفسنجاني  - 2/5

در عبور از بحران مي نويسد 
گويا به ): 60خرداد  20يادداشت (

دستور امام  آقاي بني صدر در 
كرمانشاه تحت نظرند كه از كشور فرار 

  !.نكنند
آقاي خميني چه سمتي در قانون      

اساسي داشت كه به او اجازه مي داد 
دستور بدهد رئيس جمهوري تحت 

رار بگيرد و چرا مي بايد تحت نظر ق
  نظر قرار مي گرفت؟

بستن اجتماعات مردم به گلوله،   - 2/6
شيوه ديگري از بكار بردن قواي مسلح 

خرداد، قواي  30در . در كودتا بود
مسلح تحت امر كودتاچيان مردم را به 

دستور » قاضيان شرع«. گلوله بستند
درجا (دادند زخمي ها را اجهاز 

  .كنند) كشتن
ماشين اعدام در همان روزي   - 2/7

بكار افتاد كه مجلس دست نشانده به 
اعدام . عزل رئيس جمهوري رأي داد

كه فهرست شده اند،  60شدگان سال 
جنايتي . تن هستند 2000افزون بر 

بدين وسعت، در كودتاي شيلي توسط 
پينوشه دست نشانده امريكا، بر ضد  
رئيس جمهوري منتخب وقت، آلينده،  

  . يده نشدنيز د

انجام » عزل«هنوز مراحل  - 2/8
نگرفته، بر خالف قانون اساسي، آقاي 
قدوسي، دادستان انقالب، رئيس 

آيت "جمهوري را احضار كرد و آقاي 
 "حاكم شرع"محمدي گيالني  "اهللا

مدعي شد كه بني صدر باغي با غين و 
زيرا در . بار محكوم به اعدام است 7

يش از رأي پ!.  برابر رهبر ايستاده است
مجلس دست نشانده و امضاي حكم 
عزل از سوي آقاي خميني، افراد 
مسلح مأمور توقيف رئيس جمهوري 

هرگاه او مخفي نمي شد، . شدند
  .دستگير و كشته مي شد

مي بينيد كه همه اين كارها نقض       
قانون بوده اند و جز كودتا، نامي بر 

اما هنوز كارهاي . آنها نمي توان نهاد
  :قانوني ديگري انجام گرفته اندغير 

در كودتاهاي جديد، از كارهايي  – 3
كه كودتاچيان مي كنند، يكي توقيف 

در . فله اي وسائل ارتباط جمعي است
، بدستور آقاي 60كودتاي خرداد 

در عبور از بحران، ياد داشت (بهشتي 
خرداد، مي خوانيد كه گرچه  17

توقيف روزنامه ها بنام دادستان انقالب 
انجام شد، اما او از آن خبر نداشت و 
توقيف بدستور آقاي بهشتي انجام شده 

خرداد، روزنامه ها توقيف  17در ) بود
روز پيش از صدور  3يعني . شدند

، »حكم عزل از فرماندهي كل قوا«
كودتا وارد مرحله نهائي خود شده 

  .بود
اما كودتا را آقاي خميني تصدي   - 4

ور از مجلس بنا بر عب. كرده است
: بحران، نقش آلت را بازي كرده است

مي خوانيد » عبور از بحران «در 
  ):خرداد 6يادداشت (

بني صدر بخاطر اطرافيان : امام گفتند«   
  ».نابكارش خودش را حذف مي كند

نوشته  اوخرداد،  25و  در يادداشت 
  :است

امام مي : احمد آقا تلفن كرد و گفت«      
مورد آقاي بني  زودتر مجلس در: فرمايند

امروز، بني صدر . صدر تصميم بگيرد
جواب مغرورانه اي به اظهارات امام داده 

  ».معلوم است نمي خواهد به راه بيايد
اما آقاي خميني سمتي در قانون       

اساسي نداشت كه به او اجازه دهد به 
مجلس دستور بدهد زودتر كار بني 

بديهي است مجلس .  صدر را تمام كند
نشانده نيز برخالف قانون اساسي، دست 

  زيرا. دستور را اجرا كرده است
در انتخابات مجلس، در سرتاسر  - 4/1

. ميليون نفر شركت كردند 6.6كشور، 
علت عدم شركت، تقلب گسترده حزب 

( جمهوري اسالمي در انتخابات 
ازجلوگيري از فعاليت آزاد نامزدها تا 
ريختن آراي قالبي به صندوق ها و جا 

تقلبها آنقدر . بود) جا كردن آراء به
گسترده و فاحش بودند كه شوراي 
انقالب، با وجود اينكه حزب جمهوري 
اسالمي در آن اكثريت داشت، 
نتوانست با ضرورت بررسي نتايج و 
ابطال انتخابات حوزه هائي كه در آنها 
. تقلب ها شده بودند، موافقت نكند

چون مسلم شد كه رسيدگي به ابطال 
بات بسياري از حوزه ها مي انتخا

انجامد، آقاي خميني، بر ضد قانون و 
حق واليت جمهور مردم كودتا كرد و 

همان  دستور داد مجلس، محصول
تن دادن . ، افتتاح شودانتخابات قالبي

خيانت «به دستور خميني را، در كتاب 
يكي از اشتباه هاي خود » به اميد

هرچند تن دادن به آن . دانسته ام
بخاطر  آن بود كه روشم بر مجلس، 

اين بود كه تا جائي كه ممكن است از 
روياروئي با آقاي خميني بپرهيزم و 
هرگاه تجاوزهاي او به حقوق مردم، 
روياروئي را اجتناب ناپذير كرد، تا 
ممكن است، زمان روياروئي را به 

بهر رو، مجلسي چنين، . تأخير اندازم
حتي اگر تقلبي هم انجام نمي گرفت، 

نفر يعني كمتر از يك  3.3نها از سوي ت
هفتم دارندگان حق رأي نمايندگي 

آقاي خميني، بر خالف قانون . داشت
باالتر از همه «اساسي، چنين مجلسي را 

كودتائي كه بعد روي داد، . خواند» 
به همه فهماند حق با بني صدر بود 
: وقتي خطاب به آقاي خميني نوشت
 شما مجلس قوي نمي خواهيد، شما
مجلس ضعيف و گوش به فرمان خود 

  .مي خواهيد
اما مجلس برابر قانون اساسي نمي  - 4/2

توانست رئيس جمهوري را، با دست 
، »عدم كفايت سياسي«آويز كردن 

، بنا بر قانون اساسيزيرا . بركنار كند
  :عزل رئيس جمهوري منوط بود به

پيش تر، : تخلف از قانون اساسي - 
ور خواسته آقاي بهشتي از ديوان كش

بود قرار تعقيب رئيس جمهوري را به 
اتهام تخلف از قانون اساسي صادر 

اما قاضيان ديوان كشور، باتفاق . كند
بني صدر : به او پاسخ داده بودند آراء،

تخلفي از قانون اساسي نكرده است كه 
بتوان او را به اين اتهام تحت تعقيب 

كسي را كه مي كوشد . قرار داد
جراي قانون ملزم كند، همگان را به ا

چگونه بتوان به اتهام تخلف از قانون، 
  !تحت تعقيب قضائي قرارداد؟

بنا بر اين، راه كودتا توسط قوه   
قضائيه را قضات شرافتمند ديوان كشور 

  .بستند
اما در توصيف عدم كفايت سياسي  - 

رئيس جمهوري، در متني كه در 
مجلس خبرگان پيشنهاد و مورد بحث 

 2جلد (ه، چنين آمده است قرار گرفت
صورت مشروح مذاكرات مجلس 
بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري 

  ):1108اسالمي ايران، صفحه 
هرگاه رئيس جمهور به خيانت و «    

تخلف از وظائف قانوني خود متهم شود و 
يا در مظان ضعف و ناتواني در ايفاي 
وظايف خود قرار گيرد، موضوع براي 

وراي ملي ارجاع رسيدگي به مجلس ش
مجلس به موضوع رسيدگي مي . مي شود

كندو درصورتي كه اكثريت رأي دادند، 
پرونده را براي محاكمه به شورايعالي 

  »...قضائي مي فرستند
بدين ترتيب عدم كفايت سياسي      

گفتگوها در اين باره را مي (مورد نظر 
، )توانيد در كتاب مذكور پي بگيريد

است و نه طرز ضعف و ناتواني بوده 
مردم كشور با . فكر و نظر سياسي او

اطالع از طرز فكر و نظر سياسي و طرز 
درصد به او رأي  76كار او، با اكثريت 

داده و كفايت سياسي او را تصديق 
  . كرده بودند

در متني كه بعنوان پيشنهاد به      
عبور از (امضاي مجلس رسانده اند، 

  : آمده است) 154بحران صفحه 
با توجه به تخلفات متعدد و مكرر «   

آقاي بني صدر رئيس جمهوري از قانون 
اساسي و بخصوص عملكرد چند ماهه 
اخير ايشان و اقدامات تحريك آميز كه 
شخص ايشان داشته اند و دفتر و روزنامه 
ايشان كه در اثر توهين و تضعيف 

 » ...ارگانهاي رسمي كشور
د،  اما تخلفات از قانون اساسي، اگر بو

، موضوع كار ديوان 110بنا بر اصل 
كشور بود و آن ديوان رئيس جمهوري 

جرم روزنامه . را متخلف ندانسته بود
برفرض كه جرمي (توقيف شده 

را كه رئيس جمهوري در آن ) ميداشته
مسئوليتي نداشت، به پاي او نمي 

اقدامات چند ماهه «مي ماند . نويسند
  :»اخير 

ري نف 8در مورد جنگ، هيأت  - 
كنفرانس اسالمي در تهران، كار 
فرماندهي كل قوا و نيرهاي مسلح 
ايران را نه حماسه كه معجزه توصيف 

عراق نيز پيشنهاد هيأت مأمور از . كرد
سوي كنفرانس عدم تعهد را پذيرفت و 
كشورهاي برانگيزنده عراق به جنگ، 
. نيز، پذيرفتند به ايران غرامت بدهند

  .ه استپس كفايت در حد معجزه بود
نفري، آقاي  8در همان سفر هيأت  - 

كشور  8به رؤساي خميني خطاب 
بني صدر بر قلبها : گفته بود مسلمان

پس تصديق كرده . حكومت مي كند
  .بود كفايت او بي چون بوده است

اما رئيس جمهوري، پيشنهاد  - 
. رفراندوم بر طبق قانون اساسي را داد
  و اين آقاي خميني بود كه گفت ملت 

پس . افقت كند من مخالفت مي كنممو
از لحاظ رعايت حق واليت جمهور 
مردم كه در قانون اساسي بدان تصريح 
شده بود، عمل كننده به قانون اساسي، 
بني صدر و متجاوز به قانون اساسي، 
  .خميني و دستياران او در كودتا بودند

پيشنهاد شده به مجلس، در متن  - 
ان مجلسي كه قاعدتا ً مي بايد نگر

واليت جمهور مردم باشد، رجوع 
اقدامات «رئيس جمهوري را به مردم 

حال از . خوانده است» تحريك آميز
خود بپرسيد و به تاريخ دنيا مراجعه 
كنيد ببينيد، در كجا وچه وقت مراجعه 

تحريك «رئيس جمهوري به مردم، 
و جرم خوانده شده است؟ » آميز

رئيس » اقدامات تحريك آميز«
ين نبوده است كه سال جمهوري جز ا

را سال استقامت خوانده و از مردم 
كشور خواسته است در برابركودتاي 

شما كه . خزنده، به استقامت بايستند
دانشجوي تاريخ هستيد، به سخنان و 
كارنامه هاي رئيس جمهوري در آن 
تاريخ مراجعه كنيد و اگر توانستيد يك 
قول يا اقدام رئيس جمهوري را كه 

به خشونت باشد،  تحريك مردم
  . بجوئيد

در برابر، هرگاه آنچه را در عمر      
خود ديده ايد و مي بينيد، كفايت نمي 
كند، براي اينكه از مداومت در تجاوز 
به حق حاكميت مردم آگاه شويد، مي 

را » اسفند 14غائله «توانيد كتاب 
بخوانيد و ببينيد كه چماقداران و لباس 

از دوران  كار خود را... شخصي ها و 
كودتاي خزنده آغاز كرده  و تا به 

گذشته، هرگز . امروز ادامه داده اند
بستر زمان در جريان . گذشته نمي ماند

از اين رو، گذشته حال و آينده . است
قومي برآن نشود كه تغيير «است اگر 

و توانائي تغيير گذشته را بدست » كند
پس اگر به پرسش شما پاسخ مي . آورد

براي . حال و آينده است دهم، بخاطر
اينست كه نسل امروز نگويد در آن 
گذشته، من نبوده ام و هر چه روي 

بداند . داده است به من مربوط نيست
كه تا آن گذشته را نيك نشناسد و 
تغييرش ندهد، در آن زندگي خواهد 
كرد و روز به روز، سيه روز تر از 

  .گذشته
در متن، رئيس جمهوري، متهم شده   - 

تضعيف ارگانهاي رسمي «به است 
يكي مجلس بود اما اين ارگانها . »كشور

كه توضيح دادم چسان تشكيل شد و 
چند نوبت به آقاي خميني به خاطر 
  .ايجاد مجلس ضعيف، اعتراض كرده ام

عمل اين مجلس از زمان تشكيل تا 
و بعد از آن، بطور  60كودتاي خرداد 

مستمر، سلب حاكميت از مردم و 
ت مطلقه آقاي خميني تصديق والي
بر شما كه دانشجوي تاريخ . بوده است

هستيد، فرض است كه اعمال اين 
و حتي (سال  4مجلس را در طول آن 
، يك به يك )دوره هاي بعد تا امروز

بررسي كنيد تا از دو امر اطمينان 
يكي اين كه اين مجلس، : حاصل كنيد

هيچ تصميمي كه ترجمان واليت 
فته است و ديگر جمهور مردم باشد، نگر

اين كه از هيچ كار در استقرار واليت 
پس . مطلقه فقيه خودداري نكرده است

  از اين كه از وقوع اين دو امر اطمينان
پيدا كرديد، بر شما است كه جامعه 
امروز ايران را از كار بي مانند مجلسي 
آگاه كنيد كه بر ضد واليت جمهور 

  .مردم كودتا كرد
  

  16درصفحه 
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، خبرهاي تجاوزها به پنجم فصل در      
حقوق انسان را گرد آورده ايم كه البته 

  :شامل تمامي تجاوزها نمي شود
  
  

ــي  آ ــيب شناسـ سـ
 ،88بهمن 22:جنبش

آزمـــون محصـــور 
ــبش در  كــردن جن

  :يمژمحدوده ر
  
  

 22در روزهاي بعد از  :انقالب اسالمی
يم ژبهمن، دو شكست، يكي شكست ر

مي ميدان آزادي خالي و اشغال نظا(
رهبران «و ديگري شكست ) شهرها

كه كار را از عمل در » جنبش سبز
يم ژيم به هم قدمي با رژمحدوده ر

يم ژدعوت به شركت در راه پيمائي كه ر(
اين روش نيز . رساندند) سازمان مي داد
اينك كه افزون بر دو ماه . شكست خورد

و نيم از تجربه اي مي گذرد كه از پيش 
انجامد و نسبت معلوم بود به شكست مي 

به قطعي بودن شكست هشدار نيز داده 
شد، در پرتو پي آمدهاي شكست دو 

بهمن، به آن تجربه باز مي  22طرف در 
اين مطالعه باليني حاصل . پردازيم

همكاري مبارزان داخل و خارج كشور 
  : است

  
قوت ها  -بهمن  22راهپيمايي  ٭

  :و ضعف ها 
  

ايان بهمن در پ 22ظهر روز پنجشنبه     
راهپيمايي كامال برنامه گذاري شده كه 
 تحت مهار سپاه پاسداران و بسيج و 
واواك و نيروهاي انتظامي انجام شد، 
تصاوير و گزارشها به روشني گزارش 
 مي دادند كه شركت كنندگان در راه 
پيمائي از اينكه بازيچه و مورد سوء 
استفاده قرار گرفته اند سرخورده و 

ره ها نگراني و چه. ناراحت هستند
نگراني و . ناراحتي را نشان مي دادند

ناراحتي از اينكه چرا به اين سادگي 
يم را خورده و وارد بازيش ژفريب ر
كروبي و موسوي و خاتمي . شده اند

كه از مردم خواسته بودند در همان 
يم ژپيمائي كنند كه ر راه  يمسير

مافياها تعيين كرده و مهار مي كرد، 
د در آن مسير، در راه نتوانستند خو

آنها كه شركت . پيمائي شركت كنند
نكردند و يا حاضر نشدند در همان مسير 

 هاني از آراه پيمائي كنند و بسيار
دستگير شدند، عمل در محدوده تحت 

يم را تجربه كردند و ژكنترل ر
فراخواندن مردم به شركت در راه 

رهبران جنبش «پيمائي را به پاي ضعف 
بهمن  22از اين رو، روز  .نوشتند» سبز
، روز رسيدن تجربه جنبش به نقطه 88

ترديد و پرسش از هدف جنبش و 
حوزه عمل جنبش و رهبري جنبش 

  .شد
از بابت  كشورداخل مبارزان      

بسيار بهمن،  22مديريت جنبش در 
مي سرخورده و غمگين هستند و 

شكست سختي نصيب جنبش : گويند
ين دليل هم به ا .ملت ايران شده است

كه مشاهده مي كنند عمل در 

يم سبب بازيچه آن شدن ژچهارچوب ر
با : است و هم اينكه از خود مي پرسند

وجود سه دهه تجربه، چرا از مردم 
يم ژخواسته شد اين روز را روز ر

بشناسند و بيايد بر سر جنبش آنچه 
گفت و شنود سازنده در باره . آمد؟

يد اين پرسش به اينجا انجاميد كه ترد
 مشاهده (طرف منفي . دو طرف دارد

و ) فقدان عوامل مساعد با رشد جنبش
). جستجوي اين عوامل (طرف مثبت 

در خارج از كشور، عوامل پنج گانه هم 
در معاينه باليني مستمر جنبش و هم در 
بحثهاي آزاد، تشريح شدند و بر سر 

  :آنها، توافق بعمل آمد
و يم ژسه استقالل، استقالل از ر  – 1 

استقالل از قدرت خارجي و استقالل 
  جنبش كنندگان در گرفتن تصميم و

نه به واليت فقيه و «هدف جنبش،  – 2 
  و » آري به واليت جمهور مردم

جنبش همگاني كه خشونت (روش  – 3
  و ) زدائي را روش كند

بديل شامل نيروي محركه سياسي - 4
در اين مرحله از جنبش و تصدي 

ر در مرحله كننده دولت مردم ساال
  پيروزي جنبش و

نقش مردم صاحب واليت و  – 5 
حاكميت كه اين بار بصفت صاحبان 

مي بايد استقرار دولت  ،حق حاكميت
حقوقمدار را ممكن كنند و ثبات آن را 

ايفاي اين نقش ايجاب . تضمين كنند
مي كند كه از تجربه سه انقالب 
مشروطيت و ملي كردن نفت و انقالب 

جنبش همگاني از خرداد اسالمي  و نيز 
گذشته تا امروز، درس گرفته شود و 
سازماندهي واليت جمهور مردم در 
سطح جامعه مدني در جريان جنبش 

تجربه دفاتر همĤهنگي كه . بعمل آيد
بهنگام نخستين انتخابات رياست 
جمهوري، بطور خودجوش پديد 
آمدند و تجربه جامعه هاي مختلف 

لمان و و تجربه آ) هند و حزب كنگره(
پرتقال، بكار نسل امروز  ايتاليا و اسپانيا و

در سازمان دادن به واليت جمهور 
  .مردم مي آيند

امر ديگري كه جامعه در ترديد مي       
 22بايد بدان توجه كند، اينست كه در 

يم خورد ژبهمن، شكست اصلي را ر
زيرا در اين روز بود كه انزوايش از 

معرض مردم و بيگانگيش با مردم در 
هرگاه به . مشاهده جهانيان قرار گرفت

عوامل تضمين كننده پيروزي جنبش 
يم ژتوجه كنند و انزوا و ضعف مفرط ر

را از نظر دور ندارند، دوران ترديد 
مي تواند كوتاه بگردد و جامعه از 
ترديد به تصميم گذر كند و جنبش را 

  . تا پيروزي ادامه دهد
  

يم را بكـام مـرگ   ژعواملي كه ر 
   :ي برندم
  

بررسي ضعفها و قوتها، بدون توجه      
دادن مردم ايران به اين واقعيت كه 

 يم در خود آنست وژعوامل مرگ ر
رفتني است و هيچ راهي يم ژراين 

، سودمند نمي براي ادامه حيات ندارد
اطمينان از كوتاه بودن عمر  زيرا . شود

يم و نقش جنبش براي اين كه ژر
جريان يم، نه ژجريان مرگ ر

خسرانهاي بزرگ براي مردم ايران كه 
جريان بازيافت حيات ملي در رشد، 

نيروي محركه هر ايراني است كه 
پيش . بخواهد در جنبش شركت كند

، بني صدر 88خرداد  22از انتخابات 
يم انتشار داد ژمطالعه خود را در باره ر

يم را به ژو عواملي را شناساند كه ر
ا در نظر ب. مرحله مرگ رسانده اند

داشت آن عوامل، عواملي را شماره 
مي كنيم كه هر ايراني روزمره 

  :شناسائيشان مي كند 
ن از سوي آدر كشوري كه نظام - 1

درصد بسيار بااليي از افراد جامعه به 
دليل ارتكاب جنايات و فريب و تقلب 

 –سياسي  –ديني  –مشروعيت ملي 
 خود را از دست داده ... اخالقي و

تواند بر يك پايه لرزان، است، نمي 
  .دير بپايد

بنا بر تاريخ ايران، از جمله تاريخ  - 2
مردم دست به كار جنبش معاصر، وقتي 

مي شوند، يعني دولت با ملت به مرحله 
. تضاد حل نكردني رسيده است

بلند و  موجهاي جنبش مي توانند
كوتاه شوند، اما در دراز مدت، به 

مر كه با توجه به اين ا. هدف مي رسند
يم كودتاي دائمي بر ژيم حاكم، رژر

ضد حاكميت ملت است، جنبش بر ضد 
. آغاز گرفته است 60يم از خرداد ژر

موجهاي بلند و كوتاه داشته است اما 
چون . هدف آن تغيير نكرده است

هدف تغيير نكرده است و آينده ايران 
، )حاكميت ملت(در گروه تحقق هدف 

  . پيروزي جنبش قطعي است
يم دركار ژطول سه دهه، ر در - 3

سلب حاكميت از مردم در تمامي 
قلمروها بوده است و مردم در كار 
برقرار كردن اين حاكميت در همه 

مبارزه مستمر زنان : قلمروها بوده اند
بخاطر بازيافت حقوق خويش، مبارزه 
مستمر دانشجويان براي بازيافت 
حاكميت مردم، مبارزه قشرهاي 

ره با حقوق مختلف جامعه كه هموا
صنفي شروع مي شود و به مقابله با 
حاكميت مطلقه فقيه و استبداديان 

و سرباز زدن همگاني از . سرباز مي كند
حجاب ( قوانين و مقررات زور فرموده 

اجباري، ماهواره ، اينترنت، برگزاري 
مراسم ملي و حتي مراسم مذهبي به 

يم را نمايان ژترتيبي كه بيزاري از ر
  ... )كند و

اين واقعيت كه در طول سه دهه،  – 4
بطور روز افزون، ابتكار عمل را مردم 

يم واكنش ژاز آن خود كرده اند و ر
يم ژدر هر مناسبت، ر. شده است

ممنوع كننده اجتماع مردم بوده است 
يم ژو مردم بي اثر كننده ممنوعيت ر

تا  88از خرداد . به اين يا آن شكل
و امروز، ابتكار از آن مردم است 

يم ژكوششهاي ر. يمژواكنش سهم ر
براي بدست آوردن ابتكار ناكام گشته 

يم جز بكار ژو تا روز اول ماه مه، ر
بردن قواي قهريه، راه حل نداشته 

يم براي رها ژتقالهاي ركليه  .است
 از فشار جنبش مردم تا به حال شدن

بناگذاشتن . نتيجه اي ببار نياورده است
ل جديد، يم بر سركوب، از آغاز ساژر

ااميد جنبش نحاكي است كه از مهار 
  .ه است شتگ
در دستگاه اداري و نيز در   - 5

سازمانهاي نظامي و امنيتي، جنبش دو 
: احساس و داوري را برانگيخته است

يم ژيكي احساس بيزاري از نقشي كه ر
به آنها داده است توأم با رسيدن به اين 

يم توانا به حل مسائل ژنتيجه كه ر
يست و مدام مسئله بر مسئله مي كشور ن

افزايد و با راندن استعدادها، دستگاه 
و . اداري را غير كارآمد مي كند

ديگري اين داوري كه دولت در 

دشمني با ملت، از آنها يك آلت 
بعنوان بخشي از . سركوب مي سازد

ملت احساس محروميت شديد تر از 
مردم عادي به آنها دست مي دهد و 

يده اند كه ديگر به اين نتيجه رس
اميدي به تحول دشمني به دوستي 

و روز به روز، . دولت با ملت نيست
بيشتر امور كشور سپرده سركوب گر 

اين . ترين ها و فاسد ترين ها مي شود
دو احساس و داوري در دستگاه اداري 

  .و نظامي عمومي گشته اند
  

بهمن براي  22بوته آزمايشي كه  
  : موسوي و خاتمي و كروبي شد

  
اين سه باور به عمل در حيطه نظام  - 1

اين سه  :و حاصلي كه ببار آورده است
كه در اين نظام  مرتب تكرار كرده اند 

پديد آورد و مردم را مي توان تغيير 
شان خواستهايدست كم به بخشي از

يا  امري كه بر آن اصرار دارند. رساند
بقاي نظام تظاهر مي كنند، ن به آ

و اين به رغم  .جمهوري اسالمي است
از ابتداي انقالب  يمژر اين واقعيت كه

تا امروز، با رويه كردن جنايت و فساد و 
جنايتكارترين خيانت، در شمار 

در طول . يمهاي جهان گشته استژر
اصالح «سال، بيشترين مدت را نيز  30

دوره هاشمي (حكومت كرده » طلبان
رفسنجاني و احمدي نژاد بر روي هم 

اصالح «سال را  17و  سال مي شود 13
) حكومت كرده اند» طلبان امروز

 .نتيجه وضعيت امروز ايران است
يم در ژيادآوري فهرست وار عملكرد ر

سال، براي معلوم كردن اين  30طول 
واقعيت كه نگاه داشتن جنبش در 

يم عقيم گرداندن آنست، ژمحدوده ر
  :بي فايده نيست

كردن كودتاي دائمي بر ضد  غازآ - 
اعدامهاي به اصطالح  مردم باحاكميت 

 . انقالبي
و تالش براي  توقيف نشريات مخالف - 

به انحصار درآوردن وسائل ارتباط 
  .جمعي

تمداران سياسسلب آزادي عمل از  - 
  . آزادي خواه و احزاب سياسي

يم سابق به ژگذار از اعدام سران ر - 
سياسي  دستگيري و اعدام مبارزان
از قبل  شركت كننده در انقالب

توجه مي دهد كه .  60كودتاي سال 
بني صدر هشدار داد كه اعدام را با 
بدترين ها شروع مي كنند و با بهترين 

  .ها ادامه مي دهند
ايجاد ستون پايه هاي جديد قدرت  - 
سپاه و كميته و دادگاه انقالب و بنياد (

كه ...) مستضعفان و جهاد سازندگي و
 بنفسه كودتا بر ضد حاكميت مردم بود

و بكار سلب اين حاكميت تا امروز رفته 
 . اند

گروگانگيري  تسخير سفارت امريكا و - 
كه خميني آن را انقالب دوم و بزرگ 
تر از انقالب اول خواند و وسيله كردن 
گروگانگيري در وسعت بخشيدن به 

ساقط كردن حكومت موقت و (كودتا 
تحميل واليت فقيه و تشديد فشار به 

لف استبداد گرايشهاي سياسي مخا
  )مالتاريا 

معامله پنهاني با گردانندگان حزب  - 
جمهوريخواه امريكا و اسرائيل بر سر 

و سپس با ) اكتبر سورپرايز(گروگانها 
حكومتهاي امريكا و انگليس و اسرائيل 

ايران (و عموم حكومتهاي اروپائي 
با هدف استقرار استبداد ) گيت ها

مالتاريا از راه ادامه جنگ و سركوب 
 .وحشيانه نسل انقالب

زمينه سازي ايجاد جنگ با كمك  - 
از نيروهاي بحران ساز و جنگ طلب 

راه ويران كردن شيرازه ارتش و ادامه 
دادن به گروگانگيري و متوقف كردن 
رشد اقتصادي، با قراردادن كشور در 
محاصره اقتصادي و تجاوز به حقوق 
انسان و گسترش بخشيدن به تجاوز به 

 .حقوق انسان
 يرييس جمهور ضدانجام كودتا بر  - 

، بمثابه  60 خرداددر مردم، منتخب 
پايان سلب حاكميت از مردم و استقرار 
واليت فقيه كه به واليت مطلقه فقيه 

 . انجاميد
بعد   60اعدام هاي سراسري در سال - 

  .از كودتا
تجاوز به دختران در زندانهاي  - 

  .كشور
 اقصنحد  شكنجه شديد زندانيان تا  - 

   .نهاآكردن  العضو
سال براي  8بمدت ادامه جنگ  - 

يم استبداد مطلقه فقيه و در ژاستقرار ر
  .نفع امريكا و انگليس و اسرائيل

، حتي جنگبا سركوب مخالفان  - 
با توسل به  يمژمخالفان درون ر

  .موقعيت جنگي
غارت اموال ملت ايران توسط  - 

كه گم شدن خانواده هاي مافيايي 
ارد دالر، يك مورد از فسادي ميلي 100

  .بود كه دامن مي گسترد
ناتوان كردن ارتش و پرتوان كردن  - 

سپاه و ايجاد فرصتها براي حاكم شدن 
سران سپاه بر حكومت و دستگاه قضائي 

  . و اقتصاد و سياست خارجي كشور
 داخل و خارجي گسترده در ترورها - 

از كشور به قصد محروم كردن جامعه 
  . راتاز بديل دموك

پذيرش ادامه جنگ تا شكست و  - 
قطعنامه با خفت و خواري كه به تعبير 

   .خميني نوشيدن جام زهر بود
ايجاد خسارت هزار ميليارد دالري به - 

   .كشور در جنگ ايران و عراق
كشته و مجروح و معلول شدن صدها  - 

   .هزار نفر در جنگ بي حاصل با عراق
اعدام هاي سراسري در زندانهاي  - 
  67شور در سال ك
رسميت بخشيدن به واليت مطلقه  - 

از راه تغيير  عد از پايان جنگ فقيه ب
  .قانون اساسي

در امور واواك باز گذاشتن دست  - 
  .و جنايتهاي سياسي و غير آناقتصادي 

مصرف محور كردن اقتصاد و برقرار  - 
كردن سازوكارهاي رانت خواري و 

مواد مخدر و كاال (تصدي انواع قاچاق 
و در اختيار اين و آن مافيا قرار دادن ) 

  .واردات كاالها
فروش كارخانه ها و زمين ها و خانه  - 

ها و مزارع به سران مافياها به ثمن 
  .بخس

اختالس هاي بزرگ و تبديل نظام  - 
بانكي به بردن و خوردن درآمد نفت و 

  .انتقال آن به خارج از كشور
تبديل دولت به دولت تروريست و  - 
   .ترور» ينه كردننهاد«
تبديل دستگاه قضائي به آلت  - 

  .سركوب و فسادگستري
از ميان برداشتن تمامي آثار  - 

حاكميت مردم، از جمله از راه جرم 
» رهبر«كردن اظهار نظر مخالف با نظر 

دستگيري و حتي دست نشاندگان او و 
كه به امري گسترده مخالفان و مبارزان 

 سال بدل شده 30روزمره در طول 
  . است

 5در صفحه 

 ؟آزمايشهبوت
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تجاوز به حقوق بشر بمنزله گذار از  - 
  مرحله سلب واليت از مردم در اداره

امور خويش به مرحله سلب واليت  
  . انسان بر خويشتن

  . فراردادن استعداد ها از كشور - 
چون پايه (يم تك پايه ژبتدريج كه ر - 

از ملت جدا ) اي جز مالتاريا نداشت
خود را  مي شد و حاكميت استبدادي

بر مردم برقرار مي كرد، نيازمند قدرت 
از اين . خارجي بمثابه تكيه گاه مي شد

رو، طي سه دهه، بطور مداوم و روز 
افزون، ثروت و استعداد از ايران به 

ايجاد يم  ژخارج روان است و كار ر
  .استبحران هاي داخلي و خارجي  

» صالحيت استصوابي«برقرار كردن  - 
ت از مردم در حد بمعناي سلب حاكمي

گزينش نمايندگان مجلس با وجود اين 
كه مجلس نقش چرخ پنجم درشكه را 

تقلب گسترده در انتخابات و . مي يافت
هم بمعناي پايان بخشيدن به دوره اي 

كه مردم محروم از حاكميت، در بركار  
هنوز  دولت شدن اين يا آن تمايل

  . نقش داشتند
ه انتخابات دهمين دور تقلب بزرگ - 

كه عالوه بر قطعي  رياست جمهوري
كردن محروميت مردم از حاكميت، 

مالي را بر  –تسلط مافياهاي نظامي 
   .دولت قطعي مي گرداند

چون به جنبش  كشتار مردم  - 
برخاستند و حق حاكميت خويش را 

  .مطالبه كردند
زندانيان در  وحشيانهشكنجه هاي  - 

و  زندان كهريزك زندانهاي مختلف و 
تن  70يع زندانيان كه افزون بر قتل فج

   . از آنها شناسائي شدند
تجاوز به زندانيان زن و مرد در  - 

   .زندانهاي كشور
قتل جوانان بيگناه به دليل حضور در  - 

   .رامآتظاهرات 
قتل و به خاكسپاري مخفيانه جوانان  - 

  88بعد از كودتاي 
براي برگزاري دادگاههاي فرمايشي  - 

و همه آنها كه » ناصالح طلبا«محاكمه 
در جنبش همگاني نقش نيروي محركه 

   .را بازي مي كنند
با دادن عنوان  اعدام جوانان - 
به آنان  و محكوم كردنها به » محارب«

  . اعدام كه همچنان ادامه دارند
سركوب همه جنبشهاي غير سياسي  - 

زنان و معلمان و دانشجويان و 
كارگران و كارمندان و بازاريان و 

ان كه در طول سه دهه استمرار روحاني
داشته و گاه شكل كشتارهاي بزرگ را 

كشتار مردم مشهد (به خود گرفته است 
  ...)و شيراز و اسالم شهر و قزوين و

تحقير و شكستن غرور و شخصيت  - 
فيلمهاي (انسان نه تنها در زندانها 

بلكه در تبليغات رسمي و در ) اعترافات 
ه اجرا يم مي سنجد و بژتدابيري كه ر

مي گذارد و بسط يد نزديك به مطلقي 
يم در تجاوز به جان و ژكه مأموران ر

   . ناموس و مال مردم پيدا كرده اند
وقيف هر وسيله ارتباط جمعي، ت - 

وقتي جنايتي و فسادي و يا خيانتي را 
افشا كند و يا حتي نظري و خبري را 
انتشار دهد كه به اين يا آن مقام 

