
  

يمژگاه مي شويم كه رآاز مهمترين مسائلي ،در فصل اول:دو فصل اول اين مجموعه شامل اطالعات مهمي هستند:انقالب اسالمی
بنا  ،قدرت اسلحه بدستها در قم گوياي سلطه عنصر مسلح بر عنصر روحانينمايش . نها روبرو استآمالي با  –مافياهاي نظامي 

يم در صورت مرگ خامنه اي و مسئله يارانه ها و مسئله رابطه با ژينده رآمسئله . مراسم مرگ و دفن واليت فقيه شد ،براين
همه  ،ه رو در روي يكديگر ايستاده انديم كژبر سر پرونده اتمي و موقعيت سپاه و گرايشهاي ر 1+ 5امريكا و گفتگو با كشورهاي 

  .نها را پيچيده تر كرده استآ ،ورده و به جاي حلآيم پديد ژمسائلي هستند كه ر
دو  ،در اين قسمت. يم مافياها را تشريح مي كندژقسمت دوم گزارشي را مي خوانيد كه روياروئي مردم با ر ،در فصل دوم      

جهت  ،نندآيگري جريان اتحاد كه مردم و گرايشهاي سياسي جانبدار مردم ساالري در يم و دژيكي جريان تجزيه در ر ،جريان
  .يابي تحول جامعه ايراني را به روشني نشان مي دهد

يا مطبوعاتي مي پردازيم كه نه به قدرت دولتي وابسته اند و نه به شركتهاي » ركن پنجم«به اهميت نقش  ،در فصل سوم     
ركن . نها گذاشته اندآگاه كردن مردم از آكار خود را بر عبور از ديوارهاي سانسور و يافتن حقايق و  بزرگ تعلق دارند و بناي

مدند و كارشان آنها در آوسائل ارتباط جمعي بود كه توسط مراكز قدرت سياسي و مالي خريداري شدند و به استخدام  ،چهارم
نقش ويكيليك  ،در همين فصل. زگار با منافع اين مراكز استنها با دروغهاي ساآعمده از راه پوشاندن  ،سانسور حقايق

)(wikileak يم عراق و قواي امريكا ژدر باره جنايت ر ،و حقايقي از نظر خوانندگان مي گذرد كه اسناد سري وزارت دفاع امريكا
  .را گزارش مي كنند ،و انگليس

ن و آدر باره پيدايش القاعده و شبكه مالي و تروريستي قسمت اول تحقيقي به نظر خوانندگان مي رسد  ،در فصل چهارم     
بخصوص مي بايد مورد توجه همه ايرانيان قرار  ،اين فصل. و خانواده هاي حاكم در پيدايش و رشدش BCCIنقش سيا و بانك 

  .كثر برساندمالي به حدا  –نها را نسبت به سازمانهاي تروريست و نيز دولت تروريست مافياهاي نظامي آبگيرد و حساسيت 
خبرهاي تجاوزها به  ،و در فصل ششم. اله وفا را در باره قانون هدفمند كردن يارانه ها را مي خوانيدژدر فصل پنجم نوشته      

  : حقوق انسان را مي يابيد
  

 4در صفحه  

خرداد، بمناسبت صدو بيست وھشتمين  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )١٢( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

نفت بين المللي و «  پنتر در نوشته خود بنام  . اس . ديويد  ◀
در دهه قبل از جنگ جهاني اول، « : نويسد مي»  امنيت ملي

هنگامي كه نيروهاي  دريائي قدرتهاي بزرگ به سردمداري 
بريتانياي كبير و اياالت متحده، سوخت اصلي خود را از ذغال به 

نفت به صورت عامل مهمي در قدرت  نظامي در . نفت تغييردادند
بر نحوه نقش نفت در جنگ جهاني اول اثري چشمگير و دير پا . آمد

، نيروي  1917طي  سال . نگرش دولتها به صنعت نفت گذاشت
دريايي بريتانياي كبير و ارتش فرانسه بارها به علت كمبود شديد 
نفت در معرض فلج شدن قرار گرفتند و هر دو كشور براي تامين 

اما . نفت مورد نياز خود فوراً به اياالت متحده آمريكا روي آوردند
ن بخاطر عدم دسترسي به چنين كمك خارجي عمليات نظامي آلما

و كمبود نفت در لحظات حساسي از جنگ، دچار نقص و نارسائي  
گرچه نيروي دريائي قدرتهاي بزرگ نقش نسبتا كوچكي  در . گشت

جنگ جهاني اول بازي  كرد، معهذا دسترسي به نفت به صورت 
ي تازه به عالوه پديده ها. پيش نيازي براي قدرت دريائي باقي ماند

پيما و زير ادر اين جنگ مانند تانك، انواع وسائل موتوري، هو
  .دريائي همه با نيروي نفت به حركت در مي آمد

در كشمكش براي دسترسي به نفت، بريتانيا و اياالت متحده     
پس از جنگ اول، نيروهاي . امتيازات قابل مالحظه اي داشتند

ين نيروهاي دريائي جهان دريائي بريتانيا و اياالت متحده بزرگتر
  خیز  به همين دليل هردوكشور امكان دسترسي به مناطق نفت.بودند

  13در صفحه  

  فريد راستگو
 )2(انقالب فرهنگي،ابزار بازسازي استبداد

  ).جنگ نبودند دانشگاه ها اطاق! آقاي گنجي( 
  

به علت جباريت حاكمين و سالطين، از قديم در فرهنگ ايراني، رسم بر اين بوده است كه دولتها ظلمه و غيرخودي به حساب مـي  
بدين دليل اگر ايرانيان دروغي، تقلبي، جعلي از طرف دولتمردانشان شنيده اند يا بشنوند، برايشـان تعجـب آور نبـوده و    . آمده اند

نجائيكه به ندرت دولتهاي حاكم محبوب مردم بوده اند، ايرانيان بدرستي فكر مي كنند كه دروغگوئي با ذات مستبدين نيست و از آ
همه مي دانيم احمدي نژاد در حضور جوادي آملي، مدعي شد كه هنگـام سـخنراني در سـازمان    . و  قدرتمداران عجين مي باشد

جائيكه دروغگو كم حافظه و مستبد اصوالً  دروغگو است، او در جاي ديگري حرف از آن) 1(ملل، هاله نوري او را احاطه كرده است
  ).2(خود را نفي مي كند 

اما دروغگوئي و تحريف وقتي از طرف مخالفين مستبدين و مدعيان دمكراسي صورت مي پذيرد، ناباورانه و تعجب آور ميشـود كـه   
   غ و تحريف را پيشه خود سازند و هم سعي كنند در كوي نيكنامان، اين افراد نمي توانند هم درو. ديگر از سوي اينان چرا؟
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  ایرانیان ی شهاپرسپاسخ به 

    ابوالحسن بنی صدر
 قیام مسلحانه و ربط آن با دموکراسی
 

اين بود كه قيام مسلحانه و  .ر -حمداآقاي يكي از پرسش هاي     
سلطه گران، در دوران حاضر، به گونه اي  برضدمبارزات رهايي بخش 

روشنفكري به  قيافهكه گويي هر فردي بخواهد  است وانمود شده
راي خوشĤمد دول آمريكا و غرب، ابتدا بايد يك ناسزا به خود بگيرد، ب

 هرگونه مبارزه رهايي اين جماعت تا آنجا كه امروز،. تروريسم بگويد
  .كنندنوعي تروريسم تلقي مي  رابخش 

   :پاسخ من به اين پرسش اينست 
هاي مسلحانه اي كه هدف مشروع داشته اند  در دوران معاصر، قيام – 1

» تصرف قدرت«و يا در پي ) نمونه الجزاير(سلطه گر،  استقالل از سلطه
اما با وجود  ،...)،كوبا و نمونه چين(و اجراي ايدئولوژي بوده اند 

بديهي است . مشروعيت هدف، يكي نيز، مردم ساالري برقرار نكرده اند
  . به هدفي نيز نرسيده اند كه از آن، مشروعيت اخذ مي كردند

زيرا اين قيام . ا نمي توان يك استثناء شمردقيام ارتشيان پرتقال ر     
قيام ارتشيان براي پايان دادن به . هاي مسلحانه نبود قابل مقايسه با قيام

 ،استبدادي بود كه همان ارتش و سازمان اطالعات و تفتيش عقيده
  .ستون فقرات آن را تشكيل مي دادند

از قيام در تاريخ، جنبشهائي با انديشه راهنماي دموكراسي كه  – 2
مسلحانه، براي پايان دادن به سلطه ارتش مهاجم استفاده كرده اند، 

جنگ امريكائيان با . وجود دارند و به هدف خويش نيز رسيده اند
  .قواي انگلستان، از اين نوع است

جنبشهائي كه بدون استفاده از حق دفاع مسلحانه به پيروزي  – 3
ردم هند و جنبش مردم جنبش م. رسيده اند، صفت همگاني داشته اند

در اين گونه . ايران كه گل را بر گلوله پيروز كرد، از اين نوع هستند
بعد از . ، اما روش غالب نبوده اندستجنبشها، خشونت نيز بكار رفته ا
و روش اين مردم، جنبشهاي همگاني از جنبش مردم ايران، با آموختن 

  .پيروز ديگري روي دادند
ه با دعوت به بيان آزادي آغاز و براي خود، اند ك جنبشهايي بوده – 4

اين جنبش ها توانسته اند به هدف . حق دفاع مسلحانه قائل شده اند
  . خود برسند

  2در صفحه

 Nr.762    8 - 21 Nov.   2010      

 1389 آبان    30 –17از   762 شماره

  نمایشگاه سلطه عنصر مسلح بر عنصر روحانی یا دفن  والیت فقیه  ،قم ◀
  ۴ ص: توسط خامنه ای

  ۶ ص : یم را جریان تجزیه با خود می برد و مردم در جریان اتحاد به پیش می روندژر ◀
  ۹ ص  روی دولت می ایستد و حقیقت را فاش می گوید؟ در رکن پنجم رکنی است که رو◀

  وردند و افغانستان را آالقاعده را پدید  ،شبکه بانکی و نفت و ترور ◀
  ۱۰  ص : به خاک سیاه نشاندند

  ۱۱ ص :و سقوط آزاد اقتصاد ایران" شرانه"توزیع : فااله وژ ◀

   ،و اعدامای دستگیری و شکنجه و محاکمه چند دقیقه  ◀
  ۱۲  ص :مافیاها –ای روش حکومت خامنه 

  يه رژيم و اتحاد مردم تجز
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اما از زماني كه حـق دفـاع جـاي بـه      
داده » حق اقدام به جنـگ پيشـگيرانه  «

است، نظـام اجتمـاعي مـردم سـاالر و     
برابري جوي، جاي به نظـام اجتمـاعي   
استبدادي و داراي سلسـله مراتـب بـر    

كليسـا، بمثابـه   . مدار قدرت داده است
ــال   ــه اس ــيحيان و جامع ــه ميس مي جامع

داراي نظام شورائي، به اين سرنوشـت  
  :دچار شده اند

كليسا نخست جامعه مسـيحيان بـود و    •
ــر  ــرادر و براب اعضــاي آن، خــواهر و ب

آن زمان، عدم خشونت را . بشمار بودند
ــا فروپاشــيدن . تبليــغ مــي كــرد امــا ب

خــالء «امپراطــوري روم و پــر نشــدن 
ــدرت ــت »ق ــا دول ــا،  -، ب ــا، كليس ملته

. معـه مسـيحي جـدا شـد    بتدريج، از جا
ــد  ــث ش ــم تثلي ــفه  . تجس ــت، فلس نخس

امــا تمايــل بــه . افالطــون را پــذيرفت
استبداد فراگير در مقياس اروپا، فلسـفه  
. ارسطو را جانشين فلسفه افالطون كرد
. پاپ معصوم شد و واليت مطلقه يافـت 

در اين فراگرد، كار به تقـديس جنـگ   
تهاجمي كشيد و كليسا خشونت گـرا و  

شد و جنگهاي صليبي را  خشونت گستر
با دنياي مسلمان به راه انداخت و بساط 
تفتــيش عقايــد را در دنيــاي مســيحي، 

  .گسترد
در آغاز، اسالم بيـان آزادي و نـافي    •

فرعونيت و تقسيم جامعـه بـه مسـتكبر و    
ــود ــلمانان . مستضــعف ب ــان، مس آن زم

ــا نظــام شــورائي تشــكيل   جامعــه اي ب
دفـاع   اين دين، با جهاد بمثابـه . دادند

در برابر تجاوز مسلحانه، موافقـت كـرد   
يعنـي بـا   . بشرط آنكه براي خـدا باشـد  

جهاد اكبر، يا مبارزه با اعتيـاد بـه بكـار    
بردن زور و غفلت از استقالل و آزادي 

بـا رحلـت   . جهاد كننده، همـراه باشـد  
پيامبر، قـدرت گرايـان، بـا اسـتفاده از     
ديرپائي اعتياد بـه اطاعـت از قـدرت،    

بر را از يادها بردند و جهـاد را  جهاد اك
ــالم      ــر اس ــراي نش ــي ب ــگ تعرض جن
گرداندند و قوم عرب موضـع و موقـع   

  . سلطه گر جست
بدين سان، در جريان تاريخ، جامعه ها  

اگر . چهار نوع جنبش به خود ديده اند
اين چهار نوع جنـبش و سـرانجامهايي   
كه پيدا كردند، اتفاقهـائي بودنـد كـه    

ــار روي داده بود ــه اي  يكب ــد، تجرب ن
بشمار نمي رفتند كه تـاريخ در اختيـار   

صفت استمرار اسـت  . انسان مي گذارد
كه اين چهار نوع جنبش را، تجربه اي 
مي كند كه غفلت از آن، سبب تكـرار  

. تجربه غلط و نه تصحيح آن مي شـود 
چنانكه تجربه تـاريخ، از جملـه تجربـه    
انقالب مشروطيت و تجربه ملي كـردن  

امـا  . ضوع كـار شـدند  صنعت نفت، مو
رهبـري  «اين كار مورد توجه مـردم و  

در نتيجـه، در  . قرار نگرفـت » كنندگان
پي جنبشي كـه در آن، گـل بـر گولـه     
پيروز شد، كـار بـه خشـونت گرائـي و     
تقديس خشـونت كشـيد و يـك رشـته     
روابط قواي خشـونت آميـز در درون   
مرزها و با بيـرون، ايـران را بـه لهيـب     

  . آتش خشونت سپرد
تجربه تاريخ به ما مي گفت و هنـوز      

  : مي گويد
ــر تجــاوز   – 1 ــلحانه، در براب ــاع مس دف

اما براي ايـن كـه   . مسلحانه، حق است
عمل مسلحانه عمل به حـق باشـد، مـي    
بايد هيچيـك از ويژگـي هـاي عمـل     
تروريستي را نيابد و همـواره بـا جهـاد    
ــردن روشــهاي   ــار ب ــاي بك ــر، بمعن اكب

ســتعمال زور، پيشــگيري از اعتيــاد بــه ا
  . همراه باشد

دفاع مسلحانه نمـي بايـد زنـداني     – 2
روابط قدرت بشـود و در ايـن روابـط    

  . جذب و ادغام بگردد
سلطه گري كـه دسـت بـه تجـاوز      – 3

مسلحانه مي زند و يا در كشور ديگري، 
از راه كودتا، يك گـروه مسـلح را بـر    
مردمي مسلط مي كند، حق نـدارد بـه   

ير سلطه، صـفت  جنبش مسلحانه مردم ز
دفاع مسلحانه، حـق مـردم زيـر    . بدهد

سلطه است و مي توانـد بيـانگر واليـت    
جمهور مردم و از عوامل استقرار مردم 
ساالري بگردد، هرگاه ويژگي هائي را 
بجويد كه قيـامي در خـدمت واليـت    

همـين  . جمهور مردم بايد داشته باشـد 
هرچنـد  جا مي بايد تصريح كـرد كـه   

سـت، ولـو يـك    دفاع مسـلحانه حـق ا  
ــازمان   ــاي سـ ــا ويژگيهـ ــازماني بـ سـ
تروريست، بدان اقدام كند، اما جامعـه  
اي كه بخواهـد در اسـتقالل و آزادي   
زندگي كند و از واليت جمهور مـردم  
برخوردار باشد، نبايد به يـك سـازمان   
تروريست و نيز سـازماني كـه ويژگـي    
هــاي ســازمان قيــام كننــده بــه دفــاع 

هد جانشين او مسلحانه را دارد، اجازه د
. در دفاع در برابر تجاوز مسلحانه بگردد

هر ملتي مي بايد، دفـاع از اسـتقالل و   
. آزادي خويش را خـود تصـدي كنـد   

ايــن همــان درس بــزرگ اســت كــه  
ملتهائي كه از تاريخ آموختند، صـاحب  
حــق حاكميــت شــدند و دموكراســي 

سازماني هم كه با هدف آزادي . يافتند
زنـد، نبايـد    دست به قيام مسلحانه مـي 

. خود را جانشين مبارزه مردم بگردانـد 
راســت بخواهيــد يكــي از روش هــاي 
بازشناختن سازمانهاي رهايي بخـش از  

، اين نيست كه هر سازمانهاي تروريستي
دو دست به مبارزه مسلحانه مـي زننـد،   
اين است كه آيا خود را جانشين مردم 

؟ موفـق  و قيم مردم مي سازند و يا خير
ها، تجربه هائي هستند كـه   ترين تجربه

ملتي به جنبش همگـاني روي آورده و  
بي نياز به خشونت، سلطه گر را رانده و 
ــاالري را،     ــردم س ــتقرار م ــباب اس اس

بطـور  . پيشاپيش، فـراهم آورده اسـت  
نسبي، جنبش مردم هند جنبش مـوفقي  

جنبش مردم ايران مي توانسـت  . است
موفق تر باشد، اگر ايرانيان از دو تجربه 
پيشين خود و تجربه جنبش هند، درس 

  : مي گرفتند
از آن عوامل كه تجربه تـاريخ در   – 4

  : اختيار مي نهد، دو عامل بس مهمند
اول، انديشه راهنمايي كه بايد بيـان   •

آزادي باشد و پيشاپيش، جمهور مـردم  
آن را پذيرفته باشند و راهنماي پنـدار  

. و گفتار و كردار خويش كـرده باشـند  
الب ايران، بيـان آزادي يافتـه و   در انق

از سوي مردم نيز،كم . پيشنهاد شده بود
اما راهنمـاي  . و بيش، پذيرفته شده بود

پندار و گفتار و كردار نگشته و خشونت 
بـا  . زدائي را روش همگاني نكرده بـود 

پيروزي انقالب، بيانهاي قـدرت از هـر   
امـا عامـل خشـونت    . سو تبليـغ شـدند  

اين بيان هاي گرائي، همداستان شدن 
قدرت، با بيان قدرتي شد كه از سـوي  
آقاي خميني و دستياران او، بنام اسالم، 
راهنماي پندار و گفتـار و كـردار او و   
. دستياران او و مأموران مسلح او گشت

اين بيانهاي قدرت در تقديس خشونت 
و . و خشونت گستري همداستان شـدند 

نيز در هدف كردن قدرت، برابـر نظـر   
درت هــدف مبــارزه سياســي قــ(لنــين 
ســرانجام، . ، همداســتان شــدند)اســت

. همداستان با روشي شدند كه زور بود
جملگــي بــر ايــن شــدند كــه زور     
كارسازترين وسيله رسـيدن بـه هـدف    

  . است
دوم، رهبري كـه موازنـه عـدمي را     •

اصل و بيـان آزادي را انديشـه راهنمـا    
گماني كه غلط از كـار در  . كرده باشد

كه مرجع ديني مي دانـد   آمد اين بود
كه دين عهد است و به عهد با آن اصل 

پــيش از . و ايــن بيــان، وفــا مــي كنــد
انقالب، طي چند سال، پيـاپي هشـدار   
ــبش    ــري جن ــه رهب ــد ك ــي ش داده م
همگاني مي بايد با مسلماناني باشد كـه  
موازنه عدمي اصل راهنمـاي عقلهـاي   
آزاد آنها و  بيان آزادي راهنماي پندار 

مسـلماناني  . و كردار آنها باشند و گفتار
مي بايد رهبري كنندگان جنـبش مـي   
شدند كه پيشاروي مرگ نيز استقالل و 

چـرا كـه آتـش     . آزادي را از ياد نبرند
استبداد تنها بر آنهائي سرد مي شود كه 

هشدار شـنيده  . بر حق استوار مي مانند
نشد و رهبري از آن زورپرسـتاني شـد   

برنـد كـه   كه گمان مـي بردنـد و مـي    
  .مسلمانند

در حقيقت، ابالغ بيان آزادي يك       
كار است و راهنماي پنـدار و گفتـار و   
كردار جمهور گشتن آن، كاري ديگـر  

انجام اين كار زمـاني دراز مـي   . است
آن زمان كه جمهـور مـردم، بـه    . طلبد

يمن بيـان آزادي، فرهنـگ آزادي را   
مي سازند و جمهور مـردم در رهبـري   

مي كنند، زماني اسـت  خويش شركت 
ــويش    ــال خ ــي در كم ــه دموكراس ك

تـا آن زمـان، بـه    . استقرار جسته اسـت 
رهبري نياز است كه موازنـه عـدمي را   
اصل و بيان آزادي را راهنماي خويش 

هـر انـدازه ايـن رهبـري     . كرده باشد
كه اقبال جمهور مـردم بـه   ( توانمندتر 

، )آن مهمترين عامل توانمندي آنسـت  
اعي بـه نظـامي بـاز و    تحول نظام اجتم

و بـاز،  . تر مي شـود  تحول پذير، قطعي
اين رهبري توانمند تر مي شود هرگاه 
جامعه به گروه هاي زورپرست امكـان  

بـدين  . مسلط شدن بر خـود را ندهـد  
قــرار،  ســازماني كــه قيــام مســلحانه را 
روش مي كند، به اين دو عامل، بيشـتر  

ــاز دارد ــل  . ني ــن دو عام ــرا اگــر اي زي
سازمان مـردم را از مـرز دفـاع     نباشند،

بيرون مي برد، آنهـا را در روابـط قـوا    
گرفتار و، به خـود، نقـش قـيم آنهـا را     
ميدهد و ويژگـي هـاي يـك سـازمان     

  .  تروريستي را مي جويد
  
ــام     ٭ ــر قي ــاي ديگ ــي ه ويژگ

مسلحانه در برابر تجاوز مسـلحانه  
  :مستقيم و يا از راه كودتا

  
ــ  – 1 ــردم دارن ــتقل را م ــتي مس . دهس

سازماني كه گروهي از مردم ايجاد مي 
كننـد و ايـن سـازمان دسـت بـه قيــام      
ــد، نبايــد هســتي اي   مســلحانه مــي زن

زيرا، در جا، بـا  . مستقل از مردم بجويد
استفاده از مقبوليت، قيم مردم و حاكم 

از اين رو، استقالل و . بر مردم مي شود
آزادي و عدم هژموني مي بايد اصول 

ي سـنجش پنـدار و   راهنما و ضابطه ها
بـدين  . گفتار و كـردار سـازمان باشـد   

ترتيب كه سازمان سياسي نمي بايـد بـا   
هيچ قدرت خارجي داد و ستد سياسي 
و مالي و تسـليحاتي برقـرار كنـد و بـه     
قدرت خارجي، در امور داخلي نقـش  

در درون خــود، اســتقالل و  . بدهــد
آزادي هر عضو را محترم بشمارد و هر 

ود بشمارد كه در كس را زماني عضو خ
گرفتن تصميم مستقل و در انتخاب نوع 

بـه رعايـت حقـوق    . تصميم، آزاد باشد
انسان در جامعه خـود، متعهـد باشـد و    
نسبت به هيچ گـروه و شخصـي تفـوق    

يعني به زور سـلطه، خـود را بـر    . نطلبد
بر جامعه است كه . ديگران اعمال نكند

هرگاه انديشه و عمل سازماني بـا يكـي   
صول نخواند، در جا، او را طرد از اين ا

در خور ياد آوري است كه ترك . كند
يكي از اصول، ترك اصول ديگـر نيـز   

  .مي شود
خشونت را درمان خشونت نشمارد  – 2

و بداند كه خشونت خشونت را افـزون  
خشـونت زدائـي را درمـان    . مي كنـد 

بنابراين تنها در . تجاوز مسلحانه بشمارد
از هـر سـو،   مقام دفاع و وقتي متجـاوز  

راه را بر او بسته است، به خـود اجـازه   
  .دفاع مسلحانه را بدهد

خواه وقتـي متجـاوز يـك دولـت      – 3
خــارجي اســت و چــه وقتــي متجــاوز، 
دولت كودتا است، قاعده پيروزي كـه  
قيام مسـلحانه مـي بايـد از آن پيـروي     

ائمـة  «كند، حصر مبارزه به مبـارزه بـا   
ز، ، يعني رهبري كنندگان تجـاو »الكفر

نه تنها به اين . آنهم در حد دفاع، است
دليل كه قيام همواره مي بايد ترجمان 
حقوق انسان و حقوق ملي باشـد، بلكـه   
چون قرباني تجاوز جمهور مردم و نيـز  
مــأموران تجــاوزگران هســتند، جلــب 
دوستي و برانگختن عواطف انساني و به 
ياد آوردن حقوق آنهـا بمثابـه انسـان،    

در . جاوز مـي شـود  سبب پيروزي بر مت
مـاه اول،   9جنگ ايـران و عـراق، در   

نتيجه ايـن شـد   . اين قاعده رعايت شد
كــه ســربازان و درجــه داران عراقــي، 
پنداري در انتظار آنند كه قواي ايران 
دست به حمله بزنند تـا جنـگ را رهـا    
كنند و خود را در اختيار قواي ايـران  

 9مقايسـه دو روش، يكـي در   . بگذارند
سال بعد، اهـل   7و ديگري در ماه اول 

خرد و عبرت را از چرائي بـدل شـدن   
. پيروزي بـه شكسـت، آگـاه مـي كنـد     

رهبري سازمان مجاهدين خلق نيـز بـا   
رها كردن قاعده و اصـولي كـه دفـاع    
مسلحانه مي بايد از آنها پيروي كند و با 
تبديل شدن به يك سازمان تروريسـت  
بود كه پيروزي ممكـن را بـه شكسـت    

  .ل كردقطعي بد
بخصوص قيام مسـلحانه اسـت كـه     – 4

. مي بايد در شفافيت كامل انجام بگيرد
بــديهي اســت مقصــود آشــكار كــردن 
هويت اعضـاء و  روش عمـل سـازمان    
نيست، مقصود شـفاف بـودن و مانـدن    

  :امور زير است
همواره بر جامعه و شركت كنندگان  •

در قيام مسلحانه آشكار باشـد كـه قيـام    
تروريستي پيدا نمـي   مسلحانه خصلتهاي

به سخن ديگر، هر زمان كه تمايل . كند
بـه يكـي از خصــلتها پيـدا شـد، انتقــاد     
صريح مي بايد سازمان را به تـرك آن  

  تمايل ناگزير كند،
همواره برجامعه و شركت كننـدگان   •

مي بايد آشكار باشد كه سازمان اصـول  
بخصـوص بـا   . راهنما را نقض نمي كند

ي رابطــه قــدرت يــا قــدرتهاي خــارج
برقرار نمي كند و در روابط قوا جذب 

  نمي شود،
همواره هدف سازمان يا سازمانها كه  •

مي بايد استقالل  و آزادي باشند، قابل 
مشاهده باشـد بـه ترتيبـي كـه از تبـاه      
  شدنش در قدرت، پيشگيري بعمل آيد،

ــا   • ــه ب ــواره، در درون و در رابط هم
جامعه ملي، اصل راهنمائي كه ترجمان 

ف و تحقـق آنسـت، يعنـي واليـت     هد
اجـراي  . جمهور، مي بايد مجري باشد

واليت جمهور اگر به بعـد از پيـروزي   
بازگذاشته شود، هرگز اجـرا نخواهـد   

چنانكه انقـالب ايـران را جمهـور    . شد
مردم بـه نتيجـه رسـاندند، امـا واليـت      

سـازمان يـا   . جمهور مردم برقرار نشـد 
ـ  ي سازمانهائي كه به دفاع مسلحانه بر م

خيزند، مي بايـد نظـام مـردم سـاالري     
ــند و    ــا باش ــد و ي ــته باش ــورائي داش ش
ــري را   ــا، تغيي ــا آنه ــازماندهي آن ي س
نپذيرد كه سازمان يـا سـازمانهاي تـابع    
ــا    ــازمان  ي ــه س ــردم را ب ــت م حاكمي