  .مافيائي بربخورد
استقرار سانسور كامل و همه جانبه   - 

كه در آنچه به وسائل ارتباط جمعي 
مربوط مي شود كه از خارج براي 

ارسال ايران برنامه پخش مي كنند، با 
اثر ويرانگر  بر انسان كهي ئپارازيت ها

دارد و فيلتر كردن سايت ها و حمله 
  .به سايتها با انواع ويروس ها

  ....و - 
ها و خيانتها و هيچيك از جنايت     

فسادهاي باال در دوره احمدي نژاد 
با آغاز كودتا بر ضد . آغاز نشده اند

واليت جمهور مردم آغاز شده و بدون 
  .انقطاع ادامه يافته اند

  
  :تكيه به بزدلي و ضعف خامنه اي 

  
سامانه دولت واليت مطلقه فقيه  - 2

بدين خاطر كه تمايل به استبداد 
امانه مند كردن فراگير دارد، بنفسه، س

مركزي . جنايت و فساد و خيانت است

كه قدرت در آن متمركز مي شود، 
از اين . نمي تواند قدرت را بكار نبرد

هر جنايتي در اين رو است كه 
حاكميت صورت گرفته است يا از 

و  سوي خميني و دار و دسته او بوده
يا از سوي خامنه اي و دار و دسته او و 

دستور فقيه  هر دو تحت عنوان ولي
بنابراين باور  .انجام جنايتها را داده اند

يم واليت مطلقه ژرانجام تغيير در به 
 .هم وزن وهم استباوري فقيه، 

با توجه به اين واقعيت كه موسوي       
و خاتمي و كروبي بيشترين نقش را 

بر خالف گفته زماني داشته اند كه 
 يم، به اعتراضات ژر »رهبر«هاي 
وضعيت خامنه اي بازهم بدتر  . پيوستند

زيرا خميني در دوران شاه . است
امكان بكار بردن زور و ارتكاب جنايتها 

اما خامنه اي كار را با قتل . را نداشت
شروع كرده است و در ارتكاب جنايتها 
و خيانتها و فسادهائي كه در باال 

با .  فهرست شدند، شركت داشته است
 مرگ خميني،

نامه از  با جعل ،  سيد علي خامنه اي - 
به  ،قول خميني خطاب به مشكيني

 .رهبري رسيد
واپسين كار خميني و اولين كار  - 

تغيير قانون اساسي و  ،خامنه اي
واليت مطلقه فقيه » قانوني«برقراري 

 ؟ بود
آنكه به سيد علي خامنه اي  براي  - 

سپاه خود عنوان مرجع تقليد را بدهد، 
لميه قم را مجبور به دخالت در حوزه ع

تصديق مرجعيت خود از و كسب 
روحانياني كرد كه در برابر زور، 

 . مقاومت ندارند
، از جنايت و ترورهاي انجام شده - 

فروهرها و (جمله قتلهاي سياسي 
به دستور او انجام ) نويسندگان 

  . گرفتند
دولت و سيد علي خامنه اي رهبر  - 

كه  آمر شكنجه گراني بوده و هست
سعيد (سعيد امامي دوستان و همسر 

را شكنجه كردند و در ) جون خامنه اي
جريان شكنجه، باورنكردني ترين 
توهين را به قرآن و به انسانيت انسان 

  .روا داشتند
تقلب بزرگ در سيد علي خامنه اي  - 

انتخابات و سركوب سبعانه بعد از 
  . انتخابات رسوا را خود رهبري كرد

صاحب زندان سيد علي خامنه اي  - 
هريزك شد كه با زندان ابوغريب ك

در آن زندان و زندانهاي . همĤوازه شد
تجاوز شد و به دختران و پسران ديگر، 

برخي از آنها را پس از تجاوز كشتند و 
سوزاندند و در گورستان، گمنام، به 

 .خاك سپردند
را حمله به خوابگاه دانشگاه  - 

پاسداران و بسيجي هاي خامنه اي 
 !انجام دادند

 ...و - 
اين واقعيت كه خامنه اي همواره       

مالي را  –جانب مافياهاي نظامي 
گرفته است، مي بايد به كساني چون 
موسوي و خاتمي و كروبي ثابت كرده 
باشد كه وقتي كسي مركز قدرت را 
تصدي مي كند كه ضعيف است، از 
ضعف او كساني استفاده مي كنند كه 
قدرت را بر ضد مردم صاحب حقوق 

اين قاعده، يك قاعده . مي برند بكار
عمومي است كه همه استبدادها از آن 
پيروي كرده اند و همچنان پيروي مي 

  .كنند
  

ــانون    ــازل ق ــدون تن ــاي ب تقاض
اساسي يا تسـليم صـاحبان حـق بـه     
غاصــبان زورمــدار حــق حاكميــت 

  : ؟مردم
 

كديور در نوشته دوم خود، به      
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ديدگاه واليت مطلقه فقيه و ديدگاه (
اجراي بدون تنازل قانون اساسي و 

دار دموكراسي و حقوق بديدگاه جان
بشر و معتقد به ضرورت حذف واليت 

پرداخته و  باز) فقيه و ديدگاه الئيك
ديدگاه دوم را مقدور دانسته و 

اجراي بدون تنازل قانون «موفقيت در 
زرگ جراحي ب«را زمينه ساز » اساسي

جمهوري اسالمي از غده سرطاني 
او نوشته . است هدانست» استبداد ديني

  :  است
 و روح خالف بر اساسي قانون تفسير«

 نمي. نيست مجاز آن كلي گيري جهت
 به را اساسي قانون اصول برخي توان
 اصول برخالف كه كرد تفسير اي گونه

 در مصرح نظام عالي اهداف از حاكي
 از بسياري گرا. باشد قانون آن خود

 اكثريت نيز و فقيهان و دين عالمان
 قانون رسمي مفسران تفسير از شهروندان

 ناراضي – نگهبان شوراي يعني – اساسي
 استنتاج همان سخن اين معناي باشند،
 رژيم اين": است قم فقيهان اعلم تاريخي

 ."اسالمي نه است جمهوري نه
 قانون اصول از بخشي كه زماني    

 حقوق مدافع اصول المث – اساسي
 طاق به حكومت توسط – ملت شهروندي

 وظيفه مهمترين شد، سپرده نسيان
 اصول اين احياي بر پافشاري شهروندان

 تظاهرات جمله از آميز مسالمت طرق از
 نهادهاي اينكه به توجه با. است خياباني

 به اساسي قانون در شده بيني پيش
 توسط عمال ملي اراده تجلي عنوان

 اراده كه شد مهندسي نحوي به حكومت
 ديوانساالري دستگاه البالي در ملي

 محصول كه نحوي به شده، له حكومتي
 رياست و شوراها و مجلس انتخابات
 و ملت منتخب اسما خبرگان و جمهوري

 ارتقاي باشند، حكومت منصوب رسما
 مبارزه و عمومي هاي آگاهي سطح
 انحراف از نظام بازگرداندن براي قانوني
 .است ديني و اخالقي اقدامي بنيادي

 قانون اصول برخي اينكه به توجه با    
 اي پاره از برداشتها برخي با اساسي
 كالن مديريت با ارتباط در آن اصول
 اعالميه قبيل از اي آمره قوانين با كشور
 المللي بين ميثاق و بشر حقوق جهاني
 ايران حكومت اتفاقا كه سياسي مدني
 موازين اساس بر و كرده امضا را آنها

 رعايت به موظف الملل بين حقوق
 زمان نخستين در است، معارض آنهاست
 اساسي قانون اصالح براي بايد مي ممكن

 اقدام ديني استبداد از آن پاكسازي و
 .كرد
 از اساسي قانون اينكه به عنايت با   

 تعارض در برد، مي رنج دروني تعارض
 يكه يفرد حكومت نوعي با مردم حقوق
 قدرتمند عقبه به اتكا با بايد مي ساالر

 از اخالقي و حقوقي تفسيري مردمي
 را اساسي قانون غير دموكراتيك بخش

 اسالم آنكه بخصوص. نشاند كرسي بر
 قدرت بر نهادينه نظارت با رحماني
 سازگار كامال آن محدوديت و سياسي

 هرگز حسيني و علوي اسالم. است
 تشيع بنام ريساال يكه و ديني استبداد

 .تابد برنمي را
 اي مطالبه اساسي قانون به تمسك    

 منتقدان گوناگون سالئق كف و حداقلي
 تواني جنبش اگر. است موجود وضع
 از را اصالح بود ممكن داشت اين از بيش
 بر تكيه اما كرد، آغاز نظام فساد كانون
 جراحي ساز زمينه بهترين اساسي قانون
 سرطاني غده زا اسالمي جمهوري بزرگ

 دام در افتادن. است ديني استبداد
 توان و تاب در كه حداكثري مطالبات

 و فرهنگ با اصوال يا نيست، جنبش فعلي
 اكثريت قبول مورد اسالمي ارزشهاي

 براي را زمينه ندارد، سازگاري ايران ملت
 حاكمان سوي از بيشتر مبارزان سركوب

 از جوان نسل يأس و نااميدي نتيجه در و
 .كند مي فراهم جنبش موفقيت عدم
 نكات اساسي قانون در منظر اين از    
 نظام هاي پايه از يكي: است برجسته زير

 نفي" دوم اصل مطابق اسالمي جمهوري
 سلطه و كشي ستم و ستمگري هرگونه
 ششم بند. است "پذيري سلطه و گري
 و استبداد هرگونه محو"سوم اصل

 اهداف از را "طلبي انحصار و خودكامگي
 ششم اصل. شمارد مي اسالمي جمهوري

 آراء بر اتكا با كشور امور اداره" بنيان
 نهم اصل. كند مي ترسيم را "عمومي
 در استقالل و آزادي ناپذيري تفكيك
 حق مقامي هيچ" اينكه و است ايران
 تماميت و استقالل حفظ بنام ندارد
 مشروع و مصرح هاي آزادي كشور ارضي

 سلب مقررات و قوانين وضع با هرچند را
 اصل يك همين با آيا راستي ".كند

 اسالمي جمهوري رهبر دومين كارنامه
 گيرد؟ نمي مردودي نمره
 كف 39 تا 32 و 27 تا 22 اصول    

 كه است ايران ملت شهروندي حقوق
 شده نقض اسالمي جمهوري حكام توسط
. است ملي حاكميت حق 56 اصل. است
 يترسم به را پرسي همه 59 اصل

 ممنوعيت 79 اصل. است شناخته
 فقهاي شرط. است نظامي حكومت
 به آگاهي و عدالت" نگهبان شوراي

. است "روز مسائل و زمان مقتضيات
 انتخابات بر نگهبان شوراي نظارت تفسير

 برخالف استصوابي نظارت به 99 اصل در
 حقوق دانش و فقه اصول علم مسلمات

 را خبرگان اعضاي دست 108 اصل. است
 باز ايشان با مرتبط مسائل كليه براي

 .است گذاشته
 شرائط جمله از را شرط سه 109 اصل   

 اول،": است برشمرده رهبر و صفات
 ابواب در افتاء براي الزم علمي صالحيت
 الزم تقواي و عدالت دوم، فقه؛ مختلف

 بينش سوم، اسالم؛ امت رهبري براي
 تدبير، اجتماعي، و سياسي صحيح

 براي كافي قدرت و ريتمدي شجاعت،
 88 تير 19 فتواي اساس بر. "رهبري
 اساس بر منتظري اهللا آيت مرحوم
 جمهوري رهبر جعفري، فقه موازين
 يك شرع خالف اقدامات با بويژه اسالمي

 بر. است شرط سه هر فاقد اخيرش سال
 بركناري يعني 111 اصل صدر مبنا اين
 قانون خبرگان. است شده محقق وي

 شده مهندسي انتخابات ساسا بر اساسي
 يعني خود قانوني وظيفه به عمل جرأت
 .ندارند را عزل از كشف

 دادرسي ضوابط 168 تا 165 اصول    
 كه اصولي. است كرده مشخص را عادالنه
 نشده اجرا اسالمي جمهوري در هرگز
 هرنوع تاسيس 172 اصل اساس بر. است

 نظامي دادگاه استثناي به - ويژه دادگاه
 ممنوع - مسلح نيروهاي پرسنل براي
 .»است

دوستداران   كديور خواسته است   
اعتالي ايران در باره قانون اساسي و 

اين كار بعد . نوشته او اظهار نظر كنند
از انتشار مقاله اول  او به عمل آمده 
است و از نوشته دوم او پيدا است كه 

از نو، شماره . نقدها را نخوانده است
اساسي را كه بزعم هاي اصول قانون 

او بيانگر حقوق مردم هستند، ذكر 
اما اگر عين اين اصل ها . كرده است

را نقل مي كرد، درجا، بر تناقض گوئي 
خود پي مي برد و در مي يافت كه 
ناممكن را ممكن مي بيند و نمي بيند 
كه سدي كه مانع گسترش جنبش و بسا 
ادامه آن تا پيروزي مي شود، ماندن 

يم و قانون اساسي ژردر چهارچوب 
  :زيرا. آنست

مانع اصلي كه در دو نوشته كديور  – 1
و سخنان خاتمي و موسوي و كروبي 
خود را آشكارا نشان مي دهد، اينست 
كه اندر نمي يابند كه محال را ممكن 

دو گزينه را به تصور . جلوه مي دهند
يم و استقرار ژيكي تغيير ر: مي آورند

توان دموكراسي و مي گويند در 
جنبش نيست و ديگري فشار از مردم 
بقصد بازكردن فضا به ترتيبي كه جامعه 
مدني قوت بگيرد و حزبهاي نيرومند 
پديد آيند و بتوانند دولت را تصدي 

. را عمل كنند» غده سرطاني«كنند و 
يم شاه اين امكان ژاما بنا بر تجربه، نه ر

يم ژرا به جامعه و احزاب داد و نه ر
چنانكه در انتخابات . فقيهواليت مطلقه 

تقلب كرد و حزب هاي مجاز را بست 
چون بناي كار خود را بر . و مي بندد

واليت جمهور مردم و سازمان يافتن 
اين واليت در جريان جنبش نمي 

يم، ژگذارند و با ماندن در محدوده ر
نقشي براي مردم بيشتر از اهرم فشار 
قائل نيستند، نه تنها توانا به رهبري 

بشي كه به آن رنگ سبز داده اند، جن
نيستند، بلكه دارند به موانع جنبش بدل 

هرگاه از سه جنبش همگاني . مي شوند
پيشين درس بگيرند و استقرار واليت 
جمهور مردم را هدف بشناسند و دست 
بكار سازمان دادن به واليت جمهور 

كاري كه در امريكا  –مردم بشوند 
رهاي بهنگام جنگ استقالل و در كشو

اروپائي و هند شد و در جنبش هاي 
 –پيشين ما ايرانيان از آن غفلت كرديم 

از زندان دو نا ممكن بيرون آمده اند و 
  .وارد گستره ممكن شده اند

اصل االصول اين قانون كه اصول  – 2
ديگر قانون در رابطه با آن تنظيم شده 

از . اند، واليت مطلقه فقيه است
، »ن اساسياجراي بدون تنازل قانو«

اصول  حتي اگر مقصود اين باشد كه 
گرايان جاي خود را به اصالح طلبان 
بسپارند و نقش مردم بيشتر از عامل فشار 
. گشتن نباشد، مقصود حاصل نمي شود

اجراي بدون تنازل قانون «چرا كه با 
نه آزادي بيان ممكن مي شود » اساسي

و نه آزادي اجتماعات و نه آزاديهاي 
  زيرا. ديگر

اصل نهم پيشنهاد بني صدر و انشاء و  
اما تحقق آن . امالء آن نيز از او است

مالزمه دارد با الغاي اصل واليت مطلقه 
» مباني اسالم«فقيه و حذف قيد  مگر با 

در اصولي كه كديور ذكر كرده ...  و يا
  چرا كه. است

اگر اجتماع كردن حق است، مباني  - 
. نداسالم ناقض اين حق، ناحق مي شو

و اگر اجتماع محدود به اين مباني 
مجاز است، غير از اين كه محدود 
كردن حق نفي آنست،  مهمترين مبنا 

در قانون اساسي كه به » مباني اسالم«از
قول آقاي خميني مقدم بر احكام 
ديگر و مسلط بر آنها است، واليت 

از اين رو، هر اجتماع . مطلقه فقيه است
ه، غير قانوني مخالف با واليت مطلقه فقي

هرگاه بنا بر اجراي بدون تنازل . است
» رهبر«قانون اساسي شود، پس از آنكه 

و شوراي نگهبان تحت امر او انتخابات 
قالبي را سالم تشخيص دادند و اجتماع 
در اعتراض به آن را جايز ندانستند، 

  .اجتماع غير قانوني مي شود
اما اگر قول كديور اين باشد كه  - 

ه فقيه از مباني اسالم واليت مطلق
نيست، غير از اين كه مبارزه با آن و 
جنبش براي الغاي آن تقدم مي جويد، 

اجراي بدون تنازل قانون «اين 
است كه آب در هاون » اساسي

زيرا . كوبيدن و نا ممكن مي شود
اجراي هر اصلي، مشروط به رعايت 

  .اصل واليت مطلقه فقيه است
مسئوليت غير از اين كه قوه قضائيه  

اول خويش را حفظ نظام مي شناسد، 
اصول قانون اساسي كه به قوه قضائيه و 
قضاوت راجع مي شوند، چنان تدوين 
شده اند كه اجراي آنها، ايرانيان را از 
حقوق انسان و حقوق عمومي خود 

  زيرا. محروم مي كند
، وظيفه قوه قضائيه، از 158بنا بر اصل  - 

 گسترش عدل و آزاديهاي«جمله 
به ترتيبي كه توضيح . است» مشروع

مشروع است » آزادي «داده شد، 
، پيش از »مباني اسالم«وقتي مخالف 

همه، اصل واليت فقيه حتي مطلقه آن، 
  . نباشد

، جرم سياسي را 168بنا بر اصل  - 
اسالم » موازين اسالم«قانون بر اساس  
آيا بر طبق اين قانون . معين مي كند

ي را وضع كرد اساسي، مي توان قانون
كه، در آن، مخالفت با واليت مطلقه 
فقيه، جرم نباشد؟  بنا بر اين اصل كه 
كديور خواستار اجراي آنست، جرم 
 سياسي، اساسا ً قول و فعل مخالف

  طرفه اين كه. است» موازين اسالم«
  

 6در صفحه 

 ؟آزمايشهبوت



                                                                                                                                                                                       

 

 
6 
 

 
 

   1389  خرداد  2تا  ارديبهشت  20از   749  شماره  2010  مه   23تا  10از 

 

  
در قانون اساسي، معلوم نشده است 

باز اگر . كدامها هستند» موازين اسالم«
درآوردن از  ار باشد، براي سرقر
به سراغ فقه برويم، باز » موازين اسالم«

اين پرسش پيش مي آيد كه واليت 
مطلقه فقيه كه در قانون اساسي، اصل 
االصول است، مورد تصديق فقه هست 
يا خير؟ اگر واليت مطلقه فقيه مورد 
تصديق فقه نيست و جعل در دين 
است، پس كار اول، الغاي اين اصل و 

اك كردن اسالم از لوث وجود پ
هركار ديگري، ناممكن و . آنست

بدون تنازل «جنبش براي اجراي 
در پي سراب شدن، از » قانون اساسي

  . راه خود فريبي است
در نوشته كديور، تناقضهاي آشكار  

. او اين تناقضها را نديده است. بسيارند
بدين لحاظ كه بنايش بر توجيه يك 

غير از  .موضع سياسي بوده است
تناقضهاي باال، به دو تناقض آشكار 

  :ديگر بپردازيم
روشن است كه  : »غده سرطاني«  - 

مقصود او از غده سرطاني، واليت 
اما باوجود غده . مطلقه فقيه است

اجراي «سرطاني، چگونه مي توان از 
سخن » بدون تنازل قانون اساسي

گفت؟ وقتي غده سرطاني وجود دارد، 
ترين كار،  نخستين كار و فوري

زيرا، تنها نظام قانونمند . جراحي آنست
نيست كه از ميان مي برد بلكه حيات 
ملي است كه با خطر مرگ روبرو مي 

اين غده سرطاني در سراسر . كند
قانون اساسي، بلحاظ قانون راهنما و 
در سراسر دولت، بلحاظ ايجاد بافت 

مالي،  - تارعنكبوتي مافياهاي نظامي 
و نياز به يك  ريشه دوانده است

  .  جراحي بزرگ و بس فوري دارد
در رابطه با قدرت است كه كديور   - 

مردم . توانائي مردم ايران را مي سنجد
! »يم پر زور استژزور ر«ناتوانند زيرا 

منطق صوري تقابل صاحب حق و 
غاصب حق را از ياد او مي برد و او را 
از قاعده اي كه قرآن بدست مي دهد 

حق مي آيد و باطل : ندنيز غافل مي ك
در حقيقت، هرگاه مردم . مي رود

ايران حقوق خويش را باز بشناسند و 
يم چون ژآنها را به اجرا بگذارند، ر

حال آنكه اگر . برف آب مي شود
توانائي به قدرت سنجيده شود، مردم 
نمي توانند نقشي جز عامل تنظيم 

يم، به ژكننده روابط قوا در درون ر
چنانكه . پيدا كنند زيان دائمي خود،

سال، نقشي جز اين  30در طول 
نداشتند و اين نقش را نيز اينك از 

  .دست داده اند
اگر كديور الزم ديده است مقاله       

اول خود را باز نويسد و آن را تفصيل 
بدهد، بدين خاطر است كه ايرانيان 
هر روز بيشتر از روز پيش متوجه اين 

ي واليت امر مي شوند كه راه حل الغا
فقيه و برقرار كردن واليت جمهور 
مردم، از راه از ميان برداشتن ستون 
پايه هاي دولت قدرتمدار و سازمان 
دادن واليت جمهور مردم و استوار 
كردن دولت حقوق مدار بر اين 

  .سازماندهي است
  

خطا در روش مبارزه، تصحيح  
  :شده ها و تصحيح نشده ها

  
ه به محدود كردن حوزه مبارز    

يم،  با خطاهاي ديگري همراه ژقلمرو ر
برخي از اين خطاها، . شده است

  :تصحيح شدند اما پاره اي ديگر نه
خطاي ناشي تصور غلط از رابطه  - 

هدف وسيله را توجيه . هدف با روش
نمي كند بلكه هدف در روش بيان مي 

جنبش همگاني روشي است . شود

سازگار با حق همگاني كه واليت 
جنبش همگاني با . دم استجمهور مر

. واليت مطلقه فقيه مطلقا ناسازگار است
زيرا بنا بر واليت مطلقه فقيه، رابطه 
ميان رهبر و بقيه، رابطه مطاع و مطيع 

اما كساني چون خاتمي و . است
موسوي و كروبي مي توانستند استقرار 
حاكميت مردم را هدف بشناسند و 

چون در همين قانون اساسي : بگويند
يم از آراي عمومي ژز نهادهاي رني

پديد مي آيند و اين اصل االصول از 
آغاز تا امروز نقض شده است، ما 

خواستار استقرار واليت جمهور مردم  
. به ترتيبي هستيم كه قابل نقض نباشد

  .اين خطا هنوز تصحيح نشده است
خطا در تفوق و تسلط را به قدرت و  - 

د به در نتيجه نتوانستن. نه به حق دادن
مردم بگويند چون صاحبان حق شما 
هستيد، هرگاه بر حق خود بايستيد، 

بعكس به . حق مي آيد و باطل مي رود
توانا به : مردم گفته اند و مي گويند

اصالح «بازجستن حق خود نيستيد به 
اين خطا تصحيح . راضي باشيد» قدرت

از قرار، هنوز نمي دانند . نشده است
ن راه كه اصالح قدرت هموار كرد

تمركز و بزرگ شدن و ويراني بر 
  .ويراني افزودن آنست

انحصار جنبش به طرفداران موسوي  - 
اين خطا تا . و انكار كثرت گرائي آن

  .حدودي تصحيح شده است
خطا بلحاظ نشناختن عوامل مؤثر در  - 

در نتيجه، ابهام بر ابهام . پيروزي جنبش
افزودن در آنچه به رابطه رهبران 

يم مربوط مي شود و ژا راصالح طلب ب
اين . در آنچه به هدف مربوط مي شود

تا كه خامنه اي . خطا تصحيح نشد
اينها خود را از كشتي نظام : گفت

موسوي واكنش شد . خارج كرده اند
اگر از كشتي نظام پائين : وقتي گفت

آمده ايم از كشتي اسالم كه پائين 
اين خطا نيز هنوز جبران .  نيامده ايم
  .نشده است

هر . خطا بلحاظ زمان و مكان جنبش - 
جنبشي، نخست زمان و مكان را مي 

كساني چون . بايد از آن خود كند
موسوي و كروبي و خاتمي، ابتكار 
عملي كه سبب شود اختيار مكان و 
زمان به دست جنبش افتد، به خرج 

بهمن، مردم را به  22در . ندادند
يم فرموده ژشركت در راه پيمائي ر

حال آنكه ايجاد . ردنددعوت نيز ك
فرصت و نيز استفاده از مكانها و 

نمي  يمژزمانهائي كه عوامل سركوب ر
توانند آنها را اشغال كنند، الزمه ادامه 

  .جنبش تا پيروزي است
يم ژخطا بلحاظ انتظار كوتاه آمدن ر - 

و بنا بر اين، نپرداختن  به اسباب ادامه 
انتظار كوتاه آمدن اينطور . جنبش

ي شد كه چون اصالح طلبان توجيه م
يم هستند و چون هاشمي ژاز ر

رفسنجاني و مراجع قم حامي آنها 
هستند، خامنه اي چاره ندارد جز 

هيأتهاي ميانجي نيز . كوتاه آمدن
موسوي اردبيلي نيز از . تشكيل شدند

قم به تهران آمد و با خامنه اي ديدار 
نمي .  كرد و نتيجه اي حاصل نشد

زيرا با وضعيتي كه توانست حاصل شود 
جنبش بوجود آورده بود، كوتاه آمدن 
خامنه اي آغاز پايان واليت مطلقه فقيه 

  .تلقي مي شد و شد
موسوي و كروبي و خاتمي پيامهاي     

و بيانات آنها، بيانگر قوت و ضعف اميد 
اغلب . به كوتاه آمدن خامنه اي شدند

مردم مي خواستند كه به كار خود  از 
 بيانيه ها و پيام ها لحن . ادامه دهند

زماني . مي شدسست و گاهي تند گاه 

 خبر  نگارش نامه از سوي خاتمي به 
. انتشار مي يافتسيد علي خامنه اي 

زمان ديگري نگارش نامه تكذيب و 
ضد  روشاين . سپس تصديق مي شد

جنبش بود و بسيار بيشتر از سركوبهاي 
تا جائي كه . يم اثر كردژوحشيانه ر

بخشي از اصالح طلبان نيز ديگر امروز، 
حاضر نيستند سرنوشت خود را به دست 

 .اين سه بسپارند
با مردم از راه عدم ارتباط مستمر  - 

ارائه راه و روش درخور، بطور مداوم 
و افتادن ابتكار عمل به دست كساني 
در خارج كشور كه از ديد مردم 
خوشنام نيستند و راه كارهاي آنها، 

ريكا و كمتر از بي بي بيشتر از صداي ام
تلقي مي  سي، راه كار قدرت خارجي، 

اين خطا تا حدودي جبران شده .  شود
از نوروز بدين سو، موسوي و . اند

كروبي تا حدودي ابتكار عمل را 
 .بدست آورده اند

  
  

جنبش در آغاز سـال  
پـاش  بريز و ب –جديد 

يم براي مقابلـه بـا   ژر
ــبش  ــا   –جن ــل ب تقاب

قــدرتهاي خــارجي و 
  :برد آن در داخلكار

  
  

جنبش در ماه اول وضعيت 
  :سال جديد

  
استبداديان اينطور  ،غاز سالجاريآبا     

است  خوابيدهفتنه  تبليغ مي كردند كه
بر و امسال مي توانند با خيال راحت 

مردم حكومت كنند و هر كس زبان به 
اما . اعتراض گشود، زبانش را بدوزند

واهي بودن به  ، گذشتكه هر روز 
تازه متوجه  .بيشتر پي بردندخود صور ت

شده اند كه يكي از اشكال جنبش، به 
يم ژخيابانها در آمدن و شعار بر ضد ر

شكل ديگر آن تشديد . دادن است
يم و ابراز اين ژحالت بيزاري از ر

. بيزاري در همه جا و هر فرصت است
اين روش همراه با حالت آماده باش 
ن براي حضور در خيابانها، مأمورا

يم را سخت فرسوده كرده ژسركوب ر
فرمانده نيروهاي انتظامي مي . است
آنچه بيشتر از همه سبب تلفات : گويد

نيروهاي انتظامي مي شود، ناراحتي 
اعتراف بس شگرفي . هاي عصبي است

زيرا اثر جنبش همگاني را بر . است
فرسايش قواي سركوب، آشكارا بيان 

اول ماه مه،  جنبش اعتراض . مي كند
وسعت الزم را نداشت اما به . روي داد

يم حالي مي كرد كه جنبش ادامه ژر
» درود بر ضد واليت فقيه «شعار . دارد

، »آزادي، عدالت اينست شعار ملت«و 
هم هدف را مشخص تر مي كردند و 
هم مي گفتند كه  مردم نخواهند 

يم و عوامل ژگذاشت سران ر
به فرسودن آنها . سركوبشان بياسايند

  .خواهند داد ادامه

نقدر آاز ابتداي امسال جنبش     
م هيچ راهي يژرگسترده شده است كه 

توسل به زور ندارد و توسل به به جز 
زور نيز سرعت فرسايش را بيشتر مي 

   . كند
  

ــر    هــا را فعاليــت  نخســت در زي
انـواع  فهرست مي كنيم و آن گـاه  

 فعاليـت هـا  يم را با ژربرخوردهاي 
  :مي آوريم

  
ش فعاليت گروهها و احزاب و گستر - 

  .افراد
ديدارها گروه هاي حزبي و  - 

دانشجوئي با موسوي و كروبي و 
بقصد ايجاد فرصت براي ... خاتمي 

يم و بنايش بر ژموضعگيري در برابر ر
 .سركوبگري

ديدار موسوي با برخي چهره هاي  - 
   .مذهبي –ملي 

ديدار برخي روحانيون با موسوي و  - 
   .كروبي و خاتمي

ديدار برخي چهره هاي شاخص با  - 
مراجع تقليد در قم و عدم ديدار 

   .برخي مراجع قم با احمدي نژاد
برگزاري همايش و جلسات مختلف  - 

از سوي چهره هاي شاخص جنبش در 
   .خارج از كشور

فعاليت وب سايت ها و وب الگ  - 
هاي حامي جنبش در داخل و خارج 

   .از كشور
و حاكمان  مردم از بيزاريافزايش  - 

  . ابراز اين  بيزاري به اشكال گوناگون
تشديد فعاليت نيروهاي دانشجويي  - 

   .در دانشگاهها
برقراري ارتباط ميان قشرهاي  - 

مختلف اجتماعي جهت گسترش 
  .جنبش

ديدار برخي چهره هاي شاخص  - 
 –دانشجويي  –گروههاي كارگري 

معلمان با يكديگر در ارتباط با  –زنان 
   .ركت در جامعهغاز مجدد حآ
انتشار مصاحبه هاي برخي چهره  - 

هاي شاخص جنبش در داخل و خارج 
   .در رابطه با ادامه حركت

نامه نويسي و مبارزه زندانيان سياسي  - 
از داخل زندان  به مجامع حقوق 
بشري داخل و خارج از كشور  و 

   .مراجع تقليد در داخل
فشار سازمانهاي حقوق بشري در  - 

وه برخورد با مبارزان رابطه با شي
   .سياسي در داخل و خارج از زندان

افشاگري هاي وب سايت هاي  - 
   .مرتبط با جنبش در خارج از كشور

ادامه حركت رسانه هاي حامي  - 
جنبش و دادن تحليل هاي درست از 

   .در خارج از كشور ،وضعيت موجود
برگزاري همايش ها و بحث هاي  - 
زاد از سوي چهره هاي شاخص آ
زاديخواه و ملي ايراني در خارج از آ

   .كشور
گسترش فعاليت هاي سازمان  - 

 –مشاركت  –مجاهدين انقالب اسالمي 
  ...حزب كار و

گرايش به اتحاد عمل در اول ماه مه،  - 
  .در داخل و خارج از كشور

شعار نويسي بر ديوارها و پاره كردن  - 
 صدها هزار پوستر سيد علي خامنه اي

نصب ... ر خيابانها ويم چاپ و دژكه ر
   .مي كند

لطيفه ها كه موضوع آنها  افزايش  - 
فعاليت هاي دروغين دولت و آمار 

  . قالبي است
دست  ملت از مجلس انزجارافزايش  - 

به دليل اطاعت از نامه رهبري نشانده، 

دولت در قضيه يارانه  در حمايت از
و ابراز اين انزجار در هر فرصت، ها 

  .ل ماه مهاز جمله در فرصت او
  . گسترش جنبش اعتراضي كارگران - 
  
سخت تر شدن وضعيت اقتصادي  

يم در پـيش گرفتـه   ژو روشي كه ر
  :است

  
 اغاز فشاراقتصادي بر مردم و افزايش - 

   .تورم و بيكاري نرخهاي
اخراج تشديد تعطيلي كارخانجات و  - 

   .كارگران
شدت گرفتن فرار استعدادها از  - 

  .كشور
ها از كشور بلحاظ بي فرار سرمايه  - 

ثباتي داخلي و تهديد ايران به 
  .مجازات اقتصادي و حمله نظامي

يم ژالينحل ماندن بحران سياسي ر - 
كه تقلب بزرگ آن را به يك آتش 
فشان در حال آتش فشاني بدل كرده 

  .است
 –توسعه دامنه تسلط مافياهاي نظامي  - 

  .مالي بر دولت و اقتصاد كشور
  :يم بكار مي بردژاما راه حلي كه ر

و رفسنجاني  فشار بر هاشمي - 
حسين  ،دستگيري برادر همسر او

مرعشي و احضار فرزند او مهدي به 
دادگاه  و دستگيري نوه او فرزند فائزه 

مسئول مجله پرتو سخن مي . هاشمي
در انتخابات سال آينده هيأت : گويد

رئيسه مجلس خبرگان، هاشمي 
كنار رفسنجاني از رياست اين مجلس بر

مي شود و صالحيت حسن خميني، در 
صورتي كه نامزد رياست جمهوري 

   !.شود، رد مي شود
از  شدن او  خاتمي و مانعبه فشار  - 

و حمله به مقبره پدر از كشور  خروج 
  .او
يت اهللا صدوقي و آحمله به بيت  - 

   .تهديد او
زاد شدگان آدستگيري مجدد برخي  - 

   .بعد از انتخابات
اي برخي نمايندگان بر سخنراني ه - 

موسوي و  –خاتمي  –هاشمي  ضد
  .كروبي در مجلس

فشار برخي نمايندگان براي برخورد  - 
موسوي و (» سران فتنه«قضايي با 

 ).كروبي و خاتمي
  .اخراج برخي اساتيد از دانشگاهها - 
اخراج برخي دانشجويان از - 

  .دانشگاهها
 ).نشريه بهار  (توقيف برخي مطبوعات - 
وقيف و سانسور برخي وب سايت ها ت - 

  .كه تقريبا بي اثر بوده است
حزب مشاركت و پروانه هاي توقيف  - 

  .سازمان مجاهدين انقالب اسالمي
 خامنه اي نمايش پي در پي چهره  - 

 !در حال تهديد دشمنان به نابودي
احمدي نمايش خالي بندي هاي  - 

كه اين روزها براي فريب افكار  نژاد
جديد  به لودگي هايعمومي دست 

شايعه زلزله در  –زده است از جمله 
تهران و دعاي مردم كه موجب عدم 
فعاليت هاي گسل هاي تهران شده 

واگذاري يك ميليون تومان  –است 
هزار نفر  100استخدام  –به هر نوزاد 

 25استخدام  –موزش و پرورش آدر 
واگذاري خانه هاي  –هزار پرستار 

جشن دروغين  –ساخته نشده به مردم 
رسيدن تورم به صفر   - هسته اي 

  ...درصد و
برگزاري همايش شكست خورده بين  - 

براي نمايش در انزوا المللي تهران 
  .يم كه اثر معكوس ببار آوردژنبودن ر

  تشديد برخورد با كارگراني كه  - 
  

 7در صفحه 

 ؟آزمايشهبوت
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حقوق خود را دريافت نكرده اند در 
   .چندين شهر

زندانهاي  صدور احكام اعدام و - 
درازمدت براي شركت كنندگان در 

  .جنبش
باز سازي زندان كهريزك با نام  - 
موضوع نامه مهدي ( »3سروش «

  )خزعلي به شيخ صادق الريجاني
  ...و - 

. يم، بيشتر از پيش، در تنگنا استژر    
ميان سازش با مخالفان و سركوب، در 

و . حال حاضر، دومي را برگزيده است
اما ظرفيت .  كوب داردبنا بر تشديد سر

نخست . سركوبگريش دارد پر مي شود
اما . به سراغ تشديد بحران اتمي رفت

زيرا احتمال مي . حاال دو دل است
 .دهد بحران بيش از پيش ضعيفش كند

، خميني و دستياران او 60در خرداد 
كودتا كردند و جنگ را نعمت شمردند 
و ادامه دادند زيرا به آنها امكان مي 

ا وحشيانه ترين سركوبها، استبداد داد ب
  اما امروز،. خود را برقرار كنند

ي در شكل حمله هوائي ممكن جنگ - 1
يم از ژتا اين زمان، ر. است روي دهد

حالت جنگ و تهديد شدن ايران به 
يم و ژجنگ سود مي برد اما فلج ر

وخامت وضعيت اقتصادي، گرچه 
وضعيت اقتصادي را بلحاظ خودداري 

ذاري و فرار نيروهاي از سرمايه گ
يم را از ژمحركه بدتر مي كند، اما ر

. آنهم كه هست ناتوان تر مي كند
تكاپوهاي اخير احمدي نژاد و متكي و 
خامنه اي از قرار ناشي از نگران شدن 
اينان از طوالني شدن حالت جنگ و 

   . تهديد به جنگ است
گسترش درگيري هاي داخلي و  - 2

ه مخالفان دستگيري ها و اعدام گسترد
و حتي كشتار معترضين در خيابانها كه 
در حال حاضر برخي از نيروهاي 
سركوب گر داخلي به شدت خواستار 

وردن چنين وضعيتي مي آبه وجود 
در وضعيت بد اقتصادي و فلج  .باشند

يم ژدولت مافياها، ظرفيت سركوب ر
 .كاهش يافته است و كمتر نيز مي شود

  
ـــذل و بخشـــش از بودجـــه  ٭ ب

لـــق بـــه مـــردم ایـــران بـــه متع
ـــم مافیاهـــای ژکـــارگزاران ر ی

  : مالی  –نظامی 
  

و  1389در اليحه بودجه سال 
 ،جداول مربوط به هزينه ها و كمك ها

گوياي اين  ذكر شده اندبرخي ارقام 
واقعيت كه سركوب مردم همراه است 
با بذل و بخشش اموال آنها به 

 –يم مافياهاي نظامي ژكارگزاران ر
 يادآوري نيز بجا است كه اين  .مالي
پرداختهائي  غير  بذل و بخشش هااين 

كه از محل هاي ديگر و به  هستند 
و  مجالسو صورت مخفي به اين دفاتر 

... سسات و افراد و ؤم وستادها و نهادها 
عالوه بر اين در  .دنپرداخت مي شو

بسياري از وزارت خانه ها و موسسات و 
و موسسات به افراد  هائيپرداخت ،نهادها

در زير مجموعه همان وزارتخانه يا نهاد 
قيد نمي كه در بودجه  بعمل مي آيند

  :شوند
جمهوري مجموعاً بيش  نهاد رياست- 1

، از جمله، ميليارد تومان كه 643از 
  :است شامل اقالم زير

جمهور  ميليارد تومان دفتر رئيس 48
 ،به رياست نماينده جعلي امام زمان

ي پدر عروس اسفنديار رحيم مشاع
  .احمدي نژاد

رحيم مشاعي كه اخوان و برادر     
نخبگي و "زاده هاي ايشان به دليل 

در مقامات باالي شركت  "تخصص
خود عالوه بر  ،سايپا قرار دارند

، مديريت بر هزينه كردن اين مبلغ
ينده آمبلغي ديگر تحت عنوان موسسه 

  .مي كننددريافت 

ميليارد تومان در اختيار  67 
هاي ضرور و  جمهور براي هزينه يسرئ

اين مبلغ كمك به  .كمك به اشخاص
اشخاص به جز مبالغي است كه در 
جداول كمك به اشخاص و موسسات 

مثال كمك به موسسه رحيم  .ندمده اآ
مشاعي و عبدالحميد موالنا در بخشي 

مده  و ربطي به آديگر از اليحه بودجه 
  .اين كمك ها ندارد 

ه جز مبالغي است اين كمك ها ب     
به ازاي هر  ،در هر سفر استاني او،كه 

، بنا بر اطالع .نامه پرداخت مي كند
در ازاي دريافت هر نامه  احمدي نژاد

هزار تومان به نويسنده نامه در  50مبلغ 
سفرهاي استاني از طريق بانك 

  .پرداخت مي كند
ميليارد تومان معاونت  29 
: جهت كمك به اشخاص ريزي برنامه

اين بخش  نيز تحت عنوان كمك به 
مده است كه باز هم بدون آاشخاص 

در نظر گرفتن كمك به اشخاص مورد 
به  .نظر در جداول مربوطه مي باشد

نظر مي رسد كه بخشي از بودجه دفتر 
رياست جمهوري تحت عنوان كمك 
به اشخاص به افرادي پرداخت مي 
شود كه در ارتباط تنگاتنگ با اين 

  .رنددولت قرار دا
ميليارد تومان به سازمان ملي  40 

سازمان ملي جوانان همان : جوانان
سازماني است كه احمدي نژاد تحت 

ن نام آعنوان نيروهاي خبره جوان از 
اين سازمان مدتها در اختيار  .مي برد

بسيجي جوان كه به ماركوپولو 
يعني مهرداد  ،كوچولو معروف شده بود

دو  بزم باش قرار داشت كه در طول
سفر خارجي براي  150سال حدود 

برنامه ريزي سازمان جوانان انجام داد 
خود،   ولي به محض بسته شدن بار

بزم . دادبه سايپا  ترتيب انتقال خود را 
باش داماد همراه متعهد احمدي نژاد 
يعني وزير اموزش و پرورش سابق 

سازمان . دكتر علي احمدي بوده است
د ملي جوانان دولت احمدي نژا

مركب از بسياري از بسيجي هاي 
چماقدار بود كه در هر وزارتخانه اي 

براي جاي گرفتند تا به عنوان جاسوس 
البته طرح  .كنند» انجام وظيفه«يم  ژر

ت مانند حكومسازمان ملي جوانان اين 
 كارخالي از ، توهمه طرح هاي ديگر 

اين سازمان در حال حاضر  . مدآدر
امام  تحت رياست حاجي علي اكبري

جمعه سابق دماوند و از حاميان 
احمدي نژاد قرار دارد و كار عمده 
اين سازمان تهيه تيزرهاي تبليغاتي در 

هدف سازمان اينست  .صدا و سيما است
از مهاجرت نيروهاي جوان كه 

غافل از اين كه . جلوگيري كند
سركوبگري و تخريب نيروهاي محركه 

كيست كه . عامل فرار استعدادها هستند
يم از فرار استعدادها خشنود ژنداند ر

. است و اسباب آن را فراهم مي آورد
نمايشهاي تلويزيوني پوشش دادن به 

  . گريزاندن استعدادها است
 –ميليارد تومان به فرهنگستان هنر  6 

مير حسين  جايي كه سابقا زير نظر 
موسوي اداره مي شد و در حال حاضر 

سته به در اختيار احمدي نژاد و فرد واب
ناگفته نماند كه . استوي علي معلم 

 ،موسوي از اين مقام بركناريبراي 
احمدي نژاد شبانه با گروه همراه از 
شيراز با هواپيمايي اختصاصي به تهران 

مد و حكم عزل موسوي و انتخاب آ
د و به كرمعلم را در جلسه اي صادر 

  .شيراز بازگشت 
ميليارد تومان به شوراي عالي  20 
كار اين شورا  .نيان خارج از كشورايرا

هنوز نامعلوم است و به نظر مي رسد 
كه اين بودجه تنها هزينه برخي از 
نزديكان احمدي نژاد و ياران وي در 

  .خارج از كشور مي شود 
خبرگزاري ايسنا  ميليارد تومان 6/2 

يك ايسنا در بدو تاسيس  خبرگزاري –
خبرگزاري مستقل دانشجويي بود كه 

با فشار اين خبرگزاري توسط  بعدها

ن آد و مسئول شمصادره  حكومت
و  تغيير كرد و البته بعد از دستگيري

، خبرگزاري از آن ضرب وشتم
ت حكوم تبليغ شكار .شد حكومت

زيرا مردم به خبرگزاري هايي  .گشت
مانند صدا و سيما و ايرنا و فارس و مهر 

وقتي . هيچ اعتمادي نداشتند... و 
اري ايسنا نيز تحت نظر خبرگزدانستند 
مي باشد نظرشان نسبت به  حكومت

  .كرداين خبرگزاري تغيير 
ميليارد تومان مؤسسه نشر آثار  5/9 
اين موسسه كه زير نظر حسن  - امام

خميني اداره مي شود در طرحي 
جديد كه از سوي احمد توكلي به 

ه شده  قرار است كه زير ئمجلس ارا
ن نظر رهبري اداره شود شايد اي

بودجه از اين نظر جالب باشد كه زمينه 
  .وردآن را فراهم مي آانتقال 

تومان دبيرخانه شوراي  ميليارد 6 
اين بودجه : رساني دولت عالي اطالع

به جز بودجه اي است كه دولت به 
ديگر نهادهاي اطالع رساني خود از 
. قبيل خبرگزاري ها پرداخت مي كند

به  در اين بخشاو جوانفكر و دوستان 
  .كار مشغول هستند

ميليارد تومان دبيرخانه شوراي  6 
محلي كه در حال  –عالي امنيت ملي 

حاضر ان كارايي گذشته را ندارد زيرا 
خود احمدي نژاد در كليه امور به 

يس عمل مي كند و در نتيجه ئعنوان ر
سعيد جليلي و يا  مثلحضور افرادي 

علي الريجاني و حسن روحاني در اين 
يفايده بود زيرا هر كاري كه مقام ب

مي دانست  احمدي نژاد شخصا الزم
ديگر كاري براي اين شورا د و نمي ك

تنها به مسائل  اين شورا. نمانده است
  .امنيت داخلي مي پردازد

برخي براي در بودجه  ي مبالغ ديگر   
منظور شده اند كه از موسسات و نهادها 

  :به شرح زير اشاره مي شود
تومان مجلس خبرگان ميليارد  3 

اين مبلغ تنها هزينه اما  –رهبري 
مجلس برگزاري دو جلسه در سال اين 

نفر عضو  80بيش از  يك، از زيرا . است
اين شورا عالوه بر كمك هاي مالي 

 5حدود  ،كه از بيت دريافت مي كنند
ميليون تومان هزينه خدم و حشم و 

دريافت محافظ و راننده و مسئول دفتر 
به جز حقوق دريافتي خود  .مي كنند

... نها و پاداش شركت در هر جلسه و آ
ميليون تومان در ماه  12كه به حدود 

بنابراين مبلغ هزينه افراد اين . مي رسد
به جز هزينه ستادي و  ،شورا در سال

ميليارد تومان   10حدود  ،جلسات
  .خواهد بود

مجمع بودجه ميليارد تومان  21 
قيقات و تشخيص مصلحت و مركز تح

مجمع تشخيص  –دبيرخانه اين مجمع 
مصلحت كه شايد يكي از مهمترين 

ميليارد  21نهادهاي اين نظام باشد 
تومان هزينه در سال دارد در حاليكه 
اين مبلغ از مبالغ كمك به افراد در 
. ستاد رياست جمهوري كمتر است

در  مجمع تشخيص مصلحت نظام
سالهاي اخير به دليل حضور هاشمي در 

ن و حضور برخي ديگر از افراد آراس 
كه تا حدي از حاكميت مطلقه دور 
شده اند زياد مورد نظر رهبري نيست و 

  .تحويل گرفته نمي شود
ميليارد تومان مجلس شوراي  125 

در بودجه مطرح شده به نظر  - اسالمي
مي رسد كه اين مبلغ تنها در رابطه با 
هزينه هاي مجلس مي باشد و ربطي به 

و مزاياي نمايندگان و نيروهاي  حقوق
هاي راننده و  ستاد همراه و محافظ و

نها در تهران و شهرستانها كه بالغ بر آ
ميليون تومان در ماه براي  10بيش از 

  .هر نماينده است، ندارد
ميليارد تومان  25با كسر مبلغ     

پرداختي جهت كمك به ديگران و 
فلسطين و كتابخانه و مركز پژوهشهاي 

ميليارد تومان تنها  100لس مبلغ مج
  :جهت انجام امور مجلس مي باشد

ميليارد تومان مركز پژوهشهاي  ۵ - 
   .مجلس

   .ميليارد تومان كتابخانه مجلس 5 - 
ميليارد تومان كنفرانس حمايت از  1 - 

   .فلسطين
   .ميليارد تومان كمك به اشخاص 14 - 

 -ميليارد تومان شوراي نگهبان 27 
با در فقيه واليت مطلقه  شوراي نگهبان

عضو فقيه وابسته به  6اختيار داشتن 
عضو حقوقدان حامي  6واليت و 

واليت و دهها عضو حامي واليت در 
بخش هاي مختلف و دارا بودن دفاتر 

، بودجه بسيار در كليه شهرهاي ايران
ها هزينه ستاد اين بودجه تن. بيشتر دارد

 –حقوق اعضا و حقوق محافظان  –
 .باشدبايد نان آن و همراهان رانندگا

زيرا در چند سال قبل اين شورا جهت 
بررسي و تحقيق در مورد كانديداهاي 

ميليارد  40نمايندگي مجلس مبلغ 
تومان دريافت كرد كه عالوه بر مبلغ 
در نظر گرفته شده در بودجه بوده 

  . است
به جز برخي  89در بودجه سال     

د و مبالغي به برخي افرا ،ارقام فوق
موسسات پرداخت مي شود كه تنها 

ن حمايت هايي است كه از آدليل 
البته بسياري از  .ت مي كنندحكوم

ديگر پرداخت هايي كه انجام مي شود 
و به صورت  نمي شوندورده آدر اليحه 

مانند  .زير ميزي پرداخت مي شود
 پرداخت مبالغ ميلياردي به برخي از
مراجع تقليد و  ائمه جماعت مانند 

وري همداني و علم الهدي امام جمعه ن
  ...مشهد و

موسسه ميليارد تومان بودجه  2/1  
موسسه اي  –مهدويت  –ينده روشن آ

كه رحيم مشاعي يار جعلي امام زمان 
اين مبلغ . ن را بر عهده داردآمديريت 

به جز مبالغي است كه رحيم مشاعي 
مشكوك الهويه در دفتر رياست 

. تيار داردخرج آن را در اخجمهوري 
اين موسسه براي بررسي راه حركت 

ن و برخي آامام زمان و كشيدن نقشه 
 1.2تبليغات در اليحه بودجه از مبلغ 

. ميليارد توماني برخوردار است
احمدي نژاد براي رد گم كردن از 
اينكه به ايشان مبلغي مخفيانه پرداخت 
نمي كند نام موسسه وي را در جدول 

ي درج نموده بودجه به صورت علن 18
است در حاليكه همه مي دانند كه 
هزينه سفرها و جادو و جنبل بازي 
هاي اين رمال بيش از يك ميليارد 

  .خرج بر مي داردتومان 
بنياد فرهنگي موالنا به رياست  

 -عبدالحميد موالنا مشاور ايراني 
عمدا  .امريكايي محمود احمدي نژاد

 .اندورده آدر اليحه بودجه  را نام وي
ميليون  340حدود بودجه اين بنياد 

هيچ جاي بودجه  البته در .تومان است
قيد نشده است كه مركز اين بنياد در 

توسط  است و گفته نشده ميدان ونك 
  .چه كسي به وي اهدا شده است

مصباح  –محمد تقي گيوه چي  
 –موزشي آمدير موسسه  –يزدي 

   .ميليارد تومان 10پژوهشي امام خميني 
نزديك محمود احمدي  رابطه  از - 

، حاال نژاد و محمد تقي گيوه چي
باز مي دانند  .هستند گاه آديگر همه 

چه  و سيد علي خامنه ايميان اين دو 
پس مي دانند . رابطه اي وجود دارد؟

 10از اموال اين ملت مبلغ چرا بايد 
به اين ميليارد تومان به صورت علني 

يت اهللا آاين  .شخص پرداخت شود
ميليون  850تقريبا ماهيانه حدود ،ابستهو

، از جيب مردم خرج و برج مي تومان
ناگفته نماند كه بيشتر هزينه اين  .كند

ن از آموسسه و نيز مراكز تاسيس شده 
. بودجه هاي ديگر پرداخت شده است

ن حقوق كليه اساتيد اين آعالوه بر 
ن از  آموسسه و نشريات منتشره از سوي 

ديگر پرداخت مي نهادها و موسسات 
همچنين هزينه سفر برخي از  .شود

دانشجويان اين موسسه به كشورهاي 
امريكا و كانادا و ديگر كشورها جهت 

موزش عالي و آ ادامه تحصيل از سوي
مديريت حوزه علميه قم كه زير نظر 

  .بيت رهبري است پرداخت مي شود
تحت مركز اسناد انقالب اسالمي  

ميليون  500 روح اهللا حسينيان اداره
همه مي دانند كه هزينه هاي  –تومان 

اين مركز بسيار بيشتر از مبلغي است كه 
خوانندگان . در بودجه ذكر شده است

عزيز الزم است كه مطلع باشند اين 
مركز براي تهيه برخي از كتابهاي 

ميليون تومان به  10منتشره خود تنها 
ن پول مي دهد و براي آنويسندگان 

با برخي افراد ساعتي تهيه مصاحبه 
تومان حقوق پرداخت مي نمايد  7000

و دهها عضو به اصطالح كارشناس و 
حال  .دارد... رشيو و آمدير و مسئول 

 500چگونه است كه اين مركز تنها 
در حاليكه  رد ميليون تومان دريافتي دا

هزينه هاي اين موسسه بسيار بيشتر از 
البته شايد اين مبلغ ؟ اين مبلغ است

نها جهت دستخوش به يار وفادار ت
و  احمدي نژاد و حسين شريعتمداري

يعني روح اهللا حسينيان باشد  خامنه اي،
از  وزيرا ا .كه باز هم بعيد است

مدي چند ده برابر اين مبلغ آدر
  .برخوردار است

محمد يزدي و باند او جامعه الزهرا  
محمد يزدي يار  –ميليارد تومان  10

يس حوزه ئه فقيه و روفادار واليت مطلق
علميه قم و تاييد كننده مرجعيت سيد 

دو سال پيش به  علي خامنه اي كه
شدت از سوي باند احمدي نژاد مورد 
حمله قرار گرفته بود در جريان 

در جريان كودتاي . افشاگري پاليزدار
انتخاباتي از محمود احمدي نژاد در 

از . دكربرابر ملت ايران به شدت دفاع 
ورد توجه محمود خان قرار ماين رو، 

ميلياردي  بهره  10گرفت و از پاداشي 
اين موسسه با توجه به دارايي .مند شد

نيازي  ،هاي بسيار باالي ميليارد دالري
داشته باشد و احتماال اين نبه اين مبلغ 

مبلغ پاداش شخص محمد يزدي و 
  .ديگر اعوان و انصار وي بوده است

به ميليارد تومان براي كمك  15 
اين  - نهادها و مراكز فرهنگي و ديني

حال به كدام  .بند نيز كمك است
مشخص نيست  ؟مراكز فرهنگي و ديني

 ،اما به نظر مي رسد كه تقسيم اين مبلغ
 حكومتمانند ديگر تقسيمات بر عهده 

بوده و به مراكزي اهدا مي شود كه 
  .مي باشند حكومتحامي 

ميليارد تومان به شهرك  5/  2 
مبلغ اهدا شده به شهرك  :قممهديه 

مهديه قم از اين بابت جالب است كه 
اين مبلغ بيشتر از مبلغي مي باشد كه 
. به موسسه رويان واگذار شده است

حال در اين شهرك چه تحقيقات و 
پژوهشهايي صورت مي گيرد اين را 

گاهي رحيم آالبته  .خدا مي داند
مشاعي و محمود احمدي نژاد نيز از 

  . مي باشديشتر از همه باين شهرك 
 10ستاد رسيدگي به امور ديه  

اين ستاد كه در اختيار  :ميليارد تومان
نيروهاي وابسته به هيات موتلفه اسالمي 

ن را بازجوي آمي باشد كه سرپرستي 
، با سابقه و يار اسداهللا الجوردي

جواليي در اختيار  شخصي به اسم
باجي است كه محمود اين مبلغ . دارد

  .مي دهدنژاد به هيات موتلفه  احمدي
ميليارد  2پژوهشكده رويان  - 14

- مركز تحقيقات علوم سلولي .تومان
عضو هيات  80اين پژوهشكده داراي 

علمي بوده و دو فصلنامه علمي 
در زمينه  "ياخته"پژوهشي به نام هاي 

 International"علوم سلولي و 
Journal of Fertility and 

Sterility"  منتشر  زائينادر زمينه
  . كند مي
مبلغ پرداختي به موسسه رويان     

زيرا اين موسسه  .استموجب تعجب 
از پركارترين موسسات علمي در ايران 
مي باشد كه تحقيقات و مطالعات و 
پژوهشهاي بسيار مفيدي در رابطه با 
  سلولهاي بنيادي در سالهاي اخير انجام 

  
 8در صفحه 

 ؟آزمايشهبوت
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وانسته در طول اين مدت ت. داده است
چندين پروژه مهم را برنامه ريزي و 

اين موسسه با در اختيار . اجرا نمايد
داشتن بسياري از متخصصان و 
 ،دانشمندان ژنتيك و سلولي و پزشكي

موزشي امام آتنها يك پنجم موسسه 
خميني مصباح يزدي و يك پنجم 
موسسه جامعه الزهراي محمد يزدي و 
حدود يك چهاردهم شوراي نگهبان 

بودجه در اختيارش قرار  ،يت مطلقهوال
  .داده شده است

برخي ديگر اسم و رسم ادامه به  در   
از موسسات دريافت كننده اموال 

  .مردم توجه فرماييد
موسسه مصباح الهدي يك ميليارد   - 

  .تومان
موسسه سفينه النجاه يك ميليارد   - 

  .تومان
ميليون  300بنياد بوعلي سينا   - 

  .تومان
ميليون تومان موسسه رواق  200 - 

   .حكمت
ميليون  200موسسه پرتو ثقلين   - 

  .تومان
ميليون  200كانون نويسندگان قم   - 

  .تومان
  

گسترش شبکه هـای سـپاه 
پاسداران و هـای و هـوئی 

  :که ببار آورده است
  

ارديبهشت، خبرگزاري  13در  
پس از : فرانسه گزارش كرده است
اط سپاه انتشار گزارشي در مورد ارتب

پاسداران ايران با يك شبكه جاسوسي 
در كويت، شماري از نمايندگان 
مجلس اين كشور خواستار اخراج سفير 

محمد هايف،  :ايران از كويت شده اند
يكي از نمايندگان سفلي مجلس كويت 

تمام "آمدن  خواستار به تعليق در
با ايران، فراخواندن سفير  "توافقنامه ها

راج سفير ايران از كويت از ايران و اخ
  .كويت شده است

آقاي هايف كه به داشتن مواضع 
سرسختانه در برابر حكومت ايران 

روزه دولت  2معروف است، به سكوت 
كويت در مورد گزارش روزنامه 

كه در آن سپاه پاسداران  "القبس"
ايران به جاسوسي در مورد پايگاههاي 
نظامي آمريكايي و مراكز امنيتي 

 .، اعتراض كرده استكويت متهم شده
اين نماينده مجلس كويت هشدار داده 
است در صورتيكه دولت كويت موضع 
خود را در مورد اين قضيه مشخص 
نكند، عده اي از نمايندگان مجلس 
خواستار تحقيق و تفحص و بحث در 
مورد اين موضوع در مجلس خواهند 

  .شد
 11 در "القبس"روزنامه كويتي 

مقامات امنيتي  ارديبهشت ماه به نقل از
عالي رتبه كويت نوشته بود كه دست 

نفر از شهروندان كويتي به اتهام  7كم 
عضويت در يك شبكه جاسوسي متعلق 

در  .به سپاه پاسداران دستگير شده اند
اين گزارش آمده كه بعضي از افراد 
دستگير شده از كارمندان وزارت دفاع 
و اطالعات كويت بوده اند و ماموريت 

ند در مورد پايگاههاي نظامي داشته ا
آمريكا در كويت و بعضي از نهادهاي 
حساس نظامي در اين كشور براي سپاه 
پاسداران ايران اطالعات جمع آوري 

  .كنند
در  ،در ادامه مي افزايد "القبس"    

عملياتي كه با هماهنگي نيروهاي 
امنيتي و ارتش كويت صورت گرفت، 

ي پس از يورش به خانه يكي از اعضا
اين شبكه تعدادي عكس، نقشه هايي از 
مراكز حساس نظامي، ابزار پيچيده 

هزار دالر پول  250ارتباطي و بيش از 
محمد البصيري،  .نقد كشف شده است

سخنگوي دولت كويت امروز يكشنبه، 
دوازدهم ارديبهشت ماه اعالم كرد كه 

تحقيقات در اين مورد در جريان است 
نهايي به و پس از تكميل براي بررسي 
  .دادگاه ارجاع داده مي شود

، نشينال نيوز پي پر 2010مه  3در  
اطالع داده است كه مأموران سازمان 
اطالعات كويت از دستيگر شدگان، 
نقشه ها و تجهيزات مخابراتي پيشرفته 

اعضاي گروه به بهانه . بدست آورده اند
معالجه و توريسم، به ايران رفت و آمد 

  .  مي كرده اند
رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت  

امور خارجه ايران و رمضان شريف، 
مسئول روابط عمومي سپاه پاسداران با 
رد اين اتهامات عليه سپاه پاسداران، 

رسانه هاي "انتشار اين خبر را به 
صهيونيستي و دنباله هاي منطقه اي 

  .منسوب كرده بودند "آنها
از اتهام پولشويي در بحرين تا 

  :اخراج از كويتدرخواست 
اخبار مربوط به ارتباط سپاه  

پاسداران ايران با شبكه هاي جاسوسي 
در كشورهاي عربي منطقه پيش از اين 
هم طي ماههاي گذشته سابقه داشته 

از جمله در فروردين ماه امسال : است
منصور بن رجب، از مقامات ارشد 

به اتهام  ،وزارت امور خارجه بحرين
بين المللي  همكاري با شبكه هاي

پولشويي كه با سپاه پاسداران در 
ارتباط بوده اند از مقام خود بركنار 

  .شد
چندي بعد علي جنتي، سفير ايران     

پسر احمد جنتي، دبير (در كويت 
به داشتن ارتباط با اين ) شوراي نگهبان

مقام ارشد وزارت خارجه بحرين در 
ارتباط با فساد مالي و پولشويي متهم 

بته در واكنش به اين اتهام، شد كه ال
آقاي جنتي خود و پدرش را از داشتن 
هرگونه ارتباطي با پرونده پولشويي 
سپاه پاسداران در بحرين مبرا دانست و 

سپاه نيازي به پولشويي ندارد ": گفت
  ."و اين اتهام اساسا نادرست است

، به گزارش 2010آوريل  27در  
آسوشيتد پرس خبر شبكه سازي سپاه 

. سداران در امريكاي التين انتشار دادپا
در همان روز، وزارت دفاع امريكا 

حضور افراد سپاه در امريكاي : گفت
اليتن خطر نظامي براي امريكا در 

  .برندارد
مقامات نظامي امريكا به اين       

ايران مي كوشد : خبرگزاري گفته اند
نفوذ خود را در امريكاي التين بسط 

زارت دفاع يك در هفته پيش و. دهد
صفحه اي در باره حضور  12گزارش 

روز افزون سپاه قدس در امريكاي 
بخصوص در . التين انتشار داده است

ونزوئال است كه سپاه قدس پايگاه 
  .ايجاد كرده است

چاوز ادعاي پنتاگون را تكذيب      
كرد و آن را دست آويز سازي براي 

  . جنگ با ونروئال خواند
دوگالس فرازر كه  نرال هوائي،ژ     

ناظر بر عمليات قواي امريكا در 
شخصاً : امريكاي التين است، مي گويد

افزايش در حضور نظامي ايران در 
. امريكاي اليتن را مشاهده نكرده است

حضور سپاه، يك حضور ديپلماتيك و 
او توضيح داد كه . بازرگاني است

سخنان او ناقض گزارش وزارت دفاع 
ش حضور ايران را او نيز افزاي. نيست

مشاهده مي كند اما از جزئيات آن خبر 
  .ندارد

ديگر افسران عالي رتبه وزارت       
حضور نظامي ايران : دفاع مي گويند

در امريكاي التين محدود و بسا تحت 
پوشش بازرگاني و ديپلماتيك قرار 

  .دارد
، روبرت گيتس، 2010آوريل  27در  

م كرد وزير دفاع امريكا، ايران را مته
كه به اتفاق سوريه، به حزب اهللا لبنان، 

او در . موشكهاي بسيار پيشرفته داده اند
كنفرانس مطبوعاتي باتفاق اهود 
باراك، وزير دفاع اسرائيل اين اتهام را 

امروز، حزب اهللا : او افزود. وارد كرد
لبنان از بسياري از كشورها بيشتر راكت 

بديهي است . و موشك در اختيار دارد
ه حزب اهللا عامل بي ثباتي منطقه ك

است و ما بدقت وضعيت را زير نظر 
  . داريم

اسرائيل مدعي شده بود كه سوريه      
. موشك اسكود به حزب اهللا داده است

سوريه تكذيب كرد و وزير دفاع امريكا 
تحويل اين موشكها را به حزب اهللا 

  .لبنان، تأييد نكرد
آوريل، خبرگزاري  28در  

رس گزارش كرده است كه آسوشيتدپ
در هفته اي پيش از آن، نيروي دريائي 
امريكائي، تقابلي از نزديك به يك جت 

اين امر . مراقبت ايران پيدا كرده است
  . در آبهاي بين المللي روي داده است

در بحبوحه تالش امريكا : انقالب اسالمي
و متحدانش براي به تصويب رساندن 

د ايران، قطعنامه شامل مجازاتها بر ض
احمدي نژاد براي شركت در كنفرانس 
بين المللي منع گسترش سالح اتمي به 

از هياهوها و تهديدها . نيويورك رفت
يم ژآيا بخاطر توجه ر. كاسته شده است

به سودمند نبودن تشديد بحران و تغيير 
  :رويه است؟

  
  

ايران در آسياي ميانه از 
روسيه دنباله روي ميكند 

ــئله او  – ــران مسـ ل ايـ
  كنفرانس نيويورك؟ 

  
يم ايـران در  ژسياست ر

كشورهاي همسايه ايران 
و نقش جنبش در رابطـه  

  :روسيه با آسياي ميانه
  

آوريل  27(استراتفور، : انقالب اسالمي
در  گزارش نسبتا مفصلي، ) 2010

يم ايران و ژسياستهاي متقابل ر
كشورهاي منطقه و روسيه و چين را در 

ه قرار داده قبال يكديگر، مورد مطالع
  : است

  
بلــــوک شــــیعه در عــــراق و  ٭

  :محاسبات ایران
  

مشاور پيشين امنيت ملي عراق،  
موفق الرباعي كه در ائتالف شيعه نقش 

: آوريل گفت 26كليدي دارد، در 
گفتگوها ميان ائتالف ملي عراق با 
نخست وزير كنوني عراق، نوري 

سخنان . المالكي، به بن بست رسيد
عالمت از  اين واقعيت الرباعي نخستين 

است كه گفتگوها ميان تمايلهاي شيعه، 
اما هنوز معلوم نيست . پيشرفت ندارد

كه تشكيل يك بلوك شيعه در مجلس 
. عراق شكست خورده است يا خير

هرگاه گروههاي شيعه نتوانند يك 
بلوك تشكيل دهند، كوششهاي ايران 
را براي تحكيم نفوذ خود در عراق و، 

خود را در قبال امريكا، بدان، موقعيت 
  .تقويت كند

موفق الرباعي كه، بعد از ديدار با      
آيت اهللا سيستاني، با روزنامه نگاران 
سخن مي گفت، اطالع داد كه دو 

گروه سياسي شيعه، بر سر نخست وزير 
آينده عراق، با يكديگر، بگو  مگو 

ائتالف ملي عراق اينك به دنبال . دارند
ت تا وسيع ترين ائتالف با كردها اس

بلوك را در پارلمان عراق بوجود 
هدف از اين كار، خروج از . آورد

  .بحران سياسي است
سخنان الرباعي، نخستين عالمت از        

واقعيت است كه چندين هفته گفتگو 
بر سر ايجاد بلوك شيعه در مجلس ملي 

ائتالف ملي . عراق پيشرفت نكرده است
عراق سازماني است كه بيش از 
سازمانهاي ديگر عراقي به ايران نزديك 