. سازمانهاي حاكم بر مـردم بـدل كنـد   
  لذا، 

دفاع مسلحانه محدود بايد باشد به  – 5
تجـاوز مسـلحانه    مانع يا. برداشتن مانع

ــم     ــا رژي ــت و ي ــاوز اس ــتقيم متج مس
كودتاست با شركت قدرت متجاوز در 

با پايان بخشيدن بـه تجـاوز،   . ايجاد آن
واليت جمهور مـردم اسـت كـه از راه    
. استقرار مردم ساالري، بايد برقرار شود

براي آنكه جمهور مـردم در برابـر امـر    
انجام شده قرار نگيرند و خود را تحت 

ازمان مسلح نيابنـد، ضـرور   حاكميت س
است كه رهبري، همواره سياسي باشـد  
و فرماندهان عمليات مسلح، تـابع ايـن   

آن سازماندهي موفق . فرماندهي باشند
چون در . است كه مردم آنرا برگزينند

عمل، در سطح يك كشور تحت تجاوز 
و يا تحت رژيم كودتا، اگر نه انتخـاب،  
دست كم، اقبال مردم به يك رهبـري  

ياسي سازگار با واليت جمهور مـردم،  س
  :كارآمدترين روش اينست. ميسر است

هرگاه آن رهبـري ضـرور ببينـد،     – 6
سازمانهاي پرشمار، در سرتاسـر كشـور،   

. همه تحت آن رهبري پديد مي آينـد 
اين روش، هم قرار گرفتن سـازمانهاي  
مأمور دفاع مسلحانه را در روابـط قـوا   

جامعـه  در سطح كشور و ميان كشـور و  
هاي ديگر، بسيار دشوار مي كند و هـم  
جريان استقرار مردم سـاالري و پايـان   
بخشيدن به تجـاوز را بـه يـك جريـان     

بـديهي اسـت،   . عمومي بدل مي كنـد 
هرگــاه جامعــه توانــائي برخاســتن بــه 
جنــبش همگــاني را داشــته باشــد و بــا 
ــه    ــه انديش ــان آزادي بمثاب ــتن بي داش

نديشـه  راهنما، و رهبري كه نماد ايـن ا 
باشد، بتواند از راه خشونت زدائـي بـه   
تجاوز پايان ببخشد و نيز هر گاه جامعه 

باز يافتن استقالل و ": بتواند دو جريان

ــور "و  "آزادي ــتقرار واليــت جمه اس
را  "مردم از راه استقرار مردم سـاالري 

يــك جريــان بگردانــد، اســتبداد و    
وابستگي را غير قابل بازسـازي و رشـد   

آزادي را تضمين كـرده   در استقالل و
  زيرا. است

از آنجا كه هدف در وسيله و روش  – 7
بيان مي شود، پس عمل مسـلحانه، ولـو   
در مقام دفاع، زوري است كـه در آن،  
هدفي كه استقالل و آزادي و اسـتقرار  
واليت جمهور مردم است، اظهار نمـي  
شود، بلكه قدرت اظهار مي شـود، و از  

ـ   ه نمـي  آنجا كه هدف وسـيله را توجي
كند، يعني هـدف خـوب نمـي توانـد     
روش بد داشته باشد از باستان تا امروز، 
براي مقابله با تجاوز مسلحانه، روشـهاي  

  از عدم . فراوان پيشنهاد شده اند
  

بديهي است .  تا تجاوز به مثلخشونت 
در پيشنهادها كـه شـده انـد، همـواره     
ــان و   ــوق انس ــتقالل و آزادي و حق اس

. ها هدف نبوده انـد  جامعه و بسا جامعه
يكچند از پيشنهادها متناسب با تحصـيل  

دفـاع مسـلحانه   . قدرت، ارائه شده اند
وقتي با هدف استقرار واليـت جمهـور   
مردم و حقـوق انسـان و حقـوق ملـي،     
سازگار شده است كه دفـاع بـا تحقـق    
هدف و خشونت زدائي، همزمان انجام 

   .گرفته اند
مــردم بـاز اگــر، قـرار بــر اسـتقرار          

ساالري باشد، مجهز شدن به تجهيـزات  
برتر از تجهيزات متجاوز، مـانع تجـاوز   

چرا كه تعادل قـوا همـواره   . نمي شود
ــليحاتي    ــابقه تس ــت و مس ــدار اس ناپاي

ايـن همـان   . ويرانگر را ببار مـي آورد 
مسابقه اي است كه نيروهـاي محركـه   
عظيمي را به زور ويرانگر بدل سـاخت  

ــرانجام، امپراطــوري  ــيه را از و س روس
پــاي درآورد و اينــك دارد امريكــا را 
. بمثابه تنها ابر قدرت از پا در مي آورد

ــورداري از    ــرفتن در برخـ ــي گـ پيشـ
ــان و    ــوق انس ــتقالل و آزادي و حق اس
دانش و فن  و همگاني كردن دفـاع از  
وطن، روشي است كه هم جامعـه را از  
تجاوز حفظ مي كند و هـم، در درون،  

ــر  ــرين مـ ــل تـ ــاالريها از كامـ دم سـ
اما آيا اين روش . برخوردارش مي كند

بكار جامعه اي كه مورد تجاوز مسـتقيم  
يا غير مستقيم قـرار گرفتـه اسـت، مـي     
آيد؟ بيشتر از همه بكـار ايـن جامعـه و    
سازمانهائي مي آيد كه به قيام مسـلحانه  

در همــه جامعــه هــا، . بــر مــي خيزنــد
ــلحانه را   ــه روش مسـ ــازمانهائي كـ سـ

ــد  ــده ان ــود را از  برگزي ــاي خ ، اعض
جملگـي،  . آموختن دانش بازداشته اند

استقالل و آزادي و حقوق انسـان را از  
نتيجه اين شده است، . ياد آنها برده اند

در درون سازمان، استبداد برقرار گشته 
و هرگاه بر كشور مسلط شده، در جامعه 

قربانيان . نيز استبداد برقرار كرده است
نهائي چـون  اول تصفيه هائي كه سازما

حــزب كمونيســت روســيه بــه رهبــري 
بـه خـود   ... استالين و حزبهاي بعـث و 

ديده اند، اهل انديشـه و دانـش بـوده    
چون و چـرا و  «وگرنه، آنهايي كه . اند

و » تحليل و حتـي سـئوال نكـرده انـد    
همواره مطيع بـوده انـد، در خـدمت    

  . استبداديان مانده اند
ــرار،        ــدين ق ــه   «ب ــدن ب ــز ش مجه

اتي بهتر از آنچـه متجـاوز بـدان    تجهيز
، نـه تجهيـزات نظـامي و    »مجهز اسـت 

روشهاي بكار بردن زور، بلكه برخوردار 
ــوق  شــدن از اســتقالل و آزادي و حق
انسان و دانش و فن آموختن و استقالل 
جستن در اسباب دفاع، در برابر تجـاوز  

با وجود اين، هنوز، اين پرسـش  . است
ن بـا  كه آيا عمل مسـلحانه را مـي تـوا   

هــدف اســتقالل و آزادي و واليــت   
جمهور مردم سازگار كرد، بطور كامل 

جهـاد اكبـر بمعنـاي    . داده نشده است
پيشگيري از اعتياد بـه مصـرف زور نيـز    

آيا وقتي مي گوئيم جهـاد  . ضرور است
كننده مي بايد دائم بياموزد و هيچگـاه  
از استقالل و آزادي و حقـوق خـود و   

  مواره در حقوق مردم غافل نشود و ه
حال پيشگيري از اعتياد به استعمال زور 
باشد، بدان معني نيست كه ميان عمـل  

   مسلحانه و هدف وقتي استقالل و 
  3در صفحه     

قیام مسلحانه و ربط آن با دموکراسی
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آزادي و واليت جمهور مـردم اسـت،   
هيچگاه نمي تـوان سـازگاري بوجـود    

آورد؟ اين پرسش ما را باز ميگرداند به  
ويژگي اقدام مسلحانه در حد خشونت 

دائي و تجاوز نكـردن از ايـن حـد و    ز
ويژگي هاي ديگري كه ذكر شـدند و  

  :ذكر مي شوند
انديشه راهنماي عمل مسلحانه مي  – 8

هرگـاه بيـان   . بايد بيـان آزادي باشـد  
قدرت باشد، اقدام مسلحانه، ولو مشروع 

، كار را )دفاع ازوطن در برابر متجاوز(
همراه شـدن  . به زورمداري مي كشاند

بـا رهبـري كـه نمـاد آن      بيان آزادي
. باشد، ضـرور اسـت امـا كـافي نيسـت     

افزون بر ويژگي هـاي بـاال، مـي بايـد     
. رابطه با واقعيـت را نيـز مسـتقيم كنـد    

  :بدين سان
دو واقعيت از واقعيتهـايي كـه قيـام     •

كنندگان بـا آن روبـرو هسـتند، يكـي     
. متجاوز و ديگري مورد تجـاوز هسـتند  

همواره  رابطه قيام كنندگان با اين دو،
بـا مـردم مـورد    . مي بايد مستقيم باشد

بـدون دخالـت   (تجاوز، رابطه مسـتقيم  
برقرار كردن را عقل آزاد آسـان  )  زور

: اما همين عقل، مـي پرسـد  . مي پذيرد
با دشمني كه مسلحانه تجاوز مي كنـد،  
چگونه مي توان رابطه مسـتقيم برقـرار   
كرد؟ پاسخ اينست كه بر اصـل موازنـه   

وارد روابـط قـوا بـا     عدمي، مي تـوان 
دشمن نشد و عمل مسلحانه را بـه دفـع   

توضيح اين كه بـا  . تجاوز محدود كرد
پيــروزي انقــالب، ممكــن بــود موازنــه 
ــا كــرد و وارد   عــدمي را اصــل راهنم

اما . روابط قوا با قدرتهاي خارجي نشد
ــران وارد    ــم اي ــانگيري، رژي ــا گروگ ب
روابط قوا شد و در اين روابـط مانـد و   

نوشتي كـه انقـالب و مـردم    اينست سر
ايـران و  . ايران و اسـالم پيـدا كردنـد   

ايرانيان سرنوشت ديگـري مـي يافتنـد    
هرگاه رابطه بـا دنيـاي خـارج، رابطـه     
ــه هــاي   ــاي رابطــه جامع مســتقيم بمعن
حقوقمنــد و انســانهاي حقوقمنــد مــي 

ــت ــز   . گش ــت ني ــي مقاوم ــوراي مل ش
سرنوشت ديگري مي يافت، هرگـاه بـا   

ژيم و با دنياي خارج، مردم ايران و با ر
ــدرت،     ــه از راه ق ــتقيم و، ن ــه مس رابط

  و. برقرار مي كرد
واقعيت سوم اعضاي سازمان و همـه   •

رابطـه  . سازمانها و مبارزان ديگر هستند
مستقيم با اين واقعيت، پـذيرفتن اصـل   
كثرت گرائي و حـق اخـتالف و خـود    
داري از ورود در روابــط قــوا بــا آنهــا 

  .ل هژمونيچه رسد به اعما. است
محدود كردن دفـاع مسـلحانه بـه      - 9

دفع تجاوز مـي بايـد همـراه باشـد بـا      
ــتقالل و آزادي و    ــاي اس ــودن فض گش

جنبشهاي . فراخناي عمل به روي مردم
مسلحانه كه جامعه ها به خود ديده اند، 

آنها، براي . وارونه اين كار را كرده اند
آنكــه در صــحنه سياســي، جــز آنهــا و  

ــا د ــد، متجــاوز و ي ولــت نظاميــان نمان
همكار آنها در سلب اسـتقالل و آزادي  
و تنگ كـردن عرصـه عمـل تمايلهـا و     
. سازمانها و شخصيتهاي سياسي شده اند

از اين دروغ پيروي كرده اند كـه هـر   
اندازه عرصه عمل مـردم بيشـتر شـود،    

. ميدان عمل آنها تنـگ تـر مـي شـود    
غافل از اين كه هرگاه مردم وارد عمل 

نهــا بــه انــزوا در مــي آينــد، نشــوند، آ
تنگنائي جز تنگناي گور سياسـي نمـي   
جوينــد و زمــان بازيافــت  اســتقالل و 

در . آزادي را طــوالني تــر مــي كننــد
ايـــران مـــا ايـــن دروغ، بســـياري از 
سازمانهاي سياسي مسلح و غير مسـلح را  

  . بكام مرگ برده است
گســترده كــردن عرصــه فعاليــت  – 10

ي شــود، ســازمانهاي سياســي ميســر نمــ
هرگاه سازمان يا سـازمانهائي كـه قيـام    
مسلحانه را روش مي كنند، همواره بـر  
ــوق   ــتند و از حق ــا نايس حــق نايســتد ي
شخصــيتها و ســازمانهاي سياســي دفــاع 
ــان    ــز از مي ــد و هرگ ــا نكنن ــد و ي نكن
برداشــتن آنهــا را، هــدف نگردانــد يــا 

از بـــداقبالي، ســـازمانهاي . نگرداننـــد
» رقيبـان «تن مسلحي كه از ميان برداش

را هدف مقدم كرده اند، قربـاني ايـن   
اگر نسـوزانيم،  «باور دروغ شده اند كه 
اين سـازمانها  . »خود سوخته مي شويم

اغلب از تصرف قدرت ناتوان شده اند 

و هرگاه به تصرف قـدرت توانـا گشـته    
بلشويكها در روسيه و جبهـه نجـات   (اند 

بخش در الجزايـر و سـازمانهاي مسـلح     
ــال د ــطينراديك ــرين  )ر فلس ، ويرانگرت

ديكتاتوريها را برقرار كرده و سـرانجام  
  .        خود نيز ويران گشته اند

انسانهاي شركت كننـده در دفـاع    -11
مسلحانه همـواره مـي بايـد در موضـع     

بدينسـان خـط رسـمي    . رهبري باشـند 
تشكيل مي شود كـه در آن، هـر عضـو    
سازمان، در مقام رهبري، يعنـي انسـان   

ننده اسـت و دفـاع مسـلحانه    رهبري ك
روش او و اســتقالل و آزادي جامعــه و 

. انسان و حقـوق آنهـا، هـدف او اسـت    
سازمانهاي مسـلح كـه اقليتـي رهبـري     
كننده و اعضاء وسيله و قـدرت هـدف   
مي شوند، به ضرورت، تروريست وضـد  

تاريخ مواردي . مردم ساالري مي شوند
را به خود ديـده  اسـت كـه، در آنهـا،     

يي وجود داشته انـد كـه هـم    سازمانها
يكايك اعضاء آنها، بطور نسبي در مقـام  
رهبري قرار داشته اند و هم استقالل و 
ــدف روش   ــوق را هــ آزادي و حقــ

ــد زمــان پيــروزي . مســلحانه كــرده ان
اينگونه سازمانها، زمـان اسـتقرار مـردم    

جامعـه شـورائي   . ساالري گشـته اسـت  
مسلمانان و دموكراسي امريكا، در آغاز، 

نمونه از دفاع مسـلحانه بودنـد كـه    دو 
ــش   ــده در آن، نق ــركت كنن ــراد ش اف

يعنـي هـدف   . رهبري كننده داشته اند
خود را مي شناختند و داليل هـدف را  
در خود هدف مي جستند و نه در قول 

اين اندازه مي دانستند كـه  . اين و آن
دليل حق در حق است و  عمـل حـق   

ايـن  . دليل حقانيـت را در خـود دارد  
يانگر رهبـري و هـدف بـر حـق     عمل ب

.  است و انسان نيازمند توجيه آن نيست
آن انسانها كينه را تقديس نمي كردنـد  

  :و از كينه حتي به دشمن خالي بودند
رفتار دشمن هر چه باشد، ولو در  – 12

حد نشناسد، قيـام  ... سبعيت و شناعت و
كننده به دفاع مسـلحانه، مـي بايـد بـه     

تجـاوز  حقوق دشـمن م . حق عمل كند
بـه  . را، بعنوان انسـان، محتـرم بشـمارد   

سخن روشن، مصلحت را بهترين روش 
عمل بـه حـق بشناسـد و آن را دسـت     

جنــبش . آويــز تجــاوز بــه حــق نكنــد
همگاني مردم ايران، اگر اين ويژگـي  
را مي يافت، اگر آنهـا كـه در موضـع    
رهبري قرار گرفتند، بـه ايـن رهنمـود    

قـه  قرآن عمل مي كردند، ايران و منط
و بسا جهان، ديگر مي شـدند و جامعـه   
بشــري زود تــر وارد عصــر اســتقالل و 
آزادي و صلح و رشـد همĤهنـگ مـي    

  .گشت
دفاع مسلحانه مي بايـد خردگـرا    – 13

چنين دفاعي كـار عقلهـاي آزاد   . باشد
عقلهائي كه خرافه نمي سـازند و  . است

آن را توجيه گـر عمـل خـويش نمـي     
ق در مي دانند كه دليل عمل ح. كنند
امـا  . پس نياز بـه توجيـه نـدارد   . آنست

ــل آن   ــود عم ــل زور در خ ــل عم دلي
مـي  . پس نيـاز بـه توجيـه دارد   . نيست

دانند كه عقل وقتي توجيه گر مي شود 
زيـرا، بكـار بـردن    . كه زورمدار اسـت 

چنـين عقلـي از   . زور، توجيه مي طلبد
دو تركيب دانش و فن با قدرت و يا بـا  

ــر مــي  اســتقالل و آزادي، دومــي را ب
زيرا مـي دانـد كـه در جهـان     .  گزيند

  :امروز، در قلمرو سياست
دانــش و فــن تنهــا  بــا زور و ثــروت  •

تركيب مي شود و قدرت را پديد مـي  
توفلر بر اينست كه بتدريج، سهم . آورد

دانش و فن در تركيب قدرت بيشتر مي 
منطق صوري را اگر بكار بريم، با . شود

بخـواهيم   اما اگر. او هم نظر مي شويم
از واقعيت آن سـان كـه هسـت غافـل     
نشويم، در مي يابيم كـه دانـش و فـن،    
بمثابه نيروي محركه، نخست مـي بايـد   

از فــن (در زور از خــود بيگانــه شــوند 
دروغ و توجيــه و فريفتــاري تــا انــواع 

تا در تركيـب قـدرت شـركت    ) اسلحه
بدين سـان، دانـش و فـن يـا در     . كنند

در فـن بكـار   وسيله بكار بردن زور و يا 
بردن آن از خود بيگانـه مـي شـود تـا     

زور نيـز  . بتواند در تركيب شركت كند

نيروي محركه ايست كه جهت ويرانگر 
ــي در   ــز وقت ــروت ني ــته اســت و ث جس
تركيب قدرت بكار مي رود، باز نيروي 
محركه ايست كه با پيدا كردن جهـت  

  . ويرانگر، از خود بيگانه شده است
تركيب ديگري  در برابر اين تركيب، •

از دانش و فن و ديگر نيروهاي محركه 
ــن و  : وجــود دارد ــش و ف ــاه دان هرگ

نيروهاي محركه با استقالل و آزادي و 
حقوق انسان و رشد او بر ميزان عدالت 

، تركيب شوند، توانـائي  )بمثابه هدف( 
پديد مي آورد و اين توانائي است كه 
چون پديـد آيـد، بـر قـدرت متجـاوز      

و عامـل رشـد جامعـه و     پيروز مي شود
  .انسان مي گردد

ــبش          ــوص جن ــي، بخص ــر جنبش ه
، براي اينكه بـه اعتيـاد   تدافعيمسلحانه 

به اطاعـت از اوامـر و نـواهي قـدرت     
بازنگردد، نيازمند پديد آوردن تركيب 
در حد مطلوبي از نيروهـاي محركـه و   
ــان و   ــوق انس ــتقالل و آزادي و حق اس

راه  افــزايش مــداوم توانــائي انســان از
مـاه   9در . رشد بر ميزان عدالت اسـت 

ــواي   ــر ق ــران در براب ــاع از اي اول دف
متجاوز صدام و نيز در تجديد سـازمان  
نيروهاي مسـلح و طرحـي جـامع كـه     
براي سازمان نو تهيه شد، اين تركيـب  

بـا  . ضابطه عمومي سـازماندهي گشـت  
، آن طــرح بدســت 60كودتــاي ســال 

فراموشي سپرده شد، زيرا تبديل شدن 
نيروهــاي مســلح را بــه ســتون فقــرات 
  .واليت مطلقه فقيه، ناممكن مي ساخت

اندازه خودانگيختگي مردمي كه  – 14
به دفـاع مسـلحانه بـر مـي خيزنـد، را      
انــدازه تركيــب نيروهــاي محركــه بــا 
استقالل و آزادي و حقـوق هريـك از   
شركت كننـدگان در دفـاع مسـلحانه،    

وجـه فـارق سـازمان    . بدست مي دهد
ســــــتقالل و آزادي و مــــــدافع ا

حقوقمندي، با سازمان تـرور، از جملـه   
در . اندازه خود انگيختگي اعضاء است

ــوص از    ــت، بخص ــازمانهاي تروريس س
زماني كه در روابط قوا در سطح جامعه 
و سطح جهان جذب و ادغام مي شوند، 

مرگ . خود انگيختگي كاهش مي يابد
سازمان زماني سر مي رسـد كـه خـود    

در . ر شــده اســتانگيختگــي نيــز صــف
جامعه اي هم كه يك تن واليت مطلقه 
مي يابد و او و تني چند، به جاي همه، 

مــــي كننــــد، بتــــدريج، » فكــــر «
ــذيرد  ــي پ . خــودانگيختگي كــاهش م

فرهنگ آزادي عقيم مي شود و همگان 
به مصرف  فرآورده هاي پرشـمار ضـد   

هرگـاه  . فرهنگ زور، معتاد مي گردند
شون بـراي  بنا بر ساختن توانمندترين ق

دفاع از وطـن باشـد، بـه ترتيبـي كـه      
مزاحم واليت جمهور مردم نباشد، هـم  
تركيب نيروهاي محركه بـا اسـتقالل و   
آزادي و حقوقمندي را مي بايد به حد 
مطلــوب رســاند و هــم نظــم و نظــامي 
سازگار با خـوانگيختگي افـراد  را مـي    

  . بايد جست
اســــتقالل و آزادي و حقــــوق  – 15

ــه اي را ت ــد مجموع ــي دهن ــكيل م . ش
هريك را كه برداري، همه را برداشـته  

ــد  . اي ــي توان ــازماني م ــن رو، س از اي
مدعي شود كه به دفاع مسـلحانه قيـام   
ــر ضــرورت و   ــا ب كــرده اســت كــه بن

،  تقدم اين ...مصلحت و بحكم شرائط و
. اصل بر آن اصل را دست آويـز نكنـد  

ورود در بازي تقدم ها، گويـاي تغييـر   
است كـه جامعـه   هدف و زنگ خطري 

چـون در  . را مي بايد به عمل بر انگيزد
دفاع مسلحانه، مردم فعل پذير نيستند و 
فعال هستند و دو نقش تعيين كننـده را  
بر عهده مـي گيرنـد، يكـي بـرآوردن     
نيازهاي دفاع به مـدافع و تجهيـزات و   
امكانــات و، ديگــري، نگــاه داشــتن    
مدافعان در راست راه دفاع از استقالل 

ي و حقوقمندي، پس بـر مـردم   و آزاد
است كه بدانند، هرگـاه بـه نقـش دوم    
تمام بهاي الزم را ندهند، برآنها همـان  
خواهد رفت كه بر مردم ايران، بعد از 

بر ايـن    .پيروزي جنبش همگاني رفت
مردم بود كه هشدار نسبت به بازگشـتن  

تقدم اسالم  "گروههاي سياسي به بازي

آزادي تقـدم   "و"براستقالل و آزادي 
تقدم عدالت اجتماعي  "و "براستقالل

و  "براستقالل و آزادي و حقوق انسـان 
، را جـدي  "تقدم استقالل بر آزادي"

بگيرند و بازسازي اسـتبداد را نـاممكن   
  .كنند

ــا   - 16 ــروه ي ــردم و گ ــت، م در حقيق
گروههائي كه به دفاع مسلحانه بـر مـي   
خيزنــد، مجموعــه اي هســتند جــدائي 

ايفاي هـر دو نقـش،    :ناپذير از يكديگر
ــا   ــوگيري از جــدا شــدن گــروه ي جل
گروهائي كه در كار دفـاع مسـلحانه را   
. از جامعــه، اجتنــاب ناپــذير مــي كنــد

هرگاه مردمي غفلت كننـد و بگذارنـد   
گروه يا گروه ها از آنها جدا شوند و به 
مردم تنها يك نقـش، نقـش برآورنـده    
نيازمنديها را بدهند، نبايد ترديد كننـد  

فعان شكست مي خورنـد و زيـر   كه مدا
سلطه قدرت متجاوز قرار مي گيرنـد و  
اگر هم پيـروز گردنـد، خـود قـدرت،     

اين قاعده يـك  . مسلط بر آنها مي شود
اگـر جامعـه   : قاعده جهان شمول است

مسيحي اجـازه نمـي داد كليسـا از آن    
جدا و دم از تجسم تثليث بزند، گرفتار 
استبداد فراگير كليسا نمي گشت و اگر 
مسلمانان، بگـاه رحلـت پيـامبر، اجـازه     
نمي دادند رهبـري كننـدگان قشـون    
بسازند و دست بـه جنگهـاي تهـاجمي    

بزنند، گرفتار خالفتهاي اموي و عباسي  
نمي گشتند و، از آن زمان تا امروز، در 

اگـر  . بند استبداد ويرانگر نمي ماندنـد 
مردم ايران اجازه نمي دادند گروهـي  

اعضـاي سـفارت    جانشين آنها بگردند و
امريكا را به گروگان بگيرند، اگر اجازه 
نمــي دادنــد منتخبــان آنها،كــه بــراي 
بررســي  پــيش نــويس قــانون اساســي 
انتخاب شده بودند خوسرانه آنرا كنـار  
بگذارند و قانون اساسي نـويس بشـوند   
كه واليت فقيه را اصولي از اين قانون 

سرنوشـتي جـز سرنوشـتي    ... كنند، اگر
  .كه يافته اندمي يافتند 

بدين قرار، شرط سازگاري دفاع  – 17
مسلحانه با مـردم سـاالري اينسـت كـه     
ــور   ــدگان در آن و جمه ــركت كنن ش
مردم بدانند رهبري قابل انتقال به غير 

هر مدافعي حق واليـت و حـق   . نيست
جامعه . رهبري دارد و مي بايد بكار برد

ايـن حـق   . واليت دارد و بايد بكار برد
نمي توان بخشي . نيز نيستقابل تجزيه 

از آن را به رهبـر و يـا گـروه رهبـران     
ــال  . واگذاشــت ــاه دو اصــل انتق هرگ

ــذيري رعايــت   ــه ناپ ــذيري و تجزي ناپ
شوند، سازماندهي دموكراسي شورائي 

ــا برخــورداري از ايــن . مــي گــردد ب
دموكراسي، مي توان به دفاع مسلحانه 

هم بر دشمن متجـاوز پيـروز   . برخاست
ــم جامعــ  ــد و ه ــوردار از ش ه اي برخ

حقوق واليـت و دموكراسـي شـورائي    
سرنوشـت سـازمانهائي كـه، در    . جست

آنها، رهبر صاحب واليت مطلقه است و 
افراد آلتهاي او، مي بايد، همگان را بـر  
آن دارد كه به انتقال ناپذيري و تجزيه 
ناپــذيري حــق رهبــري، تمــام بهــا را  

  . بدهند
رهبري همگـاني كـه شـد، قـدرت          
بيـان  . لط برجامعه، پديد نمـي آيـد  مس

آزادي بمثابه انديشه راهنما و هـدف و  
روش كــــردن اســــتقالل و آزادي و 
ــال   ــراي انتق حقــوق ديگــر، امكــاني ب
رهبري به غير و تجزيه آن و نيز تجزيه 
حقـوق  و يكــي را دسـت آويــز عمــل   
نكردن به ديگـر حقـوق كـردن، بـاقي     

ــذارد ــي گ ــه  . نم ــن رو اســت ك از اي
كراسـي نيازمنـد فرهنـگ    استقرار دمو

آزادي و اين فرهنگ را انسانهائي خلق 
مي كنند كه استعداد رهبـري خـويش   
. را، در استقالل و آزادي، بكار مي برند

سازمان يا سازمانهاي كه دست به قيـام  
مي زنند، مـي تواننـد    تدافعيمسلحانه 

زمان برخورداري جمهور مردم از حق 
 واليــت را، تــا مــي تواننــد، بــه تــأخير

اما اگر بخواهند اين زمـان را  . اندازند
زودرس كنند، هم خود مي بايـد نمـاد   
رهبري بـر وفـق اسـتقالل و آزادي  و    
حقوق خويش بگردند و هـم برداشـتن   

موانع استقرار واليت جمهـور مـردم را   
  .كار مداوم خود كنند

ــاوز،          ــدرت متج ــت ق ــديهي اس ب
ــاوزش،    ــد تج ــر ض ــه ب ــازماني را ك س

مي كنـد، اگـر هـم همـه     مسلحانه قيام 
ــد،    ــته باش ــاال را داش ــاي ب ــي ه ويژگ

زيرا مي بايد . تروريست خواهد خواند
جامعه خـود و جامعـه بـين المللـي را     

جنگ «متقاعد كند كه به حق دست به 
اما  ادعاي مدعي . زده است» پيشگيرانه

متجاوز به جائي نمي رسد، هرگاه دفاع 
. مسلحانه ويژگي هاي باال را داشته باشد

  در حقيقت،
ادعاي قـدرت سـلطه گـري كـه      – 18

دست به جنگ مـي زنـد و، بـه جنـگ     
خود، صفت جنگ با تروريسـم را مـي   

زيرا سـازمانهاي  . دهد، دروغ گو است
 –تروريست بخشي از نظـام سـلطه گـر    

براي مثـال، القاعـده   . زير سلطه هستند
ويژگـي هـاي سـازماني را نـدارد كــه     
 براي دفاع از حقوق جامعه هـاي زيـر  
. سلطه، دست به قيام مسلحانه زده است

اگر مي داشت، جنـگ امريكـا بـا آن،    
اما، در حال حاضر، جنگ با . واقعي بود

. تروريسم بـين المللـي صـوري اسـت    
چراكــه ايــن ســازمانها يــا از آغــاز، در 
روابط قوا در سطح جهان جذب شـده  
انــد و يــا پــس از آنكــه ويژگــي هــاي 

ب سازمان تروريست را مي يابنـد، جـذ  
چرا كه اين سازمانها جانشين . مي شوند

مردم كشورهاي مسلمان گشته، آنهـا را  
كارپذير گردانده و محكوم به زنـدگي  

از . در رژيمهاي استبدادي كـرده انـد  
. اين نظر، دستيار ضرور سلطه گر هستند

جامعه هائي كه در برابـر اسـتبدادهاي   
حاكم و سازمانهاي تروريست و قـدرت  

نـاتوان مـي يابنـد و    سلطه گر، خود را 
فعل پذير مي شـوند، از ايـن واقعيـت    
غافلند كه، در همه جـا، فعـل پـذيرها    
گرفتار فقر و نابسـاماني هـا و آسـيبهاي    

اعتيادها و خودكشي و جرم (اجتماعي 
و جنايتها و خشونتهاي استبداد حاكم و 
سازمانهاي تروريسـت و قـدرت سـلطه    

قربانيـان اصـلي تـرور،    . مي شوند) گر
به شما . ذيرها و بي تفاوتها هستندفعل پ

بـه خـود   : بي تفاوتها هشدار مي دهـم 
زندگي خود را با مبارزان مقايسه . آئيد

كنيد تا دريابيد شما بسـيار بسـيار بيشـتر    
  .قربانيان خشونت هستيد

صفتي كه سـلطه  : و هشداري ديگر       
گر به يك سازمان مسلح مي دهد، مـي  

امريكـا   براي مثـال، . تواند راست باشد
القاعده را يك سازمان تروريسـت مـي   

امـا آيـا   . خواند و راسـت مـي گويـد   
جنگي هم كه با اين سازمان مـي كنـد   

همانطور كـه ادعـاي   . واقعي است؟ نه
استقرار دموكراسـي در عـراق راسـت    

امروز، جنايتهاي بس شـنيع كـه   : نيست
قواي مسلح و دستگاه اطالعاتي دولـت  

و گاه بـا  عراق، زير نظر » دموكراتيك«
ــراق     ــا، در ع ــواي امريك ــاركت ق مش
مرتكب مـي شـوند، در برابـر چشـمان     

.  حيرت زده جهانيان قـرار گرفتـه انـد   
استقرار دموكراسي كار هر ملت اسـت  
و اين كار را ملتها خود مي بايد تصدي 

هرگاه بيان آزادي را راهنمـاي  . كنند
پندار و گفتار و كردار خود كنند، مـي  

ــدن  ــد ش ــد از فاس ــي  توانن دموكراس
جلوگيرنــد و آن را تــا حــد مشــاركت 
ــل   ــديريت، تكام ــردم در م ــور م جمه

  .بخشند
بــدين قــرار، روشــنفكراني كــه          

دموكراسي و حقوق بشر را هدف كرده 
اند و در شمار روشنفكر نماها نيستند كه 
قيافه ضد تروريست مي گيرند و بخاطر 
خوش آمد و بد آمد گفـتن قـدرتهاي   

بدادهاي زيـر سـلطه،   سلطه گر و يا است
هر قيام مسلحانه اي را تروريسـت مـي   
خوانند و يا بعكس، هـر عمـل مسـلحانه    
اي را ستايش مي كننـد، فـرض اسـت    
كه  با  توجه به ويژگي ها سازماني كـه  
دســت بــه قيــام مســلحانه مــي زنــد و  
تفاوتهاي بنيادي آنها بـا ويژگـي هـاي    
سازمان تروريست، حق را از ناحق جدا 

سلطه جويـان و اسـتبداديان   كنند و به 
اجازه ندهند، جنايتهاي خود را توجيه 

  . كنند

قیام مسلحانه و ربط آن با دموکراسی
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ــلطه   ــگاه س ــم، نمايش ق
عنصر مسـلح بـر عنصـر    
ــن    ــا دفـ ــاني يـ روحـ
ــط   ــه توس ــت فقي والي

  خامنه اي؟
  

یم مافیائی والیت ژمسائلی که ر
نهــا روبــرو آمطلقــه فقیــه بــا 

  :عبارتند از ،است
  

یــم هــر ژسرنوشــت ر - ۱
ــرد ــه ای بمی ــاه خامن  ،گ

ـــا م ـــود ام ـــوع روز ب وض
خامنه ای در قم، والیت 
فقیه را به خاک سـپرد و 

  :پاسخ پرسش را داد
  

يكـي   ،از داليل سفر خامنه اي به قم    
را قبوالندن اجتهاد مجتبي خامنه اي و 

گفتـه   ،فراهم كردن زمينه جانشـيني او 
گفته شده بود كه مشائي  ،پيشتر هم. اند

گفته است ممكـن اسـت تـا انتخابـات     
چنـد سـالي   . نده رهبر زنـده نمانـد  يآ

 ،است كه در بـاره بيمـاري خامنـه اي   
در حال . اطالع و شايعه انتشار مي يابند

مرگ احتمالي او مسـئله سـران    ،حاضر
  :مافياها شده است

ــدگان ر   ــمژگردانن در گفتگوهــاي  ،ي
يكـي   ،بدي حال خامنـه اي  ،خصوصي

رفـتن بـه   . از موضوعات گفتگوها است
روزه در  10اقامـت  قم بطور رسـمي و  

بـراي اينسـت كـه     ،از جملـه  ،اين شهر
ــد و     ــوه بدهن ــوب جل ــال او را خ ح

بـا وجـود   . را تكذيب كننـد » شايعات«
زيرا ديدار . سفر رفع نگراني نكرد ،اين

ــا او ســالمت او را احــراز  ،كننــدگان ب
از .  بلكه او را فرسـوده يافتنـد  . نكردند
صـحبت در بـاره    ،بعد از سـفر  ،اين رو

  :داغ تر شده است» خامنه اي بعد از«
محمـد   ،پيش از سفر خامنه اي به قم •

قاي هاشـمي از  آب ما با آ: يزدي گفت
ــه . يــك جــوي نمــي رود  ــد ب او معتق

شــورائي كــردن رهبــري اســت و مــا  
ايـن سـخن مربـوط بـه     . نـيم آمخالف 

ــه اي . گذشــته نمــي شــود ــرا خامن زي
ينـده مـي   آمربـوط بـه   . است» رهبر«

امنه اي از ميـان  يعني وقتي كه خ. شود
بودن هاشمي رفسنجاني در . رفته باشد

ن آدر  ،مقـام رئـيس مجلـس خبرگــان   
مافياهاي حامي احمدي  ،از ديد ،وقت

  . اد خطرناك استژن
وقتي هاشمي رفسـنجاني   ،در گذشته •

نامزد رياست جمهوري بود و با تقلـب  
ــدي نــ  ــوري  ژاحم ــيس جمه اد را رئ

مهدي هاشمي با يـو   ،فرزند او ،كردند
س تو دي مصاحبه كرد و خبر داد كه ا

رهبر همان  ،در صورت انتخاب پدرش
نقش را پيـدا خواهـد كـرد كـه ملكـه      

بـه  . انگلستان در دولت اين كشور دارد
علت تحت تعقيب بـودن   ،احتمال زياد

در . ن روز او اسـت آمصاحبه  ،امروز او
صحبت  ،در داخل كشور نيز ،ن زمانآ

ـ  ام از شورائي شدن رهبري مي شد و ن
ــاني چــون  ــاهرودي كس و هاشــمي ش

ــد     ــيد محم ــنجاني و س ــمي رفس هاش
ن نيز برده مي آبعنوان اعضاي  ،خاتمي

زمـاني نيـز از شـاهرودي بعنـوان     . شد
در  .جانشين خامنه اي نام برده مي شد

ــر  ــال حاض ــنجاني و   ،ح ــمي رفس هاش
ــمي   ــام هاشـ ــاتمي مغضـــوب و نـ خـ

ــينان   ــت جانشـ ــاهرودي از فهرسـ شـ
  .ده استاحتمالي خامنه اي حذف ش

ــوض • ــه اي  ،در ع ــدارك خامن در ت
سيد مجتبي  ،جانشين كردن فرزند خود

او مقـرر كـرد مجتبـي    . خامنه اي شـد 
خود را نشـان ندهـد و كسـي در بـاره     

ــش او در  ــري«نق ــت رهب ــخني » بي س
ماده آنگويد تا وقتي زمينه از هر جهت 

نامزدي او بـراي تصـدي رهبـري     ،شد
ــه قــم . اعــالن شــود خامنــه اي او را ب

از رخــي  فرســتاد تــا در درســهاي ب  
شركت كند و از  "بلند پايه"روحانيون 

  . نها اجازه اشتهاد بگيردآ
از انتخابـات رياسـت جمهـوري    اما     

كه مجتبي به سود احمـدي   1384سال 
اد وارد عمل شد و بخصـوص بعـد از   ژن

نقش او بر همگـان   ،60كودتاي خرداد 
به  البته نامه مهدي كروبي. معلوم گشت

 انتخابـات در  باره تقلـب  ، درمنه ايخا
ــال   ــوري س ــش  84رياســت جمه و نق

معرفـي  موجـب    ،مجتبي در اين تقلب
ــد ــي در  . او ش ــت  ول ــات رياس انتخاب

نقش او نمايـان تـر    ،88جمهوري سال 
گزارش تفصيلي در باره كودتا كه . شد

ــالمي  ــالب اس ــريه انق ــق نش در  از طري
توضيح داد  ،مطبوعات جهان منتشر شد

نست كه آخامنه اي بر يد علي سچسان 
احمـدي   با تجديد رياسـت جمهـوري  

ســيد بــراي رهبــر شــدن نــژاد، زمينــه 
فـراهم   ،را بعد از مـرگ خـود   مجتبي

هنگامي كه در خيابانهاي تهران  . وردآ
رهبري  –ري ميمجتبي مجتبي ب« شعار 

سر داده شد و شعار مردم بـه  » را نبيني 
مد خشم آ هب ورسيد، ا خامنه ايگوش 

ـ بگردخواسـت  از نزديكان خود  و د و ن
كسي كه اين شـعار را سـاخته اسـت و    
كسي كـه سـيد مجتبـي را بـه عنـوان      

پيـدا   ،شناسـانده اسـت  آينـده   »رهبر«
البته چنـين كـس يـا كسـاني را     . دنكن

بايد سراغ كرد » بيت رهبر«نخست در 
و صد البته كه بـا وجـود سـاختار ايـن     

واواكـي هـا و   . پيدا شدني نيست ،بيت
شـماري از  : العات بيت او گفته انـد اط

ميـان  اصالح طلبـان ايـن موضـوع را    
انتشار داده انـد امـا نمـي تـوان     مردم 

غاز گر بـوده  آشخصي را پيدا كرد كه 
  .باشد

توجيه خامنه اي براي رهبـر كـردن    •
اكثـر   دهه آينده،مجتبي اينست كه در 

نسل دومي هـائي  و حتي  ي هانسل اول
از بين مـي  ، كه در خدمت نظام هستند

و  ي هـا كار به دست نسـل سـوم   .روند
رهبـري دمخـور   . مي افتد ي هاچهارم

بـا  . ن مجتبـي اسـت  آنها الزم است و آ
نگرانــي او و دســتيارانش  ،وجــود ايــن
جنـبش بعـد از   در زيـرا  . شديد اسـت 

اعتـــراض  ،88خـــرداد  22كودتـــاي 
كنندگان نسل سومي هائي بودنـد كـه   

ـ  . دقرار است اداره نظام را تصدي كنن
اينها نظام واليت مطلقـه فقيـه را نمـي    

يـك دليـل از داليـل بسـيج     . خواهنـد 
ــتن از   ــخن گف ــه اي و س ــتائي خامن س

همـين نگرانـي    ،بصيرت دادن به مردم
  .است

انتشار خبر در باره تدارك جانشـين   •
از : واكنش ها برانگيخت ،كردن مجتبي

قول خامنه اي انتشار يافـت كـه سـيد    
رهبـري   ،ستحسن خميني به او گفته ا

حق خاندان امام است و از او خواسته 
است ترتيب بازگشت رهبري را به اين 

معني اين . يعني خود او بدهد ،خاندان
قول اينست كه سيد حسن خميني خود 
را از مجتبي اليق تـر بـه رهبـري مـي     

هجــوم تبليغــاتي بــه او و حتــي . دانــد
در سال روز  ،جلوگيري از سخنراني او

جز حـذف او از   هدفي ،مرگ خميني
شمار مـدعيان رهبـري بعـد از مـرگ     

  .خامنه اي نداشت
سفر به قم بقصد زمينه ساختن بـراي   •

فـرع بـر اينسـت كـه      ،رهبري مجتبـي 
واليت مطلقه فقيه بـه حـوزه قبوالنـده    

واليت فقيه  ،در قم ،اما خامنه اي. شود
زيرا تفوق عنصر مسلح . را به گور سپرد

. وردآدر  به نمايش ،را بر عنصر روحاني
» يـت الهـي  آ«بخصوص كـه بسـيج را   

خواند و نقشش را در سركوب خـونين  
ــيج    ــه بس ــت ك ــتود و خواس ــردم س م

  :همچنان اين نقش  را ايفا كند
ــان  3در        ــه اي 89آب ــم، خامن ، در ق

خطاب به بسيجي ها كه از سراسر كشـور  
: به قـم آورده شـده بودنـد، گفتـه اسـت     

كه  ستبسيج يكي از آيات قدرت الهي ا«
تفكر پيدايش آن به دست بنـده صـالح و   
شخصيت بي نظير تاريخ معاصر مـا، امـام   

پــردازش شــد و ســپس بــه ) ره(خمينــي
مرحله عمل رسيد و بعد از گذشـت سـي   
سال، اين شجره طيبه پربارتر از گذشـته  
ــي    ــر م ــران ثم ــت اي ــراي انقــالب و مل ب

رهبر انقـالب اسـالمي در تبيـين    .....دهد
ــي  ــت بس ــت و ماهي ــان حقيق ج خاطرنش

تفكر تشكيل بسيج از جانب امـام  : كردند
در واقع ادامه همان نگـاه بـا   ) ره(خميني

بصيرت، و اعتماد به مردم و جوانـان بـود   
كه نسل جوان و بسيجي امروز ميوه هاي 
ــب و طــاهري     ــيرين آن درخــت طي ش

با دست خود غـرس  ) ره(هستند كه امام 
حضرت آيت اهللا خامنـه اي ايمـان،    .كرد

ــاي تشــكيل   عمــل و ــه ه ــاد را مؤلف جه
عرصـه  : دهنده بسيج برشمردند و افزودند

هــاي مجاهــدت بســيج وســيع و فراگيــر 
است و از ميدان علم، سياست و اجتمـاع  

رهبـر  ....تا عرصه بـين المللـي ادامـه دارد   
ــيرت،    ــر بص ــه عنص ــالمي س ــالب اس انق
اخالص و عمل به هنگـام و بـه انـدازه را    

: زودندشاخص حركت بسيج خواندند و اف
يكــي از موفقيــت هــاي بســيج، افــزايش 
توانايي و بصيرت خود در مقابل پيچيـده  
شدن توطئـه هـاي دشـمنان اسـت كـه      

مؤيد اين موضـوع   88قضاياي فتنه سال 
خيلي هـا اشـتباه    88در فتنه سال  .است

كردند و از اين جمع، بسياري هم بعـد از  
مدتي اشتباه خود را تصحيح كردنـد امـا   

ــا حفــظ پــرچم حركــت عظــيم بســي ج ب
بصيرت، مسير را اشتباه نكـرد و توانسـت   

  ».در صراط حق بماند
يك نوبـت رضـا شـاه و     ،پيش از او     

 ،فرزند او محمد رضـا شـاه   ،نوبت ديگر
قم را صحنه تفوق نظـامي بـر روحـاني    

نـه روحـاني    ،ن دوآامـا  . كرده بودند
بودند و نه دم از واليت مطلقه فقيه مي 

واليـت مطلقـه شـاه    نهـا دم از  آ. زدند
ايـن  . متكي به نيروي نظامي مي زدنـد 

 ،با بـه گـور سـپردن واليـت فقيـه      ،بار
يـد  آواليت زور به هـر لبـاس كـه در    

پايان مـي پـذيرد  و  واليـت جمهـور     
  .مردم برقرار مي شود

از راه  اتفاق نيست كه سه روز بعد از  •
» فرمانـده « ،احمدي مقـدم  ،خامنه اي

نيروهـاي  : گفتـه اسـت   ،قواي انتظامي
ماده مقابله بـا  آانتظامي به كمك بسيج 
ــوائي اســت ــه بل ــه . هرگون اشــاره او ب

احتمال خيزش مـردم بـر اثـر اجـراي     
. قانون هدفمند شدن رايانه بوده است

بسيج و سپاه را به  ،يمي كه در قمژاما ر
بعنـوان راه   ،رخ مي كشد و در تهـران 

حل مشكل اقتصـادي كـه ايجـاد مـي     
سـپاه را بـه رخ مـردم    باز بسيج و  ،كند

يم افليجي است كه دير يا ژر ،مي كشد
  .يدآزود از پاي در مي 

  
ــوز  ۷۲ ــردم هن درصــد م

نمـــی داننـــد هدفمنـــد 
کردن یارانه یعنـی چـه؟ 

ــا مشــائی و احمــدی آ - ی
اد یـک جریـان ایجـاد ژن

دفــــاع  -کــــرده انــــد؟ 
خامنـــه ای از احمـــدی 

ــ ــی از ژن اد بخــاطر نگران
دســــت دادن موقعیــــت 

  :خویش است

 فرزين مسئول هدفمندي يارانه هـا،  •
حتي نمي دانـم چنـد مـاه    : گفته است

قضـيه   مـا اصـال در   .بعد چه مـي شـود  
ــتيم ــار،  .نيس ــك ب ــد ي ــر چن ــيس  ه رئ

بــه صــورت قطــره اي،    ،جمهــوري
كه مـا بايـد    دهدرا به ما مي  دستوري
حتي نمي دانيم اين مقـدار   .اجرا كنيم

و هنـوز   پولي كه به حسابها ريخته شـد 
رداشت به صاحبان حسابها داده اجازه ب

هـم بـه   در چند مـاه بعـد     ،نشده است
  .حسابها ريخته خواهد شد يانه؟

ــا      ــردم  تنه ــه از م ــتند ك ــرح نيس ط
ــه هــا   .آگــاه نيســتندهدفمنــدي ياران

مجلـس   »نماينـده «مصطفي كواكبيان، 
مـا  : مافياها گفتـه اسـت  در مجلس  ،نيز

ــرح    ــراي ط ــونگي اج ــه چگ ــبت ب نس
ها بي اطالع هستيم و  هدفمندي يارانه

دولت بيايد و به ما بگويد كه اين طرح 
بهـروز  . ؟قرار است چگونه اجـرا شـود  

دي از مسـئوالن طـرح هدفمنـدي    امر
 81اين پرسـش كـه    پاسخيارانه ها در 

بـه حسـابها   هزار تومان براي چه مدت 
شايد براي  :ه استگفت ريخته شده اند؟

شايد دو مـاه، شـايد سـه مـاه و      يكماه،
 او، به سـخن ديگـر  . د هم چهار ماهشاي

كــــه از مســــوالن رده اول طــــرح 
هدفمندي مي باشد، خبـر نـدارد ايـن    
مبلغ براي چند ماه است، چه برسد بـه  

 .مردم
وقتـي   طرح هدفمنـدي يارانـه هـا،    •

مردم نمي دانند چيست و چه اثري بـر  
نهـا مـي   آزندگي اقتصادي روز به روز 

چگونه ممكن است با موفقيـت   ،گذارد
بر اساس يك نظـر سـنجي    ؟ جرا شودا

  ،داده اسـت انجـام  يـم  ژرمحرمانه كه 
ايـن طـرح    ازدرصد مردم  72بيش از 

 ،چون نمـي داننـد  و  ندچيزي نمي دان
ـ  به آينده زندگي خـود،   نسبت  ينگران

 ،در درجه اول ،نگراني ها  .بيشتر دارند
زيـرا  . از گران شدن گازوئيـل هسـتند  
... ه ها و كارخانه ها و خودرو ها و خان

گران شـدن  . گازوئيل مصرف مي كنند
سبب مـي شـود كـه توليـد      ،نآبهاي 

حتي مـرغ داريهـا   . دخل و خرج نكند
با كارها . نيز ناگزير از تعطيل مي شوند

. هم به خيل بيكارها افزوده مـي شـوند  
گرانـي بنـزين و بـرق     ،بعد از گازوئيل

است كـه سـبب نگرانـي خـانواده هـا      
از نان و قند  ،وليهبهاي مايحتاج ا. است

و شكر و دارو و لباس كه هنـوز قـانون   
» نماينـده «بـه قـول يـك     ،اجرا نشده

درصد گران تر شده اسـت   20 ،مجلس
نگرانـي سـوم   ) درصـد  30 ،و در واقع(

 .همه قشرهاي جامعه است
نيـروي   »فرمانـده « ،احمدي مقـدم  •

انتظامي نسبت به وضعيت كشور، بعد از 
ه هـا، گفتـه   آغاز طرح هدفمندي ياران

 .فتنه اي اقتصادي در راه اسـت  :است
ــاي  ــدار«مبنـ ــاتي و  ،او» هشـ اطالعـ

ــه  آبر ــتند ك ــائي هس ــق  ورده از طري
تحصيل  امنيتي،دستگاههاي اطالعاتي و 

رادان معــاون وي و حتــي  .شــده انــد
برخي هـا   :اندخود احمدي نژاد گفته 

وزيــر  .در فكـر فتنـه اقتصــادي هسـتند   
پيشـگيري  براي  :نيز گفته است واواك
اقتصادي كارها و برنامه هايي را  از فتنه
البتـه   ،ايـن هشـدارها  . كرده ايمآماده 

ــه اي    ــخنان خامن ــريح س ــذيب ص تك
. بـان اسـت  آ 3خطاب به بسيجي ها در 

وضعيت اقتصاد ايـران خـوب   : او گفت
ن را وارونه نشان مي آاست و دشمنان 

بـرغم هشـدارهاي    ،پس از اينكه. دهند
دان دانشــگاه و بــا اقتصــاددانان و اســتا

وجود بيكاري و گرانـي روز افـزون و   
وضعيت فالكت بار توليد صنعتي و كسر 

ــن ... بودجــه و ــه اي ــكاري دروغ آب ش
بسـياري از اسـتادان اقتصـاد در     ،گفت

دانشگاهها كه چند نوبت هشدار دادنـد  
يـم كـه وضـعيت    ژو نيز اقتصـاددانان ر 

ــزارش    ــه او گ ــاد را ب ــار اقتص اســف ب
: ش را پـيش كشـيدند  اين پرس ،كردند

يا گزارشها به او مي رسند و او با علـم  آ
و اطالع دروغ مي گويد و يا چون شاه 

مايـل نيسـت جـز دروغهـائي را      ،سابق
بشنود كه او را خوشـحال مـي كننـد؟    

يــك امــر را مســلم  ،ســخنان او در قــم
او كسي نيسـت كـه مـانع    : كرده است

ويران سازي اقتصاد توسـط مافياهـاي   
رانت خـواري بـه   . شود مالي –نظامي 

وضعيت  ،حداكثر است و از ديد مافياها
نها بيشـترين  آاقتصادي عالي است زيرا 

 .سود را عايد مي كنند
بخاطر بـدي وضـعيت    ،با وجود اين •

ـ   ،اقتصادي بـه   ،ادژحكومت احمـدي ن
. اي عمل مي كند» قطره« ،قول مردم

از جنبش اعتراضـي مـردم  بسـيار مـي     
طــرح  جــرأت هــم نمــي كنــد. ترســد

چنانكـه  . اجرائي قانون را اعـالن كنـد  
زاد آمعلوم نيست كدام قيمتها چه وقت 

مي شوند و خانواده ها ماهانه چه مبلغ 
مد هـاي  آدريافت خواهند كرد و پي 

كـــدامها هســـتند و  ،اجـــراي قـــانون
حكومت چه تـدابيري بـراي بـي اثـر     

نهـا انديشـيده اسـت؟ نمـايش     آكردن 
بـه رخ  از راه  ،قدرت خامنه اي در قـم 

كشــيدن بســيج و ســپاه و طــرح مســئله 
 ،از قـرار  ،اقتصاد در اجتماع بسيجي ها

نوعي اخطار به روحانيان قـم بـود كـه    
مبادا چـون مكـارم   . بايد دم فرو بندند

نسبت به گسترش فقر و گراني  ،شيرازي
 . زندگي هشدار بدهند

مجلس و سـران  » نمايندگان«از ديد  •
ن او اد و همكاراژاحمدي ن ،اصول گرا

مدهاي اجراي قانون آفكري براي پي 
مـدهاي نـاگوار   آگوئي پي . نكرده اند

ــتند  ــز هس ــب ني ــردم و . را طال ــرا م زي
بـدانها مشـغول   » رجال دولت و دين«

ــدن     ــدتر ش ــرس از ب ــوند و ت ــي ش م
مدديار حكومت ناتوان او مي  ،وضعيت

در طـول مـدتي كـه او رياسـت     . شود
مسئله ها  ،تصدي مي كند جمهوري را 

ن آاو ساخته است و ديگران به حل را 
  :مشغول شده اند

ــم • ــت  ،در قـ ــه اي از حكومـ خامنـ
اد حمايت كرد و مدعي شد ژاحمدي ن

كه در دوره او به اندازه ادوار گذشـته  
يعنـي   ،يا اين حمايتآ. كار شده است

اين كه اختالفي ميـان او و بيـت او بـا    
ـ  اد نيسـت؟ هـر گـاه قـول     ژاحمدي ن

نيـز در نظـر    وزيـر واواك را  ،مصلحي
اد ژوردن احمدي نآروي كار (بگيريم 

در  ،)و اصول گراها تدبير رهبري بـود 
 ،امـا در واقــع . ظـاهر اختالفـي نيســت  

. اختالف وجود دارد و شديد هم هست
. جز اينكه خود ساخته را تـدبير نيسـت  

خامنه اي مـي دانـد كـه اگـر جنـبش      
او بـه قـم نمـي رفـت و      ،خوابيده بود

ـ «روز از  10مدت  صـحبت نمـي   » هفتن
او از شــدت مخالفــت مــردم بــا . كــرد

گـاه  آشخص خـود و واليـت فقـيهش    
ن را دارد كه روانه كردن آاست و بيم 
كار را بـه روانـه كـردن     ،ادژاحمدي ن

بـه ايـن نتيجـه     ،لـذا   .خود او بكشـاند 
رسيده است كه بايد كـاري بكنـد كـه    

ـ   اد ژدوره رياست جمهوري احمـدي ن
رفــع و  ،ن وقــتآپايــان بپــذيرد و تــا 

رجوي خرابيهـاي او و حكومـت او را   
اينست كه دستور . نيز خود تصدي كند

ماده باش به سپاه و بسيج بخـاطر پـي   آ
مدهاي اجـراي قـانون يارانـه هـا را     آ

  .داده است
ـ           ،ادژدانستني است كـه احمـدي ن

بهنگام ديدار با محمـد يـزدي و شـيخ    
نها خواسته بود رحيم آاز  ،علي خزعلي

نها گفتـه  آبه حضور بپذيرند و مشائي را 
بودند حاضر نيستند بـا شـيطان ديـدار    

اين دو بدون اجـازه خامنـه اي   . كنند
با اطالع از نظر او . ب نيز نمي خورندآ

نسبت به رحـيم مشـائي ايـن پاسـخ را     
ــد ــدار  . داده ان ــن دي ــد از اي ــا بع  ،ام
اد همان حرفهاي مشـائي را  ژاحمدي ن