مارس، اين ائتالف  7در انتخابات . است
نماينده در مجلس عراق بدست  70

سازمان تحت رهبري . آورده است
كرسي در مجلس عراق  89المالكي 

ائتالف به رهبري . بدست آورده است
كرسي در مجلس عراق  91عالوي نيز 
  . يافته است

ف دولت قانون گفتگوها ميان ائتال     
به رهبري نوري المالكي و ائتالف ملي 
عراق در باره چگونگي تعيين نخست 

ائتالف دولت . وزير عراق بوده است
قانون مي خواهد المالكي دوباره 

اما جنبش . نخست وزير عراق شود
طرفدار صدر با نخست وزيري او 

كرسي ائتالف ملي  70از . مخالف است
دار صدر كرسي به گروه طرف 40عراق، 

چون ائتالف تحت رهبري . تعلق دارد
عالوي مقام اول را يافته است، مالكي 
توافق گروه هاي شيعه را تنها وسيله 
حفظ موقعيت شيعه در دولت عراق مي 

  . بيند
از سوي ديگر، المالكي نمي       

خواهد اداره حكومت عراق به دست 
گروه صدر و مجلس اعالي تحت نفوذ 

آن سو، ائتالف ملي از . ايران بيفتد
عراق كه مي خواهد يك بلوك شيعه 
در مجلس عراق تشكيل شود، از 
اختالف ميان مالكي و كردها بهره مي 

  . جويد
در اين مرحله، زود است براي      

گرفتن اين نتيجه كه ائتالف گروههاي 
اما اگر سر . شيعه سرنخواهد گرفت

نگيرد، نقشه ايران را براي عراق بعد از 
ين كشور از سوي قواي امريكا، ترك ا

ايران خواستار وجود . برهم مي زند
يك بلوك شيعه در مجلس عراق است 
و وجود اين بلوك را شرط بسط نفوذ 

هرگاه دو . خود در عراق مي داند
 159سازمان شيعه ائتالف كنند، صاحب 

كرسي در مجلس مي شوند و اين 
تعداد، حتي بدون ائتالف با كردها كه 

ده در مجلس دارند، براي نماين 43
تشكيل حكومت جديد عراق كافي 

اگر اين ائتالف شكل نگيرد، . است
دست و پاي ايران را در گفتگوهايش با 

  . امريكا مي بندد
ايران مشغول ميانجيگري ميان دو       

سازمان است تا كه ائتالف را ميانشان 
استدالل ايران اينست كه . ممكن كند

، قوت شيعه جدائي اين دو سازمان
اما . عراق را به ضعف بدل مي كند

معلوم نيست كوشش ايران به نتيجه مي 
  .انجامد يا خير

، گزارش شد كه جعفر 89مه  3در  
صدر، فرزند آيت اهللا سيد محمد باقر 

يم صدام اعدام ژكه توسط ر –صدر 
نخست وزير تفاهم ميان دو   - شد 

  .سازمان شيعه مي تواند بگردد
  

ــــیم روســــیه مشــــ٭  غول تحک
موقعیت خود در آسـیای میانـه 
ــرقی  ــای ش ــتان و اروپ و گرجس

ــــت  ــــالح : اس ــــتفاده از س اس
  :جنبش همگانی

  
قيامي كه در قرقيزستان روي داد و  

سبب بركناري رئيس جمهوري اين 
كشور شد، با حمايت روسيه به نتيجه 

اينك روسيه مي تواند بگويد مي . رسيد
ي تواند در كشورهاي تابع امپراطور

  .پديد آورد» انقالب رنگي«سابق، 
پيش از آن، روسيه دو روش را      

براي باز آوردن كشورها تحت نفوذ 
نخستين روش  – 1: خود بكار مي برد
كشورهائي . ي بودژاستفاده از سالح انر

ي وابسته به روسيه ژكه بخاطر انر
هستند، وقتي نخواستند تحت نفوذ 

ا در روسيه قرار بگيرند، روسيه آنها ر
مضيقه سخت قرار داد و ناگزيرشان 

روش دوم بكار  – 2. كرد تمكين كنند
در چچني و . بردن قواي نظامي است

  . گرجستان، قواي نظامي بكار برد
و سومين روشي كه از زمان سقوط       

دولت شوراها بكار نبرده بود، استفاده 
از جنبش قشرهاي آسيب پذير از لحاظ 

در . لت بوداقتصادي براي تغيير دو
قرقيزستان اين روش را نيز با موفقيت 

  . آزمود
امري كه استراتفور بدان : انقالب اسالمي

توجه نكرده است، اينست كه مردم راضي 
يم ژاز زندگي خود را نمي توان برضد ر

پس مردمي كه در . حاكم برانگيخت
قرقيزستان جنبش كردند، از وضعيت 

حمايت از جنبش . خود ناراضي بودند
راي تحت نفوذ گرفتن دولت جانشين، ب

هرگاه بديل مستقل . كاري است شدني
وجود نداشته باشد، جنبش مردم راه 

زيرا دولت جديد تحت . بجائي نمي برد
نفوذ بيشتر قدرت مسلط قرار مي گيرد و 

  .درب از نو، بر همان پاشنه مي چرخد
ازبكستان، بيشتر از كشورهاي ديگر  

با روسيه  زيرا روابطش. نگران است
خوب نيست و سرنگون كردن دولتي با 
جنبش مردم مي تواند به ازبكستان نيز 

ازبكستان خود را از . سرايت كند
روسيه مستقل مي داند و مي خواهد 
نقش قدرت متوفق را در شرق آسياي 

  . ميانه ايفا كند
روسيه مي كوشد مانع از آن شود       

 .كه ازبكستان اين موقعيت را پيدا كند
دولت ازبكستان راهي را كه براي 
مقابله با روسيه جسته است، استبدادي 

اما دولتي . كردن دولت است
استبدادي بس سخت گير، زمينه را 
براي جنبش همگاني فراهم كرده 

رئيس جمهوري ازبكستان، اسالم . است
كريم اف ، از راه سركوب خونين، 
توانسته است مانع بروز جنبش 

، جنبش 2005 در. اجتماعي بگردد
مردم ازبكستان را قواي امنيتي، با 

با .  كشتن صدها تن فرو خواباندند
، جنبش 2009وجود اين، در سال 

اين . ديگري در آنديجان روي داد
ظن وجود دارد كه روسيه خواسته 

يم ازبكستان را ژاست توان مقابله ر
  . بيازمايد

اين . ازبكستان كشور طوايف است      
و بازرگاني و قاچاق طوايف در قلمر

مواد مخدر و غير آن، با يكديگر رقابت 
دارند و اغلب نيز با دولت كريم اف 

اما برانگيختن اين طوايف . مخالفند
برضد دولت كريم اف نيازمند 

  .سازماندهي است كه وجود ندارد
عامل ديگري كه روسيه مي تواند       

از آن استفاده كند، اينست كه در 
ش توانست موفق شود قرقيزستان، جنب

يم اين كشور نيروي الزم براي ژزيرا ر
. سركوب جنبش را در اختيار نداشت

دولت ازبكستان، از زمان جدا شدن از 
اتحاد جماهير شوروي سابق، اين قوا 

باوجود اين، مخالفت . را تدارك كرد
  يم كريم اف، بخصوص اگر مسئله ژبا ر

  
 9در صفحه 
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ت در جانشيني او پيش بيايد، مقاوم
بنظر . برابر جنبش آسان نخواهد بود

نمي رسد كه روسيه در انتظار فرصت 
. تعيين جانشين براي كريم اف بماند

تجديد جنبش را فرصتي براي رسيدن 
به مقصود مي داند و در صورت وقوع 

  .جنبش، از آن حمايت خواهد كرد
تاجيكستان همسايه فقير ديگر  

اين كشور براي . قرقيزستان است
روسيه در . يه مسئله اي بشمار نيستروس

اما تابع كامل .  پايگاه دارد 6اين كشور 
بنا بر اين، . روسيه نيز بشمار نمي رود

  .مي تواند هدف بعدي روسيه باشد
بخالف قرقيزستان كه در آن، يك       

نيروي مخالف وجود داشت، در 
تاجيكستان نيروي مخالف ناموجود 

در عوض نيروهاي ديگري . است
وجود دارند كه مي توانند با دولت 

تاجيكستان نيز كشور . گالويز شوند
طايفه ها است و اين طايفه ها پيوندي 
كه به آنها امكان بدهد يك هويت ملي 

 1992در سالهاي .  پديد آورند، ندارند
بنا . گرفتار جنگ داخلي بود 1997تا 

بر اين، براي روسيه، برانگيختن طوايف 
كار مشكلي  بر ضد حكومت مركزي

  . نيست
تاجيكستان داراي يك نيروي       

اسالم گراي نيرومند است كه با مبارزه 
اين . در افغانستان پيوند داشته است

بنا . نيرو با طوايف محلي دمساز است
براين، به اتفاق مي توانند بر ضد دولت 

اما چون مهار طوايف . مركزي برخيزند
و نيروي اسالمي كاري بس مشكل است 
و از زمان شوروي، روسيه ناتوان از 
مهارشان بوده است، روسيه ترجيح مي 
دهد با بكار بردن ابزار اقتصادي و 
امنيتي، نفوذ خويش را در تاجيكستان 

 .افزايش دهد
. قزاقستان به روسيه نزديك است 

بتازگي قرارداد گمركي ميان دو كشور 
امضاء شده و اقتصاد قزاقستان را به 

. وابسته كرده است اقتصاد روسيه
يم اين كشور ژنيروي مخالفي هم كه ر

زيرا رئيس . را تهديد كند، وجود ندارد
جمهوري قزاقستان، نورسلطان 
نظربايوف احزاب و سازمانهاي سياسي 

بنا بر . مخالف را منحل كرده است
يم ژمناسبت، مخالفت كوچكي با ر

يم را ژاظهار مي شود بي آنكه ثبات ر
  .زير سئوال ببرد

با اينهمه، دولت قزاقستان نسبت به      
ثبات خويش در آينده  مي بايد نگران 

زيرا نظربايف از پير ترين رهبران . باشد
. سال دارد 70او . آسياي ميانه است

هنوز معلوم نيست چه كسي جانشين او 
از ميرياد بعنوان جانشين او . مي شود

اال اينكه او مثل . سخن بميان است 
. وسيه نزديك نيستنظربايف به ر

بهررو، اين بيم وجود دارد كه روزي 
يم تغيير ژروسيه بخواهد در قزاقستان ر

روسها يك چهارم جمعيت . بدهد
قزاقستان را تشكيل مي دهند و ميان 
مردم شمال و جنوب اين كشور نيز 

مركز قزاقستان . دوگانگي وجود دارد
خالي است و در جنوبش، اقوام ازبك 

از اين . روس ساكنندو قزاق ايقور و 
يم براي روسيه ژرو، كار تغيير دادن ر
  . چندان مشكل نيست

تركمنستان مي كوشد ميان سه  
قدرت روسيه و چين و ايران، بسود 

دولت . خود تعادل برقرار كند
تركمنستان نه ضد و نه طرفدار روسيه 

عمل گرا است و مي داند كه . است
 با وجود. مي بايد با روسيه راه برود

اين، روسيه از معامله تركمنستان با چين 
ناراضي ) گاز(ي ژو ايران بر سر انر

  . است
تركمنستان جمعيت كم دارد و اين      

جمعيت را بيان ها از يكديگر جدا 
نيمي از مردم آن در . كرده است

همسايگي ازبكستان زندگي مي كند كه 
و نصف ديگر در . قدرت منطقه است

اين . برندمجاورت ايران بسر مي 
جمعيت هنوز سامانه طايفه اي دارد و 
. دولت مركزي توانا به مهار آن نيست

از اين رو، دولت اين كشور بر پايه 
اجتماعي ثباتي استوار نيست و همواره 
از آن بيم دارد كه دولت بعدي باشد 

  .كه سرنگون مي شود

روسيه در هريك از طوايف       
يفه براي مثال، طا. تركمن نفوذ دارد

ماري در جنوب تركمنستان، در 
تجارت مواد مخدر ، از روسيه استفاده 

ي را ژو روسيه صدور انر. مي كند
اداره مي كند كه كنترل آن در دست 

و باز روسيه به . طايفه بالخان است
بنا بر .  طايفه آهال اسلحه مي دهد

اين، نقش روسيه براي اين كه طايفه ها 
د، در صلح با يكديگر زندگي كنن

  . كليدي است
گرجستان از انقالب گل رز در  

بدين سو، يكي از غرب گرا ترين  2003
دولتها را در ميان كشورهاي تابع اتحاد 

اين كشور مشكل .  شوروي سابق دارد
در حقيقت، . عمده براي روسيه است

تمامي منطقه قفقاز براي روسيه مشكل 
بنا بر اين، گرجستان . بزرگ است

وسيه مي خواهد كشوري است كه ر
  . نفوذ خود را در آن برقرار كند

چهره هاي سياسي گرجستان، بويژه      
ميكائيل ساكاشويلي، رئيس جمهوري 
. اين كشور، آشكارا ضد روسيه هستند

اما با يك نيروي سياسي مخالف روبرو 
هستند كه طرفدار روسيه نيست اما مي 
خواهد در قبال روسيه، عمل گرائي 

  . رويه كند
نيروي مخالف سه شخصيت دارد      

كه ممكن است جانشين ساكاشويلي 
ضراب نوگايدلي، نخست وزير : شوند

پيشين و ايراكلي آلسانيا، سفير سابق 
گرجستان در سازمان ملل متحد و نينو 
بورجانادز، رئيس سابق مجلس 

در ماه هاي اخير، نوگايدلي . گرجستان
چند نوبت از روسيه ديدار كرده و يك 

اري ميان حزب خود و حزب همك
روسيه متحد به رهبري پوتين، 

بورجانادز . همكاري برقرار كرده است
كه يكي از محبوب ترين سياستمداران 
گرجستان است نيز ، بتازگي از مسكو 
. ديدار و با پوتين گفتگو كرده است

آلسانيا  نيز يك شخصيت كليدي است 
و نامزد  انتخابات شهرداري شهر 

او نيز معتقد . مه، است 30تفليس، در 
است با روسيه مي بايد سياست عمل 

با وجود اين، . گرايانه در پيش گرفت
اين سه شخصيت هنوز نشان نداده اند 
كه مي توانند نيروهاي مخالف را به 

مخالفان ساكاشويلي . خود جلب كنند
در . و حكومت او بسيار پراكنده اند

گروه هستند و ميانشان بر سر  12جمع، 
ويه اي كه در قبال روسيه مي بايد در ر

در سال . پيش گرفت، توافق نيست
او . ، در گرجستان جنبش شد2009

نتوانست رئيس جمهوري را وادار به 
شايعه ها بر اين . كناره گيري كند

هستند كه روسيه به رهبران مخالف 
روسيه عالقه . پول مي داده است

شديد دارد به اينكه مخالفان 
حد شوند و بر ضد او ساكاشويلي مت

اما كارش مشكل است زيرا . برخيزند
هيچ سازمان سياسي طرفدار روسيه در 

مردم . گرجستان وجود ندارد
گرجستان نيز فراموش نكرده اند كه 
روسيه تانكهاي خود را روانه كشورشان 

از اين رو، طرفداري از روسيه، . كرد
كار مخالفاني را هم خراب مي كندكه 

سيه مي بايد عمل گرائي معتقدند با رو
  .رويه كرد

نيز كشور ديگري است  آذربايجان 
كه مي كوشد ميان روسيه و تركيه و 
. ايران و غرب، تعادل برقرار كند

توانائيش در برقرار كردن اين تعادل، 
. عمده ناشي از داشتن منابع نفت است

بديهي است روسيه مي خواهد در 
و آذربايجان دست باال را داشته باشد 

  . صاحب نفوذ اصلي باشد
، آذربايجان نيز برآن شد 2005در       

دست به جنبش همگاني بزند و بسياري 
همان آيا غرب : پرسيدنداز خود 

حمايت را كه از گرجستان كرد از آنها 
نيز خواهد كرد؟ مردم دست به جنبش 
زدند اما قواي مسلح پيش از اين كه 
جنبش مباني خود را مستحكم كنند، 

روسيه برانگيزنده . را فرو خواباند آن
جنبش بود بخاطر اين كه با رهبران 
مخالفان و جنبشهاي جوانان آذربايجان 

  . ارتباط داشت
بنا بر اطالعي كه منابع استراتفور       

در اختيار مي نهند، روسيه در اقليتهاي 
. قومي آذربايجان نيز نفوذ دارد

بخصوص نزد داغستاني هاي مقيم 
در گذشته، روسيه . ربايجانشمال آذ

دولت آذربايجان را تهديد كرده بود 
كه اين اقوام را بر ضد دولت مركزي 

  .خواهد شوراند
يمهاي ژبدين سان، ر: انقالب اسالمي

آسياي ميانه، استبدادي و فاسد و بريده 
از جامعه هاي تحت حاكميت خود 

از اين رو، چاره ندارند جز تكيه . هستند
هرگاه تكيه نكنند و بر . به قدرت خارجي

مردم معلوم شود كه دولت بدون حامي 
بنا . است، مردم روي به جنبش مي آورند

برگزارش، تنها در مورد قرقيزستان، 
جنبش پيروز شده است بخاطر حمايت 

يم سرنگون شده و ژنكردن روسيه از ر
به . حمايت كردنش از گروه جانشين

سخن ديگر، حتي در آسياي ميانه كه 
از امپراطوري روسيه بوده است و جزئي 

هنوز تحت نفوذ اين قدرت است،  قدرت 
خارجي توانا به بر انگيختن جنبش  
نيست اما مي تواند از آن سود جويد 
هرگاه بديلي ترجمان استقالل و آزادي و 
توانا به اداره دولت حقوقمدار نداشته 

عامل،  5و به سخن ديگر، هرگاه . باشد
ف مشخص و وجود بديل و وجود هد

برخورداري جنبش از سه استقالل و 
و سازمان دادن ) خشونت زدائي (روش 

جامعه مردم ساالر در جريان جنبش، 
وجود داشته باشند، جنبش پيروز مي 

اگر نه، قدرت خارجي مخالفت . شود
يم هاي وابسته را دست آويز ژمردم از ر

  .يم ها مي كنندژباج ستاني از آن ر
  
آسیای چین و سیاستش در  ٭

  :میانه و تقابلش با روسیه
  

چين رويه روسيه در قرقيزستان را،  
زيرا با . اعالن خطر تلقي كرده است
چين به . اين كشور مرز مشترك دارد

آسياي ميانه، به مثابه تنها منابع امن مي 
راه صدور منابع به روسيه نزديك . نگرد

و بي نياز از دريا و هزينه هاي آنست و 
از اين رو، مشغول  .خطر كم دارد

. تحكيم نفوذ خود در آسياي ميانه است
با ازبكستان و قزاقستان و تركمنستان 
. قرار داد خريد نفت و گاز بسته است
. در اين كشورها خط آهن مي كشد

سرنگون شدن سريع دولت قرقيزستان، 
استراتژي چين را با خطر روبرو كرده 

افزون بر اين كه پيروزي جنبش . است
يزستان چين را نگران جنبش در قرق

هاي ايقورها و تبتي ها و جدائي طلبان 
. در شانگهاي و هنگ كنگ مي كند

يم ژچين همواره از سقوط يك ر
توسط جنبش مردم، در هر جاي دنيا 

  . كه انجام پذيرد، به خشم مي آيد
روسيه با ايقورهاي مقيم چين و       

قزاقستان و قرقيزستان تاريخي دراز 
، كه روسيه 1990سالهاي  در. دارد

ضعيف شده بود، با دادن پول و 
امكانات به ايقورها كمك كرد تا بر ضد 

قصد روسيه اين . دولت چين برخيزند
بود تا وقتي ضعيف است، چين با مسائل 

روسيه مي . داخلي خود سرگرم باشد
چين از . تواند اين كار را دوباره بكند

نفوذ روسيه بر اين اقوام مي ترسد 
صوص اگر سبب توسعه نفوذ روسيه بخ

  . به داخل چين شود
بديهي است كه روسيه خواستار      

تنها . يم پكن نيستژسرنگون كردن ر
مي خواهد چين را مشغول داخل 

خود كند و مجال نيابد نفوذ خود را 
  .در قلمرو نفوذ روسيه برقرار كند

هر ايراني آزاده اي مي : انقالب اسالمي
تهاي قدرتهاي خارجي از بايد نگران حماي

گروههاي مزدوري باشد كه براي خود بر 
. اقوام ايران واليت مطلقه قائل مي شوند

همه ايرانيان مي دانند كه بدنبال پيروزي 
انقالب، قدرتهاي خارجي، براي فرو 
خواباندن امواج انقالب ايران، آنهم در 
درون مرزها، به گروه هاي مزدور پول و 

به يمن حمايت نكردن اما . اسلحه دادند
اقوام و اقدام قاطع دولتي كه يك دولت 
حقوقمدار بگردد، قدرتهاي خارجي 
طرفي نسبتند و به تحريك صدام براي 
حمله به ايران پرداختند و با خميني و 

  .دستياران او وارد معامله شدند
  
یم مافیاها ناتوان از ژر ٭

حضور در آسیای میانه که 
قلمرو فرهنگ مشترک است، 
دنباله روسیه گشته است بی 
آنکه این امر، مانع از آن شود 
که روسیه، بر سر ایران، با 

  :غرب معامله کند
  

همانطور كه گزارش : انقالب اسالمي
يم حاكم بر ژاستراتفور حاكي است، ر

ايران حضوري به مثابه حامي حق 
. حاكميت ملتهاي آسياي ميانه ندارد

. داردكمتر تقابلي با سياست روسيه نيز ن
بدين سو، سياست  60از كودتاي خرداد 

يم دنباله روي كامل از سياست روسيه ژر
در دوران جنگ . در آسياي ميانه است

افغانستان، عالوه بر دادن چراغ سبز به 
روسيه براي وارد كردن قشون خود به 

يم سياست  خود را تابع ژاين كشور، ر
با . سياست روسيه در افغانستان كرد

طوري روسيه، با وجود امكان سقوط امپرا
و فرصت بي مانند، طبيعت استبدادي و 
واپس گرايش از شركت در پيدايش 
. جامعه هاي مردم ساالر بازش داشت

هرگاه اين جامعه ها پديد مي آمدند، به 
پشت گرمي يكديگر، بيرون از قلمرو 
سلطه اين و آن قدرت قرار مي گرفتند و 

  .رفتندباتفاق، راه رشد را در پيش مي گ
يم مافياها به ايران خائن است زيرا ژر     

با استقرار نفوذ روسيه در كشورهاي 
همسايه ايران، ايران از نو با يك قدرت 

  .مزاحم و سلطه جو روبرو خواهد شد
با وجود دنباله روي ايران از روسيه  

در آسياي ميانه و قفقاز و همه جا، 
روسيه در معامله با غرب بر سر ايران، 

  :رديدي به خود راه نمي دهدت
، به گزارش 2010آوريل  27در      

جمهور  دويچه وله، مدودف، رئيس
سابقه و  روسيه در انتقادي بي

شديدالحن رفتار ايران را در مورد 
 "مسئوالنه غير"اي  هاي هسته برنامه

با تلويزيون  او در گفتگو. خوانده است
روسيه آماده :  دانمارك گفته است

هاي بيشتر بر ضد  تحريم حمايت از
 .ايران است

ديميتري مدودف، كه براي ديدار با    
مقامات دولت دانمارك به اين كشور 

نشان كرده  رسفر كرده بود،  خاط
چنانچه اين وضعيت ادامه يابد، «: است

توانيم هيچ چيزي، از جمله   ما نمي
 ».ها را منتفي دانيم تحريم

در متن مصاحبه كه روز دوشنبه از 
سوي كرملين منتشر شده است، 
مدودف بار ديگر از رفتار مقامات ايران 

اي اين كشور  هاي هسته برنامه  در زمينه

البته اعمال «: انتقاد كرده و گفته است
ها  تحريم كار مثبتي نيست زيرا تحريم

مورد نظر را در بر   به ندرت نتيجه
  خواهند گرفت، اما زماني كه همه

اند، چرا  مانده جهنتي اقدامات ديگر بي
 ».كه نه

  
حضور احمدي نـژاد  
در كنفرانس تجديـد  
قرارداد منع گسـترش  
سالح هسته اي، ايران 
را به مسـئله اول ايـن   

  :كنفرانس بدل كرد
  

، 2010مه  3در : انقالب اسالمي
سال يكبار،  5كنفرانس جهاني كه هر 

سازمان ملل متحد تشكيل مي دهد، 
تجديد موضوع كار كنفرانس . تشكيل شد

نظر در قرارداد منع گسترش سالح هسته 
با آنكه شركت كنندگان در . اي است

كنفرانس، وزيران خارجه هستند، 
احمدي نژاد الزم ديد خود در آن شركت 
كند و شركت او سبب شد كه به قول 

ايران مسئله اصلي كنفرانس «لوموند، 
تجديد نظر در قرارداد منع گسترش 

  :بگردد» سالح هسته اي
  
ایـران مسـئله اصـلی : لوموند ٭

کنفــــرانس تجدیــــد نظــــر در 
ــع گســترش ســالح  ــرارداد من ق

  :هسته ای شد
  

، لوموند گزارش 2010مه  3در  
  :كرده است

احمدي نژاد آماده مي شد كه      
ستاره كنفرانس تجديد نظر در قرارداد 
منع گسترش سالح هسته اي، در روز 

او تنها . افتتاح آن در نيويورك، بگردد
رئيس دولتي است كه در اين كنفرانس 

قرارش بر ايراد . شركت كرده است
سخنراني درازي است در باره نظم 
اتمي جهان كه تبعيض آميز است و 

  .ايران قرباني آنست
 3در همان روز اول، در : انقالب اسالمي

  .مه، او اين سخنراني را ايراد كرد
هر اندازه تهديد به وضع مجازاتهاي     

سوي شوراي امنيت جدي  جديد از
يم ايران بيشتر به ژتر مي شود، ر

كشورهاي جنوب و غير متعهد روي 
. تا مگر حامي بجويد مي آورد

بخصوص كه روسيه و چين نيز ديگر 
حاضر نيستند از ايران حمايت 

ايران . ديپلماتيك كامل بكنند
بخصوص در پي جلب نظر اعضاي غير 
دائمي شوراي امنيت و در رأس آنها، 

  . برزيل و تركيه است
يم ايران خود را در ژبدين سان، ر     

. مركز بحثهاي كنفرانس قرار مي دهد
اين در حالي است كه در ماه فوريه، 

ي اتمي گزارش ژانس بين المللي انرژآ
نا مساعدي درباره فعاليتهاي اتمي 

اولين بار، بر ايران داد و در آن، براي 
امكان وجود فعاليتهائي تصريح كرد كه 
به قصد توليد كالهك اتمي براي 

  .موشك بعمل مي آيند
بعد از سخنراني احمدي نژاد، بعد      

  از ظهر، هيالري كلينتون سخنراني 
 10در صفحه 

  ؟ آزمايش هبوت
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پيش از آنكه كنفرانس . خواهد كرد
كار خود را شروع كند، هيالري 

بحث ندارد  ابدا جاي: كلينتون گفت
كه ايران قرارداد منع گسترش سالح 

  . هسته اي را نقض مي كند
 189كنفرانس با حضور نمايندگان       

كشور كه قرارداد منع گسترش سالح 
را امضاء كرده  1968هسته اي مورخ 

اند، بمدت سه هفته، سرگرم گفتگوهاي 
موضوع . ديپلماتيك خواهند بود

رداد گفتگوهايشان، تحكيم مباني قرا
است كه از لحاظ اتمي، ستون پايه نظم 

بر اثر بحران  اتمي ايران . جهاني است
و كره شمالي، قرارداد منع گسترش 
سالح هسته اي بطور جدي لطمه ديده 

با وجود اين، قرارداد برجا است . است
، تصميم 1995و در كنفرانس سال 

گرفته شد قرارداد براي هميشه برقرار 
، به 2005انس سال كنفر. و مجري بماند
چون بنا بر اتفاق آراء . شكست انجاميد

بعلت نبودن اتفاق آراء هيچيك . است
. از اسناد تهيه شده به تصويب نرسيدند

كشورهاي غير متعهد و جنوب، 
كشورهاي داراي اسلحه اتمي را انتقاد 
كردند چرا كه به تعهدات خود در باره 
. خلع سالح اتمي عمل نكردند

ي نيز با همان مشكل كنفرانس كنون
  .روبرو است

براي حكومت اوباما كه ايده حذف  
كامل اسلحه اتمي را در دنيا، در قلب 
ديپلماسي خود قرار داده است، 
كنفرانس، موقعيت يك تمرين ظريف 

حذف سالح (پيام جديد امريكا . است
كه امضاي قرارداد با روسيه، ) هسته اي

بدان قوت و اعتبار مي بخشد، اين 
ف را تعقيب مي كند كه اجماعي هد

بين المللي پديد آيد توانا به حل 
در مرتبه اول، بحران . بحرانهاي روز
براي رسيدن به اين . اتمي ايران

مقصود، اوباما بر ديناميكي تكيه مي كند 
كه توافق با روسيه بر سر كاهش اسلحه 

، 2010اتمي دو كشور، در ماه آوريل 
  .بوجود آورده است

كه در حال حاضر رياست  اما مصر 
كنفرانس عدم تعهد را دارد، از زبان 
نماينده خود در سازمان ملل گفته 

) قرارداد با روسيه(ست ژاست كه اين 
مصر مي خواهد ايده . كافي نيست

را » خاورميانه پاك از اسلحه اتمي«
اين كشور بر . مطرح كند و پيش ببرد

آنست كه يك جبهه ديپلماتيك بر ضد 
كشوري كه  –ن اسرائيل مجهز بود

قرارداد منع گسترش سالح هسته اي را 
به سالح اتمي  -امضاء نيز نكرده است 

  .پديد آورد
قرارداد منع گسترش سالح اتمي بر 

كشور دارنده  5: تعهدي بنا داشت
اسلحه اتمي، متعهد شده بودند كه 
بطور روز افزون خلع سالح اتمي 

كشورهاي ديگر نيز متعهد مي . شوند
قدرتهاي . دند بمب اتمي نسازندش

اتمي همچنين متعهد شدند به 
ي اتمي غير ژكشورهاي ديگر تكنولو

  .نظامي بدهند
مشكل اين جا است كه قرارداد، به  

كشورهاي دنيا اجازه مي دهد 
ي غني سازي اورانيوم را ژتكنولو

اما كشوري كه اين . بدست آورند
ي را بدست مي آورد، مي ژتكنولو

غني سازي را تا اندازه  تواند درجه
از . الزم براي توليد بمب اتمي باال ببرد

خاكستر سوخت اتمي نيروگاه اتمي نيز 
  .مي تواند بمب  اتمي بسازد 

كشورهاي غرب مي خواهند      
مقررات كنترل فعاليتهاي اتمي را 

مكانيسم هاي بازرسي . سخت تر كنند
ي اتمي را ژانس بين المللي انرژهاي آ

» بانك بين المللي«ند و تقويت كن
اما . سوخت اتمي تأسيس كنند

كشورهاي جنوب كه نگران استقالل 
خود هستند، اين تدابير را  مداخله 

  .جويانه توصيف مي كنند
هدف ديگر غربي ها اينست كه       

شرايط خروج يك كشور را از قرارداد 
منع گسترش سالح هسته اي سخت تر 

الي در خروج كره شم. و دقيق تر كنند
از قرارداد و دو آزمايش  2003سال 

،  معلوم 2009و  2006اتمي در سالهاي 
از اين رو، . كرد قرارداد كافي نيست

كشورهاي غربي مي خواهند بيرون 
رفتن از قرارداد، مراجعه به شوراي 

هدف اول . امنيت را به دنبال آورد
ديپلماتها بعيد نمي دانند . ايران است

شدن از  كه ايران براي خالص
ي ژانس بين المللي انرژتفتيشهاي آ

  .اتمي، از قرارداد خارج شود
فرانسه كوششهاي خود را وقف  

از ديد . پرونده اتمي ايران كرده است
فرانسه، تقدم نه با خلع سالح اتمي كه 
با جلوگيري از مجهز شدن ايران به 

در كنفرانس . سالح اتمي است
ر نيويورك، اتحاديه اروپا نيز از نظ

  .فرانسه حمايت مي كند
سه كشور اسرائيل و هند و پاكستان  

عضو قرارداد منع گسترش سالح هسته 
اي نيستند و كره شمالي نيز از آن 

  .بيرون رفته است
  
احمدی نژاد  دولت امریکا و ٭

ـــون ر ـــران را در ژکلینت ـــم ای ی
  :جایگاه متهم نشاندند

  
محمود احمدي نژاد در سخنراني  

نيويورك كوشيد  خود در كنفرانس
امريكا : امريكا را در موضع متهم بنشاند

منفور است زيرا تنها كشوري است كه 
سالح اتمي را بكار برده است و اينك 
نيز تهديد مي كند اين سالح را بر ضد 
كشورهاي ديگر، از جمله ايران، بكار 

هدف ديگرش اينست كه توليد . برد
ي اتمي را به انحصار خود ژانر

  .درآورد
ايران به هيچ رو قصد : او گفت     

شرم آور «توليد سالح هسته اي را كه 
او . است، ندارد» و انزجار آور

استداللي را بكار برد كه مطلوب 
سياست : كشورهاي جنوب است

. امريكا سياست يك بام و دو هوا است
يم صهيونيستي كه صدها سالح اتمي ژر

ذخيره دارد و چندين جنگ در منطقه 
نداخته و همچنان تهديد به به راه ا

جنگ مي كند، از حمايت بي قيد و 
شرط امريكا و متحدانش برخوردار 

  . است
چندين هيأت نمايندگي، از جمله       

امريكا و فرانسه، در اعتراض به سخنان 
  .او، كنفرانس را ترك گفتند

مه، نوبت هيالري  3بعد از ظهر  
رئيس جمهوري ايران : كلينتون شد

يل بي پايه و دروغ و بسا همان دال
هذيان آلود را بر ضد امريكا تكرار مي 

هدف او منصرف كردن توجه ها . كند
از تقالي ايران براي دستيابي به سالح 

او خواستار سخت تر . اتمي است
كردن مقررات قرارداد منع گسترش 
سالح هسته اي شد براي جلوگيري از 
خطري كه كشوري چون ايران، با 

تن قطعنامه هاي شوراي گرفناديده 
امنيت و توليد بمب اتمي ببار مي 

در ازاي وضع مجازاتهاي سخت  .آورد
بر ضد ايران و كره شمالي، امريكا 
آماده است، بطور روز افزون، بسوي 

  .دنيائي بدون بمب اتمي، پيش برود
  

  :؟!ایران اورانیوم ندارد٭ 
  

، مجله تايم از 2010آوريل  28در  
تمي خبر داده است قول كارشناسان ا

ذخيره . كه ايران اورانيوم ندارد
اورانيومش دارد تمام مي شود و 
كوشش عمده مي بايد صرف 
جلوگيري از فروش اورانيوم به ايران 