  زد و 
نــي دبيــر علــي دورا ،89بــان آ 6در  •

ائتالف فراگير اصولگرايان در گفـت و  
 اگـر  :  گفته اسـت  گو با خبرنگار شفاف

وريـم  آبعمـل  اصـلي   را بر تقسيم بندي
، معين كرده انـد مقام معظم رهبري  كه

همه نيروهايي كه چارچوب هاي نظام 
احكــام قــانون   را قبــول دارنــد و بــه 

  اساسي و مقام معظم رهبري پايبند 
اصـولگراي اصـالح    و هستند اصـولگرا 

  5در صفحه   طلب هستند و در تعريف اصلي بسياري 
  

 یم و اتحاد مردمژتجزیه ر
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از اصالح طلبـان هـم جـزو نيروهـاي     
اصولگرا به معناي عام و در داخل نظام 

 .هستند
جريـان   5در حال حاضر در كشور      

سياسي از نظر كيفي وجـود دارد و در  
اين تقسيم بندي ها اصولگرايان به سـه  

ـ   ه دو جريـان  جريان و اصالح طلبـان ب
 .تقسيم مي شوند

گروه اصولگرايان،  3اصولگرايان به       
آرمان گرايان و ارزش گرايـان تقسـيم   

اصولگرايان سنتي كه از قبل  .مي شوند
و ) ره(به عنوان جبهه پيروان خط امـام 

رهبــري مـــي شـــناختيم و جمعيـــت  
ايثارگرايان در اين جريـان اول قـرار   
ــره   ــد در داي ــرار دارن ــه اص ــد ك  دارن

اصولگرايي تعريف شوند و به هرگونـه  
انتقادي به نام اصـولگرايي انتقـاد مـي    

 .كنند
جرياني  هسـتند كـه    ،آرمان گرايان    

موســوم بــه حاميــان دولــت هســتند و 
ديدگاه خـاص ايـدئولوژي و سياسـي    
دارند و يك نوع افكار سياسي خاص را 
پيگيري مي كنند و ايـن تقسـيم بنـدي    

و حـال   يك تقسيم بندي كيفـي اسـت  
كــه قــدرت را در دســت دارنــد يــك 
جريان محسـوب مـي شـوند و امكـان     

به هـر علتـي از    دارد چنانچه قدرت را
دست بدهند از پتانسيل جريـان بـودن   

رهبر فكـري ايـن گـروه    . خارج شوند
مشايي و رهبر سياسي آن احمدي نژاد 

اســـت كـــه بســـياري از تنـــدروهاي  
 .اصولگرايان در اين جريان هستند

يان ديگـري از  رج ،ارزش گرايان       
گروه اصولگرايان محسوب مي شوند و 
از دولت نهم جز منتقدان دولت بودند 
كه در انتخابات مجلس نيـز از آنهـا بـه    
عنوان ائتالف فراگير اصـولگرايان يـاد   

 .شد
چنانچــه قرارباشــد جريــان ســومي       

ــود ــد ش ــا   ،متول ــه ب ــت ك ــي اس طبيع
د محوريت گروه ارزش گرايـان ايجـا  

شود و نحوه تاثير گذاري اين جريـان  
بستگي به چگـونگي مـديريت آنهـا بـر     

سياســي و  عرصــه هــاي رســانه اي،  
ــه عنــوان   ــا بتوانــد ب اجتمــاعي دارد ت
جريان اصلي انقالبي و مكتبي در بلوغ 
كامل خود به ظهور برسـد و اگـر ايـن    
جريان ارزش گرايان نتوانند در عرصه 

يـن  اين دليـل بـر ا   ،قدرت قرار گيرند
نيست كه نظام به آن بي توجهي كرده 
بلكه ناشـي از عـدم مـديريت صـحيح     

 .است
گروه اصالح طلبان سابق يـا همـان        

ــدي   ــيم بن ــا در تقس ــردادي ه دوم خ
جديد بـه دو جريـان اصـالح طلـب و     

اصـالح  . جريان سبز تقسيم مـي شـوند  
طلبان در داخل نظام هستند و اصـول  

ه قانون انقالب را قبول دارند و پايبند ب
اساسي و احكام واليت فقيـه هسـتند و   
گروه ديگر جريان سبز است كه اصول 
شكن بوده و نمي خواهند خـود را در  

  .مسير آن تعريف كنند جريان انقالب و
جرياني هم  ،يمژدر ر ،بدين ترتيب     

مده است كه رهبري فكـريش  آبوجود 
ـ    اد ژمشائي و رهبر سياسـيش احمـدي ن

  !است
  

رئـیس  -کـارابطه بـا امری
ــــــوری  ــــــده ؟ آجمه ین
  :موقعیت سپاه؟

  
اد  ژاختالف شريعتمداري و احمدي ن •

و نيز بعضي از مجلسيان بـر سـر رحـيم    
. مشائي و سياست خـارجي ادامـه دارد  

قسمتي در علن و بخشـي   ،روياروئي ها
   ،بنا بر اطالع. در پرده انجام مي گيرند

 :پرسـيده انـد  حسين شريعتمداري از   
سنگ تمـام  حمدي نژاد ا انتخاببراي 

حاال نظـر شـما در بـاره او و    . گذاشتيد
عملكرد حكومت او چيسـت؟ او پاسـخ   

اگر تا مدتي قبل نسبت بـه  : داده است
ي معتقد بوديم كه نيت سوء ئرحيم مشا

دارد حاال احمدي نژاد هم به نظر مـي  
رسد كـه نيـت سـوء در مـورد كشـور      

روابـط بـا    ،بنا بـر قـول او  . داشته باشد

كسي تصـدي مـي كنـد كـه     را  امريكا
عبدالحميد مـوالن  و او . مشكوك است

 ام به همين دليـل دسـتور داده   . است
ــر ــريه   ديگ ــي از وي در نش هــيچ مطلب

عبدالحميـد مـوالن    . كيهان درج نشود
امريكـــا و مشـــاور برجســـته   شـــهروند

ــژاد و ر ــاحمــدي ن ــا  ئ يس  بنيــاد موالن
گفته مي شود رحيم مشـائي نيـز   . است

  .با امريكائيها داشته استديدارهائي 
نچه علني است اينسـت كـه در   آاما      

در باره رابطـه   ،ادژمجلس از احمدي ن
با امريكا و پولهائي كه در سوريه خـرج  
مي شوند و پولي كه بـه كـرزاي داده   

نكه به تصويب مجلس رسـيده  آاند بي 
  .سئوال شده است ،باشند

در بيت خامنه اي و  ،و از هم اكنون •
صحبت از  ،»هاد رياست جمهورين«در 

احمـدي  . ينده استآرئيس جمهوري 
اد به اين فكر افتاده است كه قاليباف ژن

فكر . بركنار كند ،را از شهرداري تهران
او به اين جا رسيده است كه طرحي را 

شهردار  ،نآبه تصويب برساند كه بنا بر 
را وزير كشور معرفـي و شـوراي شـهر    

  !تصويب كند
ـ       دن قاليبـاف از شـهرداري   قصد ران

يعني قصد جلـوگيري از نـامزد    ،تهران
رياســت جمهــوري شــدن و موفقيــت 

ــت ــالي او اس ــي از . احتم ــي دوران عل
وجود سه گرايش اصول گـرا صـحبت   

 ،كرده اما نگفته است كه از هم اكنـون 
در كار  ،نها و بيت خامنه ايآهريك از 

ماده كردن نامزد رياسـت جمهـوري   آ
 :خود هستند

كه بـه  احمدي نژاد  -روه مشائي گ – 1
از اعتبار انداختن : دو كار مشغول است

نامزدهاي رقيب و كوتاه كردن دسـت  
نها از امكانات و جلو انداختن نامزدي آ

اسـمي را سـر    ،به نوبت. از گروه خود
 ،زماني اسم رحيمـي : زبانها مي اندازند

در ايــن  ،اد وژمعــاون اول احمــدي نــ
زبانها انداختـه  اسم مشائي را سر  ،روزها

هيچيك از اين دو  ،اما بنا بر اطالع. اند
اولـي پرونـده   . نامزد اين گروه نيستند
ن حساسـيتها را  آدارد و دومي بيش از 

بر ضد خود برانگيخته است كـه حتـي   
بتوانــد تصــويب صــالحيت خــود را از 

واقعيـت  . شوراي نگهبـان توقـع كنـد   
اينست كـه ايـن گـروه شـخص قابـل      

 . معرفي نيز ندارد
بر روي قاليباف  سنتياصولگرايان   - 2

. كــرده انــديــا الريجــاني حســاب بــاز 
مالي حامي احمدي  –مافياهاي نظامي 

اد با اين دو تن و نيـز بـا علـي اكبـر     ژن
واليتـــي و حســـن روحـــاني ســـخت 

  . مخالفند
بر  ،در مجلس مافياها ،از هم اكنون     

ســر هيــأت رئيســه فراكســيون اصــول  
مخالفان الريجـاني  . گرايان نزاع است

در بركنار كردن او از ايـن مقـام مـي    
 .  كوشند

، اصول گرايان كه خود گروه سوم -3
بـر   ،نزديك مي داند» بيت رهبر«را به 

ينـده اوال  آاينست كه رئيس جمهوري 
 ˝و ثانيـا   . از سپاه پاسداران نباشـد  بايد

اما اين گـروه  . باشد »رهبر«تابع مطلق 
اسـامي   ،اچـاري از ن. نيز كسي را ندارد
رئــيس انجمــن شــهر  ،مهــدي چمــران

حسـين   تهران و حداد عـادل و حتـي  
را ميخواهنـد سـر زبانهـا     صفار هرندي

  . بياندازند
ــر ديگــري        ــر خب ــا ب ــان  ،بن ســر زب

ايجاد پوشش الزم  ،انداختن اين اسامي
 ،براي نامزدي است كه در موقع خـود 

 . خود را نشان خواهد داد
عراقي هاي نزديك بنا بر اطالعي از  •

ــه ر ــرانژب ــاد  آانفجــار خــرم  ،يــم اي ب
ن بوده است آمرگبارتر و ويرانگر تر از 

تعداد . كه ارزيابي هاي اوليه مي گفتند
تــن و تعــداد  100كشــته هــا بيشــتر از 

زخمي ها بيشـتر از تعـداد زخمـي هـا     
بوده اند و موشكهاي بسياري منهدم شد 

كار با توجه به اين امر كه انفجار . ه اند
 ،عوامل خريـداري شـده بـوده اسـت    

خامنه اي بشدت نگران و هراسان شده 
همه دستگاههاي اطالعاتي بكـار  . است

افتاده اند تا مگر ردي از عامالن انفجار 
  . ورندآبدست 

ــه    • ــاب ب ــه اي خط ــخنراني خامن س
گوياي نگرانـي   ،بسيجي ها و پاسدارها

او از سقوط روحيه افراد سـپاه و بسـيج   
در جنگ بـا مـردم بـي     بخاطر شركت

اصرار شديد او بر اين كـه  . سالح است
ــار   ــوده اســت و انتش ــار ب ــه درك توطئ

ماده شـدن  آكه گوياي » ساختار فتنه«
بـــراي حـــذف بســـياري از ســـران و 

براي اينست كـه   ،يم استژكادرهاي ر
ــاور كننــد كــه   ــراد ســپاه و بســيج ب اف

را طراحــي » دشــمن توطئــه بزرگــي«
د بخود ببالنـد  نها مي بايآكرده بوده و 

امـا  ! كه اين توطئه را خنثي كرده انـد 
نهــا كــه در ســركوب مــردم شــركت آ

كرده انـد و ديـده انـد كـه شـهرهاي      
ايران بودند كه عرصـه جنـبش مـردم    

مي داننـد توطئـه اي در    ،ايران شدند
نها مي دانند آبعضي از . كار نبوده است

مــالي و  –توطئــه را مافياهــاي نظــامي 
ي و اجرا كرده شخص خامنه اي طراح

 ،اينها بودند كـه بـا تقلـب بـزرگ    . اند
 ،روزها و روزهـا  ،نهاآباز . كودتا كردند

مـــردم در جنـــبش را ديـــده انـــد و 
 ،بخصـوص . نها را شنيده اندآشعارهاي 

ديده اند كـه جوانـان   روز عاشورا،  در
يكي از كالنتري ها را بر بام ايران بيرق 

 نهـا را گرفتـار  آوردند و آبه اهتزاز در 
سـقوط كالنتـري هـاي ديگـر     ترس از 
خـون يـك    ،با وجـود ايـن  . كرده اند

ــد  ــز نريختن ــأمور را ني ــي . م ــي نم يعن
خواســتند از راه خشــونت و درگيــري 

 ،و گرنـه .  يم را ساقط كنندژمسلحانه ر
مـي  يكي از كالنتري هـا سـقوط   وقتي 

سان تر سـقوط  آهاي بعدي كند كالنتري
منطقه شـهر نيـز در اختيـار     5 .مي كند

ترس در دل سـران  . ردم قرار گرفتندم
نها نبودند آ. افتادسپاه و نيروي انتظامي 

 ،كه مانع از سقوط كالنتري هـا شـدند  
مردم بودند كه نخواستند جنبش خـود  

امـا بـا وجـود    . ميز كننـد آرا خشونت 
ــز از   ــه پرهي مشــاهده تصــميم مــردم ب

دستور كشت و كشـتار صـادر    ،خشونت
جنـايتي  شد و قواي قهريه نيز از هـيچ  

بـه   ،ن نيـز آپـس از  . فرو گذار نكردند
مردم متهم به خشونت شـدند و   ،دروغ

اثــر اينهمــه . يافتنــد» محــارب«صــفت 
جنايت و دروغ بر روحيه افراد سـپاه و  
بسيج كه در ميان مـردم زنـدگي مـي    

  . نها استآسقوط روحيه  ،كنند
 عامل ديگر سقوط روحيه اينست كه     

امي در روزهـــاي اول نيـــروي انتظـــ
در بـا مـردم   و مسئول حفظ نظـم بـود   

نتيجـه  . جنبش خشونت بكار نمـي بـرد  
نها را كنـار گذاشـتند و سـپاه و    آاينكه 

كه بـه  ( بسيج و لباس شخصي و اراذل 
. بكـار گرفتنـد  ) ورده انـد آخدمت در 

 ،از ديد مـردم  ،نتيجه اين شد كه امروز
سپاه و بسيج عامـل تمـامي بـدبختيهاي    

. ت سپاه اسـت دولت در دس. نها استآ
دسـتگاه  . اقتصاد در دست سـپاه اسـت  
نتيجـه  ... قضائي در دست سپاه اسـت و 

اينست كه هر سپاهي و بسـيجي وقتـي   
 ،خود را با افراد عادي مواجه مي بينـد 

خود را در ميـان دشـمنان تصـور مـي     
  .كند
مردم عامل گسترش فسـادها را نيـز        

از قاچاق و ديگر رانـت  : سپاه مي دانند
تا مشروب خواري و قاچاق  ،اخواري ه

سـردار رضـا   (مشروبات الكلي و فحشاء 
زارعي كه دختران مردم را در خيابانها 

نهـا  آشكار مي كـرد و در خانـه اي بـا    
شهوت راني مي كرد و عريانشـان مـي   
ــت      ــاز جماع ــايش نم ــه نم ــرد و ب ك

  ...).وادارشان مي كرد و
  

ــران  ــا در ای سیاســت اوبام
ــــــــده او در  ــــــــرگ برن  ب

ــا ــان دوره ای انتخاب ت می
بــود، بــاوجود ایــن، عامــل 
ــرگ  ــرا ب ــد زی ــروزی نش پی

قـوی تـر ) اقتصـاد(بازنـده 
 : بود

  
در روزهاي پيش از انتخابات ميـان   ◀

ــا ــا و  ،دوره اي امريك ــاي اوبام موفقيته
 ،حكومـــت او در سياســـت خـــارجي

برگ برنـده   ،بخصوص در مورد ايران
در روزهــاي پــيش از او ارزيــابي شــد 

ــان   ــات ميـ ــا، انتخابـ دوره اي امريكـ
موفقيتهــاي اوبامــا و حكومــت او در   
سياست خـارجي، بخصـوص در مـورد    
ايران، برگ برنده او ارزيابي شـد امـا   
ــزب    ــتهاي او و ح ــق سياس ــدم توفي ع
دموكرات در بهبود وضعيت اقتصادي و 

نكه حاصل آبا  بيكاري، ميزان ستن ازكا
ــود  ــوش ب ــت ب ــت ، سياس ــبب شكس س

ــس   ــات مجلـ ــا در انتخابـ  دموكراتهـ
 گزارشـــها،برابـــر . نماينـــدگان شـــد

اكثريـــت را در  جمهـــوري خواههـــا
اين  .نددبدست آورنمايندگان مجلس 

شكست البته باعث خوشحالي نتان ياهو 
حـزب  و رهبـر  نخست وزيـر اسـرائيل   

ليكود و احمدي نژاد رئيس جمهـوري  
گشـته   و خامنـه اي  نظام واليـت فقيـه  

كه براي اوبامـا  ي ئموفقيتهااز اما  .است
نهـا  آ ،سياست خارجي مي شـمارند در 

عبارتنـد   ،كه به ايران مربوط مي شوند
   :از

حكومت او موفق شد قطعنامه اي را از 
يـم  ژتصويب شوراي امنيت بـر ضـد ر  

باز موفق شد كشورهاي . ايران بگذراند
. اروپائي را به تشديد تحريمها برانگيـزد 

حكومت خود او نيز تحريمها را تشديد 
در : ايـران تغييـر داد  كرد و رابطه را با 

يم ايران بود كه بحران ژر ،دوره بوش
مي ساخت و سياست تعرضي در پـيش  
گرفته بود و اينك در موضـع تـدافعي   

موفق شده اسـت   ،در منطقه نيز.  است
ــوي ر   ــا را بس ــه ه ــران  ژتوج ــم اي ي

ــد ــروش . برگردان ــارد دالر  128ف ميلي
اسلحه به كشـورهاي منطقـه و كاسـتن    

خلــيج فــارس ميــزان صــدور نفــت از 
روزنامه نشنال كه در امارات بـه زبـان   (

ــد   ــي ياب ــار م ــي انتش ــر از  ،انگليس خب
داد بـا  » گشايش پايگاه دريائي فجيره«

اين توضيح كه اين پايگـاه بـه امـارات    
اجازه مي دهد تنگه هرمز را دور بزنـد  
و انتقال نفت خويش را سـريع و امـن   

از موفقيتهــاي ديگــر حكومــت  ،)كنــد
حاصـل سياسـت   . مـي رود اوباما بشمار 

انـزواي بـيش از پـيش     ،حكومت اوباما
  :ايران بوده است

: با ايـران  1+ 5گفتگوي كشورهاي  ◀
تــا تصــويب قطعنامــه چهــارم و وضــع 

غرب بود كه  ،مجازاتهاي امريكا و اروپا
. براي گفتگو بي قراري نشـان مـي داد  

يم مافياها اسـت كـه   ژر ،ن پسآاما از 
ها اواسط ن كشورآ. بي قرار شده است

اد ژاحمدي ن. ماه نوامبر را معين كردند
شـرط و شـروط    ،مشـاور او  ،و جوانفكر

كردند كه ايـن كشـورها مـي بايـد از     
موضع دوستانه گفتگو كننـد و جـواب   

اد در باره اسرائيل و اسـلحه  ژاحمدي ن
اتمي اسرائيل را بدهند تا ايران به پاي 

اما بر كسي پوشـيده  . ميز مذاكره بيايد
ايـن شـرطها  مصـرف داخلـي      نبود كه
يم ژر ،2010نوامبر  1چنانكه در . دارند

 10مادگي خـود را بـراي گفتگـو در    آ
 ،همين تغييـر رفتـار  . نوامبر اعالن كرد

گوياي تغيير رابطه قوا است و از ديـد  
اين تغييـر را حكومـت اوبامـا     ،ناظران
  . ورده استآبوجود 

يـم  ژر ،در مورد نخست وزير عـراق  ◀
ـ  دا صـدر را بـه موافقـت بـا     مافياها مقت

ــر    ــالكي ب ــوري الم ــري ن نخســت وزي
هرگاه مشكل جديـدي پـيش   . انگيخت

او نخست وزير عـراق بـاقي مـي     ،نيايد
نخست وزيري او را نتيجـه مـانور   . ماند

. ميز امريكا ارزيابي مي كننـد آموفقيت 
توضيح اين كه نخست گفته شد عالوي 
نامزد نخست وزيري امريكـا و انگلـيس   

وي بر ضد ايـران و مداخلـه   عال. است
ــراق  ــور ع ــديد   ،اش در ام ــع ش موض

يم مافياها ناگزير شد ژر. اللحني گرفت
مانور دومي امريكائيها . به مالكي بچسبد

ن پيش كشيدن عبدالمهـدي  آدادند و 
او . بعنوان نـامزد نخسـت وزيـري بـود    

زماني كمونيست بود و بعد بعثي  شد و 
. خر بـه گـروه حكـيم پيوسـت    آدست 
عامل ديگري بسـود   ،شدن او نيزمطرح 

مالكي كـه امريكـا او    ،نتيجه. مالكي شد
بـه   ،مـي دانـد  » خير الموجـودين «را 

احتمال زياد نخست وزيـر عـراق مـي    
  .شود
 ،پول گرفتن حميد كرزاي از ايران ◀

براي پرداخت حقوق كاركنان رياست 
. جمهوري را نيز نيويورك تايمز لو داد

ــت ر ــاي ژنخس ــوي مافياه ــم دروغگ  ي
 ،امـا بعـد   ،مالي تكذيب كـرد  –نظامي 

انتشار خبر . كرزاي خبر را تصديق كرد
بي هدف نبوده  ،توسط نيويورك تايمز

  :است
با كمك : وزارت خارجه امريكا گفت •

مالي ايران به افغانستان مخـالف نيسـت   
هرچنــد از نيــك بــودن هــدف ايــران 

 26در  ،بـا وجـود ايـن   . مطمئن نيسـت 
در افغانسـتان   هدف امريكا ،2010اكتبر 

پاكستان نـزد  : اينطور توضيح داده شد
نــزد  ،و ايــران. پشــتون هــا نفــوذ دارد

ــلطه   ــه مخــالف س ــومي ك ــاي ق اقليته
هـر  . اكثريت پشتون بر افغانستان هستند

گاه ايران و پاكستان به تـوافقي ميـان   
امريكا و كشـورهاي   ،خود دست بيابند

عضو ناتو مي توانند قـواي خـود را از   
نجـا كـه   آو از . خـارج كننـد   افغانستان

تعادل قوا ميان اين دو همسايه اجـازه  
نها دست باال را پيدا آنمي دهد يكي از 

ديگر پايگـاه تروريسـم    ،افغانستان ،كند
نمي ماند و امريكا موقعيت متفوق خود 

  . را حفظ مي كند
نند كه تحقـق  آاما ناظران سياسي بر  •

تعادل قوا ميـان پاكسـتان و ايـران بـه     
يبي كه امريكـا بـه هـدفهاي خـود     ترت

  زيرا. سان تحقق پذير نيستآ ،برسد
كه ايران هزينه نهاد رياست  اين امر -1

از  ،جمهوري افغانستان را مـي پـردازد  
ــان ــد طالب ــا و   ،دي ــا امريك ــاري ب همك

دشمني با طالبان و القاعده تلقـي مـي   
  . شود

از ديد  ،نزديكي بسيار ايران به هند – 2
ناسـازگار بـا مصـالح    سياستي  ،پاكستان

  . پاكستان است
روابط ايران و پاكسـتان مجموعـه    – 3

اي از ستيز و سازش است و اين امكان 
را به امريكا نمي دهد كـه دو طـرف را   
به تعـادل قـواي مسـاعدي بـا خـروج      

. بر انگيـزد  ،نيروهاي امريكا از افغانستان
بر سر برنامه اتمي مشكل دارد  ،با ايران

سر رابطه اش با القاعده و با پاكستان بر 
  و . و طالبان مشكل دارد

ايران روابط پاكستان با عربستان را  – 4
  و. خود سازگار نمي بيند» مصالح«با 
در خود افغانستان نيز سياست هاي  – 6

: ايران و پاكستان بسيار بغرنج شده انـد 
ارتباط با گروههايي كه بر ضد يكديگر 

ــتند ــاعد  ،در جنــگ هس بخصــوص مس
سياست اين دو كشور بـا خـارج    نبودن

كار اين دو را  ،شدن افغانستان از جنگ
به رسيدن به توافقي را مشـكل سـاخته   
است كه مي تواند بسود هر دو باشـد و  
به حضور قواي ناتو در افغانستان پايـان  

  .بدهد
اد به لبنان و پـي  ژاما سفر احمدي ن ◀
  :نآمدهاي آ
سـفير   ،باديآغضنفر ركن  ،بنا بر خبر •
در تدارك اسـتقبال از   ،يم در لبنانژر

  زحمت زياد كشيده ،ادژاحمدي ن
احتمال داده مـي شـود ترفيـع    . است

يم ژموقعيت ر ،با وجود اين. مقام بيابد
ضـعيف تـر از پـيش از ســفر     ،در لبنـان 
  :اد شده استژاحمدي ن

  6در صفحه      
  

 یم و اتحاد مردمژر تجزیه
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يم و ژبرغم تبليغات دستگاه تبليغاتي ر •
ا سـوريه  پـدرم ر (قول سـعد حريـري   

 ،دادگاه قتـل رفيـق حريـري    ،)نكشت
از اواخـر   ،نخست وزيـر پيشـين لبنـان   

دسامبر سال جاري شروع بكار مي كند 
  .و پاي سوريه و حزب اهللا گير است

مقاومت حـزب اهللا در برابـر قـواي     •
روزه و پولي كه  33در جنگ  ،اسرائيل

يم بـراي بازسـازي جنـوب لبنـان و     ژر
 5صـحبت  خرج كرد و ... جاده كشي و

ميليارد دالر سرمايه گذاري در سـوريه  
بنـا بـر گزارشـهاي    (هزار عراقي  60و  

) محرمانه كه ويكيليك انتشار داده است
ــد و    ــي گيرن ــوق م ــران حق ــه از اي ك
پولهائي كه در ونزوئال خرج مي شود و 

ــز  ــيس   290ني ــه رئ ــون دالري ك ميلي
 ،در سـفر بـه ايـران    ،جمهوري بوليوي

ميليـارد دالر   30وام گرفت و رفـت و  
نـه تنهـا در    ،...مبادالت ايران و چين و

نظـر مـردم ايـران كـه در نظـر مــردم      
يم ايران را به يك دولت باج ژر ،منطقه

دولتي كـه در  . گذار بدل ساخته است
انزواي بين المللي است و باج مي دهد 

  .  تا از پا در نيايد
حـزب اهللا در   ،با همه خرج كردنها     

. يام مقاومت را نداردمحبوبيت ا ،لبنان
يم ايران نزد مسيحيان و سنيان يـك  ژر
يم مداخله گري شـمرده مـي شـود    ژر

ن شــده اســت لبنــان از آكــه مــانع از 
مداخله كشورهاي ديگر چون سوريه و 

خـالص   ،عربستان و اسـرائيل و امريكـا  
 33قبـل از جنـگ   بخصوص كـه  . شود

ــا اســرائيل  روزه، حــزب اهللا تــا مــرز ب
در حـال حاضـر از   امـا  . حضور داشت

اين منطقه چندين كيلومتر عقب نشيني 
اد نيز نتوانسـت  ژاحمدي ن. استكرده 

. از نقاط مرزي ديدن كنـد  ،برابر برنامه
 نيـز در جنـوب  نيروهاي سازمان ملـل  

   .لبنان مستقر شده اند
ــر        ــين المللــي ب ــاظران ب ــابي ن ارزي

هـم حـزب    ،اينست كه در حال حاضر
فلسطين به مهـار  اهللا لبنان و هم حماس 

ــاظران . مــده انــدآنســبي در  همــان ن
اد از سوئي ژعملكرد حكومت احمدي ن

و سياست حكومت اوباما از سوي ديگر 
مدن اين آرا دليل تحت مهار نسبي در 

  . دو سازمان دانسته اند
خبرگزاريها از نزديـك   ،اكتبر 30در  •

شدن سفراي ايران و سوريه و عربستان 
يك دولت بـا   هدف ايجاد. خبر دادند

  اما. ثبات در لبنان است
 ،روزنامه فيگـارو  ،2010اكتبر  25در  •

گزارشي اختصاصي را در بـاره مخفـي   
گاههاي اسلحه حزب اهللا لبنـان انتشـار   

  ،گزارش ،بنا بر اين. داد
رادار سـيا نقـل و    ،2010انويه ژدر  – 1

انتقال موشكها از سوريه به طرف لبنـان  
-Mشــك فرونـد مو  26 :را ثبـت كــرد 

ساخت سوريه در راه دمشـق بـه    6002
اين موشـكها  . رد يابي شدند ،مرز لبنان

كيلومتر برد دارند و به حـزب اهللا   250
امكان مي دهنـد اسـرائيل را در قلـب    

يـك مقـام   . اين كشور هدف قرار دهد
: گفته است) فيگارو(نظامي فرانسه به ما 

ن آي ژانتقال اين موشكها كـه تكنولـو  
لبنان و در اختيار حزب ايراني است به 

ــت   ــام اهمي ــرفتنش از تم ــرار گ اهللا ق
برخوردار است را نمـي تـوانيم تأييـد    

اطالعاتي به  ،كمي بعد ،در عوض. كنيم
پاريس رسيدند در باره خط سير اسلحه 

  . و تجهيزات به لبنان
حزب اهللا سه سـاختار لوجسـتيكي    – 2

براي دريافـت و نگاهـداري اسـلحه و    
ر يك گزارش نظامي بنا ب: مهمات دارد

 40000هزار تـن سـالح و    10 ،محرمانه
 108واحـد   ،ساختار اول. موشك دارد

اين همـان واحـدي اسـت كـه     . است
. موشكهاي فوق را دريافت كرده است
. دفتر اصلي اين واحد در دمشق اسـت 

اين واحد حمل اسلحه و مهمـات را از  
تا شـبكه   ،انبارها در سوريه به مرز لبنان

 مستقر در مرز را سازمان هاي حزب اهللا
 112ســاختار دوم واحــد ... مــي دهــد

كارش تأمين نيازهاي واحدهاي . است
اسلحه و . حزب اهللا در خود لبنان است

به مرز حمـل   108مهماتي را كه واحد 
مي كند اين واحد به دره بقاع انتقـال  

 100واحـد   ،و ساختار سوم... مي دهد
 است كار اين واحد نيز نقـل و انتقـال  

نفرات بطور محرمانه از سوريه به لبنـان  
چنانكه افراد . و از لبنان به سوريه است

مـوزش پرتـاب   آحزب اهللا را كه براي 
بـه ايـران بـرده     110 –موشكهاي فاتح 

از لبنان برد و به لبنان بـاز   ،شده بودند
حزب اهللا در خود لبنان زمين . گرداند

زمـــايش آو فضـــاي الزم را بـــراي  
 .كيلومتر را ندارد 150د موشكهائي با بر

سركوب شيعه سـبب   يمن،در مورد  ◀
تضعيف موقعيت ايران در ايـن كشـور   

انتشار خبر كشف  ،در عوض. شده است
كامپيوترهائي كه حاوي مواد منفجـره  

مقصـد  (بـه غـرب    ،بوده اند و از يمـن 
و ) نهائي كنيسـه يهوديـان در شـيكاگو   

بيـانگر تقويـت    ،دوبي  ارسال شده اند
 31در .  القاعده در يمن استموقعيت 
 128تــايم خبــر داده اســت    ،اكتبــر

محموله ديگر نيز وجود دارند كه بايـد  
كشف شـوند و دسـتگاههاي مبـارزه بـا     
تروريسم بر ايننـد كـه بـاوجود صـرف     

القاعــده يمــن  ،ميليونهــا دالر در يمــن
  . ميز تر شده استآتهديد 

ايران مي توانست بشيوه اي رفتـار        
وقعيـت خـود را نـه تنهـا از     كند كـه م 

دست ندهد كه تقويت كند و از نفـوذ  
با توجـه بـه نارضـائي شـديد     (عربستان 

يمنــي هــا از عربســتان بخــاطر دســت 
انداختن عربستان بر زمينهاي يمن كـه  
احتمــال مــي رود داراي منــابع نفــت 

سـبب   ،اما رفتـار ايـران  . بكاهد)  باشند
ــت     ــران و تقوي ــت اي ــعيف موقعي تض

  .تان در يمن شدموقعيت عربس
  

وضـــــعیت ارزی و پـــــولی 
  :؟!بسیار خطرناک ایران

  
بهمني، رئيس كـل بانـك مركـزي     ◀

 100ذخيـره ارزي ايـران   : گفته اسـت 
مزروعي، هشـداري  . ميليارد دالر است

، 89آبان  8را در باره قول او، به تاريخ 
انتشار داده است كه دو قسـمت از آن  

  :را نقل مي كنيم
يـا بـه تعبيـر    » ذخيره ارزي ايـران « •

» ذخائر ارزي بانك مركزي« درست تر
و مـي  ) از كشـور (كه الزاما در خـارج  

ــبدي از   ــورت س ــد بص ــاي  توان ارزه
مختلف و فلزات گرانبها چون طال و در 
حساب هـاي خـاص نگهـداري شـود،     
عبارت است از ارزي كه توسـط بانـك   
مركزي از دولـت جمهـوري اسـالمي    

لي آن ايران خريداري و ما به ازاي ريا
به دولـت پرداخـت شـده و دراختيـار     
بانك مركزي قرار گرفته است و ديگـر  
 دولــت حــق هــيچ دخــل و تصــرف و

ارزي  هزينه آنرا نـدارد و ايـن ذخـائر   
پشتوانه ارزش پولي كشور محسوب مي 
شود و مديريت آن بـا بانـك مركـزي    
برپايه حفظ ارزش پولي و منافع كشور 

 .است 
تاكنون  84دولت احمدي نژاد از سال 

ميليارد دالر درآمـد ارزي   400بيش از 
حاصل از فـروش نفـت و گـاز داشـته     

ميليـارد دالر   300است كه نزديك بـه  
آن برپايه قوانين بودجه سنواتي هزينه 

 100شده است و بنابراين بايـد حـدود   
حساب ذخيره ارزي  "ميليارد مازاد در

 70واريز شده باشد، با اين فرض كه  "
دعايي متعلــق بــه ايــن ميليــارد دالر مــ

حساب باشد بـازهم رئـيس كـل بانـك     
مركزي بايد بـا شـفاف سـازي و جـدا     

يا  "ذخائر ارزي ايران  "سازي آن از 
اعـالم   "ارزي بانك مركـزي   ذخائر "

كند برپايه چه قانون يا مجوزي از اين 
حساب براي تـامين هزينـه پـروژه هـا     

 .استفاده كرده است
ميليـارد   400هرگاه از : انقالب اسالمی

ميليـارد دالر خـرج    300 ،دالر پول نفت
ــده و  ــازاد ارزي   100ش ــارد دالر م ميلي

باشد كـه بايـد بـه حسـاب ذخيـره ارزي      
جمع ذخاير ارزي بانك مركزي كـه   ،برود

ن را گرفتـه و  آدولت مـا بـه ازاي ريـالي    
خرج كرده و پشتوانه پـول ايـران بشـمار    

 ،ميليارد دالر مـازاد ارزي  100مي رود و 
پس اگر قول . ميليارد دالر مي شود 200

بهمني به اين معني باشد كه تنها همـان  
ميليــارد دالر ذخــاير ارزي بانــك    100

 100پـس اوال   ،مركزي برجا مانده اسـت 
بي حسـاب   ،ميليارد دالر پول مردم ايران

و كتاب خرج شـده اسـت و ثانيـا دولـت     
ديناري ارز براي فروش ندارد و ارزي كـه  

انسـت كـه روز بـه روز از    هم ،مي فروشد
امـا اگــر  . وردآفـروش نفـت بدســت مـي    

ميليارد دالر مـازاد   100مقصود او همان 
ارز باشد كه بايد به حساب ذخيره ريخته 

اوال مي بايد حسـاب و كتـاب    ،شده باشد
روشن داشته باشد و ثانيا قابل انتقال بـه  
داخل كشـور نيسـت زيـرا پـول خـارجي      

درت خريـد  است كه در خارج از ايران قـ 
دولت مـي توانـد بـه دو    . يدآبحساب مي 

ن را بـه متقاضـيان   آيا : ترتيب عمل كند
در داخل كشور بفروشد و يـا تبـديل بـه    

ارزي را . طال كند و به داخل كشور بياورد
ــل  ــه داخ ــاي آب ــتوانه طرحه وردن و پش

ســخني دروغ و نابجــا  ،اقتصــادي كــردن
اد و رئـيس  ژاين دروغ كه احمدي ن. است

ركـزي منصـوب او سـاخته انـد و     بانك م
گمان برده اند نه مردم مي داننـد يعنـي   
ــد      ــي ده ــازه م ــور اج ــه سانس ــه و ن چ
 ،اقتصاددانان حقيقت را به مـردم بگوينـد  

اعتراف به مصرف شـدن   ،به احتمال قوي
ميليارد دالر بدون اطالع مجلـس و   100

موضوع داراي اهميتـي  . مردم ايران است
بايـد از   حياتي است و مـردم ايـران مـي   

نهـا را  آيم مافياها بخواهند بطور روشن ژر
خواه ذخـاير   ،از مجموع دارائي هاي ارزي

ارزي بانك مركزي و چه موجـودي ارزي  
دولت و نيز ميزان واقعي قرضـه خـارجي   

  بخصوص كه. گاه كندآ ،كشور
اد گفته است كارشناسان ژاحمدي ن ◀

را مأمور كرده است قيمت واقعي دالر 
معنـي ايـن سـخن ايـن      .را معين كنند

است كه بهـاي دالر افـزايش خواهـد    
اجــراي قــانون يارانــه هــا نيــز . يافــت

. افزايش قيمت دالر را ناگزير مي كنـد 
سخني كـه اعـالن افـزايش بهـاي دالر     

سبب هجوم بـراي خريـد    ،بشمار است
دالر مي شود زيرا هر كس پـولي دارد  

ن را بـه دالر تبـديل و   آن مي شود آبر
  . رفتن قيمت او شودبه انتظار باال

سبب شد  ،سخن سخت نا بخردانه او     
اد ژبنظر احمدي ن: بگويند ،كه روز بعد

بهاي دالر بيشتر از بهاي واقعي اسـت و  
او كارشناسان را مأمور كاستن از قيمت 

اما كاسـتن از قيمـت   . دالر كرده است
زيـرا  . باز سخني نا بخردانه اسـت  ،دالر

قانون يارانـه  وقتي قرار باشد با اجراي 
يعنـي از ارزش   ،قيمتهـا بـاال برونـد    ،ها

چگونـه مـي    ،پول كشور كاسـته شـود  
توان بهاي دالر را كاهش داد؟ هر گاه 
ــال و   ــرغم كــاهش ارزش ري ــت ب دول
ــزايش    ــه واردات و اف ــاز ب ــزايش ني اف

 ،قيمت دالر را كاهش دهد... بيكاري و
مي بايد اوال ارزي مازاد بر نياز داشـته  

د و ثانيا ارزش ريال را باال باشد كه ندار
ورد و ثالثـا چشـم   آببرد كه پائين مـي  

انــداز اقتصــاد كشــور را بلحــاظ رفــع 
تحـريم هـا اميـدوار كننـده كنـد كــه      
مأيوس كننده مي كند و رابعا  اقتصـاد  
را توليد محور كند كـه بـيش از پـيش    

  . مصرف محور مي كند
هـر گـاه تحريمهـا     ،به اين ترتيـب       

ــوند و ــديد ش ــل  تش ــره ارزي قاب ذخي
كـاهش ارزش پـول    ،بكاربردن نباشـد 

كـاهش   ،داخلي و افـزايش هزينـه هـا   
كمتـر   ،نهم كه شده اسـت آتوليد را از 
  ... مي كند و

از مـواردي كـه وطـن    : انقالب اسـالمی
ــور را     ــوار سانس ــد دي ــي باي ــتان م دوس
بشكافند و حقايق را بجوينـد و بـا مـردم    

هـاي  مـورد داده   ،ايران در ميان بگذارنـد 
اقتصادي و سرنوشتي است كه در انتظـار  

  .مردم است
قسمت دوم گزارشي كه قسمت  ،باري   

 ،انتشار يافـت  ،در شماره گذشته ،نآاول 
بخصــوص از ايــن نظــر اهميــت دارد كــه 

جريـان  : بيانگر دو جريان نا همسو اسـت 

يم و جريـان اتحـاد در   ژتجزيه در درون ر
  :يمژبر ضد ر ،يمژبيرون از ر

  
  

را جريان تجزيـه  يم ژر
با خود مي برد و مردم 
ــه   ــان اتحــاد ب در جري

   :پيش مي روند
  
  

قســـمت اول ايـــن : انقـــالب اســـالمی
تحليل در بـاره جنـبش مـردم     –گزارش 

يـم و مـردم در   ژايران و دو جرياني كـه ر 
ــر  آ ــته از نظـ ــماره گذشـ ــد را در شـ ننـ

اينـك قسـمت دوم   . خوانندگان گذرانديم
  :نآ

  
   :فیاهایم ماژرخشونت طلبی  -۳
  

ــزان       بزرگــي قــواي ســركوب و مي
بودجه قواي نظامي و انتظامي و مستمر 

نها در مقابله با آبودن استفاده دولت از 
در محاسبه ضريب نارضائي مردم  ،مردم

در كشـوري  . يك كشور بكار مي روند
كه در شـمار فاسـد تـرين كشـورهاي     

عقـب   ،مـد نفـت  آجهان و با وجود در
قه بلحـاظ رشـد   مانده ترين كشور منط

اقتصادي اسـت و داراي مقـام اول از   
لحاظ مصرف مواد مخدر و بسا قاچاق و 

مقام  ،فرار مغزها  است و در كنار چين
ــردن دارد و    ــدام كــ اول را در اعــ

لـودگي محـيط   آبلحـاظ   ،نآپايتخت 
زيست و فحشاء يكـي از سـه شـهر اول    
جهان است و اعتراض مردم بـه نتيجـه   

نه تـرين سـركوبها   انتخابات را با وحشيا
البته ضـريب نارضـائي    ،پاسخ مي دهد

بعـد از كودتـاي   . رقمي بزرگ اسـت 
در اعتراض بـه نتيجـه    انتخاباتي، مردم،

اما با سركوب  . جنبش كردند ،انتخابات
دد  ايـن خشـونت   .روبرو شدند سبعانه 
خامنـه   ،امروز. ماهها ادامه يافت منشانه

به خود مي بالد كه جنـبش   ،اي در قم
مــي . م را ســركوب كــرده اســتمــرد

گويد و صريح كـه كـارگردان تقلـب    
كينـه خـود را   . بزرگ او بـوده اسـت  

نها كه تقلب او و دسـتيارانش  آنسبت به 
شكار كردند و نگذاشـتند بـا خيـال    آرا 

كـه محـال    –ميليـون رأي   40 ،راحت
ن تعداد صندوق و ساعات رأي آبود با 

را به حساب حمايـت   –اخذ شده باشد 
يمي بگذارد كه مـردم را از  ژر مردم از

. همه حقوق خويش محروم كرده است
او بسيجي ها را تشييع مي كنـد كـه در   

  :سركوبگري اندازه نگه ندارند
 

ــونت•  ــه خش جنــاح درون در  ی ک
   :بکار می رود حاکم

 
هنگاميكه متوجه  ،يم واليت مطلقهژر     

 يمژرنه تنها انتخابات كه كل  شد مردم
و خواهان تغيير  اند دهوال برئرا زير س

هستند، به ناچار دست به اسلحه برد ن آ
. و بر روي مردم در خيابانها آتش گشود

دستگير كرد و به زندان كهريزك بـرد  
و به دستگير شدگان تجاوز كرد و سپس 

نها را كشت و شماري را نيز گمنام بـه  آ
هم از بزرگي تقلـب   زيرا . خاك سپرد

ئي و هم گاه بود و هم از شدت نارضاآ
مي دانست اگـر  . از درون پاشيده خود

دست به جنايت نزنـد، فاتحـه خـود را    
اما خشونت كور گوياي . ه استخواند

از جمله بـه  . يم شدژكوتاه شدن عمر ر
يم را ناگزير از دسـت  ژاين دليل كه ر

زدن بــه حــذف هرچــه وســيع تــر در 
ساختار « ،سرانجام نيز. درون خود كند

از  ،ذف شدگانرا شامل اسامي ح» فتنه
. انتشـار داد  ،هاشمي رفسنجاني به پائين

 ،خامنـه اي در قـم   ،نآبه دنبال انتشار 
. خوانـد » ميكروبهـاي سياسـي  «نها را آ

 ،چون بـا اعتـراض قـاطع روبـرو شـد     
دفتـــرش توضـــيح داد كـــه او همـــه 

حاال در ! معترضان را ميكروب نمي داند
مده انـد و  آگروه بنديها پديد  ،بيت او

راه  ،دهـاي همـه بـا همـه    براي برخور
 .حلي جز خشونت نيز نمانده است

در دوران سلطنت، بـه خصـوص در       
بر ميـزان خشـونت   ، شاه نآ سال آخر

در . به روي مردم آتـش گشـود   .افزود
 ،برابر خانـه هـاي شخصـيتهاي سياسـي    

با  ،اما تشديد خشونتها. بمب منفجر كرد
يــم ژتشــديد برخوردهــا در درون ر 

از رجال سياسي و  عده اي. همراه شد
اين اقدام . اميران ارتش دستگير شدند
يم را بيشـتر  ژنيز ترديد نسبت به بقاي ر

يـم و كـار   ژفرار از كشور سران ر. كرد
شاه خود  ،سرانجام. فرمايان بزرگ شد

 .شـت مجبـور بـه فـرار از كشـور گ    نيز 
سفر . عقده شاه سابق را داردخامنه اي 
بـه   شباهت شگفتي به سفر شاه ،او به قم

خـرداد   15بعد از سركوب جنـبش   ،قم
شاه روحانيان و سران جنـبش را  : دارد

ــروب   ــه اي ميك ــد و خامن شــپش خوان
او دم از اقتــدار . سياســي مــي خوانــد

يــم زد و ايــن يكــي ژايــران و ثبــات ر
مــدعي اســت در قلــه ثبــات و اقتــدار 

يــم ژيــم او ســقوط كــرد و رژر. اســت
ــي كنــد     ــقوط م ــز س ــه اي ني . خامن

. يم نيز همانند هسـتند ژر خشونتهاي دو
يـم  ژبا اين تفاوت كـه خشـونتي كـه ر   

واليت مطلقه فقيه بكار مي بـرد سـبعانه   
ــاني  :تــر اســت تــرور  وســركوب خياب

قتل هاي فجيـع بـه ضـرب     ومخالفان 
تجـاوز در   وگلوله تفنگ هاي دور زن 

قتـل در   وو پسران   به دختران زندانها
حمله بـه خانـه اهللا اكبـر     وزير شكنجه 

و حمله به دختـران و پسـران    ويان گو
و زيــر نهــا بعــد از كشــتن آســوزاندن 

گرفتن مردم توسط اتوموبيل و موتـور  
و بكـار  زنجير  وحمله با چاقو  وسيكلت 
گازهــاي اشــك آور و فلفــل و  بــردن

همه ... باتوم هاي برقي و شوك آور و
و همه نشان از بي رحمي و شقاوت بي 

 ،در همـان حـال   ،يـم و ژرحد و حصر 
گزارشگر از دست رفتن مشروعيت و بر 
جا نماندن جز زور بمنزله رابط دولـت  

  .با ملت است
يـم مرگبـار تـر    ژنچـه بـراي ر  آاما       

ــت ــردن   ،اس ــار ب ــدن از بك ــاگزير ش ن
خشونت بعنوان تنها وسـيله ارتبـاط در   

ــراي خوابانــدن : يــم اســتژدرون ر ب
شمار بزرگي از پرورده  ،نخست ،جنبش

يم را دستگير و در ژشدگان در همين ر
خاتمي  ،بعد. محاكم قالبي محكوم كرد

با بكار انداختن  ،و كروبي و موسوي را
مـورد   ،چماقداران مسلح به سالح گرم

ــرارداد و  ــه ق ــت  آحمل ــه حال ــا را ب نه
نها پرونده آبراي  ،بعد. وردآزنداني در 

. ساخت و مزدور خارجي شان گردانـد 
سردار مشفق مـدعي شـد كـه ابطحـي     

ست و خاتمي جاسوسي زيـر  جاسوس ا
موسـوي خـوئيني هـا    . دست او اسـت 

جاســـوس امريكـــا و مجـــري طـــرح 
گروگانگيري بود كه امريكا تهيه كـرده  

سـاختار فتنـه را انتشـار داد و     ،بعد. بود
. هاشمي رفسنجاني را رهبر فتنه خواند

زاد آحكم خامنه اي در بـاره دانشـگاه   
ــه دنبــال . انتشــار يافــت دســتور  ،نآب

دي هاشمي را صادر كـرد و  توقيف مه
به مسجدي كه دستغيب امـام جماعـت   

ــود وآ ــرد ... ن ب ــورش ب ــان. ي  ،همزم
خشونت رابط گرايشـهاي اصـول گـرا    

 ،اد بـه استيضـاح  ژتهديد احمدي ن: شد
گســيل كــردن چماقــداران بــه مقابــل 

متهم شدن برادران الريجـاني   ،مجلس
ـ     و ... اد وژبه فسـاد، توسـط احمـدي ن

بـاد و  آي در خـرم  انفجار پايگاه موشك
  ...بمب گذاريها و

ــز        ــاي خــارج ني ــا دني   ،در رابطــه ب
يـم بـا قـدرتهاي    ژخشونت تنها رابط ر

تحريمها كه زمان به زمان : جهان است
تشديد مي شوند و گروههاي مسلح كه 

  در شرق و غرب كشور فعال هستند و 
  

  7در صفحه 

 یم و اتحاد مردمژتجزیه ر
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خرابكاريها و ترورها كه بـرهم افـزوده   
چـون  . يمژار مأموران رمي شوند و فر

يم و با مردم ژخشونت رابط در درون ر
خامنـه اي در   ،و با دنياي خارج اسـت 

ميان استقبال بسيجي ها به قـم رفـت و   
از زبـانش خشـونت    ،بيشتر از هر زمـان 

ن غفلت آنكته مهمي كه نبايد از . باريد
 ،همانند شـاه سـابق   ،اينست كه او ،كرد
ن همه كاره او و هـدف مخالفـا  : گفت

نيز بركناري او و برچيدن بساط واليت 
از : وزير واواك او نيز گفت. فقيه است

نزاع برسر واليت فقيـه  ) بني صدر(اول 
 15بعـد از قيـام    ،شاه سابق. بوده است
در پاســخ كســاني كــه بــه او   ،خــرداد

پيشنهاد كرده بودند علـم را از نخسـت   
 ،رام سازدآوزيري بركنار كند و جو را 

نها خود آم كيست؟ هدف عل: گفته بود
  . من هستم

 
میز بـودن آغیر خشونت  گیژوی• 

   :جنبش مردم
 

بحبوحه سركوب اقشـار مختلـف    در    
دانسـته   رخي افراد ناب ،در جنبش مردم

 يـم ژرخواهان برخورد خشن مردم بـا  
نمي دانسـتند كـه مـي بايـد در     . شدند

زيـرا  . همگاني كردن جنـبش كوشـيد  
نياز بـه   وقتي جنبشي همگاني مي شود

خشونت پيدا نمـي كنـد و پيـروز مـي     
 ،اما اگـر جنـبش همگـاني نشـود    . شود

ــونت  ــه خش ــائي ب ــرايش گروهه از  ،گ
يم مـي  ژسوئي  فرصت سركوب را به ر

ــر  ــركت  ،دهــد و از ســوي ديگ ــر ش ب
عرصه را تنگ مي  ،كنندگان در جنبش

  .كند
كــه روز اول، در وريــم آبيــاد مــي      

مور يم مـأ ژكساني كه ر ميدان آزادي،
بـروي مـردم تيـر     ،جنايت كـرده بـود  

مردم مي مدعي شدند . اندازي كردند
خواستند به بسيج خيابان جنـاح حملـه   

كرده تصرف كنند و اسلحه و مهمات را 
 ،لـذا . بايسـتند مسـلحانه  و در برابر نظام 

ظامي مجبور به تيرانـدازي  انتنيروهاي 
كـه   ما از آنجاا. مردم شده اندبه سوي 
 ،گاه بودنـد يي رژيم آدروغگو مردم از

بسياري  .را باور نكرد يمژادعاي رسي ك
در كار  يمژراز نيروها متوجه شدند كه 

نست كه با كشاندن جنبش كننـدگان  آ
ن آمانع از همگاني شـدن   ،به خشونت

شـود و جنـبش كننـدگان را سـركوب     
و اطالعيه هاي منتشره از  پيام ها . كند

در داخل و خارج سوي حاميان جنبش 
شــور مبنــي بــر دعــوت مــردم بــه از ك

را نقـش بـر    يمژر، نقشه زدائي خشونت
  .دكردنآب 
اما بي نقش شدن خشونت در رابطه      
جهان را شگفت  ،حاد مردم با يكديگرآ

جنبش مردم امكان داد مردم . زده كرد
پـيش   ،ايران به واقعيتي توجه كنند كه

ن اينكـه  آن بدان توجه نداشتند و آاز 
در اشـكال  (ن خشـونت  بيشترين قربانيا

ــا و  ــاعيآاعتياده ــيبهاي اجتم ــي ) س ب
ن نيز اينست كـه  آدليل . تفاوتها هستند

يم با تفـاوت و بـي تفـاوت    ژخشونت ر
بي طرفهـا چـون رفتـاري    . نمي شناسد

خشـونت را بـه درون    ،منفعالنه دارنـد 
ن مـي  آخود مي ريزند و خود نيز بـر  

در مقـام واكـنش نشـان     ،ناچار. افزايند
اعتياد به مواد مخـدر و الكـل    به  ،دادن

ورند و گرفتار كز كردگـي  آروي مي 
راه . و وسوسه خودكشي  مي شوند... و

. خشـونت زدائـي اسـت    ،حل خشونت
بهتـرين خشـونت زدائـي شـركت بــي     

همـانطور كـه   . تفاوتها در جنبش است
بي تفاوتهـا بـه جنـبش     ،در دوران شاه

هم درمان شدند و هم جنبش . پيوستند
  .پيروز شد

نقـش خشـونت در    ،در حال حاضر      
ــبش   آ ــه در جن ــه ك ــش از جامع ن بخ

. بسيار كم شده است ،شركت كرده اند
سان شـده و  آارتباط گرفتن با يكديگر 

ــن   ــكالي را ممك ــبش در اش ــه جن ادام
يم ياراي رويـاروئي  ژساخته است كه ر

 . ن را كمتر داردآبا 
كارسازترين شـكل جنـبش   : انقالب اسالمي
بــي تفاوتهــا از بــي تفــاوتي   بــراي رهــا كــردن

بخصوص در محيطهاي دانشـگاهي و   ،ويرانگر
مبـارزه بـا اعتيادهـا و     ،دبيرستاني و كارخانه هـا 

ايـن مبـارزه را كسـاني مـي     . كزكردگي اسـت 
تواننــد تصــدي كننــد و بــه نتيجــه برســانند كــه 
خويشتن را مسئول و متعهـد مـي شناسـند و در    

  .جنبش شركت كرده اند
  
   :وقعیتمشروعیت و م -۴
  

ــه        ــه فقي ــت مطلق ــه اي و والي خامن
واليت فقيـه  . هيچگاه مشروعيت نيافتند

را نيز دوران سياه خميني از ميان برده 
او وقتي دم از واليت مطلقه فقيـه  . بود

زد كه جام زهر شكست را سـر كشـيده   
اكتبر سورپرايز و ايران گيت ها و . بود

باج دادنها به روسيه و چين از سـوئي و  
ست در جنگ و خارجي شـدن روز  شك

مشروعيت  ،افزون دولت از سوي ديگر
بعنوان مدافع استقالل كشـور   ،يم راژر

كشتارها در داخـل و  . از ميان برده بود
يم اسـتبدادي خـون ريـز و    ژاستقرار ر
يـم را كـه از   ژمشـروعيت ر  ،فساد گستر

حقوقمداري و پاسـداري از منزلـت و   
نيـز  حقوق انسان و رشد ناشي ميشود را 

 ،يــم خمينــيژو ر. از ميــان بــرده بــود
نخست ضد اسالم بمثابه بيان استقالل و 

زادي و رشــد بــر ميــزان عــدالت    آ
اسـالم  «ضـد   ،امـا بعـد  . اجتماعي شـد 

دولتي شد كه زور را . نيز گشت» فيضيه
ن روش كرد و ناگزير آدر تمامي صور 

شد بگويد واليت فقيـه مطلقـه و فـوق    
نها آموقت  احكام دين و توانا به تعطيل

است و حتي مي توانـد توحيـد را نيـز    
روش كــردن تقلــب در . تعطيــل كنــد

انتخابات و دست زدن به تقلب علني و 
بطــور كامــل از  ،بــزرگ در انتخابــات

چهارمين منبع مشروعيت كـه رضـايت   
يـم  ژر. محـروم كـرد   ،نيـز  ،مردم است

ــد مشــروعيت مافياهــاي نظــامي    -فاق
از  يمي كه مشـروعيت ژمثل هر ر ،مالي

بـه انتظـار    ،از اين پس ،دست مي دهد
  :مرگ است
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با توجـه بـه فرمـان تـرور و قتـل و          
كـه خامنـه   سركوب و شكنجه و تجاوز 