  :بشود
امريكا بر كوشش خود براي اين      

كه كشوري چون ايران نتواند از بازار 
بين المللي، اورانيوم بخرد، افزوده 

انيوم ايران همان ذخيره اور.  است

تن ذغال زرد بود كه در سالهاي  531
  . ، از افريقاي جنوبي خريده است1980

بنا بر گزارش مؤسسه تحقيقات امريكا     
دانش و امنيت بين المللي كه و مؤسسه 

را تحت مطالعه صنعت اتمي ايران 
دارند، ايران تنها مقدار كمي اورانيوم 

ضو داويد آلبرايت ع. در اختيار دارد
ي اتمي ژانس بين المللي انرژپيشين آ

ايران اورانيوم ندارد و : مي گويد
  . چون اورانيوم ندارد هيچ چيز ندارد

و كليف كوپشان تحليل گر امور      
دنيا چنان سرگرم به : ايران مي گويد

تصويب رساندن مجازات بر ضد ايران 
است كه به جلوگيري از خريد 

مي اورانيوم توسط ايران به جد ن
  .پردازد

ايران مي كوشد از : تايم مي نويسد      
كشورهاي افريقائي، از جمله از 
زيمبابوه اورانيوم بخرد اما مجازاتهاي 
مقرر هم مانع خريدن و هم مانع بردن 

  .آن به ايران است
نخست، شيرزاد بود كه : انقالب اسالمي

توضيح داد ايران معدني با ذخيره 
از حكومت خامنه او . اورانيوم باال ندارد

وقتي شما نه : احمدي نژاد پرسيد - اي
ي در سطح ژاورانيوم داريد و نه تكنولو

  بايسته، بحران را چرا مي سازيد؟ 
مالي به  –يم مافياهاي نظامي ژو ر     

آيا يكبار ديگر، : آخر خط رسيده است
همچون گروگانگيري و جنگ، به اين 

  بحران نيز در شكست پايان مي دهد؟
  
باما در حال گفتگو با مصر او ٭

ــــر بقصــــد  ــــورهای دیگ و کش
خاورمیانه بـدون سـالح هسـته 

  :ای است
  

ضد (، آنتي وار 2010مه  2در  
خبر از تغييري مهم در سياست )جنگ

اين : خارجي حكومت اوباما مي دهد
حكومت با مصر و كشورهاي ديگر، 

خاورميانه «مشغول گفتگو به قصد 
  .است» بدون سالح هسته اي

امريكا به مصر و كشورهاي عضو     
اتحاديه عرب توضيح مي دهد كه هر 
گاه كوششها براي منصرف كردن ايران 
از توليد سالح اتمي به نتيجه برسد، 
امريكا خواستار خلع سالح اتمي 

  . اسرائيل مي شود
هر گاه حكومت اوباما خواهان      

خلع سالح اتمي اسرائيل بشود، تغييري 
ست امريكا روي داده بسيار مهم در سيا

زيرا طي چند دهه، نه تنها . است
رؤساي جمهوري امريكا مجهز شدن 
اسرائيل را پنهان كرده اند بلكه از آن 

  . حمايت نيز بعمل آورده اند
معاون وزارت خارجه امريكا، الن      

توشر، بطور مستقيم به اسرائيل گفته 
مهار سالحهاي اتمي در : است

ت به طرح صلح خاورميانه وابسته اس
  . قابل قبول

افشاگريهاي فسادهاي : انقالب اسالمي
بزرگ و فريادها در باره اقتصادي كه در 
رانت خواري ناچيز شده است و در برابر 
فشار از بيرون، امكان مقاومت ندارد، مانع 
از بسط يد بازهم بيشتر سپاه بر اقتصاد 

تصدي اقتصاد يك كشور . ايران نمي شود
سلح، محروم كردن آن توسط نيروي م

اقتصاد از يافتن محوري است كه توليد 
است و سامانه ايست كه امكان مي دهد 
. نيروهاي محركه را در توليد بكار اندازد

اقتصاد توليد محور نيازمند جامعه باز با 
انسانهاي برخوردار از استقالل در تصميم 

و آزادي در گزينش نوع تصميم و حقوق 
توليدي نيز مي  واحدهاي. انسان است

بايد منزلت بمعناي برخورداري از امنيت 
. و حمايتها، از جمله حمايت قضائي باشد

كشور مي بايد رها از بحرانهاي داخلي و 
حال اينكه از رهگذر بحران . خارجي باشد

است كه سپاه، به مثابه پوشش مافياهاي 
مالي  بر اقتصاد كشور چنگ  –نظامي 

لت در تصرف و اقتصاد و دو. مي اندازد
  :مالي است –مافياهاي نظامي 

  
  

ــامي  فهرســـت اسـ
اعضاي مافياها كـه  
از رهگذر اسـتبداد  
مالتاريا، از انقـالب  
بدين سـو، تشـكيل   

  ۵ -شده اند 
  
  

با پوزش دوباره از : انقالب اسالمی 
مبارز آزاده، حسين جواد زاده و نيز 
كساني كه عضو مافياها نيستند و 

اين فهرست احتماال ً اساميشان در 
  :آمده اند و يا تشابه اسمي است

  
از مداحان باند سرکوب ھای  - ذاکر 

  .خيابانی نظام واليت 
 –سردار سپاه  –محمد باقر  –ذوالقدر 

معاون امنيت وزارت کشور  –معاون سپاه 
و  فرمانده اسبق قرارگاه رمضان با 

، ستاد مشترك ۶٨در سال : سوابق زير
كننده پنج  گسپاه پاسداران را كه ھماھن

نيروي زميني، ھوايي، دريايي، قدس و 
نيروي مقاومت بسيج سپاه بود، تشكيل 
داد و از سوي رھبر انقالب به عنوان 

  .نخستين رئيس اين ستاد منصوب شد
رئيس سابق حفاظت  –ذوالقدر نيا حسن 

  . اطالعات نيروھای مسلح و وزارت دفاع
 –حجت االسالم  –مجتبی  –ذوالنور 
فرمانده تيپ امام صادق و  - ه سردار سپا

  . مسئول ستاد نمايندگی رھبری در سپاه
از  –مصطفی حجت االسالم  –ذوالنور 

سرکوب ھای خيابانی  –اعضای قضايی 
  .نظام واليت
خواھر زاده آيت  –سيد رحيم   -ذواالنوار 

رييس موسسه  –هللا حائری شيرازی 
  . فالحت

 فرزند حاج آقا –سيد حسين   -ذواالنوار 
نماينده مجلس خواھر زاده حائری   –امام 

  .شيرازی
، عضو ھيات مديره -راد احمدی خدام
  .از د وستان بزم پاش -صنايع کوچک،

از  - حجت االسالم - ابراھيم   –رازينی 
  .نيروھای وابسته به قوه قضاييه

از - حجت االسالم  –علی   –رازينی 
نيروھای باند قوه قضاييه و وزارت 

  .اطالعات
از وابستگان به باند  - کاشانی  راستی

  .آيت هللا - .قضايی نظام واليت 
از بخش رسانه ای  –محمد علی  -رامين 

او متھم به شرکت در . وزارت اطالعات 
ترورھای خارجی می باشد و رئيس بنياد 
ھلوکاست و نيزمشاور رئيس جمھور 

  .است
مشاور ستاد مبارزه  –اسماعيل  -راھدار 

ای باند سرکوب با مواد مخدر از اعض
  ھای خيابانی و دانشجويی 

از معاونان وزارت  –علی  - ربيعی 
  .اطالعات

ربيعی قايم مقام فرماندھی نيروی 
  .سردار سپاه -مقاومت بسيج تھران

از  - حجت االسالم - محمود  –رجبی 
وی . وابستگان به باند قضايی نظام واليت

برادر فاطمه رجبی می باشد و برادر زن 
  .الھام
ھوادار فرديد، از اعضای  –محمد  - رجبی

  .خشونت طلب
از مديران رده باالی  –داود   -رحمانی 

  .وزارت اطالعات
از نيروھای  –حسن  –رحيم پور ازغندی 

بازجو و عضو باند رسانه ای مافيای 
  .واليت

از نيروھای اطالعات در زندان  –رحيمی 
  .اوين

مسئول بند زنان و  –رحيمی زندانبان زن 
وی قبل . ئول کل بندھای زنان شدبعد مس

  .زندانيان بود - از آن مسئول مالقات 
رزاقی معاون نمايندگی بنگاه تعاون و 
حرفه آموزی و اشتغال زندانيان استان 

  . مازندران
از نيروھای سرکوب  –حميد  –رسايی 

نماينده مجلس  –ھای خيابانی نظام مافيا 
مديرکل سابق ارشاد قم و از رايحه خوش 

  .خدمت
پرسنل امنيت و مديرکل  -حميد –رسولی 

عضو باند  - پشتيبانی عملياتی آن معاونت
  .ترور و اطالعات
عضو بيت رھبری و  –رسولی محالتی 

پدر ھمسر ناطق  –دفتر آقای خمينی 
  .سياسی –نوری، عضو باند قضايی 

از  –سردار سپاه  –غالمعلی  –رشيد 
  .فرماندھان رده باالی سپاه پاسداران

معاونت  - سردار سپاه –محسن  –رشيد 
تحقيقات پژوھشگاه علوم و معارف دفاع 

  .مقدس
از  - حجت االسالم -مجيد  –رشيد پور 

  .وابستگان به باند قضايی نظام واليت
نماينده مجلس از آبادان دور  –رشيديان 

عضو حزب زحمتکشان و از  –اول 
  . دوستان حسن آيت

از بازجويان وزارت اطالعات  –رضايی 
  .زندان اوين در

از چماقداران به نام  –عليرضا  –رضايی 
در مشھد که ايشان نيز به دليل حمله به 

  .يک ھمايش دستگير گرديد
برادر محسن از  –رضايی اميدوار 
رئيس بيمارستان  –نمايندگان مجلس 

لقمان که سعيد امامی در آنجا خودکشی 
  .شد

سردار  - سبز علی :"محسن  –رضايی 
نگذاران سپاه پاسداران که از بنيا –سپاه 

. از عوامل اصلی کودتا در سال شصت بود
 –وی سالھا در کليه امور مربوط به ترور 

جنايت در نظام واليت دخالت  –سرکوب 
  . داشته

از  –  - سردار سپاه  –مرتضی  –رضايی 
  .نيروھای اطالعاتی نظامی در دھه شصت

سرھنگ فرمانده حفاظت  –رضايی راد 
  .ان مرکزیزندان ھای است

مشاور معاون حقوقی  –حسن  –رضوی 
  .رئيس جمھور احمدی نژاد

از نيروھای اطالعات  –محمد  - رضوی 
  .در دھه شصت
از  –سردار سپاه  -محسن  –رفيق دوست 

قديمی ترين فرماندھان سپاه پاسداران و 
از جمله اعضای باندھای ترورھای 

سرکوب ھای خيابانی و نظامی  –سياسی 
ظام واليت که سالھا در مقام و اقتصادی ن

رياست بنياد مستضعفان وابستگان خود 
را به اموال بسياری رساند و در حال 
حاضر مسئول بنياد نور و وارد کننده 

 -:او می گويد . داروھای گران قيمت است
در پيروزی انقالب در لبنان و در خيلی «

از جاھای دنيا آمريکا ضرب شست ما را 
کند و  احساس می بر پيکر منحوس خودش

ای که با آن  داند آن مواد منفجره می
ايدئولوژی ترکيب شد و در مقر 
تفنگدارھای دريايی چھارصد افسر و 
درجه دار و سرباز را يک مرتبه به جھنم 

ھم تی ان تی آن مال ايران بود و . فرستاد
اين . ھم ايدئولوژيش از ايران رفته بود
ا آي...برای آمريکا بسيار محسوس است

آمريکايی ھا اين سخنان را نشنيده و يا 
   ٧٠تير  ٢٩روزنامه رسالت  -اند؟ نخوانده
 –فرمانده سپاه کرمان  –علی  –رئوفی 

  .سردار سپاه –استاندار کرمان 
  

 11در صفحه 
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از نيروھای  –ابوالقاسم  –رئوفيان 
وابسته به باند رسانه ای و سياسی از 

ھيات او وابسته به گروه  –ابتدای انقالب 
  .موتلفه اسالمی می باشد 

از نيروھای جاسوسی در  - عباس  –راتق 
 –خارج از کشور وابسته به باند امنيتی 

  .اطالعاتی
مستشار ديوان عالی دادگاه  –راجی 
  . دخيل در قتل حجت زمانی -انقالب 
  .سردار سپاه –رادان 

حاکم شرع  -حجت االسالم  –رازی زاده 
  ۵٩کردستان  در سال 

  . اتاق بازرگانی –راسخ 
از مديران رده باالی  - محسن –راشد 

  .وزارت اطالعات
از نيروھای  -حجت االسالم –راشد يزدی 

  .وابسته به باند رسانه ای نظام واليت
پاسدار نگھبان و از  –عزيز   - رامش 

  . مسئوالن بند در زندان قزلحصار
قاضی شرع  - حجت االسالم –رامندی 

ی قزوين  سال دادگاھھای انقالب اسالم
۵٩.  

حاکم شرع  - حجت االسالم  –راوندی 
  . دادگاھھای انقالب اسالمی

از  – - حجت االسالم  –محسن  –ربانی 
  .عوامل انفجار در آرژانتين

 –آيت هللا  –محمد مھدی  –ربانی املشی 
 -دادستان انقالب و عضو شورای نگھبان 

به  –از حکام شرع و جنايتکاران به نام 
حمايت و برنامه ريزی آيت دستور وی و 

هللا بھشتی، برای اولين بار نشريات 
 .توقيف شدند

سردار سپاه از فرماندھان سپاه  -ربانی
  .پاسداران

عضو  –عبدالرحيم  –ربانی شيرازی 
  . شورای نگھبان اول

دبيرآموزش و  –محمد علی  –رجايی 
نخست وزير تحميلی و از  –پرورش 

ای بعد ياران کودتای سال شصت و اعدامھ
 .از آن

نماينده دور  –سعيد  –رجايی خراسانی 
  . نماينده ايران در سازمان ملل –سوم 

از نيروھای وابسته  –فروز  –رجايی فر 
به باند سرکوبھای خيابانی و يکی از 
دانشجويان پيرو خط امام و از مسئولين 

  .گروه استشھاديون
فرزند حجت االسالم علی  -فاطمه –رجبی 

را از اصولگرايان تند می  دوانی که خود
نامد و از ھواداران احمدی نژاد است و 
وی را نابغه ھزاره سوم معرفی نموده 

او از اعضای گروه سرکوب ھای . است
خيابانی و رسانه ای می باشد و اخيرا 
توسط دانشجويان از دانشگاه اخراج شده 

  .است
از  - حجت االسالم  –محمود  -رجبی 

مصباح (صباحيهشاگردان برجسته گروه م
  .که مورد تاييد ايشان است) يزدی

حاکم شرع  -حجت االسالم - رحمانی 
  .دادگاھھای نظامی

از روسای زندانھای  –داود  –رحمانی 
  . ايران و عضو مافيای قضايی

از مداحان باند  - عبدالعلی  –رحمتی 
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

رييس سازمان  –اسفنديار  –رحيم مشايی 
پدر  –ھنری شھرداری تھران  –نگی فرھ

  .عروس احمدی نژاد
از مداحان باند سرکوب ھای  -رحيمی 

  .خيابانی نظام واليت
  . بازجوی زندان اوين –رحيمی 
 –استاندار مازندران  –عباس  –رحيمی 

  . بخش اداری مالی –سازمان زندانھا 
معاون رييس  –محمد رضا  –رحيمی 
انھای استاندار بعضی از است –جمھور 

کشور و معاون سابق سازمان بازرسی کل 
 –امنيتی  –کشور، عضو باندھای سياسی 

  .سرکوب ھای خيابانی
از نيروھای  -کيومرث  –رحيمی 

جاسوسی در خارج از کشور وابسته به 
  .اطالعاتی –باند امنيتی 

معاون نمايندگی بنگاه تعاون و  -رزاقی 
حرفه آموزی و اشتغال زندانيان استان 

  .درانمازن
 -سردار سپاه -حسن  –رستگارپناه 

فرماندھی قرارگاه حمزه سيد الشھدا را 
  . دارد

از مداحان باند  - محسن  –رستگاری 
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

از مداحان باند  -حاج جواد  –رسولی 
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت

عضو دفتر آقای خمينی  –رسولی محالتی 
  . و بيت رھبری

  -سردار سپاه  –غالمعلی  –شيد ر
  . جانشين رئيس ستاد کل نيروھای مسلح

از باند  -حجت االسالم  –مجيد  -رشيدپور 
  .خشونت طلب مصباحيه

 –داماد آيت هللا خزعلی  –رضا زاده 
استاندار سابق فارس و رئيس سازمان آب 
و فاضالب فارس، مستقر در استانداری 

ن حسينی نوه آيت هللا منير الدي - تھران
شيرازی و پسر خاله آيت هللا حائری 

  . ھم اکنون معاون وزير نيرو. شيرازی
معاون خانم اردبيلی  –خانم  –رضا زاده 

مشاور بانوان استانداری فارس،  عروس 
  .آيت هللا حائری شيرازی

از نيروھای  –حجت االسالم  -رضايی 
  .وابسته به باند رسانه ای نظام واليت

رضايی با نوه امام،  پسر محسن –رضايی 
دختر زھرا مصطفوی و اشراقی ازدواج 

او عضو مشاوران مجمع . کرده است
  .تشخيص مصلحت می باشد

  . پاسدار زندان اوين –رضايی 
  .از نيروھای وابسته به انصار –رضائيان 

از مداحان باند  - اصغر –رضوانپور 
  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت 

پاسدار و  –  -علی  –رضوانی  جيحونی 
  . ٢٠٩شکنجه گر زندان اوين بند 

نماينده خمينی در  –غالمرضا  –رضوانی 
عضو شورای  - پايگاه نوژه ھمدان 

  .عضو باند قضايی –نگھبان 
از -حجت االسالم –سيد علی  –رضوی 

نيروھای وابسته به باند رسانه ای نظام 
  .واليت

از اعضای باند امنيتی  –محمد  –رضوی 
ظام واليت که از اعضای اطالعاتی ن –

گروھھای ھفت گانه بود و سال قبل فوت 
  .سازمان مجاھدين انقالب اسالمی –کرد 

از  –حجت االسالم  - رضی شيرازی 
نيروھای وابسته به باند رسانه ای نظام 

  .واليت
از نيروھای  –حجت االسالم  - رفيعی 

  .وابسته به باند رسانه ای نظام واليت
رھای خارجی و از باند ترو –رمضانی 

اطالعات مستقر در سوئد که به ايران 
  .آمده است 
 –از نيروھای اطالعاتی  –رمضانی 

  .نظامی
پاسدار زندان اوين در بخش  –رمضانی 
  .آموزشگاه
سردار سپاه، رئيس جديد  –رمضانی 

  . حفاظت اطالعات سپاه
از مداحان باند سرکوب  - ابراھيم  –رھبر 

  .ھای خيابانی نظام واليت
با نام دکتر فرھادی از  –فرھاد    -بر رھ

  .معاونين وزارت اطالعات
گروه پيروان خط امام و   - فاطمه  - رھبر 
  .رھبری

از روسای  -حجت االسالم –رھبر پور 
  .دادگاھھای انقالب اسالمی

نماينده دور اول  –محمد ھاشم  –رھبری 
از حکام شرع و رئيس چندين دوره  –

باند قضايی  دادگاه انقالب اسالمی، عضو
  .نفره ٩٩مافياھا و عضو گروه 

از باند خشونت   - حجت االسالم  - رھنما
  .طلب مصباحيه

معاون فرھنگی سازمان  –عباس  –رھی 
استاندار  - فرھنگی شھرداری تھران

  .مازندران
رئيس -حجت االسالم  –قاسم  –روانبخش 

  . سياسی پرتو سخن
مشاور محسن رضايی پدر  –روح االمينی 

  .خانم اردبيلیداماد 
داماد خانم اردبيلی و  –روح االمينی پسر 

  . رئيس انستيتو پاستور می باشد
از مداحان باند سرکوب ھای  - روحانی 

  .خيابانی نظام واليت
نماينده دور سوم از  –حسن  –روحانی 

  . نفره ٩٩افراد گروه 
برادر زاده حسن  –محمد تقی  –روحانی 
خارج عضو باند اطالعات در  –روحانی 
  .مستقر در فرانسه –از کشور
از نيروھای نظامی  –محمد نبی  - رودکی 

  .اطالعاتی –

رئيس آموزش  - حاج حسين - روزی طلب 
و پرورش فارس و مسئول ھيات موتلفه 
فارس، عموی محمد حسين روزی طلب 
مشاور جوانان استانداری فارس می 

  . باشد
مشاور  –محمد حسين  - روزی طلب 
  .ی فارسجوانان استاندار

  
نماينده شيراز   - حاج مجيد –روزی طلب 

در مجلس ھفتم، شوھر خواھر و پسر 
  .حسين روزي طلب مي باشند عموي حاج

از اعضای فرماندھی  -حسين  –روشن 
  .گروه انصار حزب هللا

پاسدار زندان  -مرتضی  –رويايی فرج 
گوھر دشت که به افسر نگھبانی ارتقا 

  .يافت
معاونت سرويس  ،مھدی -رياحی 
  .عامل ترور صياد شيرازی ،عمليات

داماد آيت هللا  –سيد علی  –رياض 
موسوی بجنوردی و باجناق سيد حسن 

  . خمينی و نماينده مجلس
 -موسوی تبريزی  –ابوالفضل  –ريحانی 

حاکم شرع دادگاھھای  –حجت االسالم 
  .انقالب

داماد آيت هللا  –نماينده مجلس –رياض 
سيد حسن  موسوی بجنوردی باجناق

  .خمينی
معاون قوه قضاييه،  - ابراھيم –رئيسی 

  . داماد آيت هللا علم الھدا امام جمعه مشھد
برادر معاون قوه قضايی و از  –رئيسی 

اعضای باند قضايی و اقتصادی که مدتی 
  .دستگير شده بود

از حکام شرع و -حجت االسالم  –ابراھيم 
  .معاونين قوه قضائيه

اعضای وابسته به از  –ريسمانيان يزدی 
  .باند اقتصادی در کار زمين و مسکن

عضو حزب  - فاطمه   - رمضانزاده 
  . کارگزاران
از -حجت االسالم  -احمد  –رھنمايی 

  .وابستگان به باند قضايی نظام واليت
 –نماينده مجلس  –محمد نبی  –رودکی 

سردار  –سياسی  –عضو باند نظامی 
  .سپاه

عمليات  مديرکل ،مسعود - مھدی  -روشن 
  .استان تھران، عامل قتل پروانه اسکندری

دبير کل  -حجت االسالم  -حسين –زائری 
  .سازمان ايثارگران انقالب اسالمی

از وابستگان به نظام -آيت هللا –زابلی 
  .واليت
از مسئوالن زندانھای فومن و  –زارع 

گيالن و بعد مسئول سازمان زندانھا در 
  .استان گيالن شد 

  . قاضی حداد –حسن  –زارع دھنوی 
از وابستگان به  -حجت االسالم  -زارعان 

  .قوه قضاييه و مصباح يزدی
فرمانده انتظامی  –سردار سپاه –زارعی 

  .استان تھران که گند کارش در آمد
 –نماينده مجلس  –علی اصغر  –زارعی 

مشاور رئيس جمھور احمدی نژاد در 
  .آموزش عالی

احمدی معاون  -علی  –زارعی نجف دری 
  . نژاد

رئيس  –نماينده مجلس  – عليرضا زاکانی 
بسيج دانشگاه تھران و از اعضای باند 
 .سرکوب ھای خيابانی و سياسی و امنيتی

حاکم شرع -حجت االسالم  –زرقندی 
  .دادگاھھای انقالب اسالمی

دادستان انقالب - حجت االسالم  –زرقندی 
  .اسالمی در کرج

از حکام  –حجت االسالم  - موسی  –زرگر 
  .شرع دادگاھھای انقالب اسالمی

گروه  –نماينده مجلس  –موسی  –زرگر 
  .نفره ٩٩

پدر زن محسن نبوی  –محمود  –زريبافان 
  .عضو باند اقتصادی مافياھا –

از نيروھای  وابسته  –مسعود  –زريبافان 
معاون احمدی  –به سرکوب ھای خيابانی 

نژاد، باجناق مجتبی ھاشمی ثمره و 
  .مددی

عباس از نيروھای جاسوسی در  –زرين 
 –خارج از کشور، وابسته به باند امنيتی 

  .اطالعاتی
پاسدار زندان اوين و عامل  –زرين گل 

  .٢٠٩اجرای اعدام از بند 

عضو شورای  –محمد علی  -زم 
 .سرپرستی و نظارت صدا و سيما

 –نماينده مجلس  - حجت هللا  –زمانی 
  .نفره ٩٩گروه 

گروه  –نماينده مجلس  - د احم –زمانيان 
  .نفره  ٩٩

  . معاون آموزش ھيات موتلفه –زمانيان 
از مداحان باند - حاج اصغر  –زنجانی 

  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت
از مداحان باند  –حاج غالمرضا  –زنجانی 

  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت
معاون  داود رحمانی، رئيس  –زنجانی  

  . زندان قزلحصار
  .پاسدار زن زندان اوين –تی زين

حاکم شرع  - حجت االسالم  –زندی 
دادگاھھای انقالب اسالمی استان کرمانشاه 

  .در دھه شصت
از نيروھای  –ابوالفضل  -زھره وند 

خارجی وزارت اطالعات، سفير ايران در 
  . ايتاليا

 –نماينده مجلس  - سيد رضا  –زواره ای 
رييس سازمان ثبت و  - نفره  ٩٩گروه 

  شورای نگھبان  –حوال ا
کاردار سفارت  –صادق  - زيبا کالم مفرد

  .۵٩ايران در مالزی  سال 
از مداحان باند  -جواد  –زين الدين 

  .سرکوب ھای خيابانی نظام واليت
از وابستگان به -حجت االسالم  -زارعان 

  .باند قضايی نظام واليت
 –نماينده مجلس ھفتم و ھشتم  –زاکانی 

  .سردار سپاه
از بخش رسانه ای  –شھريار   - ناس زرش

  .وزارت اطالعات
از مسئوالن باند -حجت االسالم  –زرندی 
  . امنيتی در کرمانشاه –قضايی 

حميد روحانی  –حميد  –زيارتی سنگسری 
از نيروھای رسانه ای  –حجت االسالم  - 
  .امنيتی نظام واليت –

حسين از باند سرکوب ھای  –زياری 
  .متخيابانی رايحه خوش خد

از نيروھای باند  –محمد  –ژوليده 
  . سرکوب ھای خيابانی

از نيروھای باند  –محمود  –ژوليده 
  . سرکوب ھای خيابانی

اين زمان، روانشناسي  :انقالب اسالمي
يم نيز ژكاركنان ر. مردم تغيير كرده است

از اين رو، . يم ناباور شده اندژبه بقاي ر
رسند مافياها بهمان اندازه كه بيشتر مي ت

و مأموران تحت امرشان فرسوده تر مي 
  :شوند، سركوب را بيشتر مي كنند

  
  

محكوم كردن به اعدام، 
دادن » خودكشي«ترور، 

   ...!و
  

،  به گزارش ٨٩ارديبھشت  ٨در  
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 

نفر از حاميان مادران عزادار به دادگاه  ۴
 ۵ انقالب فراخوانده شدند و بيش از

ساعت در مورد اتھامات واھی ساختگی 
بازجويان واواک مورد بازخواست قرار 

 .گرفتند
، به گزارش  ٨٩ارديبھشت  ٨در  

ماموران واواک با مراجعه به : دويجه وله
ھای علی اکبر باغانی دبيرکل کانون  خانه

صنفی معلمان و محمد بھشتی لنگرودی 
سخنگوی اين کانون،آنھا را دستگير 

ھای معلمان نيز  رخی از وبالگب.کردند
 .اند فيلتر شده

، به گزارش ٨٨ارديبھشت  ٨در  
سايت کلمه، مھديه اجدادی خواھر اکبر 
اجدادی، در نامه به دادستان، نوشته 

برادر من کارگر يک بقالی است و : است
  !جرم او اقدام عليه امنيت ملی است

، بر اساس ٨٩ارديبھشت  ٩در  
دم ھاوس از وضعيت ترين گزارش فري تازه

آزادی مطبوعات در جھان، ايران با رتبه 
ھای گذشته در رديف  ھمچون سال ١٨٧

. قرار گرفته است» غير آزاد«کشورھای 
در اين گزارش، تنھا کشورھايی چون 
ازبکستان، ترکمنستان، کره شمالی و 

 .برمه وضعيتی بدتر از ايران دارند
، به گزارش ٨٩ارديبھشت   ٩در  

كارگران شركت كشتي سازي : يوزآخرين ن
و صنايع فرا ساحل بندرعباس، به نبود 
امنيت شغلي و تصميم مسئوالن برای 

 .اخراج آنھا از شرکت اعتراض کردند
، به گزارش ٨٩ارديبھشت  ٩در  

از اعضاي " توفيق مرتضي پور"ھرانا، 
كانون صنفي معلمان در پی يورش 
نيروھای امنيتی به منزل شخصی اش در 

 .ريز بازداشت شدتب
، به گزارش ٨٩ارديبھشت  ٩در  

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
ساله و  ٣٠زندانی حسن نصير وند حدودا 

متاھل در اعتراض به رشوه گيری و بی 
عدالتی فردی بنام علی فرھادی دادستان 
انقالب کرج که از خانواده آنھا در ازای 
 آزادی عزيزشان تقاضای مبلغ زيادی
رشوه کرده بود و قادر به پرداخت آن 
نبودند و ھمچنين به دليل فشارھای طاقت 

زندان  ۴فرسا و قرون وسطائی در بند 
گوھر دشت، اقدام به خودکشی نمود و 

  .جان باخت
، به گزارش ٨٩ارديبھشت  ١٠در  

وبالگ نويسان عليه اعدام، دادگاه تجديد 
استان تھران به رياست  ٣۶نظر شعبه 
سالم زرگر، حکم اعدام جعفر حجت اال

کاظمی را تائيد کرده است و اعالم شده که 
روز قابل اجرا  ٣اين حکم قطعی و بعد از 

به گفته نسيم غنوی وکيل آقای . باشد می
جعفر کاظمی حتی حکم صادره از دادگاه 

 !بدوی را ھم به او ابالغ نکردند 
در  ٨٨شھريور  ٢٧جعفر کاظمی در    

انتخابات دستگير شده  اعتراضات بعد از
اتھام او . باشد فرزند می ٢است و دارای 

محارب و تبليغ عليه نظام و ھمکاری با 
 .گروھھای معاند ذکر شده است

، به گزارش ٨٩ارديبھشت  ١٠در 
هللا باستانی، استاد  نيوز، رحمت پارلمان

ساله دانشگاه که در  تاريخ ھشتم  ۵١
فروردين ماه سال جاری و در جريان 

هللا العظمی  مراسم تشييع ھمسر آيت
منتظری در قم دستگير و روانه انفرادی 
شده بود، اخيراً با حکم شفاھی يکی از 
مسئولين دانشگاه سيستان و بلوچستان از 

 .تدريس منع  شد
، به گزارش ٨٩ارديبھشت   ١٠در  

مھر، مدير کميته ارزشيابی و نظارت بر 
  ممنوعيت  نمايشگاه کتاب تھران از

ھای  عرضه کتابھايی که به تبليغ فرقه
ضاله و عرفان التقاطی بپردازند و در آنھا 

ھای دينی و مذھب شيعه  نسبت به آموزه
. توجھی شده باشد خبر داد  جعفری بی

تمامی : محمد اللھياری فومنی گفت
ھای  کتابھايی که با استفاده از واژه

مجعول، تماميت ارضی جمھوری اسالمی 
قرار دھند نيز مشمول اين  ايران را ھدف
 .شوند ممنوعيت می

،  به گزارش ٨٩ارديبھشت   ١٠در  
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 

ساله  ٣۴زندانی سياسی مرتضی صادقی 
به سلولی که محل شکنجه زندانيان می 

 ١باشد توسط حسن آخريان رئيس بند 
برده شد و پس از اينکه به او دست بند و 

د ھمراه با چند پاسدار بند با پابند زدن
باتونھای برقی و معمولی برای مدتی 
طوالنی او را مورد شکنجه قرار 

سپس برای تحقير کردن وی، موی .دادند
شکنجه ھای وحشيانه و . سر او را زدند

غير انسانی آخريان تنھا به خاطر اينکه 
به او گفته بود در سلولھا جايی برای 

  .استراحت من وجود ندارد

  ؟ آزمايش هبوت
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ير تبــديل ســپاه  ســ
پاسداران به مافيـايي  

ــالي ــامي در  -مـ نظـ
  )2(دهه 3طول 

  
در صدا و سيما، درسفارتخانه ھا، در 

( بانکھا، در خبرگزاريھا و نشريات 
جوان، : ارگانھای رسمی سپاه پاسداران

صبح صادق و پيام انقالب و سايت 
که به اداره سياسی سپاه " بصيرت"

در ھر  نفوذ دارد و... و) وابستگی دارد
عرصه ای کادرھای مخصوص آن عرصه 

 . را بوجود آورده است 
جعفری فرمانده سپاه در مورد نقش سپاه 

( در امور امنيتی و قضايی چنين ميگويد 
سپاه آچار چند ):" ٣١/۶/٨٨جام جم 

منظوره انقالب بوده، در زمان امام و 
کرد و ھم  جنگ، سپاه ھم کار اطالعاتی می

ھای داخلی  جنگ برای مھار تروريسم و
به عرصه امنيت داخلی در شرايط بحرانی 

 "شد وارد می
شرکت کادرھای سپاه پاسداران  در 
بازجويی ھای دگر انديشان در دھه 

، بر کسی پوشيده نيست و از  ۶٠مخوف
آنزمان به بعد نيز دخالت سپاه پاسداران 
در امور قضايی و امنيتی در نظام واليت 

فته است که فقيه تا به حدی گسترش يا
تنھا در تھران تحت نام و اداره سپاه 

پاسداران حد اقل چند باز داشتگاه مخوف  
داير است و خصوصا با مشخص شدن 
نقش سپاه در سرکوب جنبشھای مدنی 
مردم، مبرھن است که در اين 
بازداشتگاھھای مخوف، فعالين سياسی، 
دانشجويان و کارگران و زنان و مردم 

رات، بازجويی و شرکت کننده در تظاھ
 . شکنجه می شوند

سپاه که در زير  ۵٩بازداشتگاه مخوف - ١
زمين ھاي پادگان عشرت آباد واقع شده 

فاقد ھر گونه امکانات ميباشد و است، 
فقط افراد شاغل و داراي اختيارات و 
مدارج عاليرتبه در امور آن دخالت کرده و 

اين . اجازه بازديد از آنجا را دارند
تحت اختيار حفاظت اطالعات بازداشتگاه 

سپاه پاسداران اداره مي شود و تمام 
جرائم خاص از جمله اتھامات امنيتي و 
جاسوسي واقع شده در سپاه پاسداران در 