مـالي   –اي صادر و مافياهـاي نظـامي   
بخشي بزرگ از كاركنان  ،اجرا كردند

ــه عــدم مشــروعيت ر يــم ژدولــت را ب
زماني بهشـتي بـه خمينـي    . اعد كردمتق

نوشت در سطح كادرهـا و در دسـتگاه   
بيشتر از  ،امروز. دولت در اقليت هستيم

يم نزد اين قشر جامعـه در  ژر ،ن زمانآ
مشـروعيت   ،نزد اين قشـر  . اقليت است
 .ه استبه شدت تحليل رفت واليت فقيه

به گونه اي كه حتي نزديكترين يـاران  
فاقد مشـروعيت  نيز وي را  خامنه ايبه 

او را دانسته و بناي اعتراض بـه اعمـال   
اهللا خـرازي   تسخنان آي (گذاشته اند 

عـالوه  ). سركوب مـردم   بهانتقاد در و 
ــي  ــيد عل ــان س ــر نزديك ــياري از  ،ب بس

روحـــانيون بلنـــد پايـــه و مراجـــع و 
نيروهــاي سياســي نيــز بــا اعتــراض بــه 

، مشــروعيت وي را خامنــه ايعملكــرد 
 يـت تا جايي كه آ. دانوال برده ئزير س

تقليـد هــم خــود  اهللا منتظـري مرجــع  
خامنه اي را فاقد سـواد خوانـد و هـم    

مرجع فقيـدي را   ،يت اهللا اراكيآنامه 
يـم نيـز بـه مرجعيـت او     ژخواند كـه ر 
به خامنه  ،او در نامه خود. اذعان داشت

اي نوشــته بــود صــالحيت مرجعيــت و 
بگــرد مرجعيــت . ســواد كــافي نــدارد

ن نامـه و زمـاني كـه    آخ از تاري. نگردد
يت اهللا منتظـري خامنـه اي را فاقـد    آ

ــد  ــواد خوان ــراض  ،صــالحيت و س اعت
منتظري بـه صـالحيت او و بـه واليـت     
مطلقه فقيه ادامه يافت و سـرانجام نيـز   

امـا  . ن را از مصاديق شـرك خوانـد  آ
نه تنهـا   ،نچه به مردم مربوط مي شودآ

مردم يا انتخابات را تحريم كردند و يـا  
بلكه بعـد   ،بر ضد خامنه اي دادندرأي 

به جنبش بزرگ روي  ،از تقلب بزرگ
يـم  ژوردند و به جهانيان گفتند اين رآ

سفر خامنه اي به . را مشروع نمي دانند
از جملـه بقصـد كسـب مشـروعت      ،قم

امــا بــا وجــود ايــن كــه . دينــي اســت
ــه را از     ــه فقي ــت مطلق ــري والي منتظ

يـت اهللا  آمصاديق شرك دانسته بود و 
ن را قبول ندارد و حتـي  آتاني نيز سيس

كسي چون صانعي كـه دادسـتان كـل    
: امروز مي گويـد  ،منصوب خميني بود
ميليون در برابـر   60اين ادعا كه حرف 

از اسـالم   ،حرف يك نفر مسموع نباشد
قم چگونه مـي توانـد بـه نمـاد      ،نيست

مشــروعيت  ،خيانــت و جنايــت و فســاد
 بدهد؟  

نكـــه ترديـــدي در عـــدم بـــراي آ •
ــت   ــتبدادي والي ــم اس ــروعيت رژي مش

كافي اسـت   ،از منبع مردم نماندمطلقه 
نگــاهي بــه مراســم مهــم و مــورد نيــاز 

 وحاكميت از جمله نمـاز هـاي جمعـه    
از جملـه   همايش ها و مراسـم خـاص،  

روز قدس و نماز عيد فطر بينـدازيم تـا   
هر چه بيشتر به نامشـروع بـودن هيـات    

 :حاكمه پي ببريم
ات، بيش از نيمـي از  بر اساس گزارش    

اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني 
كه براي انتقال شـركت كننـدگان در   

گـزاران   راهپيمايي روز قـدس و نمـاز  
عيد فطر به محل هاي مورد نظـر رفتـه   
بودند خالي مانده و مابقي هر كدام بـا  
تعداد معدودي مسـافر بـه محـل هـاي     
مورد نظر حركت كردند بـه گونـه اي   

از مسـئوالن و برگـزار   كه اين شـركت  
كننــدگان خواســت تــا بــه دليــل بــال  
اســتفاده بــودن ايــن اتوبــوس هــا در 
مراسم روز قدس از ميزان آنها در روز 
عيد فطر كاسته شـود كـه بـا مخالفـت     

امــا، بــا وجــود . دشــمســئوالن روبــرو 
استفاده رايگان  باره تبليغات فراوان در

تمايـل  از وسائل نقليه، بـه دليـل عـدم    
بـي   ،حضـور در ايـن مراسـم   مردم بـه  

 .استفاده  ماند
به جرات مي توان گفـت كـه نمـاز        

هاي جمعـه بـه خصـوص نمـاز جمعـه      
تهران از جمله مراسمي است كه نظـام  

 وبا استفاده از كليه ترفندهاي تبليغاتي 
مــردم را بــه مــي كنــد  القــمــذهبي، ت

زمـان بـه   اما  .شركت در آن فرا خواند
ــان ــ   ،زم ــركت كنن ــداد ش دگان از تع

بـه گونـه اي كـه در     .كاسته مي شـود 
هزار نفر  10برخي اوقات حتي شركت 

ميليوني تهران براي  10از شهر بيش از 
آرزو  ،نمـاز جمعـه  مسئوالن برگـزاري  
بسـياري از شـركت    .محسوب مي شود

افراد سازمانهاي دولتي از هم كنندگان 
 .و شبه دولتـي و سـپاه و بسـيج هسـتند    

ــل عمــده  ــدلي دان عــدم شــركت، فق
عـادل نبـودن امـام     يم و ژمشروعيت ر

و حمايت آنها از كودتاچيـان   ها جمعه
و دولتي بودن اين مراسم از نظر مردم 

  .است
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چهار قطعنامه و تحريم ايران و پولها     
 5(كه در افغانسـتان و عـراق و سـوريه    

و ونزوئال ) ميليارد دالر سرمايه گذاري 
ــه ( ــكوني   10از جمل ــد مس ــزار واح ه

و لبنان و فلسطين خـرج مـي   ) اعطائي
مجلس مافياها نيز » نمايندگان«شوند و 

ن خبــر ندارنــد و محاصــره شــدن آاز 
ايران با قواي نظـامي امريكـا و نـاتو و    

درياي خزر و (باجهاي سنگين به روسيه 
سياي ميانه آانطباق با سياست روسيه در 

ميليــارد دالر  30(و چــين ) و خريــدها 
مبادله و واگذاري امتياز بهره بـرداري  

و دولتي كه تمامي ) از منابع نفت و گاز
مدش از فـروش ثـروت كشـور بـه     آدر

خــارج و يارانــه دادن بــه مــردم فقيــر 
يـم را  ژعـدم مشـروعيت ر   ،كشور است

ــد تقلــب بــزرگ در . كامــل كــرده ان
انتخابات و سركوب خونين مـردم زيـر   

فياها را در نظر دولت ما ،چشم جهانيان
افكار عمومي جهـان نيـز غيـر مشـروع     

ــت  ــده اس ــمند  . گردان ــش ارزش كوش

ايرانيان در داخـل و خـارج كشـور در    
يم مـي بايـد   ژنشان دادن ماهيت اين ر

كار را به جـائي برسـاند كـه دولتهـاي     
معاملـه بـا    ،نآخارجي نيـز نتواننـد بـا    

دولتي بكنند كه گويا مهـار امـور را در   
   ...دست دارد و 
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غـاز جنـبش و   آبا گذشت هر روز از    

مشخص تر شدن عدم مشروعيت هيات 
حاكمه به دليل عملكرد نابخردانه سـيد  

ـ  علي حكومـت و   هو عملكرد جنايتكاران
قواي سـركوب تحـت امـر مافياهـاي     

يـم  ژمقاومت در برابر ر، مالي -نظامي 
مافياها گسترش يافتـه و بـيش از پـيش    

افكـار   .ورده اسـت آوعيت بدست مشر
عمومي جهان نيز اين جنبش را مشروع 

اين  .ن حمايت مي كندآمي داند و از 
يـم  ژيـم بـا ر  ژامر كه فرزندان سران ر

هـم گويـاي عـدم     ،مخالف شـده انـد  
نست و هـم  آيم در درون ژمشروعيت ر

يم را ژكمال مشروعيت جنبش بر ضد ر
تشـديد سانسـور كـه    . گزارش مي كند

ن شـدند و  آبوعات قربـاني  نخست، مط
نست كه آبخاطر  ،سپس سايتها و وبالگها

حاال ديگر هر اطالعي مشروعيت جنبش 
يـم را بيشـتر مـي    ژو عدم مشـروعيت ر 

مردم داخل كشور دو دسته شـده  . كند
نها كه به منابعي غير از رسانه هاي آ: اند
يم را نامشـروع  ژيم دسترسي دارند رژر

نهـا كـه   آمي داننـد و  ... و دروغ ساز و
يم و مطبوعـات  ژجز به صدا و سيماي ر

ــدآ ــراي . ن دسترســي ندارن سانســور ب
گـاه  آاينست كه اين دسـته از حقـايق   

زيرا مي داند كه هر گاه مردم از . نشود
 ،گاه شوند و بـا هـم برخيزنـد   آحقايق 

ايـن سانسـور را دسـته    . سقوط مي كند
راديـو  «اول مي تواند بشكند هـر گـاه   

يعنــي از طريــق . زدرا راه انــدا» بــازار
وضـعيت اقتصـادي و    ،دهان به گـوش 

نطور آسياسي و اجتماعي و فرهنگي را 
امـر  . كه هست، به اطالع مـردم برسـد  

مسلم ايـن كـه ديـوار سانسـور شـكاف      
برداشــته اســت و مشــروعيت جنــبش و 

يم دارد فراگير مـي  ژعدم مشروعيت ر
  .  شوند

 
میــزان مشــروعیت بــین المللــی • 

   :جنبش
 
ــرو   ــبش  در مش ــي جن ــين الملل عيت ب

همين بس كه نه تنها گزارشهاي جنبش 
كه مبـارزان از ايـران بـه خـارج مـي      

بطـور وسـيع در مطبوعـات     ،فرستادند
هـر   ،جهان منتشر مي شـد و هنـوز نيـز   

 ،يم منتشر مي شودژاقدام سركوبگرانه ر
 ،نه تنها در كشـورهاي مختلـف جهـان   

مردم در هواداري از جنبش تظاهرات 
ه وســعت و شــدت افكــار بلكــ ،كردنــد

عمومي جهان سـبب شـد كـه رؤسـاي     
يـم  ژدولتها نيز به سركوبهاي وحشيانه ر

ــران    ــردم اي ــبش م ــراض و از جن اعت
بعـد   ،جنبش مردم ايران. حمايت كنند

نظـر مـردم    ،يكبـار ديگـر   ،از سه دهـه 
جهان را نسبت به اين ملت با فرهنـگ  
ــاز   ــاري را ب ــان اعتب ــر داد و ايراني تغيي

 .يم برباد داده بودژيافتند كه ر
  
   :وضعیت محبوبیت -۵
 

خامنه اي با اشاره به استقبال حزب      
يم به ژمدعي شد كه سران ر ،اهللا لبنان

در صورتي كه ممانعت  ،هر كشور بروند
نهـا  آهمـان اسـتقبال را از    ،بعمل نيايد

اما حقيقـت اينسـت كـه    . خواهند كرد
خامنــه اي و دســتياران او در شــمار   

يك . ها در جهان هستند مغضوب ترين
 ،بخـاطر ارتكـاب جنايـت    ،نهاآچند از 

 ،اما در خود ايران. تحت تعقيب هستند
خامنه اي  ،از دوران بني صدر تا امروز

 ،يكي از سه منفور بوده اسـت و امـروز  
در  ،سـفر او بـه قـم   . منفورترين اسـت 

ــداران و   ــوهي از پاسـ ــره انبـ محاصـ
بسيجيان كه از سراسر كشـور بـه قـم و    

برها و ايـن واقعيـت كـه مـردم      مرگ
ايران او را عامل اصلي فقر و نابسـاماني  

نهـا  آو خشونتي مي دانند كه بـه جـان   
افتــاده اســت و فريادهــاي مــرگ بــر 

گوياي شدت مغضوبيت او و  ،خامنه اي
  : يم واليت فقيه استژر
  

مغضــوبیت خامنــه ای و میــزان • 
   :یم والیت فقیهژر
 

وبيت خامنه غضميزان م معلوم كننده     
بـه   ،از جملـه  واليت مطلقه، يمژاي و ر

. يـم اسـت  ژدوري و نزديكي بـه او و ر 
بخصوص از تقلـب بـزرگ و كودتـاي    

نزديك شـدن   ،بدين سو 88خرداد  22
بي اعتبـاري و مغضـوبيت    ،به خامنه اي

چنانكه از مغضوبيت هاشـمي  . وردآمي 
بهمان نسـبت كـه مغضـوب     ،رفسنجاني

كاسته مـي   ،يم مي شودژخامنه اي و ر
ــردد ــوي و  . گ ــته موس ــي از گذش كس

كروبي نمي پرسد و بـدين خـاطر كـه    
نها كينه نشـان مـي   آخامنه اي نسبت به 

  . ورندآمحبوبيت بدست مي  ،دهد
ــي      ــري  از  برخ ــاي هن ــره ه  وچه

به صرف رفتن  ،...سينمايي و و ورزشي 
نهـا كـه   آنا محبوب شـدند و   ،به نزد او

دي چـون  فـرا ا. نرفتند محبوب گشتند
 واردشير قطبي و محمد رضا شريفي نيا 

 ... عليرضا افتخاري و   وپروانه معصومي 
ايـن  . محبوبيت خود را از دست دادند

يـم  ژامر دليلي جـز ايـن نـدارد كـه ر    
  .مردم منفـور اسـت   نزدحاكم بر ايران 

كـه در  يم بحـدي اسـت   ژمغضوبيت ر
حضور فرزندان  حتي مانع از ،ايجلسه 

و بعـد از سـخنراني    شريفي نيـا شـدند  
به عالقه خود مردم از  پروانه معصومي،

حتي از ديدار اتفاقي  مردم. او كاستند
افتخاري با محمود احمـدي نـژاد نيـز    

   . نگذشتند و وي را به باد انتقاد گرفتند
 

  : میزان محبوبیت جنبش مردم• 
 

يـم و سـران   ژاگر نزديك شدن به ر     
ــود  ،نآ ــي ش ــوبيت م ــبب مغض در  ،س

نزديك شدن به جنـبش مـردم    ،عوض
هر فـردي  چنانكه . وردآمحبوبيت مي 

نزديـك شـد از    كه بـه جنـبش مـردم   
اگـر هـم در   . شـد محبوبيت برخوردار 
بر اثر نزديكي بـه   ،گذشته مغضوب بود

نها بـه ديـده   آمردم در گذشته  ،جنبش
محمـد نـوري زاد    . اغماض نگريسـتند 

نمونه اي از كساني است كه به جنـبش  
او . ك شد و محبوبيت جستمردم نزدي

اينك زنداني است و همچنـان خامنـه   
ـ . اي را استيضاح مي كند بـراي  بال او ق

مي سـاخت و حـاال زنـداني    فيلم  يمژر
فرد محبوبي مانند محمـد   . يم استژر

خط مردم  رضا شجريان كه از ابتدا در
و، بعد از كودتاي انتخاباتي، خود ا .بود

را صداي خس و خاشـاك ناميـد و بـا    
مخالفـت   آواز تفنگت را زمين بگـذار، 

يم كودتا اظهار كرد ژعلني خود را با ر
ــت  و ــر محبوبي ــزود اوب ــداف ــا  . ه ش ي

فوتباليست هايي چون مهـدوي كيـا و   
كه در بازي فوتبال ملي با ... كريمي و 

بستن مچ بند سبز به حمايت از جنـبش  
نها از تيم ملي حذف شدند آ. برخاستند

 ...و . شدندمحبوب  مردم  اما نزد
  
   :برخورد با مخالفان - ۶
  

بــا مخالفــان  يمــيژربرخــورد هــر      
دادن به ادامه ش را بر  توانايي يا ناتواني

در قريـب بـه   . معلوم مـي كنـد   ،حيات
از عملكـرد   مردم  اتفاق كشورهايي كه

ــت  ــي دول ــتندراض ــل   هس ــه دلي و ب
ــردم  شــــان ازعملكرد حمايــــت مــ

ن بعنـوا  ،نيـروي مخـالف  ، برخوردارند
انتقاد كننده و حق جانشـين شـدن در   

 ،صورت تحصيل اكثريت در انتخابـات 
نقش تعيـين كننـده در اداره مطلـوب    

رابطـه اكثريـت   . كشور ايفا مـي كنـد  
  حاكم با اقليت برابر قانون و حقوق دو 

  
  8در صفحه      

 یم و اتحاد مردمژتجزیه ر
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هـر حكـومتي    . تنظيم مي شـود  ،طرف
نتواند نيروي مخالف را تحمل كند كه 

خـود را در   ،قـض كنـد  و حقوقش را ن
معرض جنـبش اعتراضـي مـردم و بسـا     

چه رسد بـه ايـن   . سقوط قرار مي دهد
يـــم را نيـــز ژكـــه مخالفـــان درون ر

يمهـاي  ژر. بخوانـد » ميكروب سياسي«
استبدادي هـر زمـان نيـروي مخـالف     
جانبدار حاكميت مردم و دموكراسـي  

رفتارشـان بـا مخالفـان هـر      ،پيدا كنند
را از مـرگ   نهـا آ ،اندازه سـبعانه باشـد  

 ،نآيك نمونه . محتوم نجات نمي دهد
  :يم پهلويژر
  

یم مافیائی والیت ژرفتار رشیوه • 
درون و  بـا مخالفـانمطلقه فقیـه 
  :بیرون خود

 
در دوران اعتراضات بعد از كودتاي     

مطلقه فقيه نـه تنهـا بـا     يمژر انتخاباتي،
مخالفان كه بـا محـارم خـود آنچنـان     

ه ايرانيــان و ددمنشــانه رفتــار كــرد كــ
يمــي ژجهانيـان را متقاعـد كـرد كـه ر    

ارزشها و حقوق انسـان و  تابع  است كه 
حقوق جامعه مطلقا نيست و جز زور نـه  

 .روشي را مي شناسد و نه بكار مي بـرد 
 :از جمله

تجاوز با بـاتوم بـه يكـي از نزديكـان      -
تيــر  18بيــت رهبــري كــه در جريــان 

 دستگير شده بود، 
فرزنـد يكـي از    قتل در زير شـكنجه  -

ــداران   ــپاه پاسـ ــرداران سـ روح  –سـ
تيـر دسـتگير    18االميني كه در جريان 

 شده بود، 
 حمله به سخنراني محمد خـاتمي در  -

حســينيه كــه  همــان. حســينيه جمــاران
 ذوب شــدگان در واليــت فقيــهبــراي 

   ،بودمحلي مقدس 
ــه  - ــده   حمل ــذاري ش ــه گ ــه برنام ب

ــوه  ــي ن ــن خمين ــيد حس ــخنراني س  س
مراسم سـالگرد فـوت پـدر    خميني در 

  بزرگش، 
حمله به خـانواده سـرداران بـزرگ     -

ــه اي و جبهــه هــاي جنــگ كــه  خامن
 (نـد  مـي باليد  بسياربه آنها دستيارانش 

باكري و همت  و دستگيري فرزند يكي 
 ،)از آنها 

شـتم و   ضـرب و  ودستگيري  وحمله  -
سرداران سپاه دخيـل   بعضي ازشكنجه 

محمد  ومحمد حمزه كرمي (در جنگ 
 ،)...مقدم و وباقر بختيار 

ــي   - ــه برخ ــه ب ــاي  از حمل ــره ه چه
روحاني نزديك به خميني و دخيل در 

هاشــمي (ادامــه و اســتقرار حاكميــت 
ــنجاني  ــور  ورفس ــمي پ ــاطق  ومحتش ن

 ،)...حسن روحاني و  ونوري 
حمله به مراجع و بيوت آنها به دليـل   -

 (نامشــروع دانســتن ولــي فقيــه مطلقــه 
اهللا منتظـري  يت آ هاي حسينيه و خانه

يـت اهللا  آمسـجد  اهللا صـانعي و   تآي و
 ،)...دستغيب در شيراز و

ــياري از    - ــتگيري بسـ ــه و دسـ حملـ
كارگزاران سابق كه از عوامل اسـتقرار  
استبداد بودند و ضرب و شـتم آنهـا در   

بهزاد  وتاجزاده  وميردامادي  (زندانها 
 500حـدود   محمد نوري زاد و ونبوي 

 ،)شدند تني كه دستگير
ــدان     - ــتم فرزن ــرب و ش ــه و ض حمل

ماننـد فرزنـد    يـم ژرنزديكان و محارم 
   فرزند هاشمي رفسنجاني، وبهشتي 

دستگيري و ضـرب و شـتم فرزنـدان     -
برخي مقامات سپاه و مقامات سياسـي و  

 ...نمايندگان مجلس و
ـ   -  انحمله به خانه هاي اهللا اكبـر گوي

شتم ساكنان از  شبهاي تهران و ضرب و
  ،و پير و جوان و زن مرد

تجـاوز و   ودسـتگيري   وضرب و شتم  -
ــه تقلــب   قتــل مخالفــان و معترضــان ب

  ،انتخاباتي
ــل   - ــه دلي ــا ب ــره ه ــرور برخــي چه ت

ماننـد  مخالفت بـا كودتـاي انتخابـاتي    
 وموسوي  ودكتر مسعود علي محمدي 

 ...اندرجاني و دكتر پور
سركوب مداوم دانشجويان و روزنامه  -

ن و وكـالي دادگسـتري و   نگاران و زنا
كــــارگران و بازاريــــان و اخــــراج 

  ...وكارمندان 

 
   :جنبش با مخالفان رفتار• 
 

، جنـبش  يم مافياهاژربر خالف رويه     
ملــت ايــران در برخــورد بــا مخالفــان 

را رويـه كـرده   همواره عدم خشـونت  
اثر اين روش يكي تغييـر فكـر و   . است

رفتار يكچند از مخالفان جنـبش بـوده   
بـا مشـاهده رفتـار     مخالفان،اين  .است

يم و عـدم خشـونت مـردم شـركت     ژر
فاصله گرفته يم  ژاز ر ،كننده در جنبش

 :و به جنبش نزديك شده اند
نزديــك شــدن برخــي چهــره هــاي  -

سياسي مخالف اصالحات به جنبش، بعد 
  ،يمژگستري رخشونت مشاهده از 
 نزديك شدن برخي مراجع عظام بـه   -

يـــم ژاز ر جنـــبش و دوري گزيـــدن
و بيـات زنجـاني    وصـانعي   ومنتظري (

شــبيري زنجــاني   وموســوي اردبيلــي 
 ،.)..وحيدي خراساني و

نزديكي برخي روحـانيون بـه دليـل     -
شيوه برخورد حاكميـت بـا مـردم بـه     

 جنبش،
ــياري   - ــي بس ــاي  از نزديك ــره ه چه

به جنـبش بعـد از   .. .هنري و  وورزشي 
بـا مـردم    يـم  ژرفتـار ر گاهي از نوع آ
 انتخابات،تقلب بزرگ در ترض به مع
 ...و -
  
 ،و ترس از آینـدهبه امیدواری  -۷

  :جنبشیم مافیائی و ژنزد ر
  

زمان گـرد   ،»دهه كرامت«انتخاب      
بـراي   ،وردن بسيجي ها در شـهر قـم  آ

روزه به قم و تأمل در محتواي  10سفر 
يك دليـل از   ،سخنراني هاي خامنه اي

شكار مي آ ،داليل عمده سفر او را به قم
يـم جـاي بـه    ژاطمينان از بقاي ر: كند

او بـه  . ن داده استآاطمينان به زوال 
مده است كه به ستون پايـه هـاي   آقم 

يم اطمينان خاطري را بدهـد  ژلرزان ر
در همان حـال   ،او. كه خود نيز ندارد

كه به پاسدار و بسيجي قوت قلـب مـي   
تــرس خــود را نيــز  ،ناخواســته ،دهــد

اي كـه بيشـتر از    كلمه: شكار مي كندآ
» دشمن« هر كلمه ديگري بكار مي برد،

گرچه در مقام تـوهين و تحقيـر   . است
اعتراض كنندگان به تقلـب بـزرگ را   

ــد   ــي خوان ــي م ــروب سياس ــا  ،ميك ام
گويـاي تـرس او از   » ميكروب سياسي«

چرا كه كشـنده،  . يم نيز هستژمرگ ر
در همان حال كه مـي  . ميكروب است

شد و مـدعي  گويد حوزه بايد مستقل با
مي شود كه در كار هيأت مديره حوزه 
دخالت نمي كند هم، تناقض مي گويد 

لت فعل او اسـت و  آزيرا هيأت مديره 
هم تـرس خـود را از اسـتقالل حـوزه     

شديد تر از اين ترس را . نشان مي دهد
در مورد دانشگاه و دانشـجو بـروز مـي    

در همان حـال كـه مـي گويـد     : دهد
 ،سي داشته باشددانشجو بايد فعاليت سيا

گروه را مأمور ايجاد جو خفقان در  18
 ،اما سـفر او بـه قـم   . دانشگاهها مي كند

. يك تفاوت ماهوي بـا سـفر شـاه دارد   
شاه به قم رفت با اين تصور كـه او بـه   
نفوذ روحانيان در جامعه پايان بخشيده 

روحانيـان يـا تـابع     ،ن پسآاست و از 
مقام سلطنت مي شوند و يا وجودي بي 

. تصـور او خطـا بـود   . ثر مـي گردنـد  ا
خامنه اي به قم رفته است تا روحانيـان  
اطمينان يافتـه از سـقوط ديـر يـا زود     

يم برجا مي ژيم را مطمئن كند كه رژر
اما هم تـرس خـود او و هـم زور    . ماند

ســبب شــد ) النصــر بالرعــب(بــاوريش 
سخناني را بر زبان بياورد كه اطمينـان  

ـ  ژاز سقوط ر هجـوم  . ديم را بيشـتر كنن
تبليغاتي در درون و بيـرون ايـران بـه    

ــدر  ــي ص ــون   ،بن ــاني چ ــان كس از زب
بـادي  آو فيروز ) وزير واواك(مصلحي 

و » سران فتنـه «و ) رئيس ستاد مشترك(
نوع   ،»فتنه هاي در راه«خبر دادن از 

. ديگري از ابراز ترس از سـقوط اسـت  
نيروهاي  اين ترس در چهره هاي افراد

واواكي و مجلسيان و و انتظامي سپاهي 

چرا كه حـاال  . به وضوح ديده مي شود
نها نيست كه نداند يـك  آديگر كسي از 

  :يمژطرف مردم هستند و يك طرف ر
   

   :یندهآاز  یمژرترس • 
  

همانگونه كه اشـاره شـد بـه محـض         
كليه  ،تاريخينزديك شدن به روزهاي 

، از يـم ژرتبليغاتي  دستگاههاينهادها و 
ستاد ائمه جمعـه و   و جمله صدا و سيما

ــداحان  وجماعــت  ــه وعــاظ و م جامع
ــدگان  وسراســر كشــور  مجلــس  نماين

مجريان  :مي شونددست به كار مافياها 
برنامه هاي صدا و سـيما و گوينـدگان   

نمايندگان از خبر اين سازمان و برخي 
بـا شـركت در نشسـت     ،مافياها مجلس 

و ائمه جمعه در خطبه هـا   هاي خبري،
شـروع بـه    ،حان در منابرو وعاظ و مدا

مــاده كــردن آيــم و ژبســيج حاميــان ر
قواي سركوب براي مقابله با مردم مـي  

و انتظامي  سپاه و بسيج نيروهاي  .شوند
و لباس و امنيتي و اطالعاتي و حراستي 

به حالت آمـاده بـاش در مـي    شخصي 
اعتراضـي  مـردم را از جنـبش   د تـا  نآي

ــد   ــر نش ــد و اگ ــرف كنن ــاده آ ،منص م
 . ها باشندنآسركوب 

بـه  افـراد نزديـك    به قول يكي از      
خرداد  22 نهادهاي امنيتي، از انتخابات

به جرات مي توان گفت كـه     ،ببعد 88
بـه خـود   حتي يـك روز خـوش   يم ژر

 حـاكي هر روز اطالعـات   .است نديده
از احتمال بروز اغتشاش و درگيري بـه  

و بـه  . يـم گـزارش شـده انـد    ژسران ر
سـپاه و  روهـاي  محض احساس خطر، ني

به حالت آماده باش در ميايند  ...بسيج و
ــا  ــد ت ــع كنن ــر را رف ــتگي و . خط خس