معروف است که  .آن رسيدگي مي شود
حتي رئيس دادگستري کل استان تھران 

آنرا در ليست  ٨۴در سال " عليزاده"
قرار  بازداشتگاه ھاي امنيتي فوق سری

داد و حتي به خود وی اجازه بازديد از اين 
  .بازداشتگاه را نداده بودند

بازداشتگاه نبوت در خيابان  - ٢
سھروردی واقع است و اداره آن مشترکا 
در اختيار وزارت اطالعات و سپاه 
پاسداران قرار دارد و بر خالف اکثر 
بازداشتگاھھای امنيتي که در زير زمينھا 

ن بازداشتگاه با دارا واقع شده اند، اي
بودن راه ارتباطی مستقل و بدون مزاحمت 
در باالی يک مجتمع تجاری و به حالت 
استتار شده ای قرار دارد که حالت يک 
خانه امن و بازداشتگاه فوق سری را 

  .دارد
باز داشتگاه عشرت آباد که در داخل - ٣

قرارگاه مبارزه با مواد مخدر عشرت آباد 
الي  ٢۵٠ش حدود قرار دارد و گنجاي

متھمين بازداشتی . نفررا دار است ٣۵٠
مرتبط با مواد مخدر سرتاسر تھران را به 

وجود . اين باز داشتگاه منتقل مي کنند
خود اين بازداشتگاه ارتباط سپاه را با 

شايد . قاچاق مواد مخدر آشکار می سازد
به راحتي بتوان گفت که ھيچ مرجع 

اندازه اداره انتظامي و نظامي و امنيتي به 
مبارزه با مواد مخدر با قشر دختران و 
زنان بازداشتي سروکار نداشته باشد وبنا 
به گفته شاھدين مرتبط با اين بازداشتگاه، 
ھمه گونه اذيت و آزار و تعرض و نقض 
حقوق شھروندي و برخورد ناشايست و 
تحقير آميز توام با سوء استفاده از اين 

اين  زنان و دختران بازداشتي در
 .بازداشتگاه انجام مي شود

بازداشتگاه سئول معروف به ابوغريب  - ۴
در خيابان سئول و داخل شھرک مسکوني 
فاطميه واقع شده که البالی واحدھاي 

مسکوني گم و استتار گرديده و چند بلوک 
و زير زمين از اين مجتمع مسکوني به 

اين . عنوان بازداشتگاه در اختيار آنھاست
تحت اختيار حفاظت اطالعات بازداشتگاه  

نيروی انتظامي اداره می شود وجرائم 
خاص واقع شده در بين نيروھاي انتظامي 

  . را رسيدگي می کنند
بازداشتگاه خاص متعلق به سپاه  - ۵

سپاه معروف است در  ۶۶پاسداران که به 
اتوبان افسريه محدوده بلوار ھجرت، 
پشت پادگان عالمه طباطبائی قرار دارد و 

راي سلولھای انفرادی متعدد و حتي بند دا
عمومی است و در آن متھمين مختص 
سپاه پاسداران که مرتکب جرم شده اند و 

در . يا متھم ھستند را نگھداری مي کنند
ھمين بازداشتگاه بود مدت زمانی مصطفی 
کاظمی و مھرداد عاليخاني نگھداري می 
شدند و آيت هللا ميالنی رھبر مذھبی گروه 

  .نيز در آن فوت نمود مھدويت
بازداشتگاه قمرکه در خيابان دبستان  - ۶

محدوده بين رسالت و سيد خندان واقع 
شده است و نزديک وزارت دفاع و در 
کوچه پشتي بيمارستان قمر بني ھاشم 
است، تحت مديريت وزارت اطالعات قرار 

 .دارد و اداره می شود
اين مکان براي بازجوئيھا وتحقيقات 

رشناسان و بازجوھاي وزارت مقدماتي کا
اطالعات به دور از تنش و در تير رس 
قرار گرفتن است که اکثرا پرونده ھاي 
خاص فعاالن و مبارزان سياسي را به 

  . ھمراه متھمانش رسيدگی می کنند
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران در 
گزارش مستندی مشخصات اين 
بازداشتگاھھا وشرايط حاکم بر آنھا را 

  .*  داده است شرح
سپاه پاسدران تنھا در درون ايران به 
امور امنيتی نميپردازد بلکه سپاه قدس که 

سپاه نشات گرفته است  از اداره اطالعات 
نيز مامور انجام ماموريتھای برون مرزی  
وزارت اطالعات و سپاه ميباشد 
وکارکردی امنيتی و سياسی در سطح 
منطقه خصوصا در کشورھای لبنان، 

يه و عراق دارد و ھمچنين ماموريت سور
تشکيل حزب هللا و سازماندھی آن را در 
اين کشورھا و نيز سودان و يمن و 

  .افغانستان و پاکستان را دارا می باشد
ناگفته پيداست که سپاه پاسداران  برای 
حفظ سھم و جايگاه خود در امور امنيتی 
و قضايی در درون و برون مرزھا، 

و نيز امکاناتی اساسی  نيازمند اھرم مالی
. جھت کنترل ھمه جانبه شھروندان است

از اينرو تالش سپاه پاسداران برای چنگ 
اندازی بر مخابرات کشور را تنھا از نقطه 
نظر سود کالن مالی آن نبايستی مد نظر 
داشت بلکه سپاه عالوه بر بھره بردن از 
رانت انحصاری اطالعاتی و سود کالن 

گترين امکان کنترل مالی، مايل است بزر
ارتباطی شھروندان را در انحصار داشته 

  .باشد
در بزرگترين معامله تاريخ  ٨٨مھر  ۵در

بورس ايران، پنجاه درصد شرکت 
مخابرات ايران به ارزش حدود ھشت 
ميليارد دالر به چند شرکت وابسته به 

کنسرسيوم .سپاه پاسداران فروخته شد
خريدار سھام " توسعه اعتماد مبين"
رکت مخابرات، از سه شرکت تشکيل ش

شرکت ھای سرمايه گذاری . شده است
" شھريار مھستان"و " توسعه اعتماد"

که از شرکت ھای زير مجموعه بنياد 
گسترش "تعاون سپاه ھستند و شرکت 

که از شرکت " الکترونيک مبين ايران
ھای زير مجموعه ستاد اجرايی فرمان 

بين کنسرسيوم توسعه اعتماد م. امام است
در حالی توانست سھام شرکت مخابرات را 
از آن خود کند که ساعاتی پيش از انجام 

پيشگامان کوير "معامله، رقيبش گروه
 "صالحيت امنيتی"به دليل نداشتن  "يزد

از سوی سازمان خصوصی سازی از 
فروش سھام . رقابت کنار گذاشته شده بود

شرکت مخابرات بزرگترين معامله در 
بورس تھران است که  ساله ۴١تاريخ 

بنابر گزارشھا، معامله آن نيم ساعت 
ارزش سھام عرضه . بيشتر طول نکشيد

شده مخابرات حدود ھشت ھزار ميليارد 
 .بوده است) ھشت ميليارد دالر(تومان 

بسط نفوذ سپاه پاسداران در عرصه ھای 
اقتصادی بدون دست اندازی آن به بانکھا 

سسه آغاز آن به فعاليت مو.ميسر نبود
انصار پس از پايان جنگ تحت عنوان 

الحسنه  انداز و قرض صندوق پس
انصارالمجاھدين برای تامين نيازھای 

با ھديه » وام«مالي رزمندگان در قالب 
  .مبلغي از سوی خمينی باز می گردد

شعبه در سراسر  ۶٠٠موسسه انصار 
مشغول به  ۶٧كشور دارد و از سال 

از فعاليت است و در حال حاضر بيش 
اين موسسه صاحب . ھزار كارمند دارد پنج
منابع . ميليون حساب سپرده است ۵/۵

ميليارد تومان ٣٠٠ھزار و ٣موسسه 
مانده تسھيالت اين موسسه نيز . است
ميليون تومان اعالم شده ٩٠٠ھزار و ٢

 .است
اين موسسه متعلق به بنياد تعاون سپاه 

در دوران رفسنجانی موسسه مالي . است
الحسنه  موسسه قرض(مھر و اعتباري 

آذر ماه  ٢٣در تاريخ ) بسيجيان سابق
با سرمايه اھدايي خامنه ای به  ١٣٧٢
ميليون لایر تاسيس و آغاز به ١٠ارزش 
موسسه مھر متعلق به بنياد . كار كرد

موسسه مھر در سال . تعاون بسيج است
و پس از يك بانك خصوصي داراي  ٨۶

و  دومين مقام رشد منابع در نظام پولي
زاده  به گفته شفيع. بانكی بوده است

مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مھر، 
دي ماه ٣٠تا  ٨۵موسسه مھراز سال 

ھزار نفر ٧۴٨ميليون و  سال گذشته به يك
ھاي  تسھيالت پرداخت كرده و سپرده

درصد ٨/٢٢٠ھزار و  موسسه نيز يك
  .رشد داشته است ٨٢نسبت به سال 

مه نيز ھمچون االئ تعاوني اعتباري ثامن
موسسه انصارالمجاھدين متعلق به بنياد 

تعاوني اعتباری . تعاون سپاه است
با ھدف  ١٣٧۶االئمه در تير ماه سال  ثامن

ارائه خدمات مالي و اعتباری فعاليت خود 
  .را آغاز كرد

اين تعاونی اعتباری با مديرعاملی  
توكلی، دارای باالترين شعب در ميان 

تقريبا نزديك به  ھای اعتبار و تعاوني
شعبه  ۵٢٣موسسه انصار يعني حدود 

ھای  اين تعداد شعبه در ميان بانك. است
 .غيردولتي قابل توجه است

روزنامه ٢٠٠٩/ ۴/٩در تاريخ 
اقتصاد به نقل از منابع آگاه خبر از  دنيای 

احتمال ادغام برخی موسسات مالي و 
اعتباری ھمچون مھر، انصار و 

ن طرح كه مورد نظر اي. االئمه دارد ثامن
بانك مركزی است روز گذشته از سوي 

زاده مديرعامل موسسه مالي و  احمد شفيع
و باالخره . اعتباری مھر تاييد شده است

پس از  ١٣٨٨سپاه پاسداران در مھرماه  
تصويب شورای پول و اعتبار مجوز 

  .تاسيس بانک را اخذ کرد
  

  :نقش سپاه در پولشويی
  

سانه ھاي ، ر٨٩روز سوم فروردين
منطقه ای، خبر از بازداشت و عزل وزير 
كشور بحرين دادند؛ علت اين اقدام، 
ھمكاری منصور بن رجب با سپاه 
پاسداران در عمليات پول شويي گزارش 

در اين پرونده از علي جنتی . شده بود
سفير ايران در كويت و فرزند آيت هللا 
جنتی دبير شورای نگھبان، نيز نامی به 

اما حسين اميرعبداللھيان، سفير ميان آمد 
ايران در بحرين گفت که سپاه پاسداران 

شويی وزير کشور بحرين  در پرونده پول
 .نقشي نداشته است

ھرچند وزير کشور بحرين که در بازداشت 
ھمکاری با سپاه   برد اتھام سر می به

منابع خبری . پاسداران را رد کرده است
 می گويندکه گويا منصور بن رجب مي

ميليون يورويي را كه  ۶خواسته چكي 
منشا آن از سپاه بوده را در بانكي در 

رسانه ھاي عربي منشإ . بيروت نقد كند
اين پول را تجارت مواد مخدر دانسته و با 
اين انتقال در واقع يك عمليات پول شويي 

  .را گمانه زنی کرده اند
سيطره سپاه پاسداران بر عرصه ھای 

از جمله، تراکتور مختلف اقتصاد ايران 
سازی تبريز، گروه سايپا، نفت صدرا 
وپتروشيمی کرمانشاه، معدن سرب و 
روی خاور ميانه و بانکھای خصوصی و 
صنعت نفت و گاز ايران، و نيز نقش سپاه 

 - اطالعاتی -پاسداران در عمليات امنيتی 
اقتصادی  تا به حدی آشکار شده است که 

ياری ھای غربی به ويژه آمريکا بس دولت
از شرکتھای اقماری سپاه را ھمچون 

سازان،  شرکتھای مھندسين مشاور ايمن
ھای  فاطر، مکين و رھاب راکه ازشرکت

وابسته به قرارگاه خاتم االنبيا می باشند، 
در فھرست تحريم وزارت خزانه داری 

  . اياالت متحده قرارداده اند
  

  :سپاه و صنعت نفت 
 

قرارگاه  نگارنده در شماره قبل از پورتال
خاتم االنبيا نقل کرد که اين قرارگاه در 
پروژه ھای نفت، گاز و پتروشيمی، 
مخازن سازه ھای فلزی و تاسيسات 
دريايی خطوط انتقال معدن و صنايع 
معدنی سد و بند انحراف اسکله و سازه 
ھای دريايی تونل و سازه ھای زير زمينی 
راه و باند کانال و شبکه ھای آبياری و 

ابنيه و سازه ھای سنگين خدمات زھکشی 
يکی از . مھندسی و مشاوره فعاليت دارد

بزرگترين قراردادھای نفتی در سال 
يعنی يک سال بعد از بروی کار ١٣٨۵

آمدن احمدی نژاد، آنھم  به مثابه پاداش 
به نقش سپاه در تقلب انتصابات رياست 

به سپاه پاسداران ١٣٨۴جمھوری سال 
ت نيوز،خبری در به گزارش نف. واگذار شد

در زمان وزارت  ١٣٨۵تير  ١٠تاريخ 
ھامانه با تشكيل كنسرسيومی متشكل از 

و سه شركت ) ص(قرارگاه خاتم االنبيا
ميليارد دالری فازھای  ٢ايرانی؛ قرارداد 

در . پارس جنوبی منعقد شد ١۶و  ١۵
واقع بدينسان يکی از پرارزش ترين 
 پروژه ھای توليد گاز در ايران را، بدون

خاتم ( مناقصه، به مجتمع قرب
ھمچنين در اين . واگذار شد)االنبياء

ميليون يورو پيش پرداخت  ١٠٠قرارداد 
/ ٨/٢ھمچنين نفت نيوز در تاريخ . شد

گزارش کرد که به دستور احمدی  ٢٠٠٨
نژاد و با رفع مشكالت موجود، اختصاص 

ميليارد دالری به طرح توسعه  وام يك
  .قطعی شد پارس جنوبی ١۶و١۵فازھای 

سردار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه 
االنبيا، در اين زمينه  سازندگی خاتم

با پرداخت اين مبلغ عمليات اجرايی :"گفت
عالوه بر ". اين دو فاز تسريع خواھد شد

آن، ايجاد خط لوله ای بنام خط لوله صلح 
مايل از ايران به پاکستان و  ۶٠٠بطول 

گاز به  ھندوستان نيز از طرف شرکت ملی
قرار گاه خاتم االنبياء، متعلق به سپاه 

 ٨۵ھمچنين در سال . پاسداران واگذار شد
قرارگاه خاتم االنبياء مالک شرکت حفاری 
نفت اورينتال کيش اويل، ھمراه با تمامی 
تجھيزات اين شرکت و پروژه ھايش به 

  .ميليون دالر گرديد ٩٠ارزش 
فروردين  ٣٠گزارش خبرگزاری مھر در

ماه از امضاي  ١٧ا گذشت ب  ٨٩
تفاھمنامه گازي ايران و تركيه براي 
سرمايه گذاري در پارس جنوبي، وزارت 
نفت قصد دارد در صورت عدم توافق 

فاز پارس جنوبي  ٣گازي با تركھا توسعه 
ميليارد دالر را به  ٧به ارزش تقريبي 

. قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا واگذار كند
تا  ٢٢ه فازھاي ارزش تقريبي طرح توسع

پارس جنوبي حدود ھفت ميليارد دالر  ٢۴
 ۴(به گزارش ايلنا . برآورد مي شود

سردار سرتيپ پاسدار يدهللا ) ٨٩فروردين
امروز در سپاه اين :" جواني اظھار داشت

جايگزين ! افتخار را داردكه به راحتي
عنوان  به . ھاي بزرگ خارجي شود شركت

بزرگ در ھاي  مثال با بدست گيري پروژه
 .عسلويه جايگزين توتال و شل شود

و اما در ھنگامه ای که چشم انداز اعمال  
تحريم ھای تازه ای عليه جمھوری 
اسالمی ايران در ارتباط با فعاليت ھای 
ھسته ای اين کشور به تدريج و اندک 

به . اندک روشن تر و دقيق تر می شود
فروردين  ٢٨گزارش راديو فرانسه در 

کارشناسان نفتی در  برخی از  ٨٩
بازارھای نفت از ذخيره شدن ميليون ھا 
بشکه نفت خام در ايران در نفتکشھای 
غول پيکر و دشواری مقامات ايران در 

به گزارش . يافتن خريدار سخن می گويند
رويترز يک نفتکش غول پيکر از نوع 

دو " نفتکش حمل نفت خام بسيار بزرگ"
سوز "ميليون بشکه و يک نفت کش 

يک ميليون بشکه نفت خام ايران " کسما
را در خود جای داده است که خريداری 

  .نمی يابد
ھمچنين به گزارش دويچه وله در 

ايران در سه سال گذشته  ٨٩فروردين 

باتوجه به صادرات نفت فوق سنگين به 
بيش  جای سنگين از دو حوزه نفتی خود

محروم شده  از دو ميليارد دالر سود بيشتر
ھزار  ١٣۶ن روزانه حدود ايرا. است

بشکه نفت فوق سنگين از ميادين سروش 
و نوروز توليد می کند که بخش عظيمی 

تبديل کردن . گردد از اين توليد صادر می
نفت فوق سنگين به سنگين و سبک 
تکنولوژی پيچيده ای دارد که ايران از آن 

المللی نيز  ھای بين تحريم. بھره است بی
وع تکنولوژی را دسترسی ايران به اين ن
نفت فوق سنگين . محدودتر کرده است

تر نسبت به نفت  دالر قيمت کم ١۵ايران با 
 .رسد سنگين به فروش می

در ھمين حال وضعيت سرمايه گذاری در 
در . صنعت نفت ايران بسيار اسفبار است

حاليکه جشن ساز، مديرعامل شرکت ملی 
اعالم )  ٨٩فروردين  ٢٣شانا (نفت ايران 

برای تحقق اھداف برنامه : استکرده 
 ١۵۴پنجم توسعه در بخش نفت و گاز به 

ميليارد دالر سرمايه گذاری نياز است و 
ميليارد دالر سرمايه  ٣١بايد ساالنه 

گذاری در حوزه باالدستی و در حوزه گاز 
 ۴٠سال آينده  ۵تا  ۴نيز بايد ظرف 

ميليارد دالر سرمايه گذاری شود و در 
خبرگزاری رسمی  حالی که به گزارش

، در بولتن )٨٩در فروردين١٩کونا(کويت 
پنج کشور عضو اين سازمان : ماھانه خود

از جمله عربستان سعودی، کويت، 
درصد  ٧٠امارات، الجزاير و قطر بيش از 

از سرمايه گذاری ھای نفتی جھان عرب 
را در اختيار دارند و ارزش اين سرمايه 

ر ميليارد دال ۴٧٠گذاری ھا در مجموع 
  ٢٩روزنامه بھار در . برآورد شده است

گزارش کرد که در چھار  ٨٩فروردين 
سال دولت نھم حجم سرمايه گذاری 
خارجی در صنعت نفت ايران روند نزولی 

درصد کاھش از  ۶۴را طی کرده و با 
ميليون دالر در سال  ٢٢٢چھار ميليارد و 

ميليون دالر  ۵١٧به يک ميليارد و  ٨۴
که نشان از عدم تمايل رسيد  ٨٧در سال 

شرکت ھای معتبر خارجی برای سرمايه 
گذاری در ايران و عدم تحقق اھداف پيش 
بينی شده در خصوص جذب سرمايه 

  .گذاری خارجی است
 ۵/١٧بر اين اساس در سال گذشته تنھا 

درصد از اھداف پيش بينی شده در 
خصوص جذب سرمايه ھای خارجی در 

ری از بسيا. اين صنعت محقق شده است
پيمانکاران معتقدند بحران تامين مالی 
پروژه ھا به صورت جدی اجرای طرح ھا 
در صنعت نفت و گاز را با مشکل مواجه 

  .کرده است
بدينسان مالحظه می کنيم که دولت احمدی 
نژادکه حکومت خود را مديون دخالت 
سپاه پاسداران در تقلب بزرگ و رای 
 سازی  ميباشد، بدون ترس از ھر گونه

نظارتی و بدون توجه به وضعيت اسفبار 
صنعت نفت و گاز کشور که شرحش رفت، 

  - مشغول پخش رانت بين مافيای نظامی 
مالی می باشد به نحوی که حتی در 
گزارش ديوان محاسبات در خصوص 

ميليارد  ١۴، ١٣٨٨تفريغ بودجه سال 
دالر انحراف وزارت نفت از قانون بودجه 

 ٢١ين خبر آنال!( مشاھده می شود
درواقع سپاه پاسداران ) ٨٩فروردين 

بتدريج . غاز بود، نيستآنچه در آديگر 
 .بدل به مافيای چند وظيفه ای شده است

در قلمرو سياسی، در ھمان حال که • 
جريان نظامی کردن دولت را به پيش می 
برد، جانشين احزاب سياسی نيز شده 

، در نقش حزب »انتخابات « در . است
عمل می شود و نامزدھای سياسی وارد 

دلخواه خود را از صندوق بيرون می 
  .وردآ

در قلمرو  اقتصاد، برخی ازفعاليتھای • 
سپاه طرف . گسترده آنرا مالحظه کرديم

قراردادھای بزرگ با دولت است، در 
قاچاق کاال و مواد مخدر دست دارد، 
بندرھا واسکله ھا فرودگاه ھای کشور را 

ت و افزون بر ورده اسآبه مھار خود در
واردات و صادارات رسمی، به امر 
صادرات و واردات بدور از چشم گمرک 
نيز می پردازد، پروژه ھای ميلياردی نفت 

  ...و گاز را از آن خود کرده است و 
موزش و پرورش، آدر قلمرو فرھنگ و • 

  تشكيل "قانون  با تصويب   ١٣٧۵از سال
 16در صفحه 
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 زانيتوان از م يم ايآ
برق  ديدر تول اتالف

 )2(كاست؟
  

برقی در اختبار مشتری قرار داده می شود 
درصد اتالف انرژی ھمراه  ٧٧که با 
مصرف کننده نيز، به نوبه خود، . است

  بخشی از برق را، با ندانم کاری به ھدر 
  

می دھد و بخش ديگری را ھم به مصرفی 
می رساند که به از پا درآوردن توليد 

اين رو، بھتر آن  از. داخلی کمک می کند
ديدم که در اين بخش، بيشترين توجه را 
به بخش مصرف معطوف کنم  و روشھای 
ممکن و موجود را برای بيرون آمدن از 

   .اين دور باطل، شرح  کنم
  
  :ساختار مصرف برق  

 
در ايران مصرف را به شش تعرفه تقسيم 

 :اين تعرفه ھا به قرار زير است. کرده اند
ق برای توليد گرما، سرما، امروزه ، از بر

و به کار انداختن ادوات برقی استفاده می 
سعی می کنم نوع مصرف را با ھم . شود

دنبال بکنيم تا شايد کاستيھای آن معلوم 
 .شود

سئوال . بگذاريد با جدول باال شروع کنيم
اين است که اين ارقام چه می گويند؟ برای 
اينکه بھتر متوجه بشويم الجرم بايد چند 

اين . مقايسه با کشورھای ديگر بکنيم
روزھا از بخت بد بازار ايران از فرش 
گرفته تا صنايع دستی تا پسته و بادام ھمه 
. و ھمه به تصرف چين در آمده است

نظری به سرانه مصرف کل مصرف برق 
چين و مقايسه با آن کمک به برآورد 

  .کردن خوبی و يا بدی اين ارقام می کند
رف سرانه برق در مص ٢٠٠۶در سال 

کيلووات ساعت می  ٢١٧٩چين معادل 
بوده است در حالی که در ايران، مصرف 

کيلووات ساعت  ٢١۶٠سرانه آن بالغ بر 
ھمانطور که می بينم مصرف . بوده است

سرانه ايران و چين تقريبا به يک ميزان 
حال که مصرف سرانه يکی است و . است

ن بخش توليد چين بسيار کارا تر از ايرا
است الجرم بخش مصرف خانگی می بايد 

تعداد  ٨۵بنا به آمار سال . بسيار باال باشد
   ١٧۵٠٠٠٠٠خانوار در ايران بالغ بر 

حال اگر فقط مصرفی که اين . بوده است
تعداد خانوار کرده اند را به حساب 
بياوريم، مشاھده می کنيم  که ھر خانوار 

کيلووات ساعت  ٢٩٠٠ايرانی بالغ بر 
اين مصرف سه . صرف می کندبرق م

  .برابر ميانگين جھانی است
الزم به يادرآوری است که بخش     

  بزرگی از اين خانواده ھاحتی از
. حداقل وسايل رفاه نيز برخوردار نيستند 

به بيان ديگر سرانه مصرف در شھرھا 
.  نزد اقليتی می بايد بسيار باال بوده باشد
در  فرق بزرگ جامعه ما با جامعه چين

اين شده است که برق در چين قسمت 
عمده آن صرف توليدی می شود که 

حاصل آن از جمله به ايران می آيد و ما 
اتالف دارد، % ٧٧با برقی که بيش از 

اين توليد را از جمله چين با پولی که 
حاصل فروش نفتی است که به نوبه خود 
متعلق به نسلھای آينده است وارد می کنيم 

  .يمو مصرف می کن
حال سئوال اين است که با اين  ميزان    

آيا می توان آن را . مصرف چه بايد کرد؟
اگر نه آيا می توان آن را پائين . ادامه داد؟

آيا می توان نوعی ديگر از منبع . آورد؟
  انرزی برای آن پيدا کرد؟

  
  

  
  
 
تعريف اکسرژی و يا مالکی برای   

  :مرغوبيت انرژی
 

ه الگوی مصرف برق قبل از اينکه ب     
در ايران بپردازم، می بايد اختالف بين دو 
اصطالح را توضيح بدھم بدون اينکه زياد 

و آن دو . وارد مباحث فنی آن بشوم
اکسرژی : اصطاح اکسرژی و انرژی است

برابر با انرژی ضرب در يک عدد ثابت 
. است که بر اساس يک فرم بدست می آيد
ک می توان گفت اکسرژی مرغوبيت ي

برای مثال . انرژی را نشان می دھد
اکسرژی برقی که مصرف می کنيم يک 

  است و اکسر
 ٠.٢ژی که از کمپرسور يخچال می آيد 

ھر چه اين رقم باالتر باشد، . است
بر . مرغوبيت اين انرژی بيشتر است

اساس اين مالک مرغوبيت است که می 
. بايد الگوی مصرف ما مشخص شود

در کشورھای . بگذاريد مثالی بزنم
پيشرفته در اوايل دھه ھفتاد غفلت از اين 
امر باعث تصميم گيريھای اشتباه و 

برای مثال در سوئد در دھه . بنيادی شد
دولت تشويق می کرد که برای گرم  ٧٠

به اين . کردن خانه از برق استفاده کنند
وسيله در کوتاه مدت می خواستند از 

لند اما در ب. وابستگی نفت بيرون بيايند
مدت وابستگی به برق را بيشتر و بيشتر 

بود برای  ١برقی که اکسرژی آن . کردند
کاری استفاده می شد که ھيچ احيتاجی به 

اين تصميم باعث . اين مرغوبيت نداشت
شده است که بخش بزرگی از خانه ھا 
ھنوز که ھنوز است از برق برای گرم 
کردن خانه استفاده کنند و اين مشکل 

ی ھم برای صاحبان اين اماکن بسيار زياد
و ھم برای دلتمردان سوئد درست کرده 

پس تصميم در مورد روشھای . است
استفاده انرژی  می بايد دائم به پايه 
اکسرژی که ھمان مالک برای کيفيت 

و استراتژی . انرژی است، گرفته شود
انرژی ارائه شده از طرف دولت می بايد 
ه بر اساس اکسرژی باشد نه انرژی ب

و يا بھتر بگويم نوع مصرف با . تنھائی
نوع کيفيت انرژی بايد ھم خوانی داشته 

به اين معنا که اگر می خواھيم از . باشد
انرژی  برای ايجاد گرما استفاده کنيم، از 
انرژی استفاده کنيم که مرغوبيت آن برای 

ھيچ انسان عاقلی . اين کار مناسب است
شم برای تميز کردن زمين دستمال ابري

به ھمين ترتيب ھم برا . استفاده نمی کند
ی مثال برای توليد گرما و سرما تا جائی 
 .که می شود نمی بايد از برق استفاده کرد

  :منحنی مصرف در ايران
حداکثر توان  ١٣٨٧بنا بر آمار سال    

مگاوات  ٣١۶٨٠مورد نياز نزد مشتری 
. مگاوات بوده است ٢٣۴٣۴و حداقل آن 

ان مورد نياز ھر ماه را در نمودار زير تو
 .نشان ميدھد ١٣٨٧طول سال 

  

 
منحنی توان در طول سال : ١دياگرام 

٨٧ 
  

بنابر اين منحنی بيشترين احتياج در    
بيشترين  ٨٧در سال . فصل تابستان است

توان توليد شده در نيروگاھھا برابر با 
در صورتی . مگاووات بوده است ٣۴۵٨١

برابر با  که قدرت عملی نيروگاھھا
به بيان . مگاووات بوده است ۴۴۵٨١

مگاووات از قدرت  ١٣٣١٩ديگر بالغ بر 
. عملی نيروگاھھا بال استفاده بوده است

البته ھر کشوری سھمی از نيروگاھھا را 
اما اينکه . به عنوان ذخير استفاده می کند

    :وزير نيرو در مصاحبه با مھر بگويد
خصوص مجيد نامجو در گفتگو با مھر در 

تحويل برق نيروگاه بوشھر برای تابستان 
 : گفت ٨٩

ھا نيز برای  وزارت نيرو بر روی شمع"
حساب  ٨٩تامين برق مطمئن در تابستان 

مگاوات  ١٠٠٠بنابراين، . باز کرده است
برق نيروگاه اتمی بوشھر می تواند سھم 
مھمی در تامين برق مورد نياز مردم به 
ته خصوص در مناطق جنوب کشور داش

 . "باشد
بنا بر . اين ادعا دروغی محض است       

داده ھای وزارت نيرو، تفاوت قدرت 
عملی با آنچه توليد شده است بيش از 

حال يا اين . مگاووات است ١٣٠٠٠
مگاوات به دليل مديريت بد از  ١٣٠٠٠

کار افتاده است که در آن صورت 
ارزانترين روش آن است که آنھا را به 

ز گردانند و يا اينکه چرخه توليد با
نيروگاھھا به دليل کمبود سوخت است که 

در آن صورت باز . از کار افتاده اند
ارزانتر تمام می شود اگر  پايه سوخت 
آنھا را عوض کنند و يا رسيدگی به چرخه 
سوخت کنند  تاکه نيروگاھھا از کار 

مگاوات  ١٣٠٠٠و يا اينکه اين . نايستند
ر نيرو دروغ حکم ذخيره را دارد و وزي

می گويد تا که توجيه برای نيروگاه اتمی 
پائينتر، خواننده متوجه خواھد . درست کند

شد که اگر جلوی اتالف و ندانم کاری در 
مصرف را بگيرند، معادل توليد چندين و 

و . چند نيروگاه اتمی پس انداز کرده اند
مگاووات برق اتمی که به  ١٠٠٠ھيج به 

ق توليد کند نياز اين گرانی می خواھد بر
 .  نيست

باری، اينطور به نظر می آيد که دليل     
حداکثر توان مورد نياز در تابستان و 
حداقل را در زمستان می توان به احتمال 
قوی بدون اينکه از نمودار مصرف مطلع 
باشم در توليد سرما در فصل تابستان 

سرما "جستجو کرد و يا به اصطالح غرب 
ای ھمين منظور است بر" . برای راحتی

که بخشھای گرمسير ھمانند جنوب ايران 

از تخفيف بھای برق در فصل تابستان 
  زيرا که اگر . برخوردار ھستند

از چند ) ٢شماره (نظری به نمودار 
مجتمع توليدی بياندازيم،  نشان ميدھد که 
الزاما با شروع شدن فصل تابستان توان 

ز بعضی ا. مورد نياز باال نخواھد رفت
مجتمع ھا برای مثال مجتمع توليد سيمان 
در فصل تابستان بدليل پررونق شدن 
ساخت مسکن احتياج به مصرف برق 

اما  در بعضی از صنايع . بيشتر دارند

ديگر اين روند بر عکس است و باالخره 
در بعضی توان مورد نياز اين مجتمع ھا 

 . ربطی به تغيير فصل ندارد
 

رد احتياج ميزان توان مو: ٢نمودار 
 .چند کارخانه در طول سال

    
در اينکه ساختمانھا در فصل تابستان    

در ايران احتياج به خنک کردن دارند 
سئوال اين است که با کدام . حرفی نيست

روش بايد به اين ھدف رسيد؟ در حال 
حاضر بنا بر نمودار باال از برقی که از 
شبکه سراسری انتقال می يابد استفاده 

به چند دليل روش کنونی کارائی . می شود
اوال در بسياری مواقع می توانيم از . ندارد

( انرژی استفاده کنيم که مرغوبيت بدتری 
. از برق داشته باشد) اکسرژی پائين تری

دوم اينکه روشھائی را بايد برگزيد که 
جلوی ھدر رفتن انرژی را در توليد سرما 
 و نگھداری آن بگيرد و در آخر اينکه در
آن موارد که اين روشھا مقرون به صرفه 
نيست از برقی استفاده شود که احتياج 

  . کمتری به شبکه سراسری داشته باشد
 

روشھای گوناگون برای توليد  
سرما و گرما بدون استفاده از شبکه 

  :برق
 

چند روش را در زير شماره می کنم به     
اميد اينکه ھم وطنان ديگر در تکميل آن 

 :ی کنندمرا يار
در نيروگاھھای حرارتی ايران در .  ١

درصد انرژی  ۶۵بھترين حالت بيش از 
به گرمايی تبديل می شود که با مخارج در 

اما در . خنک کننده ھا می بايد سرد شود
نوعی ديگر از روش توليد اين گرما يا 
برای گرم کردن و يا برای سرد کردن 

اين روش را . خانه ھا استفاده می شود
CHP بعدا به اين روش و نقاط . می نامند

اينجا . ضغف و قوت آن باز خواھم گشت
فقط کفايت می کند که با اين روش فقط 

. درصد انرژی به ھدر می رود ١٠حدود 
در ضمن اينکه با اين سيستم می توانيم 
ھم برق توليد کنيم و ھم گرما که می تواند 

در . به نوبه خود در توليد سرما بکار رود
سيستم ، ازگرمائی که امروز به ھدر اين 

می رود ، برای مثال  با روش 
absorption heat pump  سرما توليد

  .می کنيم
در مواردی که مراکز مصرف گرما و .  ٢

سرما کوچک ھستند و به دليل مخارج 
 CHPزياد لوله کشی نمی توان از روش 

استفاده کرد، می توان از نيروی خورشيد 
اده از انرژی خورشيدی استف. استفاده کرد

می تواند يا بصورت توليد مستقيم برق و 
يا توليد گرما باشد که از اين گرما به نوبه 
 . خود می توان در توليد سرما استفاده کرد

در دراز مدت می بايد برنامه ای را .  ٣
دنبال کرد که در آن عايق بندی ساختمانھا 
استانداردی را دنبال کند که در آن از به 

الزم به . در رفتن سرما و گرما بکاھدھ
ذکر است که من در کشوری زندگی می 
کنم که در آن بر اثر سرما خانه ھا را 

سئوال اين است که . کامال عايق می کنند
چرا در کشور ما که گرمسير است اين 

زيرا که . عايق کردن را بکار نمی برند
برای توليد سرما تقريبا دو برابر انرژی 

به . ياج است تا برای توليد گرمابيشتر احت
بيان ديگر در مناطق گرمسير اگر بخواھيم 

ساختمان را در فصل گرما خنک نگھداريم 
احتياج بيشتری به عايق بندی ساختمان 

 .داريم
معماری ساختمان بايد چنان باشد که .  ۴

کمک به جلوگيری از ھدر رفتن سرما و 
نوع . برای مثال محل پنچره ھا. گرما کند

پنجره ھا و اندازه پنچره ھا بايد چنان 
 .باشد که از ھدر رفتن انرژی بکاھد

با راه حلھای ذکر شده و ديگر راه حلھا    
که متکی به برق شبکه برای توليد گرما 
و سرما نيستند می توان از بار شبکه برق 
کاست و به اين ترتيب ھم از انرژيھائی که 

يا به  تا به امروز يا استفاده نمی شوند و
ھدر می روند استفاده کرد و ھم از افت 

در ضمن اينکه از . برق در انتقال کاست
مصرف سوختی کاست که متعلق به 

و ھم به بھتر شدن . نسلھای آينده است
محيط زيستی کمک کرد که نسل امروز و 
. نسلھای بعد می بايد در آن زندگی کنند

بگذاريد اين واقعيت را از زبان ارقام 
اگردر چھار ماه گرم تابستان   :بشنويم

 ۵٠٠٠ميزان افزايش توان مورد نياز را 
ھزار  ٢۵اختالف بين (مگاوات بگيريم 

 ٣٠ماه سرد سال و  ٨مگاوات ميانيگين 
ھزار مگاوات ميانگين توان چھار ماه گرم 

انرژی اضافی در اين فصول بالغ بر ). سال
حال اگر . تراوات ساعت می شود ١۴

از اين % ۶٠گذاريم که فرض را بر اين ب
تراوات ساعت  ٨.۶افزايش که معادل 

. است، مربوط به خنک کردن اماکن باشد
ھمانطور که در مقاله قبل توضيح دادم، 

اتالف انرژی ھمراه % ٧٧توليد برق با  
است و اگر اين اتالف را به حساب بياوريم 

تراوات  ٨.۶در اين صورت برای توليد 
  اعت انرژیتراوات س ٢۶برق می بايد 

 ٣معادل توليد بيش از ( مصرف کرد  
ميليون  ١۶و يا معادل ). راکتور اتمی
دالر  ٧٣که با نفت بشکه ای . بشکه نفت

بر اين پايه حساب کرده  ٨۶ترازنامه (
  . ميليارد دالر در سال ١.٢می شود ) است

 14در صفحه 

 Gwhحد وا 
٨۶سال

  مصرف
 به درصد

86 87   

33% 51000 53000   تعرفه 
  ١خانگی 

13% 20000 20000  ٢تعرفه عمومی
12% 18000 21000 ٣تعرفه کشاورزی
32% 49772 51705 ۴تعرفه صنعت و معدن
6% 9953 10744 ۵ساير مصارف تجاری
3% 4510 4091 روشنائی معابر

153235 160540  جمع کل
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 زانيتوان از م يم ايآ
برق  دياتالف در تول
 )2(كاست؟

  
ساله ھدف را  ١٠طی يک برنامه حال اگر 

  توليد سرما و گرما % ۵٠کاھش 
قرار دھيم که امروزه توسط برق شبکه 

   ۶٠٠تامين می شود،  ساالنه بيش از 
و . ميليون دالر از اتالف کاسته می شود

از آنجا که برای عملی کردن اين پروژه و 
می توان از . اھداف آن می بايد ھزينه کرد

الف در پروژه پول حاصل از اين ات
استفاده کرد با واقف بودن به اينکه چند 

به . سال تاخير در برداشت خواھيم داشت
بيان ديگر می توان اينطور در نظر گرفت 
که کارخانه ای می خواھيم بزنيم که در آن 

ميليون دالر سود  ۶٠٠ساالنه حداقل 
در اين صورت ھزينه کردن . خواھد داد

پروژه  راحت تر پذيرفته خواھد شد و
  . خودکفائی اقتصادی خواھد داشت

  
چگونه به عمل درآوردن کاھش  
توليد گرما و سرما توسط برق % ۵٠

  : شبکه
 

چگونگی عملی کردن اين پروژه را       
 :می توان به صورت زير شماره کرد

مشخص کردن تمامی مراکز بزرگ • 
 .مصرف انرژی با اکسرژی پائين

ا و يا مشخص کردن ميزان و نوع گرم• 
منظور، شدت گرما و . سرمای الزم

منظور اين است که آيا . سرمای الزم است
اين گرما و يا سرما به منظور مطلوب 
کردن دمای ساختمان است و يا برای 
پروسه ھای توليد در کارخانه ھا استفاده 

 . می شود
مشخص کردن تراکم انرژی در ھر متر • 

ی در پروژه ھای انرژی تراکم انرژ. مکعب
بنا بر . معيار خوبی برای سنجش است

نوع اکسرژی، می توان ميزان مصرف 
انرژی را در يک منطقه جمع کرد و تقسيم 

بدين وسيله . بر مساحت آن منطقه کرد
معلوم می شود که کدام منطقه بيشترين 

مصرف انرژی را دارد و با کدام  
 . اکسرژی

مشخص کردن نوع توليد آنچنان که با • 
. ال ھم خوانی داشته باشدسه نکته با

روشھائی که می تواند مورد بررسی قرار 
 :گيرد عبارتند از

O توليد گرما توسط انرژی خورشيدی .
اين روش ارزانتر از توليد برق توسط 

و تکنيک بسيار آسانتری . خورشيد است
 .را دنبال می کند

O  مجھز کردن نيروگاھھا به روش
CHP  در قسمت توليد بيشتر اين روش

در اينجا کافی است که . را توضيح می دھم
بدانيم که در اين روش ھمانطور که ذکر 
شد از انرژيی که در نيروگاھھا به ھدر می 

 .رود استفاده می شود
O  استفاده از خنک کننده ھا که احتياج به

برای مثال خنک کننده . برق شبکه ندارند
 ھای تراکم تبخيری

مومی بررسی و  پيدا کردن ساختاری ع• 
که در آن از به ھدر رفتن سرما و گرمای 

منظور، آن قوانين . توليد شده بکاھد
عمومی و تشويق مالی است که در ساخت 
اماکن می بايد استفاده شود تا از ھدر 

 . رفتن سرما و گرما بکاھد
بررسی و ريختن برنامه تعليمی و • 

در . تبليغی با ھدف آگاه کردن شھروندان
می توان با راه حلھای بسياری از مواقع 

ساده جلوی اتالف انرژی نزد مصرف 
برای مثال اگر مصرف . کننده را گرفت

کننده ای دارای پنجره ھای بسيار، 
بخصوص در قسمت جنوبی است می توان 
با سايه بانھای بيرون پنجره از تابش 
خورشيد به درون در فصل تابستان 

ميانگين نور خورشيد که . جلوگيری کرد
می شود به داخل ساختمان از پنجره  تابيده

با آنچه که از طريق پنجره خارج می شود 
به اين عنوان که . ھميشه مثبت است

ھميشه انرژی که از طريق تابش وارد می 

ی است  که خارج می ژشود بيشتر از انر
 .شود

بررسی ھزينه ای که مشتری تحمل • 
اين می تواند . پرداخت آن را داشته باشد

قيمت گذاری برق باشد و ھم ھم بررسی 
بررسی آن بخش از ھزينه باشد که 

بايد . مستقيم با مشتری ارتباط دارد
بررسی کرد که تا چه حد آن را مشتری 
بصورت حق اشتراک با روش جديد می 

  .تواند متحمل شود
 

  :بخش کشاورزی 
 
در بخش کشاورزی، بخش عمده برق    

صرف تلمبه خانه ھای چاه ھای آب می 
جمع کل چاه  ٨۶به قرار آمار سال . شود

ھای ايران که با برق شبکه کار می کند 
حلقه است که جمعا  ١۵۵٢٩٩بالغ بر 
گيگاوات ساعت برق مصرف  ٢٠٢٠٠
حد ميانگين توان ھر چاه بالغ بر . می کند
بيشترين توان الزم را . کيلووات است ٣٩

بطور طبيعی چاه ھای مناطق خشک الزم 
را از عمق بيشتری بايد  زيرا که آب. دارند

برای مثال استان . به سطح زمين بياورد
. کيلووات است ٨٠يزد حد ميانگين توان 

بخش عمده اين چاھھا را می توان با 
 .طرق مختلف از برق شبکه بی نياز کرد

استفاده از نيروی خورشيد برای توليد .  ١
در حال حاضر . برق الزم موتور چاھھا
 . شھای ديگر استاين روش گرانتر از رو

استفاده از نيروی باد برای به حرکت . ٢
 .درآوردن مستقيم تلمبه ھا

 .کم کردن احتياج به آب شيرين. ٣
توليد آب شيرين توسط انرژی اضافی . ۴

نيروگاه ھا که امروزه به ھدر می رود و 
يا استفاده از انرژی خورشيدی برای توليد 
 گرما و استفاده از گرما برای توليد آب

و انتقال آن به مناطق ديگر از . شيرين
 .طريق شبکه آب رسانی

دو روش يک و دو، يک اشکال عمده   
دارند و آن اين است که نه خورشيد و نه 

و يا القل . باد، ھميشه در دسترس ھستند
می تواند مواردی پيش بيايد که زمان 
احتياج با زمان در دسترس بودن انرژی 

راه . ی شودخورشيدی و بادی ھمزمان نم
حل اين می تواند باشد که آب مورد احتياج 

حتی اگر . در مخازن سر بسته انبار بشود
درصد از اين برق را که برای  ۴٠بتوان 

تلمبه کردن استفاده می شود به طرقی 
سوای برق شبکه تھيه کرد، می توان 
برقی معادل توليد يک راکتور اتمی انرژی 

بشکه نفت و يا با . در سال پس انداز کرد
ميليارد دالر  ٠.٩دالر حدود  ٧٣به قيمت 

  .در سال پس انداز کرد
  

باز نگری مصرف در مراکز توليد  
  :و مراکز تجاری

 
عالوه بر آنچه در باال ذکر کردم مبنی بر 
استفاده درست انرژی با در نظر گرفتن 

می بايد به ) اکسرژی(مرغوبيت انرژی 
 : نکات زير ھم توجه داشت

ری در مصرف، چنانکه تا می باز نگ• 
شود حداکثر توان مورد نياز را در مواقعی 
قرار داد که شبکه برق رسانی کمترين بار 

اين ھم در مقياس فصل و . را داشته باشد
 . ھم در مقياس روز است

تناوبھائی که بين کمترين و بيشترين • 
اختالف زيادی است بايد بازنگری شود و 

 . ف کاسته شوداگر می شود از اين اختال
بازنگری در دستگاھھای برقی که با • 

برای مثال . انرژی ثابت کار می کنند
موتور پمپھا اگر به سيستم فرکونسی 
مجھز بشوند، الزم نيست که پمپ چه کم 
پمپ کند و چه زياد يک مقدار برق 

بلکه مصرف برق با ميزان . مصرف کند
 .پمپ کردن ھم خوانی پيدا خواھد کرد

ی در روشھا و پيدا کردن راه بازنگر• 
اين احتياج به مديريت درست در . حلھا

سطح دولت و در سطح مراکز توليدی 
در بسياری مواقع می شود راه حلھا . دارد

در توليد پيدا کرد که احتياج به مصرف 
مثالی در کار خود . برق کمتری دارد

معلوم شد که به  ٢٠١٠زمستان . ميآورم
برای پمپ کردن دليل سرما پمپھايی که 

آب گرم استفاده می شوند، مشکل زا شده 

در بررسی که من مسئول آن شدم به . اند
اين نتيجه رسيدم که با تغيير در شبکه آب 

بستن چند سوپاپ در شبکه و کم (رسانی 
کردن دريچه سوپاپ ھم مشکل حل خواھد 

ھزار دالر در سال  ١٠٠شد و ھم بيش از 
و . يم داشتکمتر انرژی تلمبه کردن خواھ

يا اينکه تعويض المپھای روشنائی به 
. المپھائی که انرژی کمتری بکار می برند

باور شديد دارم که اين بازنگری راه 
گشای پائين آوردن مصرف شديد برق 

  .  خواھد بود
  

و يا  CHPبخش توليد و روش   
روش توليد برق ھمراه با گرما و 

  :سرما
 

کر کردم يکی از روشھا که در باال ذ    
و يا روش توليد برق ھمراه  CHPروش 

 ٩٢در ايران حدود . با گرما و سرما است
درصد از کل برق در نيروگاھھای حرارتی 

اين نيروگاھھا ضريب . توليد می شوند
تا  ٣٠رقم ( درصد دارند  ٣۴کارائی حدود 

درصد در آمار مختلف ذکر شده  ٣۶
اين به اين معنی است که فقط در ). است
درصد از انرژی به  ۶۶گاھھا بالغ برنيرو

کل انرژی ويژه توليد شده . ھدر می رود
برابر  ٨٧در نيروگاھھای حرارتی در سال 

اين . تراوات ساعت بوده است ٢٠١با 
ميزان توليد با اين ضريب کارائی سوختی 

حال . تراوات ساعت الزم دارد ۵٩١معادل 
اگر فرض را بر اين بگذاريم که اين 

مجھز بکنيم  CHPرا با روش نيروگاھھا 
در اين صورت سوخت الزم برای توليد 

 ٢٢٠ھمين ميزان برق چيزی حدود 
اختالف انرژی . تراوات ساعت خواھد شد

 ٣۶٨ھدر رفته در اين دو روش بالغ بر 
از آنجا که دولت .  تراوات ساعت است

مردان ايران بسيار دم از انرژی اتمی می 
می رساند  زنند مقايسه ای در اين زمينه

که يک راکتر اتمی در استاندارد معمولی 
تراوات ساعت برق در سال  ٨.۵حدود 

يک محاسبه ساده  معلوم . توليد می کند
 ۴٢می کند که ساالنه توليدی معادل 

راکتور اتمی بابت روش غلط توليد در 
و . نيروگاھھای حرارتی به ھدر می رود

از آن اسفبارتر اينکه در بسياری از 
می بايد پول برای اين اتالف ھم  مواقع
به اين عنوان که برای خنک کردن و . داد

به ھدر دادن اين گرما می بايد ھزينه 
و اگر بخواھيم مقايسه را به بشکه .کرد

ميليون   ٢٣٠نفت بکنيم می شود حدوداٌ 
با . بشکه نفت در سال به ھدر می رود

ميليارد  ١۶.٨دالر حدوداٌ  ٧٣نفتی معادل 
سال فقط در اثر استفاده از روش دالر در 

الزم به تذکر است که . غلط از بين می رود
اينجا فقط مقايسه اتالف انرژی در دو 

  .روش را مد نظر داريم
نکته ای که حائز اھميت است اين است     

که در اين روش می بايد منطقه جغرافيای 
برای مثال . مصرف کننده را در نظر داشت

در مناطق  CHPاستفاده از روش 
کوھستانی گرانتر از مناطق غير 

زيرا که . کوھستانی با زمين ھموار است
اين روش احتياج به يک شبکه از لوله 
ھای آب گرم دارد که در مناطق کوھستانی 
با تغيير ارتفاع زياد می تواند مشکل زا 

زيرا که برای رساندن انرژی در . باشد
مناطق کوھستانی ھزينه پمپ کردن آن 

از آب گرم به مراتب گرانتر از  ميزان
در ضمن اينکه اگر . مناطق ديگر است

الزم به حفر اينگونه شبکه باشد در 
مناطق کوھستانی و سنگالخ به مراتب 
گرانتر از مناطق غير سنگالخ  تمام 

 . خواھد شد
 

  :استفاده از منابع ديگر
 
امروزه با تکنيک موجود نمی توان    

ا يک نوع منبع گفت که يک نوع توليد و ب
انرژی تمامی خواستھای ما را برآورد 

مخصوصا اگر بخواھيم سھم . خواھد کرد
زيانھائی که به طبيعت وارد می شود را 

برای ھمين می بايد از . ھم به حساب آورد
منابع مختلف بنا بر موقعيت جغرافيائی و 

در زير فنونی  . ميزان مصرف استفاده کرد
ان بيايند،  را که می توانند بکار اير

الزم به ذکر . فھرست وار مطرح می کنم
است که استفاده از گازھای طبيعی و نفت 

 .را در اين فھرست نمی آورم
 : استفاده از انرژی خورشيدی• 
O  روش مستقيم تبديل را می توان به دو

 :قسمت تقسيم کرد
تبديل مستقيم انرژی خورشيدی به   �
از در حال حاضر اين روش گرانتر . برق

 .روشھای ديگر است
تبديل مستقيم انرژی خورشيدی به گرم   �

روش بسيار خوبی برای توليد . کردن آب
و نسبت به روشھای . گرما و سرما است

در ضمن اين که . ديگر کم ھزينه تر است
انبار کردن انرژی توليدی حاصل از اين 
روش بسيار ارزانتر از روشھای ديگر 

 . است
O اين روش  در. روش غير مستقيم

انرژی خورشيدی برای گرم کردن يک 
مايع و تبديل آن به گاز و استفاده از اين 
. گاز در چرخش توربين مورد نظر است

اين خود به دو روش مختلف تقسيم می 
 شود 

سيستمھائی که در آن ماده گرم شده  �
توسط خورشيد برای گرم کردن بخار آب 
و چرخاندن توربين ھای بخار بکار می 

ضغف اين روش اين است که احتياج . رود
به آب دارد و در جاھائی که مشکل آب 
وجود دارد، سيستم می تواند گرفتار 

 .ضعف کم يا بيش بزرگی باشد
استفاده از موتورھای استينگر که ھوا  �

و يا گازی ديگر را گرم می کند و تناوب 
در گرم کردن و سرد کردن گاز، موتور 

نقطه . ی آورداستينگر را به چرخش در م
قوت اين روش احتياج به آب نداشتن 

و ضعف آن گران بودن آن نسبت به . است
 .روش توربينی است

 :استفاده از نيروی بادی• 
O استفاده از نيروی باد برای توليد برق. 
O  استفاده از نيروی مکانيکی باد برای

برای مثال . به حرکت درآوردن ادوات
 .تلمبه ھا

در حال حاضر  از دو : لهاستفاده از زبا• 
روش برای استفاده از زباله استفاده می 

 :شود
O  استفاده از زباله به عنوان سوخت در

ضعفی که اين روش . اجاقھای حرارتی
دارد اين است که از جمله نوکس يا دود 
زياد درست می کند و اگر اين نوکس 
تصفيه نشده به ھوا فرستاده شود 

اين . ھد آوردزيانھای بسياری به بار خوا
اشتباه را به مقياس بزرگتری کشور ژاپن 

برای . در دھه ھای گذشته کرده است
ھمين بسيار مھم است که نيروگاھھای با 
سوخت زباله می بايد مجھز به تصفيه دود 

 . حاصل از اين سوخت باشند
O استفاده از زباله برای توليد بيو گاز .

اين گاز می تواند به نوبه خود در 
اھھا و يا در وسايل نقليه مورد نيروگ

 . استفاده قرار گيرد
ھم . استفاده از مازاد انرژی کارخانه ھا• 

اکنون بخشی از گاز توليد شده در کارخانه 
ذوب آھن به عنوان گاز کوره ھای بلند 

اما سوای اين بخش . استفاده می شود
بزرگی از انرژی گرمای کارخانه ھا به 

است که  ھدر می رود و دليل آن اين
ساختار نيروگاھھای ما توان استفاده از 

بايد چنان چرخه . اين انرژی را ندارد
توليدی را پايه ريزی کرد که در آن مازاد 
انرژی  مراکز توليد که ازرش انرژی آن 
زياد نيست برای مثال فقط توان گرم کردن 

درجه را دارد قابل استفاده در  ٩٠آب تا 
ای اروپای در کشورھ. چرخه انرژی باشد

شمالی بسيار از اين روش برای گرم و 
حتی . خنک کردن اماکن استفاده می شود

می توان از اين ميزان انرژی با فن آوری 
 .خاص در توليد بخار استفاده کرد

در باال فھرست وار، آن روشھا و 
سوختھايی را آوردم که در مرحله توليد 
قرار دارند و در کشور ايران قابل استفاده 

عالوه بر اين بايد دائم در پيدا . تندھس
کردن روشھای جديد و بھتر کردن 

ھمانند . روشھای موجود کوشا بود
استفاده از انرژی گرمای زمين و يا 

 .استفاده از انرژی موج
 :انتقال 
يکی از مشکالت عديده شبکه برق    

رسانی ايران اين است که ظرفيت اين 
يزان و م. شبکه متناسب با احتياج نيست

اتالف انرژی در اين شبکه تناسب 

برای ھمين . تصاعدی با فشار برق دارد
روشھای ذکر شده در باال و روشھای که 
مورد نظر می خواھند قرار می گيرند می 

ديگر . بايد از فشار برق در شبکه بکاھند
از داليل باال بودن اتالف در شبکه برق 
رسانی اين است که بيشترين احتياج در 

برای . ين موقع سال رخ می دھدگرمتر
ھمين بيشترين فشار در فصل گرم بر روی 

دمای باال و . شبکه برق رسانی است
نوزيدن باد اتالف برق را در شبکه باال 

بنا بر يک تحقيق در سوئد . می برد
 ۵-اختالف ميزان نسبی اتالف در دماھای 

سرما و . به ده درصد می رسد  ٢٠+و 
نتقال می شود باد باعث خنک شدن خط ا

. که به نوبه خود اتالف را پائين می آورد
برای ھمين خواننده می تواند دريابد 
اھميت برداشتن بار سرد کردن امکان در 
فصل تابستان از دوش شبکه انتقال برق 
ٌ کم کردن فشار برق در شبکه و  و نتيجتا
کم کردن تصاعدی اتالف از شبکه برق 

يخ زدگی  البته عوامل ھمانند باران،. را
 . ھم تاثير در اتالف دارند.. خط انتقال، 

يک نکته ديگرکه کمک به پائين آوردن 
اتالف می کند اين است که قسمت نامفيد 

را از شبکه  reaktiva effectتوان 
  . پائين آورد

  :جمع بندی
  
جامعه ايران چه بخواھد و چه نخواھد    

نمی تواند اين الگوی مصرف انرژی را 
ھمانطور که در مقاله قبل . ادامه دھد

توضيح دادم، بزودی اين ساختار مصرف 
راه حل در ساختن . فرو خواھد ريخت

بيشتر نيروگاه اتمی و يا ساختن 
نيروگاھھا با ساختاری که درايران است 

بلکه راه حل، اول از ھمه . نيست
پايه . بازنگری در الگوی مصرف است

مصرف بايد چنان باشد که به آبادانی و 
ساختن طبيعت و جامعه کمک کند نه به 

سخت بر اين باورم . پيشخور کردن منابع
و ما بايد از استفاده . که اين شدنی است

بی چون چرای تکنيکھای موجود در 
توليد بيرون بيائيم و راه حلھای خود را 

در اين دو مقاله از . جستجو کنيم
تکنيکھای موجود سخن به ميان آوردم نه 

ه اين کار را  واجب می به اين خاطر ک
دانم، بلکه بدين خاطر که می خواستم  از 

ما جامعه جوان و . حداقل ھا صحبت بکنم
می توانيم ايران را . تحصيل کرده ای داريم

تا . مرکز نو آوری در تبديل انرژی بکنيم
ھم به مناطقی که شرايط آب و ھوائی 
ھمانند ما دارند کمک کنيم و ھم کمک 

آن غرور ملی . جامعه ھاباشيم برای ھمه 
را بايد باز يافت تا به کار خلق کردن 

به کار . بپردازيم نه به کار مونتاژ کردن
خلق کردنی بپردازيم که ھم طبيعت و ھم 
جامعه وھم نسلھای آينده از آن سود 

اين احساس غرور و بالندگی به . ببرند
عنوان يک انسان کجا و قول وزير نيروئی 

ی گويد ما برای توليد که بعد از سی سال م
!. برق روی شمع ھم حساب باز کرديم کجا

وزيری که با وقاحت مژدۀ توليد راکتور 
اتمی را بدھد که فقط با باز نگری در پيدا 
کردن راه حل برای چاھھای آبمان، می 

  .توانيم بی نياز از  توليد آن بشويم
  

---------------------------------------  
a   -   

http://barnameh-
ag.ir/portals/0/amar87/amarht
m/fasl2/f2p2.htm 
b -   

http://www.sarmayeh.net/Sho
wNews.php?27268 

مديرعامل سازمان بھره وری : فارس
متوسط مصرف سرانه برق «: انرژی گفت

کيلووات  ٢٩٠٠خانگی در ايران حدود 
ساعت بوده و اين به معنای اين است که 

توسط مصرف اين ميزان سه برابر م
حسين لوايی در گفت وگو » .جھانی است

متوسط مصرف «: با فارس اظھار داشت
 ٢٩٠٠خانگی در کشور سرانه برق 

کيلووات ساعت در سال است، در حالی که 
 ١٠٠٠متوسط مصرف جھانی انرژی زير 

 کيلووات ساعت است
c  -  مصاحبه مجيد نامجو با مساعد

  ٨٩فروردين  ٢٨صالحی به تاريخ 
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 ،   ستبدادابازسازي  لعوام
چه  ۵٧بعد از انقالب 

  )4(؟كساني بودند 
  

در حال حاضر گرسنگی، يکی از معضالت 
جامعه ايران شده است بطوريکه کارگران 

ما کارگر ھفت : تپه شعارمی دادند ھفت
  . گرسنه ايم گرسنه ايم/ تپه ايم

در زمانی که اکثر مردم ايران برای خريد 
شکل مواجه مايحتاج اوليه خود با م

ھستند و نيم بيشتر آنان در زير خط فقر 
مطلق بسر می برند، روز سوم مھر 

تمامی خبرگزاريھا اعالم می  ١٣٨٨
شرکت ھای وابسته به سپاه : دارند

پاسداران در بزرگترين معامله تاريخ 
بورس ايران، پنجاه در صد بعالوه يک، 
سھم شرکت مخابرات ايران را به ارزش 

  . رد دالر خريدندحدود ھشت ميليا
می  ١٣٨٨آبان  ١٨بی بی سی در 

چھل و پنج روز پيش، چند شرکت : نويسد
وابسته به سپاه پاسداران ايران به ھمراه 
ستاد اجرايی فرمان امام، موسسه زير 
نظر آيت هللا خامنه ای رھبر ايران، سھام 
ھشت ميليارد دالری شرکت مخابرات را 
   در غياب رقيب بخش خصوصی خريداری

از  یپول ھنگفت ينچن یپرداخت نقد. کرد
ساخته است و صدور چک  يداریکمتر خر

سھام  يدارانخر یمال يیمبلغ توانا ينبا ا
 ).١(دھد  یشرکت مخابرات را نشان م

از سھام مخابرات در قالب  يمین خريدار
 يانرا در پا يمتدرصد از ق ٢٠چک،  يک

 .پرداخت کرد یمھلت قانون
و  يهالب بعلت تصفکه بعد از انق ارتش

شده بود در  يفکشتار فرماندھانش ضع
 ياریشدن بس يستدوران جنگ با سر به ن

هللا  یاز فرماندھان وطن پرستش مثل ول
 يروو با ن... و یوجواد فکور یفالح

گذاشته شد  یسپاه به کنار يجیگرفتن تدر
در  ینظام یقو يرویو سپاه بعنوان تنھا ن

بعد از جنگ . يافتکشور حضور
 یرماندھان سپاه پاسداران که قدرت نظامف

 يتکشور را بدست گرفته بودند، با حما
 يداندر م یخامنه ا یعل يدو س یرفسنجان

 .يافتنداقتصاد حضور 
شد و  ينیخم ينجانش یخامنه ا وقتی

کل قوا را بعھده گرفته بود  یفرماندھ
را ندارد،  ينیدانست سواد خم یم یبخوب
هللا  يتاستادش مرحوم آ يکهبطور
ھشت سال بعد از رھبر شدن  یمنتظر
 ١٣٧۶رجب  ١٣ یدر سخنران یخامنه ا

ً به او گفت  يدمهللا مومن پرس يتاز آ: علنا
دھد؟،  یفتوا م رچطو) یخامنه ا(يشانا

است و  يشاندر دفتر ا ياناز آقا يکیگفت 
خامنه (  يشانا. دھد یبه سئواالت پاسخ م

. تامام اس یمن، فتوا یفتوا يدگو یم) یا
 يعنی ينا: يدافزا یم یمرحوم منتظر

شما . است يعهش يتمبتذل کردن مرجع
و حق  يستيدن يتدر حد مرجع) یخامنه ا(

بنا . یواس دررو  یب يد،فتوا بدھ يدندار
.... را مبتذل کردند يعهش يتمرجع ينبرا
 يناست که ما در ا یھائ يبتمص ينھاا

 یوقت ينعالوه برا). ٢( ينيمب یکشور م
رھبر شد خودش گفت  یخامنه ا یعل يدس

از  يکی. من مرجع خارج از کشور ھستم
که در قم  يرانطراز اول ا يونروحان
 ت،اس ياتح يدکند و اکنون در ق یم یزندگ
که صرف و  یکس: گفت یم يشپ یمدت

 یچطور ادعا م يسترا بلد ن ینحو عرب
 یخامنه ا. دھد؟ یکند که درس خارج م

به  یجاندانست که رفسن یم یباز بخوب
 يدو زد وبند با س یجعل یدروغ و با نامه ا

اورا رھبر کرده است و  ينیاحمد خم
خود نساخته  يناو را جانش ينیھرگزخم
طراز اول  يونروحان ومردم  يناست و ب

 . ندارد ینفوذ
قدرت خود، مجبور شد  يمبخاطر تحک او

کند و  يهتک يانمسلح ونظام يروھایبه ن
از  يشخود را ب يدارتش و سپاه با" گفت 

کنند و امکانات کشور در  یگذشته قو
 ينا). ٣" (درجه اول متعلق به آنھاست

 یجمھور ياستدوران مطابق بود با ر
 يخش ينا. یاکبر رفسنجان یعل يخش

 يازبه سپاه امت دشروع کر يدبھمراه س
عالوه  یدادن و سپاه در دوران رفسنجان

بر حفظ اسلحه و توپ و تانک خود وارد 
با گشاده  ينهزم يند شد و آنان در ااقتصا

ملقب به  یاکبر بھرمان يخش یدست
که بعد  یرفسنجان. روبرو شدند یرفسنجان
 ١٣٨٨خرداد  ٢٢ یانتخابات یاز کودتا

 جاتالش داشت خود را در صف مردم 
اش به  یجمھور ياستزند، در زمان ر

فرماندھان سپاه پاسداران اجازه داد تا 
ول و غارت ثروت ملک و ملت را چپا

 يرو غ یکمک مال يچگونهاو از ھ. يندنما
نکرد و چنان اعتبارات  يغبه سپاه در یمال
 یبه سپاه واگذار کرد که چگونگ یمال

در آن  يدشدن سپاه را با یغول اقتصاد
سرو  یب یرفسنجان. نمود جوزمان جست

 يانهو مخف یقانون يرصدا و بطور غ
و  ياریپروژه را از جمله آب ينچند یاجرا

مثل سد کرخه و راه و اتوبان  یسد ساز
را به  يرهمثل اتوبان ساوه و غ یساز

 .سپاه واگذار کرد
سپاه جھت نفوذ در  ی،در دوران رفسنجان 

شروع به  یو صنعت یمعامالت اقتصاد
قرارگاه خاتم . " کند یاحداث دو قرارگاه م

"  قرب یقرارگاه  بازساز" و" ياءاالنب
 ياءاالنبقرارگاه خاتم "  يکهبطور

 یبنائ يردر بخش ز یکالن یقراردادھا 
حجم . راه، سد و نفت و گاز دارد

 ١٨مجموعه حدود  ينا یقراردادھا
 ينا). ۴"(دالر اعالم شده است يلياردم

درصد بودجه سال  ١۴ يبمبلغ برابر قر
سال برنامه چھارم توسعه  يناول ١٣٨۴
 ١۵۵برابر با  ١٣٨۴بودجه  سال .  است

عالوه بر .  بوده است) ۵(ميليارد دالر
به سپاه اجازه داد تا  یرفسنجان یآقا ينھاا

ابند و نقش يدر واردات و صادرات دست 
از ھر گونه  ينکهکنند و بخاطر ا ينیآفر

معاف شوند به  یو گمرگ دولت یحسابرس
فرماندھان سپاه پاسداران کمک کرد تا 

خاص خودشان  یاسکله ھا و بندرگاه ھا
                                                                                                     .    را بنا سازند

اکبرناطق  یعل يخبعد از شکست ش سپاه
 يدس يروزیو پ ١٣٧۶در انتخابات  ینور

در  ی،جمھور ياستبه ر یمحمد خاتم
با  یخاتم یجمھور ياستدوران ر

ر اکثر ب یخامنه ا یعل يدس يبانیپشت
مسلط  گشت و  یاقتصاد يانھایشر

و  یفرماندھانشان از اعتبارات مال
 . بر خوردار شدند یھنگفت یاقتصاد
 ی،اصالح طلبان به زعامت خاتم حکومت

بازگرداندن سپاه به  یکوشش برا یبجا
و محصور کردن آنان در  يهمرز اول

چارچوب قانون، آنان را به امان خدا رھا 
مان فرماندھان سپاه ز ينکرده بود و در ا

تالش نمودند دولت را به تصرف خود در 
آنان شروع به نفوذ در قدرت . يآورندب
روز  ٩ھر  یو بقول خاتم ندکن یم ياسیس
تا  يدندد یاو تدارک م یبحران برا يک
ً خاتم يکهجائ  يدو حکومتش را تھد یعلنا
 یصفو يمرح يحيی يکهکنند، بطور یم

ششم مجلس  يسرئ یبه کروب ینامه ا
 ينخواھد که ا یکند و از او م یارسال م

 ينا. نامه در صحن مجلس خوانده شود
در مجلس  ١٣٧٨آبان  ٢١ يخنامه در تار
 ینامه او از کروب ينو در ا يشودخوانده م