افراد اين نيروها را رها نمي فرسودگي 
اسـت  موجـب شـده   امـر  همين  .كنند

ــه خشــي از ســركوبگريها را ب بخــش «ب
. كننــدواگــذار  »امنيتــي –خصوصــي 

روحيـه  ... مبادا افراد نيروهاي مسلح و 
بـران ناپـذير از   هاي خود را بطـور ج 

  . دست بدهند
به اشكال زير اظهـار  ترس حاكمان      

 :مي شوند
انتقال اموال  وموج خروج فرزندان     

 و يــم بــه خــارجژر برخــي از مقامــات
استعفا و كناره گيري برخي از مسئوالن 

ــط  و... و ــر خـ ــي از  تغييـ دادن بعضـ
روحانيون و چهره  ونمايندگان مجلس 

تب نسـبت بـه   و هشدار مرهاي سياسي 
» فتنـه اقتصـادي  « ،هاي در راه» فتنه«
يــم شــدت گرانــي بــر اثــر ژمنظــور ر(

تحــريم هــا و اجــراي قــانون يارانــه و 
و ترســاندن ) خيــزش مــردم اســت  

خطر اسالم بدون روحانيـت  (روحانيان 
ن آكه خامنه اي در قم روحانيان را از 

ــا «و ) مــي ترســاند دوره بنــي صــدر ت
يـت  هدف مخالفـان حـذف وال   ،امروز

ترسـاندن  (» فقيه و رهبري بوده اسـت 
ــات ر ــراد  ژمقام ــي اف ــم و حت ن از آي
يم و سرنوشتي كه در انتظـار  ژسقوط ر

نها است به قصد بيشتر كردن تـرس از  آ
 ...و ) يمژسقوط  ر

  
   :امیدواری جنبش به آینده•
  

از يم ژربر خالف ترس و وحشتي كه     
نهـا  آ ،و بروز مي دهدآينده خود دارد 

يروي محركه جنبش را بازي كه نقش ن
مــي كننــد و مردمــي كــه در جنــبش  

. ينده اميدوارنـد آبه  ،شركت كرده اند
زيرا هم مي دانند كـه جهـت عمـومي    
تحول از استبداد به دموكراسي است و 

يم از درون متالشـي و  ژهم مي دانند ر
از مديريت ناتوان است و كـاري جـز   
مسئله بر مسئله افزودن نمي كند و نمي 

برخوردهـاي گرايشـهاي   . بكنـد  تواند
يم را نيز مشاهده مي كنند و مي بيند ژر

ــا،   ــن برخورده ــد و چــون اي ــه چن ك
يم، ناشـي  ژگوياي ناتواني روز افزون ر

از دست دادن مشروعيت هـا و نيـروي   
يم ژحياتي و همگاني شدن مخالفت با ر

 .  هستند

ــادابي       ــم ش ــروي  عالئ ــد را ني و امي
جنبش در محركه سياسي و سخنگويان 
ــور  ــارج از كش ــل و خ در روش  ،داخ

با شـجاعتي كـه در    ،يمژنها با رآمقابله 
زندانها از خود بـروز مـي دهنـد و در    

بيان مـي   ،مواضعي كه اتخاذ مي كنند
زادي آگرايش به بيان استقالل و . شود

و همگرائي در مخالفت با واليت فقيه و 
نهـا  آ(موافقت با واليت جمهور مـردم  

قيـه را نـامطلوب امـا    هم كـه واليـت ف  
در  ،ن را در حد قانون اساسـي آقبول 

 ،كوتاه مدت اجتناب ناپذير مي داننـد 
دارند به اين نتيجه مي رسند كه واليت 

ــه و   ــه فقي ــر«مطلق ــاد  » رهب ــه فس ريش
دو جريان نا همسو را گـزارش   ،)هستند

در جانب مـردم و نيروهـاي   : مي كنند
محركــه سياســي و ســخنگويان جنــبش 

ن از اختالف به اتحاد و در جريا ،مردم
 -يم واليت مطلقه مافياهاي نظـامي  ژر

. جريان از اتحاد به اختالف است ،مالي
ينـده از  آاين دو جريان مي گويند كه 

ن دموكراسي و واليت جمهور مـردم  آ
و سران فتنه و » فتنه«دليل اينكه . است

بني صدر يك روز از زبان خامنه اي و 
جود ايـن دو  و ،دستياران او نمي افتند

ينـده و اميـد   آنهـا از  آجريان و يـأس  
جانبــداران واليــت جمهــور مــرده بــه 

 .ينده استآ
  
   :عقب نشینی از مواضع-۸
  

يـم و  ژر يكي از نشانه هاي شكست       
ــقوط  ــش از س ــيني از  ،ترس ــب نش  عق

از ايـن زاويـه    .ي نا به حق استمواضع
يـم كـه   ژكه در روياروئي جنـبش بـا ر  

يم دست بـه يـك   ژر: مي بينيم ،بنگريم
رشته عقـب نشـيني هـا زده اسـت امـا      

ننـد كـه واليـت    آكساني كه خواهـان  
جمهــور مــردم جانشــين واليــت فقيــه 

همچنان بر حق ايسـتاده انـد و    ،بگردد
كمتر تغييري در موضع بـر حـق خـود    

نهــا نيــز كــه خواهــان آو . نــداده انــد
اجراي بدون تنازل قانون اساسي شده 

يعني تقلـب   ،نچه اساسي استآدر  ،اند
ــت     ــودن رياس ــروع ب ــزرگ و نامش ب

ـ  اد و مخالفـت بـا   ژجمهوري احمدي ن
 ،مداخلــه خامنــه اي در تقلــب بــزرگ

  :تغيير موضع نداده اند
 
خامنــه ای و عقــب نشــینی هــای •

   :یم مافیاهاژدستیاران او در ر
 

يــم ژر ،88خــرداد  22در انتخابــات      
 ،پــس از تقلــب بــزرگ پنداشــته بــود،

اي بايد بيانيه بدهـد و  بالدرنگ خامنه 
راي داده شــده و داده نشــده را رأي آ

شكسـت خـورده   «يم بخواند و از ژبه ر
ـ » ها اد همكـاري  ژبخواهد با احمدي ن

گمان طراحان و مجريان طـرح  . كنند
 ،كودتا اين بود كه پس از صدور بيانيـه 

. دم فرو مي بندند» شكست خوردگان«
براي ايـن كـه نـاگزير شـوند دم فـرو      

دســتور  ،پــيش از انتخابــات  ،بندنــد
دستگيري ها صادر و فهرسـت دسـتگير   
شدگان نيز تنظيم و مـأموران، پرونـده   

. نها را شروع كرده بودندآسازي براي 
ايرانيـان بـه جنـبش روي     ،برغم اينهمه

جنبش در كشور سراسر ي نشد . وردندآ
اما به اندازه اي بزرگ شد كه جهانيان 

ودتـا  را متقاعد كند نه انتخابـات كـه ك  
  . انجام شده است

روز تقلــب بــزرگ امــا هــر چــه از      
گسترده تر بزرگ تر و ، جنبش گذشت

اسـلحه  . دست به اسلحه برد يم ژر. شد
بـا واسـطه   ناگزير شد . كارساز نشد نيز 

كردن برخي چهره هاي تقريبـا منتقـد   
حل و  ماجرا را، ادژحكومت احمدي ن

افرادي چون مهدوي كني  . كندفصل 
را بـــه ميـــدان ... اوالدي و  و عســـگر
كـــاري از پـــيش نرفـــت و  .فرســـتاد
، مهــدوي كنــي بــا نــاراحتي ســرانجام

ديگـر هرگـز حاضـر بـه گفتگـو       :گفت

به وي بي احترامـي شـده    خرآ. نيست
 .بود
خامنـه اي تهديـد را بـا    سيد علـي        

ســران «تحبيــب همــراه كــرد و از   
خواست به كشـتي نظـام بـاز    » معترض
سـخت گيـري بـا     اين شد كه . گردند

عقب نشيني را با يك رشته » سران فتنه«
اين عقب نشيني ها بود . همراه كرد ها

ــه ــه ،ك ــدان    ،از جمل ــد  زن ــبب ش س
كهريزك او همان شهرت را  بيابد كـه   

 ،زندان ابوغريب و اسارتگاه گوانتانـامو 
  :يافته بودند

شــكنجه گــران و فرمــان دســتگيري  -
 و در زنـدان كهريـزك  قاتالن جوانان 

 ، بستن درب اين زندان
ــوني اجــراي  فرمــان - نمــايش تلويزي

و شتم شدگان زندان كهريزك و  جرح
 معذرت خواهي نيروهاي انتظامي، 

تشكيل دادگـاه متهمـان شـكنجه در     -
زندان كهريـزك كـه بـه دادن حكـم     
اعدام براي دو افسر نگهبـان بـه پايـان    

 رسيد، 
حكم تعليق سه تن از قضـاتي   صدور -

ــتا ــه در كش ــل ك ــركوب از عوام ر و س
 .اصلي بودند

معذرت خواهي نيروهاي انتظامي از  -
 نتشـار حمله به خوابگاه دانشگاه بعد از ا

 ، به خوابگاه فيلم حمله آنها
حملـه   براي محاكمـه تشكيل دادگاه  -

 كنندگان به خوابگاه دانشگاه، 
 ....و -

بـه سـالگرد    –پس از قتلهاي سياسي      
كـه   -شـويم   ن قتلها نيز نزديك مـي آ
و » قتلهـاي زنجيـره اي  «نهـا را  آيم ژر

بعلـت   ،خوانـد » محفل خود سـر «كار 
مر اصلي كه خامنـه اي بـود و   آافشاي 

واواك  ،مأموران اجرا از باال تـا پـائين  
ناگزير شد قتلها را بـر عهـده مـأموران    

سعيد امامي دستگير و كشـته  . خود بنهد
همسر او شكنجه هاي بس وحشيانه . شد
كميسيون . اي محاكمه شدندعده . شد

گفت در تحقيق تا جائي رفته  90اصل 
. ن نمي تـوان رفـت  آايم كه باال تر از 

در توجيه دستور جنايت كه خامنـه اي  
نزديكــان او گفتــه  ،صــادر كــرده بــود

مقامي كه او تصـدي مـي كنـد    : بودند
ورد كـه بنظـر   آمصالحي را بنظـر مـي   

. يندآنمي  ،ن مقام نيستآكسي كه در 
ري از اين قبيـل مـي دهـد كـه     دستو

   !براي ديگران قابل درك نيست
در دوران خميني بابت  ،نآپيش از      

هيچيـك از   ،اعدامها و كشتار زنـدانيان 
سـهل اسـت   . جنايتكاران تنبيـه نشـدند  

منتظري تنبيه شد كـه  . مقام نيز گرفتند
. به كشتار زندانيان اعتراض كـرده بـود  

قاتالن  برغم محاكمه ،بعد از خميني نيز
ــوس در آلمــان ــم ژر ،جنايــت ميكون ي

عقب نشيني  ،بي سر و صدا ،واليت فقيه
تا بـدانجا كـه انتخابـات رياسـت     . كرد

ممكـن شـد و    76خـرداد   2جمهوري 
اين .  خاتمي به رياست جمهوري رسيد

به يمن جنبش مردم ايران بود كـه   ،بار
. هاي بـاال زد عقب نشـيني يم دست به ژر

نشــيني  در مقابلــه بــا مــردم عقــب   
ــرد ــمگيرتري ك ــيار . چش ــارها بس از فش

تفاوت عقـب نشـيني هـا     . كاسته شدند
زير فشار جنبش و افكار عمومي دنيا بـا  
 ،عقب نشيني هاي پيشين در اينست كه

محفـل  «ادعا نشـد جنايتهـا را   ، اين بار
يم خـود  ژر. مرتكب شده اند» خود سر

ــه   ــور ب ــه  را مجب ــت و محاكم بازداش
  . ديدنيروهاي سركوب گر خود 

 
ــران در حــالجنــبش   •  مــردم ای

  :گسترش است
 
ــور در       ــا حض ــبش تنه ــروي جن پيش

خيابانها و اعتـراض علنـي نيسـت بلكـه     
هرگونه تقابل با حاكميت را شامل مـي  

مردم  بهمن، 22بعد از راهپيمايي  : شود
يـم  ژر. روشهاي ديگر در پيش گرفتنـد 

ترسـان تـر    ،نكه بتواند كاري بكندآبي 
    :شده است

 سران جنبش از ابتداي سال جاري،     
، بـا همـاهنگي خـاص و برگـزاري     سبز

  انجام و دادن بيانيه  وجلسات خصوصي 
  9در صفحه 

  

 یم و اتحاد مردمژتجزیه ر
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ــا   ــدار ب مصــاحبه هــاي اينترنتــي و دي
نيروهاي مختلف به حركت خود شكل 

را وادار بــه يــم ژر .ه انــدتــازه اي داد
واكنش هاي غير معقول از جمله حمله 

ــزل   ــي و من ــه كروب ــتگيري  و واب دس
ــوي   ــان او و موس ــه  نزديك ــه ب و حمل

ممانعـت   وخانواده هاي شهداي جنگ 
از شركت همسر موسوي در روز قدس 
و اخيرا نيز بازداشت ابـراهيم يـزدي و   

و انتشــار گــزارش مشــترك ســپاه و  ...
واواك و نيـــروي انتظـــامي در بـــاره 

و سخنراني سردار مشفق » ساختار فتنه«
ركت و سـازمان  و انحالل جبهه مشا... و

ــالمي و    ــالب اســ ــدين انقــ مجاهــ
كـرده   ،سخنرانيهاي خامنـه اي در قـم  

ــد ــا  شخصــيتهاي سياســي . ان مــرتبط ب
جنبش كه در زندانها به سر مي بردنـد،  
دست به حركتي بسـيار زيبـا و بـه يـاد     
ــدان   ــد و از درون زنـ ــدني زدنـ مانـ
حاكميــت را بــدون تــرس بــه چــالش 

، ه ايژا ا جـايي كـه اخيـرا،   ت. يدندكش
 :سخنگوي جنايتكار قوه قضـاييه گفـت  

د و برخي ناين نامه ها اصال وجود ندار
از نويسندگان خود براي من نامه نوشته 
اند كه اصال چنـين نامـه اي را ننوشـته    

هر كه نامه بنويسـد و   و تهديد كرد .اند
جرمي را انجام دهد بر زندانش افزوده 

نافرمـاني   ).نقل بـه مضـمون   (مي شود 
يعني ملت رشيد ايران  ،نيروهاي جنبش

 ابراز بيزاري نسبتدر برابر حاكميت و 
نزديك شده اند،  يمژرافرادي كه به  هب

ادامه يافتـه و  نشان مي دهد كه جنبش 
  . يم استژدر حالت عبور از ر

  
مبــارزه منفــی مــردم ایــران بــر  -۹

  :یمژضد ر
  

يكي از نشانه هاي مشـخص شكسـت        
نـواهي  بر زمين مانـدن اوامـر و    ،يمژر
جـز در مـورد    ،در حال حاضـر . نستآ

دستورهاي خامنـه اي را نـه    ،سركوبها
حكومت اجرا مـي كنـد و نـه دو قـوه     

مـي   ،مـردم نيـز بـا رفتـار خـود     . ديگر
گويند كـه نـه واليـت مطلقـه فقيـه را      
قبول دارند و نه متصدي ايـن واليـت   

مردم به سـخنگويان   ،در همان حال. را
حركه جنبش و كساني كه نقش نيروي م

روي خـوش   ،سياسي را برعهده دارنـد 
در مبـارزه   ،نهـا آنشان مي دهنـد و بـا   

   :منفي شركت دارند
يـم  ژرعدم اسـتقبال از درخواسـت    -

  ،مبني بر واريز پول خود به بانكها
خريـد اوراق   ازعدم استقبال مـردم   -

مشاركت منتشـره دولـت و سـازمانهاي    
  ،دولتي

و  برنامه هـاي صـدا  عدم استقبال از  -
  سيما،

يـم در بـاره   ژبي اعتنائي به تهديـد ر  -
و ادامه  نوشتن شعار بر روي اسكناس ها

 دادن به اين كار،
عــــدم اســــتقبال از شــــركت در  -

  ،راهپيمايي روز قدس
عدم استقبال از شركت در نماز عيـد   -

  ،فطر
عدم استقبال از رفتن بـه نمـاز هـاي     -

  ،جمعه
اي عدم استقبال از پيوستن به نيروهـ  -

  ،نظامي و انتظامي
ــار و  - ــتقبال از دادن اخبـ عـــدم اسـ

اطالعات در مورد تصاوير معترضين كه 
 شدند،از صدا و سيما منتشر 

عــدم اســتقبال از درخواســت نظــام  -
  ،مبني بر دور شدن از سران جنبش

مخالفـت بـا برخـي     ازعدم استقبال  -
  ،مراجع و روحانيون

ب از انحالل برخي احـزا ابراز انزجار -
  ،و سازمانها

يس ئــعــدم اســتقبال از حمايــت از ر -
 ،...و مجلس و يجمهور

 حكومتعدم استقبال از درخواست  -
مبني بـر اينكـه اگـر نيـازي بـه يارانـه       

  ،فرم هاي آن را پر نكنند ،ندارند
عــدم اســتقبال از درخواســت نظــام   -

مبني بر استفاده نكـردن از مـاهواره و   
  ،اينترنت

ت مبني حكومدستور عدم استقبال از -
بر ارسال نكردن پيام هاي كوتـاه طنـز   

  ،در رابطه با حاكمان

حكومت عدم استقبال از درخواست  -
   ،نخريدن ارز و طال در باره

  ...و -
  

  :وفاداری به جنبش• 
  
بـي اعتنـائي و سـرپيچي از    بر خالف    

  ،و حكومـت او » رهبـر «اوامر و نواهي 
مـه  حمايـت از جنـبش را در برنا   مردم

ينـده  آهر گاه . كار خود قرار داده اند
اسباب جنبش همگاني  ،را روشن ببينند
در كـار   ،در حال حاضر. فراهم هستند

مشروعيت زدائي و بـي اعتبـار كـردن    
عالوه بـر كارهـاي   . يم مافيها هستندژر

بكارهاي زير نيز دست  ،برشمرده در باال
  :مي زنند

اعضاي  در بارهارسال پيام هاي طنز  -
  ت حاكمه،هيا

ارسال و استفاده بسيار زياد از اخبار و  -
اطالعات اينترنت و رد و بـدل كـردن   

كه بايد بـا ايفـاي نقـش    آنها با يكديگر 
راديو بـازار سراسـر جامعـه را پوشـش     

 ،خبري و اطالعاتي بدهد
استفاده از اخبار و گزارشات جنـبش   -

 در محل هاي كار در ميان همكاران، 
يـم و  ژمقامـات ر  ضد برانتشار شبنامه  -
 افشاي آنان،  در
دادن اخبار و اطالعات به وب سايت  -

  ،هاي مختلف در خارج از كشور
ارســــال تصــــاوير خيانتكــــاران و  -

جنايتكــاران و معرفــي آنــان از طريــق 
  ،اينترنت

ارسال فيلم هاي مربوط به جنبش به  -
  ،اينترنت

تشكيل گروههاي اجتماعي و مـرتبط   -
  ،ابطه با جنبشبا يكديگر در ر

هـاي  حمايت و ديـدار بـا خـانواده     -
  ،زندانيان و شهداي جنبش

ــه    - ــوي ب ــالي و معن ــاي م ــك ه كم
  ،خانواده هاي شهدا و دستگير شدگان

 ...و  -
بيش از پيش از وسائل : انقالب اسالمی

و » ركـن چهـارم  «ارتباط جمعي بمثابـه  
ن آدليل . صحبت مي شود» ركن پنجم«

د محرمانه وزارت دفـاع  انتشار فراوان اسنا
  :امريكا درباره عراق و افغانستان است

  
  

رکن پنجم رکنی اسـت 
ــه رو ــت  در ک روی دول

می ایستد و حقیقـت را 
  فاش می گوید؟

  
) ویکیلیک(رکن پنجم 

ــــاط  ــــائل ارتب ــــا وس ی
جمعی مستقل از دولت 
و شرکتهای بـزرگ کـه 
ــــــد  ــــــایق را از بن حق
سانسور رها می کننـد و 

  :انتشار می دهند
  
به دنبال انتشار سـري  :  نقالب اسالمیا

ديگــري از اســناد محرمانــه وزارت دفــاع 
ــراق و    ــگ در عـ ــاره جنـ ــا در بـ امريكـ

دامـس  آسـام   ،در كنسرسـيوم  ،افغانستان
سوشــيتدپرس مقالــه اي انتشـــار داده   آ

در مقاله ديگري بـه   ،همين سايت. است
قلم روبرت پاري به چرائي قـوت گـرفتن   

افراطـي در   گرايشهاي راست و بسا راست
امريكا و نقش وسـائل ارتبـاط جمعـي در    
ــه اســت   ــها پرداخت ــن گرايش ــار اي . اختي

اطالعات و نكـات عمـده ايـن دو نوشـته     
  عبارتند از

اصطالحي بود كه اول  ،ركن چهارم •
: بكـار بـرد   ،1787در  ،بار ادموند برك

سه ركن ديگـر عبـارت بودنـد از لـرد     
. روحاني و لرد سياسي و مجلـس عـوام  

ر اين شـد كـه ركـن چهـارم كـه      بنا ب
از نفـوذ دولـت رهـا     ،مطبوعات بودند

  . باشد
گرايشهاي راست  ،بتدريج ،در عمل     

ــات را   ــزرگ مطبوعـ ــركتهاي بـ و شـ
هـم تحـت نفـوذ     ،خريدند و اين ركن

ن آدولــت قـــرار گرفــت و هـــم از   
گرايشهاي راست و شـركتهاي بـزرگ   

ايـن   ،در امريكـا  ،در حال حاضـر . شد
در اختيـار محافظـه   ركن بطور عمـده  

كاران امريكا و بسا گرايشهاي افراطـي  
  .نستآ
ركني  ،ركني كه نقش بازي مي كند •

است كه نه به دولت متعلق اسـت و نـه   
ايـن ركـن را بايـد    . شركتهاي بـزرگ 
گاه آكار اين ركن، . ركن پنجم خواند

كردن مردم از مخفي كاريهاي دولـت  
نها بـه دفـاع از حقـوق    آو بر انگيختن 

شـما  : اسمال مـي گويـد  . است خويش
گـاه شـويد و   آمي خواهيد از حقيقت 

ــز شــما را  ــدآحقيقــت ني . زاد مــي كن
ويكيليك با انتشار حقـايقي كـه دولـت    

هم شما را از حقيقـت   ،مخفي مي كند
گاه مي كند و هـم حقيقـت، شـما را    آ
  .زاد مي كندآ
وقتي ما ويكيليك را  ،در بهار گذشته •

ا مسـئول  ر  ژسـنا آولـين  ژبرگزيديم و 
او گفت من اين كار را تنها  ،ن كرديمآ

نچـه  آهر« به اين شرط مي پذيرم كـه  
. انتشار مي يابد مسـتند بـه منـابع باشـد    

زيرا . بدون اينكه منابع ما شناخته شوند
ــل  ــن دو اص ــت اي ــدون رعاي ــار  ،ب ك

  .»ويكيليك بي معني مي شود
كساني كه حقـايق مهـر    ،به گفته او      

در اختيار ويكيليك محرمانه خورده را 
صــورت  ،مــي گذارنــد و ايــن حقــايق

وطـن   ،پردازيها را بي اثـر مـي سـازند   
دوستند و به همه انسـانها خـدمت مـي    

ظاهر پسنديده دادن  ،براي مثال. كنند
ــراق  ــا در ع ــواي امريك ــات ق  ،را عملي

واقعيت تلخي را مي پوشاند كه جنايتها 
گزارشـها  . نندآباشند كه عراقيها قرباني 

ائل ارتباط جمعـي از جنـگ در   كه وس
ــد  ــي دهن ــتان م ــراق و افغانس ــن  ،ع اي

واقعيت را از ديد مردم امريكـا مخفـي   
مي كننـد كـه هزينـه هـاي سـنگين و      
هدفي كه در اختيار گرفتن نفت و گاز 
ــاري و    ــت و مرگب ــه اس ــار منطق و مه
ويرانگري جنگ در عـراق و افغانسـتان   

  .است
ولين است وقتي اصـرار مـي   ژحق با    

د كه جهان، سخت مـديون وطـن   ورز
نظير منابعي  ،دوستان افشا كننده حقايق

است كه گزارشهاي محرمانـه در بـاره   
جنگ در عراق و افغانستان را در اختيار 

اميـدواريم  . ويكيليك قرار مـي دهنـد  
 ،ينـده آاين اقبال را پيدا كنيم كـه در  

  . نها قدرداني كنيمآشخصا از 
دامـس  آسام  ،نمونه اي از اين منابع •

ــور آدامــس ســام آ: اســت ــيتد ف سوش
جنبشي اسـت   ،انتگريتي اين اينتليجنس

كه كساني ايجاد كرده اند كـه در سـيا   
كساني كـه در  . همكار يكديگر بوده اند

در تهيـه تحليلهـاي     ،دامسآبا سام  ،سيا
ايــن  ،اطالعــاتي شــركت مــي كردنــد

شجاعت را دارند كه در برابـر قـدرت   
  . گويند مي ايستند و حقيقت را مي

كشف  1967دامس بود كه در آاين      
هزار ويتنامي كمونيسـت   500كرد كه 

يعني دو برابر رقمـي كـه   . مسلح هستند
فرماندهي قواي امريكـا در ويتنـام بـه    

نـرال ويليـام   ژ. مردم امريكا مي گفـت 
وست مورلند رقمي را معين كرده بود 
كه اطالعات ارتش حق نداشت قـواي  

. ن اعالن كندآاز  ويت كونك را بيشتر

برامس بـه واشـنگتن   آنرال كريتون ژو 
هشدار داد هر گاه مطبوعات رقمـي را  

ورده آدامس بدسـت  آانتشار دهند كه 
سـبب كـم اثـر شـدن كوشـش       ،است

  .جنگ مي شود
نرال وسـت مورلنـد   ژرقمي را كه       

نادرستي خود را معلـوم   ،ارائه مي كرد
 ،1968فوريـه  / انويـه  ژدر  ،كرد وقتـي 

قــواي ويــت كنــگ دســت حملــه اي 
شمار نيروهاي شركت . غافلگيرانه زدند

ــه ــده در حمل ــي را  ،كنن ــتي رقم درس
ورده آدامـس بدسـت   آمعلوم كرد كه 

دامـس را از  آچون  ،با وجود اين. بود
سيا راندند و سيا و ارتش موفـق شـدند   

  .حقايق را از مردم امريكا پنهان سازند
كنـگ،  بعد از حمله غافلگيرانه ويت      

نـرال  ژدانيل السبرگ اطالع يافت كه 
 ،براي پيروزي در جنگ ،وست مورلند

هزار نيروي اضافي كرده  206تقاضاي 
اسـت تــا كــه جنــگ را بــه كــامبوج و  

تا مـرز چـين و    ،الئوس و ويتنام شمالي
 19در . گسترش دهد ،حتي درون چين

نيويـورك تـايمز رقمـي را     ،68مارس 
تشـار  ان ،ورده بـود آدامس بدست آكه 
پرزيدنت جانسـون   ،مارس 25در . داد

شكوه كرد كه  كـار نيويـورك تـايمز    
سبب شده است كه مردم از جنـگ بـه   

ــد   ــي كنن ــت نم ــام حماي  31در . ويتن
او دستور توقف بمبارانها را داد  ،مارس

و بنــا را بــر گفتگــو بــا ويتنــام شــمالي 
خود  ،براي دور دوم: گذاشت و گفت

  . ندرا نامزد رياست جمهوري نمي ك
وردن آدامس از سانسـور بـدر   آسام  •

افشـاي  . نها ادامـه داد آحقايق و انتشار 
حقايق سبب شد كـه فاجعـه جنـگ از    

نچه بود بزرگ تـر نشـود و حكومـت    آ
راست يابان . نيكسون بدان پايان ببخشد

و راست گويان ديگري چـون كـولين   
ي و كاترين گـان  آرولي عضو اف بي 

و  عضــو انتليجنــت ســرويس انگلســتان
ي و كرگ آسيبل ادموند عضو اف بي 

مـــوراي ســـفير ســـابق انگلســـتان در 
افسـر سـابق    ،ازبكستان و سـام پـروانس  

ارتش امريكا كه حقايق پيرامون زندان 
ابو غريب را افشا كرد و سرگرد فرانك 
گرويل افسر اطالعات ارتش دانمـارك  
كه از مواضـعه حكومـت دانمـارك بـا     