از  یبرخ یافراط یخواھد تا رفتارھا یم
و اضافه  يدمجلس را کنترل نما يندگاننما
دام کند که مبارزه با خرابکاران و اق یم

سپاه  يفهوظ یانقالب اسالم يهکنندگان عل
 .پاسداران است

 يبھشتارد ۴ يخدر تار یجوان يدهللا سردار
در  يلنادر گفتگو با خبرگزارى ا ١٣٨٩
 يداتاقدامات سپاه در مقابله با تھد«مورد 

ً از « : گفته است» نرم دشمن ما مشخصا
به بعد که اصالحات در کشور  ٧۶سال 

را در سپاه  کردىيرو ينشکل گرفت، چن
که بخشى از فرماندھى سردار  يمدار

 ) ۶..... (صفوى را ھم شامل مى شود و 
که ورود فرماندھان سپاه  يماضافه کن بايد

 یدر دوران رفسنجان ياسیس يتدر فعال
 یمحسن رضائ يکهزمان. شروع شده بود

  یفرمانده کل سپاه پاسداران بود به ھمراھ
"  تھرانانصار حزب هللا" گروه ذوالقدر

" بنام  یا يهکند و نشر یم يجادرا ا
در . سازد یمنتشر م" ينالحس يالثارات

 ينکه مھمتر يجآنان از بس وراند ينا
سپاه بود، بمنظور  يافتهسازمان  يروین

 يتیو امن ياسیس یھا يطهنفوذ در ح
استفاده نمودند آن چنان که تا به  یبخوب

 يرون يناھداف خود از ا یامروز سپاه برا
 . بھره جسته است

ننشست و  یسپاه از پا ی،دوران خاتم در
را  یاقتصاد يانھایھمچون اختاپوس شر

سپاه  ی،به اعتبار. " از آن خود ساخت
و  يرانجنگ ا يانپاسداران پس از پا

از  يشب ی، اجرا١٣٨٢عراق تا مھر 
در کشور را  یپروژه سازندگ ١٣٠٠

وسعت حضور سپاه در ). ٧(بعھده گرفت 
 یخاتم وراندر د یاقتصاد یھا يتفعال

 ی،بنا بر برآورد" که  يافت يشچنان افزا
شرکت را در  ۵٠٠از  يشسپاه پاسداران ب

 يانیسال پا ٢٠٠۴دارد که در سال  ياراخت
 يلياردم ١٢دولت اصالحات، در حدود 

دالر سود  يلياردم ١/٩دالر فروش و 
 ).٨" (داشته است
در  و یسپاه که در دوران خاتم فرماندھان

از قدرت  یخامنه ا یعل يدظل توجھات س
در . برخوردارشده بودند يانیشا یاقتصاد

و  یقدرت نظام يگربهمرحله سپاه د ينا
 يککند و بعنوان  یاکتفا نم یاقتصاد

خواھان مصادره قدرت  ياسیحزب س
به اذن  ١٣٨۴در سال .  يشودم ياسیس
مجلس  يراول با تسخ یخامنه ا یعل يدس

را از آن خود کردند و  ھفتم قوه مقننه
نژاد را بر  یبزرگ احمد یسپس با تقلب

مسلط  ياسیسر کار آوردند تا بر قدرت س
 . کنند يررا تسخ يهشوند و قوه مجر

 یبود که رفسنجان یتقلب بقدر وسعت
طرف  ینگھبان ب یچون شورا: گفت
نخواھد کرد،  يدگیو به تقلب ھم رس يستن

 یوبکر.  برم یخدا م يشخود را ب يتشکا
در  یاز سکوت خاتم يتضمن عصبان

مصلحت  يصمورد تقلب، از مجمع تشخ
بزرگ حرف  ینظام کناره گرفت و از تقلب

 ید مجتبيتوسط س یرھبر يتزد که در ب
داده شده  يبترت یپسر خامنه ا یخامنه ا
 .است

 يونخود را مد يروزینژاد که پ احمدی
خود را از  یبود، وزرا يجسپاه و بس

 .  يدبرگز يتیامن -ینظام يروھاین
سپاه بعنوان  ١٣٨٨ یانتخابات یکودتا با

 یحکومت م يرانبر ا ياسیحزب س يک
دولت . کند و دولت را در دستان خود دارد

شبکه  يک يلکوشا است با تشک ینظام
خود را بر دو  يطرهو ھمه جانبه س يرفراگ

بخش  يعنی یجامعه مل يگربخش د
بگستراند و تنھا  یو اجتماع یفرھنگ
کودتا است که  مآن رھبر معظ يبانپشت
 .    ندارد يتیمشروع يهگونه پا يچھ

در  یسپاه پاسداران نقش مھم اکنون
بر  يهو بازار سرما یاقتصاد یھا يتفعال

عھده گرفته است و در اکثر معامالت 
از موسسات  يکیبزرگ بازار بورس نام 

 یوابسته به سپاه پاسداران به چشم م
بجز بانک تات، نمونه   یبرا. خورد

 يرانيانمھراقتصاد ا یگذار يهشرکت سرما
مخابرات، فوالد  اماز سھ یتاکنون بخش
 يز،تبر یتراکتورساز يرالکو،مبارکه، ا

 یگذار يهصدرا، تکنوتاز، شرکت سرما
 يانجابربن ح یداروساز ی،توسعه صنعت

کرده  يداریرا خر يگرو چند شرکت د
شرکت  ٨١٢از  يشسپاه با داشتن ب. است

 ١٧٠٠و  يرانثبت شده در داخل و خارج ا
و  يرانا یثروت مل ی،قرارداد دولت

 . را از آن خود ساخته است ايرانيان
سال  يستانصار حدود ب يدبانک جد" 
جنگ ھشت ساله با  يانو بعد از پا يشپ

عراق به عنوان صندوق قرض الحسنه 
خود را آغاز کرد  يتفعال ينانصارالمجاھد

نژاد به موسسه  یمدو در دولت محمود اح
 يلشد و اکنون در شرف تبد يلتبد یمال

 يک ين،عالوه بر ا. شدن به بانک است
به سپاه پاسداران  وابسته يگرد ینھاد مال

. شدن به بانک است يلآماده تبد يزن
مھر وابسته به  یو اعتبار یموسسه مال

به بانک را فراھم  يلمقدمات تبد يج،بس
به  يلتبد يزموسسه ن ينا یکرده و به زود

 ).٩" (شود یبانک م
 يرانسپاه ا یمال - ینظام يایسان ماف اين

 یعرصه ھا یرا قبصه کردند و تمام
مسلح  يروھایبه مھار ن يرانيانا یزندگ

که  ينجاستحال سئوال ا.  در آمده است
 ينیو غده چرک یغول مخوف ينچگونه چن
افتاده است و چه  يرانيانو ا يرانبه جان ا

قدرت  يهستون پا ينردند اتالش ک یکسان
تا مال مردم را  يندنما يجادرا ا دیاستبدا

مصادره و غارت کند و جان مردم را 
 . يرد؟بگ

را که سبب  یکرده ھائ يلتحص بجاست
را بسازند  ينیغده چرک ينشدند چن
 يآموزيمو از تجربه درس ب يمکن یشناسائ
غده ھا را  يندر ادامه تجربه ا يمتا بتوان

 يرد،انجام نپذ یکار يناگر چن .يمبه خشکان
قدرت بعد از  یھا يهبه ضرورت ستون پا

 یم یبازساز یا يخواھانهھر جنبش آزاد
 .يشودبنا م يدیشوند و مجدداً استبداد جد

قدرت،  يدجد یھا يهستون پا يجادا بدون
تواند شکل  ینم يدجد یقدرت استبداد

 یوعوامل استبداد مذھب يانبان. يردبگ
بودند که ستون  یآنان يدبدون ترد ينیخم
 ياکردند و  یقدرت را بازساز یھا يهپا

بوجود آوردند و امروز در ھر مقام و 
به  يربس خط يتیباشند مسئول یمکان

ھستند که  یگردن آنان است و آنان کسان
بودن در  يمبه قدرت و سھ يدنرس یبرا

 یکه استقالل و آزاد يرانملت ا يدآن به ام
 .يدندورز يانتبود خ یو عدالت اجتماع

هللا  يت، آ١٣۵٨ماه  يبھشتارد دوم
سپاه پاسداران "  يسفرمان تاس ينیخم

" را با ھدف " يرانا یانقالب اسالم
چرا؟ . صادر کرد" از انقالب یپاسدار

 یاستبداد نم يدبدان خاطر که قدرت جد
 يدجد یھا يهستون پا يجادتوانست بدون ا
 يزدانسرھنگ پاسدار . يردقدرت شکل بگ

 : يدگو ینه ميزم يندر ا یلجال
 ييرانقالب تغ يژگیو ينتر یاز اساس يکی

قبل  ياسیمختلف نظام س یدر ساختارھا
از انقالب است تا بتواند با استقرار 

 یروند استقرار ساختارھا يدجد ینھادھا
انقالب  يدئولوژیاصول و ا يهبر پا يدجد

به عنوان  ينیامام خم. را بوجود آورد
از انقالب  یمنظور پاسداررھبر انقالب به 

 ياسیو س يتیمختلف امن ابعاددر 
سپاه پاسداران را در فاصله  يسدستورتاس

..... پس از انقالب صادر کرد یکوتاھ
)١٠.( 

از : يسدنو یم یاسناد اسالم مرکز
نخستين روزھاي پيروزي انقالب اسالمي 

بنا به فرمان حضرت امام  ١٣۵٧در سال 
نان انقالبي و عده اي از جوا) ره(خميني 

پيروان راستين حضرت امام، نھاد مقدس 
. سپاه پاسداران را پايه ريزي نمودند

در دوم ) ره(حضرت امام خميني 
طي فرمان به شوراي  ١٣۵٨ارديبھشت 

انقالب اسالمي رسما تاسيس اين نھاد 
سپاه در دوران . مقدس را اعالم كردند

صرفا نيروي شھري به حساب مي , تشكيل
توجه به شرايط خاص انقالبي  آمد كه با

, در جامعه و پراكندگي قواي انتظامي
ماموريت حفظ نظم عمومي را عھده دار 
شده بود و در مقابل ضد انقالب و منافقان 

با اوج گيري . به مبارزه مي پرداخت
دسيسه ھاي دشمنان و گروھك ھاي ضد 
, انقالب در نقاطي چون كردستان 

براي , انسپاه پاسدار, خوزستان و گنبد
مقابله با آنھا بسيج شد و خصوصا در 
كردستان ھنگامي كه شورش ھاي 
مسلحانه در نقاط كوھستاني كردنشين 
متمركز شد، سپاه به طور جدي مقابل 

با . اشرار و ضد انقالب صف آرايي كرد
شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران، 
سپاه پاسداران بزرگترين افتخار خود را 

د ھمه موانع در كنار رقم زد و با وجو
به مبارزه عليه رژيم بعثي ... ارتش و 
پس از جنگ تحميلي نيز سپاه . پرداخت

عالوه بر فعاليت ھاي رزمي و دفاعي و 
آموزشي در عرصه ھاي مختلف سازندگي 
از جمله سد سازي، راھسازي، پروژه 
ھاي كشاورزي، توليد قطعات صنعتي و 

اگر  سپاه پاسداران. حضور فعال دارد... 
چه ھويتي نظامي دارد اما نظاميگري در 
واقع يك بعد از ابعاد ھويت مقدس اين 

مردمي است و طبق اصل  -نھاد مكتبي 
قانون اساسي، سپاه پاسداران  ١۵٠

وظيفه نگھباني از انقالب اسالمي و 
دستاوردھاي آن را در ھمه شرايط دارد و 
در ابعاد مختلف معنوي، نظامي و علمي و 

مت نظام اسالمي مي باشد در خد... 
)١١ .( 

 يدقدرتمداران جد. ھدف روشن است پس
حفظ قدرت خود و خلع سالح  یبرا

و  يراننقاط ا یوسرکوب مردم در تمام
بدست آمده بعد از انقالب  يھایآزاد ینابود
سانسور و خفقان و تارومار کردن  يجادو ا

 يازمسلح ن يروین يکخود به  ينمخالف
به اھداف خود نائل داشتند تا بتوانند 

 یپاسداران انقالب اسالم پاهآنان س. شوند
 .را بنا ساختند

 یغول مخوف را چه کسان ينا -١ 
و  ياسیس يروھایبرخورد ن -٢ساختند؟ 

 يرون ينآن دوران به ا یکرده ھا يلتحص
در  یچه کسان ياریسپاه به  -٣چه بود؟ 

فعال بوده  ۶٧کشتار اوائل انقالب تا سال 
 است؟
 یھا يتپاسخ به سئوال اول، روا برای
 يلیاردب ینقل شده است از موسو یمختلف

تا عباس  یگرفته تا جواد منصور
 يقمحسن رف ی،محسن رضائ ی،دوزدوزان

و  یمحمدغرض يزدی، يمدوست تا ابراھ
 ينا يناز ب.... . محسن سازگارا و تا

 .کنم یرا نقل م يتچھار روا ياتروا
 روايت محسن رفيق دوست   - ١
دوست، اولين و تنھا وزير  رفيق سنمح

 ی،سپاه، در سالگرد صدور فرمان خمين
با  یتاسيس  سپاه، در گفتگوئ یبرا

با " سپاه پاسداران یناگفته ھا" عنوان
: يدگو یشھروند امروز م یھفتگ يهنشر

تشكيل نيرويي براي انقالب، از قبل از 
اولين كسي كه آن را . پيروزي، مطرح بود
شھيد محمد منتظري  مطرح كرد، مرحوم

ايشان . ھنوز امام به ايران نيامده بود. بود
يك روز به مدرسه رفاه آمد و به دوستان 
گفت كه بايد يك نيرو براي انقالب تشكيل 

 .بدھيم
تا اين كه يك روز كه : خاطرنشان كرد وی

بود، من در  ١٣۵٧احتماال نھم اسفند 
كارھا را انجام . مدرسه علوي بودم

حوم شھيد بھشتي، جلوي مر. دادم مي
. ھاي مدرسه علوي من را صدا كردند پله

مرحوم شھيد مطھري، آقاي 
رفسنجاني، مقام معظم رھبري و  ھاشمي

. اردبيلي نيز حضور داشتند آقاي موسوي 
گفتند االن آقاي الھوتي حكم تشكيل سپاه 

) ره(را زير نظر دولت موقت از امام
رو شما كارھاي اينجا را رھا كن ب. گرفت

ايشان گفت كه . گفتم كجا ھستند؟. به سپاه
من . اند آباد جمع شده در پادگان عباس

آقايان محسن سازگارا، حسن . رفتم
جعفري، علي فرزين، ضرابي، صباغيان، 

من . منفرد آنجا بودند تھرانچي و دانش
گفتم . شناختم و آنھا ھم من را آنھا را مي
 سپاه قرار است اينجا تشكيل. سالم عليكم

روي كاغذي نوشتم . شود؟ گفتند كه بله
محسن  -يك. سپاه پاسداران تشكيل شد

ھم  یافراد: يدافزا یاو م.  رفيقدوست
چون  یافراد. آمدند و به سپاه ملحق شدند

 یو محمدرضا طالقان یمھندس غرض آقای
 یاصغر صباغيان، آقا ی،طالقان یپسر آقا
ناصر آالدپوش، محمودزاده  و  ی،بشارت
) ...١٢(. 
 : يزدی يمابراھ يتروا - ٢
"  ين،مبارز"  یخبر يگاهگزارش پا به

امور خارجه دولت  يروز يزدی، يمابراھ
نھضت  یفعل يرکلموقت بازرگان و دب

به  یھفتگ يهنشر يکدر گفتگو با  ی،آزاد
 -  ١٣٨۶شھريور   ٢٠سه شنبه   يختار
سپاه  يل، درباره تشک٢٠٠٧سپتامبر  ١١
» ...يمخواھ  ینم يزهما جا«عنوان  ينبا ا
) یانقالب اسالم يروزیپ دایدر ابت: گفت
بر عھده من ) یگارد مل يروین يلتشک

را به نام سپاه  يرون ينگذاشته شد و من ا
 یرا ه انداز یپاسداران انقالب اسالم

شد،  يادآور ينھمچن يزدی، يمابراھ.  کردم
 یو آقا یمثل مرحوم بھشت یافراد«

(  يرون ينقصد داشتند ا يلیاردب یموسو
  حزب  ینظام یرا به بازو) سپاه پاسداران

  
  

 16در صفحه 
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استبداد، عوامل بازسازي 
ــالب   ــد از انق ــه  ۵٧بع چ

  )4( ؟كساني بودند
  

کنند و به صراحت  يلتبد یاسالم یجمھور
 یدر جلسه ا یکردند و حت يانآن را ب يزن

را  یمحمد منتظر يدبه ما گفتند که با
 یو.»يدکن نييسپاه تع یبعنوان فرماندھ

شورا با حضور سرھنگ  ينا«: افزود
از ستاد مشترک ارتش و خودم به  يرجیا

دولت موقت و سه نفر  يندهعنوان نما
 يست،آن ھا در خاطرم ن یکه اسام يگرد

 یمھندس توسل یشد و من از آقا يلتشک
نامه و اساسنامه سپاه  ييندعوت کردم تا آ

  کارھا شد و  ينباالخره ھم  ا. يسدرا بنو
» .سپاه شدند یآن پنج نفر ستاد ھماھنگ

آن جلسه پنج نفره را  يلزمان تشک یو
 تچند روز پس از انقالب در دفتر نخس

 ). ١٣(عنوان کرد يریوز
روزنامه : یمحمد غرض يتروا -  ٣

شنبه اول  يکدر شماره روز  یاعتمادمل
مھرماه خود به مناسبت ھفته دفاع مقدس 

  .ددار »یمحمد غرض«با  یا مصاحبه 
درباره  یمحمد غرض: یمل  اعتماد

 یخوزستان كه اولين استاندار یاستاندار
و نقش خود در  در زمان جنگ است 

 یم ب اسال سپاه پاسداران انقال یگير شكل 
او در اين مصاحبه . كم تر سخن گفته است

كه خدمت حضرت امام  رفته  یا به جلسه 
تشكيل سپاه گرفته و  یكه برا یو مجوز
سپاه  یآن درباره فرماندھ ازپس اتفاقات 
 یطبقه دھم سازمان مل. كند  یاشاره م

است كه اين روزھا  یزمين و مسكن جاي
 .گذراند  یدرآن روزگارم یغرض
سپاه چه  يریشما در شکل گ: یمل اعتماد
 يد؟داشت ینقش

خدمت  ۵٧بنده در اواخر سال :  غرضی
 يلتشك یبرا یحضرت امام رفتم و مجوز

ه محض اين كه اين مجوز ب. سپاه گرفتم
صادر شد، دولت موقت و بقيه درگير 

كه افتاد اين بود كه  یاولين اتفاق. شدند
. دھيم  یدولت موقت گفت ما سپاه تشكيل م
و  یيزد یمن فرمانده سپاه بودم اما آقا

دوستانشان ما را برنتابيدند و خودشان 
فرمانده تعيين كردند و ما به تدريج فاصله 

 . گرفتيم 
 یفرمانده تعيين شده چه كس: یمل تماداع

 بود؟ 
 یيك مدت یيزد یبه نظرم آقا: غرضی

كه من فرمانده  یزمان. مسئوليت داشت
دانش منفرد درآن جا ماموريت  یبودم آقا

. كردند  یداشت و آن ھا بيش تربا او كارم
جمھور شد،   صدر رئيس یھم كه بن یوقت
يك اتفاق . را فرمانده كردند یرضاي یآقا

ابوشريف  یديگرھم افتاد و آن اين كه آقا
ابوشريف من را . من گذاشتند یجا بهرا 
كه آمد و ديد من در  یشناخت و زمان  یم

ام، رفت  سپاه نشسته  یاتاق فرماندھ
رگبار شنيدم،  یبيرون و يك دفعه من صدا

آمدم بيرون و ديدم ابوشريف كف زمين را 
من فھميدم . به رگبار بسته است

 .است كه شما  برويد   منظوراين
نقل شده كه ھمراه شما در : یمل اعتماد

  یاز جمله آقا یجلسه با امام، افراد ديگر
 اند؟  دوست ھم بوده  رفيق 
من رفتم خدمت حضرت امام و : غرضی

دوست و  رفيق   یاما آقا. ديگران نبودند

تمايل داشتند كه فرمانده  یافراد ديگر خيل
فرزندان  یاجراكه م یمن تا زمان. باشند
 . رخ داد در سپاه بودم یطالقان... آيت ا
  ھا و نقل  اما در مصاحبه: یمل اعتماد
 یفرمانده سپاه قبل از آقا ۴ھا، نام  قول 

 یشود و نام آقا یعنوان م یمحسن رضاي
به عنوان اولين فرمانده سپاه  ی،منصور
 از شما نيست؟  ینام یشود ول  یبرده م
ودم و دراتاق من فرمانده ب:  غرضی
نشسته بوديم كه شھيد محمد  یفرماندھ
 یو آقا یھاشم  یبه ھمراه آقا یمنتظر
خواھيم   یآمدند و گفتند م یمنصور

گفتم فرمانده كه . فرمانده تعيين كنيم
 یھشت نفر - داريم، اما به ھر حال ھفت

 یھاشم  یدر ھمان جا جمع شدند و آقا
را به عنوان  وریكرد و منص یگير یرا
من ديدم كه ھدف . انده انتخاب كردندفرم

رفتم خدمت . آنان برداشتن من است
حضرت امام و گفتم كه آقايان نظرشان اين 

فرمانده   یمنصور یبوده است كه آقا
 یحضرت امام گفتند منصور. شوند

 .! كيست؟ من گفتم از آقايان بپرسيد
 محسن سازگارا  يتروا - ۴

از  يکیاست که  یسازگارا، مدع محسن
. گذارسپاه پاسداران است يانطراحان و بن

بنام سپاه و سه  یاو در سلسله مقاالت
 :يسدنو یانحراف م
 ۵٧که در ماه آبان سال  يدآ یم بخاطرم

بار  ينفرانسه، نخست یدر نوفل لوشاتو
فکر مطرح شد که چون ممکن است  ينا

 يدبه درازا بکشد، با یدوره مبارزه انقالب
کس  يچھ. ودب یارتش مردم يکبه فکر 
. انقالب نداشت يعسر يروزیاز پ یتصور

 يشکوبا پ يا يرتر مدل انقالب الجزا يشب
به . یدوره جنگ طوالن يکو  بودچشم ما 

 یارتش مردم يک يلفکر تشک يلدل ينھم
و سپس  يکآموزش تئور. مطرح شد

و اروپا و  يراناز ا يیکادرھا ینظام
اتاق در  يکمن . آغاز شد يکاآمر

دھکده نوفل لوشاتو اجاره مھمانخانه 
از آن  یدو نفر، کس يکیکردم که جز 

خودم درساختمان باغ . نداشت یاطالع
و آن  يدمخواب یم يگرانھمراه د يبس

 يکاتاق را به کالس درس آموزش تئور
صادق قطب  یبا ھمکار. يمکرده بود يلتبد

و  یمھندس غرض یآقا يززاده و سپس ن
 ينت چنداز دو کانال متفاو يشاندوستان ا
 يانهبه خاورم یآموزش نظام یگروه برا

آن ھا پس  یتمام يبااما تقر.  اعزام شدند
.  باز گشتند يرانانقالب به ا يروزیاز پ
روز  یانقالب، در فردا یبرق آسا يروزیپ
ما را  ١٣۵٧بھمن ماه  ٢٣ يعنی يروزیپ

اول آن که . مواجه کرد یبا چند سئوال جد
دم مر يانپخش شده درم یسالح ھا
شود و تحت قاعده  یجمع آور يدچگونه با
که بتوان درکوتاه  يردقرار بگ یو قانون

را به  يتامن وزمان، نظم  ينتر
روز بيست وسوم ..... . کشوراعاده نمود؟

رفت  یخمين ینزد آقا یالھوت یبھمن، آقا
سالح  یجمع آور یبرا یو از ايشان حکم

ھم تنظيم  یاعالميه ا. تھران گرفت یھا
 یبارھا از راديو تلويزيون ملشد که 

کشور پخش شد و از مردم خواسته شد تا 
برده  گانھارا که از پاد یسالحھا و اموال

. بودند به باغشاه آورده و تحويل بدھند
از دبيرستان  یالھوت یمن به ھمراه آقا

رفاه عازم باغشاه شدم و در آنجا ظرف 
 یسالح ھا یيک ھفته ضمن جمع آور

پاه پاسداران انقالب شھر، طرح تشکيل س
اين اسم ھم . کرديم یراھم نھاي یاسالم

 هبود ک یمھندس محمد توسل یپيشنھاد آقا
مھندس بازرگان  یبعد در دولت آقا یکم

. تھران را پذيرفت یمسئوليت شھردار
)١۴( 

خواھم گفت کدام  يگرد ینوشتار در
درست است و  يلیچرا و به چه دل يتروا

ئواالت ھم س يگرتالش خواھم کرد به د
 يلاز تحص یپاسخ دھم تا نشان دھم برخ

قدرت دوست چگونه خود با  یکرده ھا
استبداد شدند و  یدست خود عامل و بان

 .بر سر مردم آوردند یچه بالھائ
 يدباش يروزو پ سرافراز

Fa_rastgou@yahoo.com  
  
 

ه قبل از مقال ی،در شماره قبل: پوزش
 یانقالب اسالم يهنشر یبرا يراستاریو

 یارسال شده بود که در آنجا به اشتباه آقا
را جزء باند آخوندھا قلمداد کرده  یھادو
 يشانا. کنم یم يحغلط را تصح ينا. بودم

 يرانياناوالً معمم نبوده است و دوماً جزء ا
که  تبوده اس يشیوطن پرست و آزاد اند
او  ينیخم ينی،خم بعلت مخالفت با اعمال
گذارد تا  یکنار م یرا از سمت دادستان

 یو محمد یمثل قدوس یبتواند از افراد
  .يداستفاده نما يالنیگ
١( 

http://www.bbc.co.uk/persian/
business/2009/11/091109_ka_ir
antelecom_sepah.shtml  

٢(  
http://www.youtube.com/watch
?v=PnNJ93Qju7A&feature=re
lated 

 ١٣۶٨بھمن  ٢۵ ی،ھوائ يھانک) ٣
۴(  

http://www.bbc.co.uk/persian/
business/2009/09/090923_ka_b
ankansar_sepah.shtml 

و وابسته به  یژاله وفا، بودجه انفجار) ۵
  بخش دوم – ١٣٨٧ يزنفت و نظارت گر

۶( 
http://www.facebook.com/note.
php?note_id=379504202986&c
omments&ref=mf  

فرمانده وقت سپاه  یکنفرانس مطبوعات)٧
 يحتشر یبرا یصفو يمسرلشگر رح
سپاه پاسداران پس از  یخدمات سازندگ

 يتبرگرفته از سا يلیجنگ تحم يانپا
 ی،اسد يد، از جمش١٣٨٢مھر  ٩بازتاب 

  يوزن يا، گو...برآمد سپاه پاسداران
٨( 

http://news.gooya.com/columni
sts/archives/096020.php  

٩( 
http://www.bbc.co.uk/persian/
business/2009/09/090923_ka_b
ankansar_sepah.shtm 

١٠(  
http://www.sepahnews.com/sho
wnews.Aspx?ID=e2b2b760-
0ea2-476a-95b8-dbede8e7c959 

١١(  
http://www.irdc.ir/fa/calendar/
19/default.aspx 

١٢(  
http://shahrvandemroz.blogfa.
com/post-490.aspx 

١٣(  
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کودتا بود یا برکناری 
  قانونی؟

  
  
: ، قوه قضائيه بودبه غير از مجلس - 

آقاي خميني، با نقض قانون اساسي، دو 
تن را به رياست ديوان كشور و 

در توجيه . دادستاني كل منصوب كرد
چون اين دو را مي : كار خود نيز گفت

شناختم، نياز به نظر مشورتي ديوان 
چون بنابر قانون !. كشور نداشتم

اساسي، رئيس جمهوري مجري قانون 
خاطر نشان كردم كه  اساسي بود، به او

قانون، نظر مشورتي ديوان كشور را 
الزم دانسته است و منصوبان او مي بايد 
واجد صفاتي باشند كه قانون اساسي 
مقرر مي كند و اينها فاقد اين صفات 

طرفه اين كه اين دو صاحب . هستند
مقام غير قانوني، يعني آقايان بهشتي و 
موسوي اردبيلي، به مأموران سركوب، 

نوان قاضي دادند و با نقض قانون، ع
سه عضو : دست بكاري شگرف زدند

ديگر شوراي قضائي را با رأي اين 
و اين . كردند» انتخاب«مأموران، 

» حقوقدان«تن  6شوراي غير قانوني، 
را براي عضويت در شوراي نگهبان 

عملكرد آن شورا را . معرفي كرد
مطالعه كنيد تا مطمئن شويد نقش آن 

فظ قانون اساسي كه شورا نه ح
همكاري با كودتاچيان در تجاوز به 

بدين قرار، . قانون اساسي بوده است
يك شوراي عالي قضائي غير قانوني و 

قالبي و » نماينده«مجلسي، با فراوان 
يك شوراي نگهبان باز غير قانوني، 
رئيس جمهوري منتخب مردم ايران را، 
بدون اين كه به او حق دفاع بدهند، 

و اين كار را با خونين ترين و بركنار 
در . جنايت بارترين روشها، انجام دادند

صورت ظاهر، براي رئيس جمهوري، 
برابر نمايندگاني كه بر ضد او سخن 

اما، در . مي گفتند، وقت قائل شدند
عمل، آقاي هاشمي رفسنجاني، در 

امام : خرداد، مي نويسد 24يادداشت 
 از خوانده شدن بيانيه آقاي بني صدر

وقتي بيانيه او . در مجلس انتقاد كردند
كه شامل هشدارهائي بود كه، از بخت 
بد، واقعيت جستند، نبايد خوانده مي 

 و آقاي غضنفرپور كه آن بيانيه راشد 
خواند، به زندان برده شد و بنا 
برگزارش نماينده كميته حقوق بشر 

كه از ايران و  –سازمان ملل متحد 
سخت  –زندان ها ديدن كرده بود 

ممكن بود رئيس  چگونه شكنجه شد،
ساعت از خود دفاع  5جمهوري بتواند 

كند؟ بخصوص كه دادستان انقالب او 
او را محكوم » قاضي شرع«را احضار و 

بار اعدام مي دانست و يك  7به 
نماينده مجلس، آقاي سالمتيان، بخاطر 
اظهاراتش در مجلس، آماج گلوله يك 
پاسدار مجلس شد كه به هدف 

حكم عزل از «از زمان صدور . نخورد؟
، روزها، به محل »فرماندهي كل قوا

سكونت او و خانواده اش، نارنجك 
خرداد، هنوز  30در . پرتاب مي كردند

رئيس جمهوري عزل نشده، همسر او، 
سوار بر خودروي برادرش و در حال 
رفتن به خانه برادر، توسط افراد مسلح 

ائي تحت امر آقاي هادي غفاري، شناس
آقاي موسوي اردبيلي . و دستگير شد

اعتراف مي كند كه او قصد داشته 
است همسر بي گناه رئيس جمهوري را 
در زندان نگاه دارد تا رئيس جمهوري، 
. ناگزير شود خود را معرفي كند
. مشاوران او را كه يافتند توقيف كردند

شهيدان، حسين نواب صفوي و رشيد 
يرا صدرالحفاظي را اعدام كردند ز

آقاي محمدي گيالني آنها را بيش از 
آن مطلع يافته بود كه بتواند زنده شان 

اطالع آنها از معامله پنهاني . بگذارد
كودتاچيان با دستگاه ريگان و بوش 

مسعودي مشاور حقوقي او را . بود
برادر بزرگ رئيس . اعدام كردند

جمهور را، كه تا نصب غير قانوني 
ن كشور جانشينش، دادستان كل ديوا

. بود، توقيف و مورد آزار قرار گرفت
فرزند او زنداني و از جمله شكنجه 

  ... شد و» اعدام مصنوعي«
مي بينيد هيچ روا نيست كه منطق      

صوري را روش كردن و به ديدن 
بسنده  –آنهم بي تأمل  –صورت قانون 

كردن و جنايت كارانه و خائنانه ترين 
بنا ، »عزل رئيس جمهوري«كودتا را 

  . بر قانون، تصور كردن
شرحي كه خوانديد، بر شما روشن       

مي كند كه هدف كودتا، شخص بني 
زيرا اگر هدف شخص او . صدر نبود

بود، سلب حق حاكميت از مردم، از 
راه تحميل رئيس جمهوري و 

و درپيش گرفتن روند » نماينده«
واليت مطلقه فقيه، امري دائمي نمي 

دمي كه به دادن گشت و، هم امروز، مر
رأي در محدوده واليت مطلقه فقيه تن 
داده اند، چنين خونين سركوب نمي 

اميدوارم شما را مطمئن كرده . شدند
يم كودتاي ژيم حاكم، رژام كه ر

دائمي بر ضد حق حاكميت مردم 
و مي دانيد بدين خاطر .  ايران است

يم كودتاي دائمي است و ژيم ،رژكه ر
  :ستبا حيات ملي در تضاد ا

بلحاظ كودتاي دائمي رادنباله،در
مي  دائمي حيات ملي، مطالعهتهديد
  .كنم

  
سير تبديل سپاه پاسداران 

  ...نظامي -به مافيايي مالي
  

، سپاه و "آموزي و توسعه بسيج دانش
موزش آبسيج  در پی آن  ھستند که نظام 

ورندو آو پرورش را تحت اداره خود در 
نھای دانشجويی ھمچنين با تشکيل انجم

بسيجی، سپاه در صدد است از راه 
سازمانھای مختلف ھم به سرکوب  
دانشگاھھا و ھم به تالش برای مھار آنھا 

در قلمرو فرھنگ نيز در پی مھار . بپردازد
و اداره صدا و سيما و بخشی از 

  .مطبوعات رژيم ميباشد
با توجه به اين امور، ديگر سپاه يک      

. ف مشخص نيستنيروی نظامی با ھد
يک سازمان چند وظيفه ايست که گمان 
می برد با ايجاد يک شبکه تارعنکبوتی 
می تواند جامعه ملی را در ھر چھار بعد 
سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی 

آلت دست سپاه و وسيله اين . مھار کند
ناتوان و بی لياقتی » ولی فقيه « مافيا نيز 

عه و نه در است که نه تکيه گاھی در جام
  .بنياد دينی و نه در بنيادھای سياسی دارد

جنبش مردم ايران در اوج ضعف و 
وابستگی نظام واليت فقيه صورت گرفته 

مالی  - قبل از اينکه مافيای نظامی. است
سياسی ايران -آخرين رمق حيات اقتصادی

را از بين برد، خجسته است که مردم 
يی ايران  با ادامه جنبش خود، نظام مافيا

و فاقد ھر گونه مشروعيت حاکم را که از 
درون از زيادت فساد پوسيده است را  با 
يک نظام حقوقمند مردم ساالر و درخور 

 .خود جايگزين نمايند
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