غ حكومت بوش در باوراندن ايـن درو 
كه عراق مجهز به سالح كشـتار جمعـي   

پرده برداشت و به زندان رفت و  ،است
سرهنگ الري ويلكرسون افسـر ارتـش   

 ،نرال كلين پاولژامريكا و رئيس دفتر 
رئيس ستاد ارتش امريكا كه بسـياري از  

 ،جنايتهاي حكومت بوش را افشـا كـرد  
دامـس  آكساني بودند كه بـه راه سـام   

  .رفتند
ــراند: انقــالب اســالمی ــه آ ،ر اي ــا ك نه

زمايشـهاي  آن را يافتند كـه در  آشهامت 
بزرگ شركت كنند و ماهيـت خمينـي و   

ــر را   ــتان ديگ ــا و زورپرس ــكار آمالتاري ش
نها كه با به خطر انـداختن جـان   آ ،كردند
حقايق را از حصار سانسـور بيـرون    ،خود

وردند و اكتبر سورپرايز و ايـران گيـت و   آ
ريكـا و  جنگي كه در سود انگلسـتان و ام 

سال ادامه يافت و ترورهـا   8غرب بمدت 
و جنايتهاي بزرگ در زندانها و بيـرون از  

در  ،يــم راژنهــا و فســادهاي بــزرگ ر  آ
نها كـه  آخواه  ،مقياس جهان انتشار دادند

نها كه به ايـن جهـاد   آجان باختند و چه 
وطـن دوسـتان    ،بزرگ ادامه مـي دهنـد  

واقعي و خدمتگزاران بزرگ ايراني هستند 
نهـا و مبـارزه شـركت    آبه يمن جهان  كه

كنندگان در جنبش براي استقرار واليـت  
استقالل خويش را باز مـي   ،جمهور مردم

 ،زادآايرانياني مستقل و  ،جويد و بر وطن
راه رشد بر ميزان عدالت اجتمـاعي را در  

  .پيش مي گيرند
  

عراق  جنایتهای دولت
زیر نظـر ارتـش امریکـا 

ــــککــــه ویک ــــه  ،یلی ب
زارشـــــهای اســـــتناد گ

محرمانـــه در معـــرض 
ـــرار  ـــان ق ـــد جهانی دی

  :داده است
  
گزارشهاي سري كه ويكيليك انتشـار   •

داده است مربوط مي شوند به قتلهـاي  
ــراق   ــي، دولــت ع ــان عراق ــر نظامي غي

و شـمار  . مسئول بيشتر اين قتلهـا اسـت  
نســت كــه آكشــته شــده هــا بيشــتر از 

  .گزارشهاي رسمي اعالم كرده اند
تهـا روي داده انـد و    بسياري از جناي •

مده و مورد توجه آقتلهاي عادي بشمار 
براي . مطبوعات و مردم قرار نگرفته اند

 950بيشـتر از   ،2005اوت  31در  ،مثال
 14و در . تن از عراقيها كشته شده انـد 

در نقاط روستائي هم مـرز   ،2007اوت 
  . عراقي كشته شده اند 500 ،سوريه

يع بـا  اما بيشتر اين رويـدادهاي شـن   •
دقت طراحـي شـده انـد و پاكسـازي     

شـدت و  . ديني و قبيلـه اي بـوده انـد   
 2006وسعت اين جنايتها در ماه دسامبر 

غيــر  3800 ،در ايــن مــاه. بــوده اســت
 ،در همـين مـاه  . نظامي كشته شده اند

افسر پليس و شورشي و سـربازان   1300
  . امريكائي و متحدانش كشته شده اند

در قتلهاي غيـر  سربازان امريكائي نيز  •
در نقـاط  . نظاميان شـركت جسـته انـد   

بازرسي و يا از هلي كوپتر غير نظاميان 
  . عراقي را هدف قرار داده اند

اين قتلها دليل اصلي مخالف شـدن       
عراقيها با حضور قواي امريكا در خاك 

  . عراق بوده اند
سند كه ويكيليـك از قيـد    391832  •

تايمز  محرمانه خارج كرده و نيويورك
 ،و روزنامه هاي ديگر انتشـار داده انـد  

بخشي از دهها هزار سند در باره جنگ 
ويكيليـك   ،وئيـه ژدر ماه . عراق هستند

ــگ     ــه جن ــوط ب ــه مرب ــناد محرمان اس
  . افغانستان را نيز انتشار داد

تـا   2004از  ،سـال  5اسناد مربوط به  •
هــزار  100000حــاكي از قتــل  ،2009
دوبـار گـزارش    البته برخي قتلها. نفرند

شده اند و دليـل برخـي قتلهـا روشـن     
ــت ــال . نيس ــزارش   2008در س ــز گ ني

كنگره حاكي از ايـن شـد گزارشـهاي    
رسمي در باره كشـته هـا تنهـا بعنـوان     

  . يندآمظنه بكار مي 
دايـره شـمارش    ،2010اكتبر  22در  •

كشته ها كه تحليلي از مـدارك بعمـل   
تعداد كشته هاي ثبت نشده  ،ورده بودآ
  . تن گزارش كرد 15000 را
فراوان سند وجود دارند كه قتلها در  •

. نقاط بازرسـي را گـزارش مـي كننـد    
خودروئي به اين دليل كه  ،براي نمونه

به گلولـه بسـته    ،از سرعت خود نكاسته
دختر  3در نتيجه مادر كشته و . مي شود

  . و شوهر او زخمي مي شوند
يكي از گزارشها كه ويكيليك انتشـار   •

ه است مربوط مي شـود كـه قتـل    داد
عراقــي غيــر نظــامي توســط 15ســبعانه 

نها زنان آسربازان امريكائي كه در ميان 
در گـزارش  . و كودكان نيز بـوده انـد  

رسمي اين قتل به شورشياني كه نسبت 
داده شده است كه با انفجار بمب سبب 

  . تن غير نظامي شده اند 15كشته شدن 
ــده   • ــر ش ــناد منتش ــديهي اســت اس ب

قتلهائي را كـه پـيش از تجـاوز قـواي     
در  ،از راه بمب و موشك باران ،زميني
روي داده اند را در بر نمي  2003سال 
و نيز قتلهائي را در بر نمي گيـرد  . گيرد

قواي زميني امريكـا و   ،ن سالآكه در 
  . متحدانش بدانها دست زده اند

اما تحقيقي كه صليب سـرخ بعمـل        
نسـت كـه در   آورده است حـاكي از  آ

 ،ازاي هر سرباز عراقي كه كشـته شـده  
  .  غير نظامي كشته شده اند 10

  10در صفحه      

  میم و اتحاد مردژتجزیه ر
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 ،از سقوط صدام حسـين بـدين سـو    •
شـــكنجه در زنـــدانهاي عـــراق روش 

مـأموران عراقـي   . عمومي بوده اسـت 
ــد   ــي داده ان ــكنجه م ــدانيان را ش . زن

امريكائيــان و انگليســيها از شــكنجه هــا 
ا بـه روي خـود نمـي    گاه بوده اند امآ
  :نمونه ها. ورده اندآ
تيـپ   ،16ساعت  ،2005نوامبر  13در  -

ــداني را  173دوم   ــدان  ،زنــ در زنــ
 ،نزديــك كــربال ،وزارت كشــور عــراق

تـش  آنها با آبسياري از . كشف مي كند
ــد  ــده بودن ــكنجه ش ــيگار ش ــالق . س ش

خورده بودند به ترتيبي كه زخمهـا بـر   
. ه انـد برجا بود ،تنهاي شكنجه شده ها

نفر در يـك اطـاق زنـداني     95حدود 
همه بـا چشـمهاي بسـته و در    . بوده اند

. كتابي نشانده شده بودنـد  ،يك جهت
در  ،نهـا آتـن از  12 ،بنابر قول زندانيان

  .از بيماري مرده بودند ،همان روزها
ــر  19در  - ــار، 2006اكتبـ در ، در جبـ

زندانيان شـكنجه   ،بازديد از يك زندان
نها را شالق زده و آ. شده مشاهده شدند

نهــا شــوك آلــت تناســلي آاز طريــق 
  ...الكتريكي داده اند و

هزار عراقي از ايران حقوق مـي   60 •
  . اينان گروههاي مسلح هستند. گيرند

بـه   ،نهـا آشركتهاي خصوصي كـه از   •
ــر ــهرت  (black water)بلــك وات ش
در عـراق بـه كـار جنايـت      ،يافته است
ديگـري   بلك واتر جنايتهـاي . بوده اند

را مرتكب شده اسـت كـه خبرهاشـان    
  .انتشار نيافته بودند

 ،روبـرت پـاري   ،2010اكتبر  24در  ◀
ــه   ــه ك ــهاي محرمان ــاس گزارش ــر اس ب

 ،در نوشــته اي ،ويكيليــك انتشــار داده
  :اين واقعيتها را خاطر نشان كرده است

چنـد   ،افزون بر كشته ها و زخمي ها •
واره شـده  آميليون عراقي يا از كشـور  

نـاگزير شـده    ،ند و يا در درون كشورا
ــه    ــا و در منطق ــه اي را ره ــد منطق ان

  .ديگري سكني گزينند
ديوارهائي كه مناطق شيعه نشـين را   •

 ،از مناطق سني نشين جـدا كـرده انـد   
كشتن يكديگر را مشكل تر كرده اند اما 
بغــداد و ديگــر شــهرهاي عــراق را بــه 
مناطق جدا از يكديگر بـدل سـاخته و   

. بر مردم مشكل ساخته است زندگي را
هم از لحاظ داد و سـتد و هـم بجهـت    

  .رفتن سر و كار
هـزار نيـروي    30از زماني كه بوش  •

ــه عــراق گســيل كــرد  قتــل  ،جديــد ب
مردهــاي عراقــي كــه در ســن اســلحه 

ــد بيشــتر شــد و  ،بدســت گــرفتن بودن
بصرف سـوء ظـن زنـداني     ،هزاران تن

گزارشهاي محرمانه كه ويكيليك . شدند
گوياي شكنجه شدن  ،ر داده استانتشا

اين زندانيان  توسط مـأموران عراقـي   
  .هستند

ــت   • ــنگتن پس ــردبير واش وود وارد س
 The Warكتـابي نوشـت بـا عنـوان     

Within  .بـه اسـتناد    ،او در اين كتاب
مصاحبه هاي فراوانـي كـه بـا مقامـات     

توضـيح   ،ورده اسـت آنظامي به عمـل  
مي دهد كه عامل كاهش خشـونت در  

هـزار قـواي    30نه گسيل كردن  ،عراق
  :بيشتر كه سه عامل زير بوده اند

سـني هـا از    ،پيش از گسـيل قـوا    – 1
افراط گرائي افـراد القاعـده بـه تنـگ     

تـار و مارشـان    ،مدند و در استان انبارآ
  .كردند

تصميم ناگهاني مقتدا صدر اعـالن   – 2
  و. تش بس عامل مهم دوم بودآ
كـه   عامل سـوم و مهـم ايـن بـود      - 3

 ،بــا تحصــيل اطالعــات ،قــواي امريكــا
  . رهبران شورش را كشتند

ورود قواي اضافي و تشـديد جنـگ    •
موجــب بيشــتر شــدن كشــت و كشــتار 

. عراقي ها و نيز نيروهاي امريكائي شـد 
در دوره  تشديد جنگ به دستور بـوش  

 ،نـرال پترائــوس ژو تحـت فرمانـدهي   
ســرباز و افســر امريكــائي كشــته   1000
  .شدند

ــرژ • ــان  ن ــتن جوان ــوس كش ال پترائ
. عراقي قادر به حمل سالح را روا ديـد 

ويكيليك ويدئوئي را انتشار داده است 
وئيـه  ژ 12در  ،كه نشان مي دهد چسان

هلي كوپتر امريكائي يك گروه   ،2007
. از مردان عراقي را به گلوله مي بنـدد 

دو روزنامــه نگــار رويتــر نيــز در شــمار 
  .  قربانيان بوده اند

 Just Foreign Policyت ســاي ◀
شمار كشته هاي عـراق بـر اثـر تجـاوز     

ــراق را  ــه ع ــا و متحــدانش ب در  ،امريك
ورد كـرده  آتـن بـر   1421933   ،جمع
مسـتندش گزارشـهاي مؤسسـات    . است

  :زير هستند
تحقيقي كه در روزنامه پزشكي بـس   •

ــر ــام  ،معتب ــه ژدر  The Lancetبن وئي
شــمار كشــته هــاي  ،منتشــر شــد 2006

ورد كـرده  آتـن بـر   600000 عراقي را
عراقـي   ،ن زمان بدين سو نيزآاز .  بود

  . ها همچنان كشته مي شوند
مؤسســه ســنجش  ،2007در ســپتامبر   •

 Opinionافكار معتبـر انگليسـي بنـام    
Research Business  شمار عراقيهائي
 200ميليون و  1را كه كشته شده اند را 

  .ورد كرده استآهزار تن بر
ــدي 2007از  • ــزب ــو ني ــان  ،ن س همچن

 ،عراقي ها كشـته مـي شـوند و امـروز    
  .مي زنند 1421933كشته ها سر به  
 هرگـاه، در ايـران نيـز،   : انقالب اسالمی

زاديخواه قربانيان آايرانيان وطن دوست و 
يـم و  ژاعم از خشونت مستقيم ر ،خشونت

ــاي ر آ ــاماني هـ ــيبها و نابسـ ــم را ژسـ يـ
 ايرانيان تصور روشني از ،سرشماري كنند

نند آورند كه قرباني آخشونتي بدست مي 
ــاي روي    ــد به ــي يابن ــه آو در م وردن ب

بسـا   ،هـر انـدازه باشـد    ،جنبش همگـاني 
يكصدم خشونت هستي سوزي نمي شود 

امـا  . كه به جان مردم ايران افتـاده اسـت  
جنـگ بـا    ،جنگ در عراق و افغانستان را

تروريسم بين المللي و القاعـده خوانـده و   
ببينيم القاعده و برخـي   اينك. توجيه شد

مده آچگونه پديد » جهادي«از گروههاي 
  :اند
  

شــبکه بــانکی و نفــت و 
القاعـده را پدیـد  ،ترور

افغانســتان را  وردنــد وآ
ـــــیاه  ـــــاک س ـــــه خ ب

  :نشاندند
  
  

ــالمی ــالب اس ــراو  : انق ــد دو گ  داوي
David Degra،  2010اكتبـر   22در، 

گزارش مفصلي در باره چگونگي پيدايش 
ــده و ن ــانكي القاع  BCCIقــش شــبكه ب

بانكي بين المللي كه فسادهاي بزرگ بپا (
بانك سيا و مافياهائي كه پول سفيد . كرد

يـم مافياهـا در   ژمي كردند و نيز بانـك ر 
سـاله و بـده و بسـتانهاي     8دوران جنگ 

سـاله   8ايران و امريكـا در دوران جنـگ   
وسعت فساد و خـورد و  . ايران و عراق بود

ن بسـاط ايـن   بردها سـبب برچيـده شـد   
در پيـدايش القاعـده و جنـگ    ) بانك شد
قسـمتي از  . انتشار داده اسـت  ،افغانستان

  :اين گزارش را در اين شماره مي خوانيد
و اوائل دهـه   1980در طول سالهاي  •

فعاليتهاي . كار مي كرد BCCIسيا  ،90
پولي مخفـي سـيا كـه  از طريـق ايـن      

ميليـارد   10سر بـه   ،بانك انجام گرفت
ايـن پـول خـرج ايجـاد     . ي زددالر م

عامـل  . افغـاني مـي شـد   » مجاهدين «
اسـامه  . اسامه بن الدن بود ،اجرائي سيا

  .حسابها مي داشت BCCIبن الدن در 
ــاپلئوني   • ــا ن ــي لورت ــزارش تحقيق گ

چگونگي پيدايش القاعده را تشريح مي 
  :كند
در دوران جنــگ افغانهــا بــا ارتــش      

ــه  ،شــوروي ســابق داوطلبــان عــرب ب

در مهمانخانه هاي . مدندآستان مي پاك
ايـن  . اين كشـور اقامـت مـي كردنـد    

مهمانهــا نــه اســمي و نــه رســمي و نــه 
زيرا مـي  . گذرنامه اي ارائه مي كردند

نجـا  آبايد به افغانستان مي رفتنـد و در  
  . كشته يا زخمي و يا اسير مي شدند

بـــن الدن مســـئول  ،ن زمـــانآدر  •
صدها  يكچند از اين مهمانخانه ها بود و

. تقاضاي اطالعات دريافـت مـي كـرد   
اين بود . وردندآاين تقاضاها بستوهش 

كه تصميم گرفت نام و نشاني كساني را 
كه مقيم مهمانخانه بودند را بگيرد و در 

القاعـده ايـن سـان    . دفتري ثبت كنـد 
القاعـده، پايـه    ،در حقيقـت . مدآپديد 

القاعـده اي كـه بعـد    . معني مي دهـد 
  . مدآان پديد اين س ،سازمان شد

عامل بـن الدن   ،در طول اين دوره  •
. گلبـدين حكمتيـار بـود    ،در افغانستان
در باره گذشـته او تحقيـق    ،ويليام بلوم

كرده و به اين نتيجه رسيده اسـت كـه   
پيروان او كساني بودند كـه بـه روي   «

زناني كه حاضر نمي شده انـد صـورت   
. اسيد مي پاشيده اند ،خود را بپوشانند

مقامات وزارت خارجـه كـه مـن     سيا و
 ،نها صـحبت كـردم  آدرباره حكمتيار با 

او را شخصي فاشيست و شرور و مسـتبد  
  .توصيف كردند... و

او . نــام او گلبــدين حكمتيــار اســت    
او . رهبر حزب اسالمي افغانستان اسـت 

همان اندازه از امريكا متنفر است كه از 
ــت  ــر اس ــيه متنف ــداران او. روس  ،طرف

ار مرگ بر امريكـا و مـرگ   همزمان شع
برخي ... بر روسيه را با هم سرمي دهند

نهـــا ســـفير امريكـــا در كابـــل را آاز 
  ...ربودند

ــراد كاركنــان فرودگــاه و        ايــن اف
. هواپيماهاي مسافر بري را مي كشـتند 
  ... در فرودگاه بمب گذاري مي كردند

ــاي    • ــردن از گروههـ ــت كـ حمايـ
 ،كاتروريست شناخته شده و دشمن امري

از لحاظ رابطه اش بـا   ،دولت امريكا را
در . با مشكل روبرو كـرد  ،افكار عمومي

كـاخ سـفيد و سـيا دسـت بكـار       ،نتيجه
يونيتد استيت انفرميشـن  . تبليغات شدند

» طرح رسانه افغـان « ) USIA(جنسي آ
خيم آمجري طرح يـو . را اجرائي كرد

او كسـي  . شـد  Joachim Maitreمتر 
كسي (يه نورث بود كه با سرهنگ اوليو

كه طرف ايران در روابط پنهـاني بـود   
) وردآكه افتضاح ايران گيـت را ببـار   

دركار اجراي برنامه هـاي تلويزيـوني   
ن عـده از مقامـات حكومـت    آبود كه 

امريكا را كه با دادن كمك به كنتراهـا  
مورد حملـه قـرار مـي     ،مخالف بودند

ن زمـان كـه از راه شـبكه    آدر . دادند
امريكا به ايران اسلحه  كه BCCIبانكي 

ن براي كنتراها آمي فروخت و با پول 
ــياي    ــه س ــد و هزين ــي خري ــلحه م اس

  . خصوصي را تأمين مي كرد
استو گالستر تبليغات رياكارانه امريكا  •

فساد گسترده رهبـران  : را افشا مي كند
لـوده كـرده   آشورشيان افغـان را نيـز   

اما سيا كنتراهاي تحت حمايـت  . است
حـال  . ا از فساد  مي نماياندخود را مبر

نكه كنتراها افراد عادي را مي كشتند آ
كاري . و مواد مخدر قاچاق مي كردند
  . كه شورشيان افغان نيز مي كردند

ــه جــاي          ــداني نگــرفتن و ب ن آزن
كشتن و كشتن مظنونان به همكاري بـا  
ــدارس و    ــردن م ــران ك ــت و وي دول
بيمارستانهاي سـاخت دولـت و كشـتن    

انـدكي   ،غيـر نظـامي  » يزكارانناپره«
ــن    ــاني اي ــد انس ــال ض ــمار از اعم بيش

ــود ــا ب ــا تصــويري كــه. گروهه در  ،ام
مـا از شورشـيان دريافـت مـي      ،امريكا
تصوير گروههاي فساد ناپذيري  ،كرديم

نهـا ايجـاد جامعـه اي    آبود كه هـدف  
  . دموكراتيك است

امريكـا مشـروعيت و قـدرت عظـيم          
بــه ايــن خــود را در اعتبــار بخشــيدن 

در : سرمايه گذاري مـي كـرد   ،گروهها
وقتي اسـالم   ،يك فرصت از ياد نرفتني

گرايان سخت سر از كاخ سفيد ديـدار  
نها را كساني آپرزيدنت ريگان  ،كردند

توصيف كـرد كـه از همـان ارزشـهاي     
اخالقي پيـروي مـي كننـد كـه بنيـاد      
  . گذاران امريكا  بدانها عمل مي كردند

 ،امريكا و اروپـا وسائل ارتباط جمعي  •
ــزرگ  ،همصــدا جنــگ افغانســتان را ب

. مـي خواندنـد   80ترين رويداد دهـه  
خبرنگاران خارجي كوههاي هندوكش 
در افغانســتان را در مــي نورديدنــد تــا 
. قهرماني جهاد گرايان را داستان كنند

رقابت بر سر ستايش از جهاد گرايان تا 
مبلـغ    CBSبدانجا بود كه تلويزيـون  

تهيه فيلم جنـگ اسـالم بـا    كالني براي 
  . كمونيسم پرداخت

اهميتي كه وسائل ارتباط جمعي و       
مقامات غرب براي دنيـاي سـوم قائـل    

نها در بـاره جنـگ   آبودند و اتفاق نظر 
ــتان ــان ،افغانسـ ــوص  ،در جوانـ بخصـ

  . جوانان مسلمان تأثيري عظيم گذاشت
در  ،1997در  ،بعــــدها ،بــــن الدن •

از جهاد در من : گفت CNNمصاحبه با 
چنـان سـودي بـردم كـه از      ،افغانستان

هيچ كار ديگري نمـي توانسـتم چنـين    
  . ورمآسودي را بدست 

به يمن پولهائي كـه سـيا از طريـق          
BCCI  به بن الدن مي رساند و اسلحه

ــات ارتــش   اي كــه از راه اداره اطالع
ــار او مــي گذاشــت  ،پاكســتان دراختي
 القاعــد ســازمان ثروتمنــد و مجهــز بــه

  . اسلحه و مهمات بسيار شد
بالفاصله بعـد از انحـالل    ،1992در       

BCCI،    جنگ روسيه با افغانسـتان نيـز
ــان يافــت  1جنــگ ســبب مــرگ . پاي

ــون و  ــد  300ميلي ــاني ش ــزار افغ  3. ه
ميليون  5.5ميليون بي خانمان شدند و 

ــه خــارج از افغانســتان پناهنــده   نفــر ب
  .يعني نصف جمعيت افغانستان. شدند

  
  :بازي كرد BCCIنقشي كه  ٭
بسـياري از   ،منحل شد BCCIوقتي  •

سران و كساني كه توسـط ايـن بانـك    
 ،معامله هاي نامشروع انجام مي دادنـد 

مــورد هيچگونــه تعقيــب قضــائي قــرار 
چرا كه اين بانك وسـيله كـار   . نگرفتند
عناصـري از ايـن بانـك عضـو     . سيا بود

اين واقعيت را واشنگتن . القاعده بودند
  :فاش كرد 2002ت در پس

وچسلر كه در شـوراي  . ويليام اف«      
خـر  آدر دو سـال   ،امنيت ملي امريكـا 

ــون ــابي  ،حكومــت كلينت ــئول ردي مس
ــود  ــن الدن ب ــالي ب ــبكه م ــاه  ،ش در م

بــن الدن : بــه كنگــره گفــت ،ســپتامبر
. نخست شبكه مالي خود را ايجاد كـرد 

اين شبكه است كه از جنگ مجاهدين 
. يت مـالي مـي كـرد   در افغانستان حما

وقتي او به فعاليتهـاي تروريسـتي روي   
ــالي     ،وردآ ــتيبان م ــبكه پش ــين ش هم

و اين شبكه مالي است كه . القاعده شد
امروز قلب سازماندهي مالي القاعده را 

  .تشكيل مي دهد
بنابر قـول اغلـب سـرمايه گـذاران          

شـبكه   ،پاكستاني و امريكائي و فرانسوي
لگوئي سـاخته  از روي ا ،مالي بن الدن

ــه   ــت ك ــده اس ــت BCCIش در ... اس
ايــن بانــك بكــار  ،1980ســالهاي دهــه 

شستن پولهاي حاصل از تجـارت مـواد   
مخدر و انجام امور بانكي معامالت غيـر  

ن آانحـالل  . قانوني اسلحه مشغول بود
مد يـك افتضـاح   آپي  ،1991بانك در 

  . پولي بزرگ بود

را بكار رسـاندن ميليونهـا    BCCIسيا  •
ــه در    دالر ــرد ك ــي ب ــائي م ــه نيروه ب

افغانستان با قواي شـوروي سـابق مـي    
بن  ،بنا بر قول مقامات امريكا. جنگيدند

الدن نيز در اين بانك صـاحب حسـاب   
  ...بود

صـــفحه اي ســـازمان  70گـــزارش  •
اطالعات فرانسه كه براي مجلـس ايـن   

واشـنگتن   ،كشور تهيه شده و در اكتبـر 
 ،وردآن را بدسـت  آپست نسخه اي از 

  :حاوي اطالعاتي زير بود
شبكه پـولي بـن الدن و نيـز شـبكه     «    

همان سازماندهي را  ،سرمايه گذاري او
بـراي   1980دهـه   در BCCIدارد كه 

ميز و غير قـانوني خـود   آعمليات تقلب 
ــدان  . داشــت ــا همــان كارمن اغلــب ب

مديران پيشـين و كادرهـاي بانـك و    (
همـــان طرفهـــا، تـــاجران اســـلحه و 

ت و ســرمايه گــذاران فروشــندگان نفــ
. »)عربستان سعودي و همـان شـعبه هـا   

عامــل محــوري در عمليــات بــن الدن 
وجود شبكه پولي و مالي گسترده است 

  .كه پشتيبان عمليات تروريستي است
: يك بازرس ارشد امريكا مي گويـد  •

ــان  ــه   BCCIاز كاركن ــي ب ــمار كم ش
بقيه بخدمت شبكه پـولي  . زندان رفتند

عمليات تروريستي  مدند كهآو مالي در 
ــد  ــي كنن ــتيباني م ــت. را پش  ،در حقيق

BCCI    پــدر ســازماندهي بــانكي در
  . خدمت تروريسم است

گزارش، دهها شركت و اشـخاص  «      
 BCCIرا شناسائي كرده است كـه بـا   

طرف معامله بوده اندو بعـد از انحـالل   
طرف معامله با بن الدن شده و به  ،بانك

نهـا  آاز بسياري . مده اندآخدمت او در
در بانكها و سازمانهاي خيريه كـار پيـدا   

امريكا و كشورهاي ديگـر پـي   . كردند
  ». بردند كه اينها حامي القاعده هستند

و مـردي   BCCIمديرعامل اجرائي  •
كــه كميســيون اطالعــات ســنا او را    

» قدرتمنــد تــرين بانكــدار خاورميانــه«
 ،يعنـي خالـد بـن محفـوظ     ،دانسته بود

از پول رسـانان  گذاشت و رفت و يكي 
  .عمده به القاعده شد

گزارش سازمان اطالعاتي فرانسه را      
واشنگتن پسـت ايـن سـان ادامـه مـي      

  :دهد
بانكـدار   ،گزارش بر نقش محفـوظ «  •

امـا مـدير   : پرتو مـي افكنـد   ،عربستاني
خواهرش همسر بن  ،بود BCCIپيشين 

 225بـن محفـوظ    ،1995در . الدن بود
ــون دالر ــش   ،ميلي ــت نق ــود در باب خ

ــاح  ــت و   BCCIافتض ــه پرداخ جريم
يكــي از  ،مــدير بانــك ملــي بازرگــاني

بزرگ ترين بانكهاي عربستان سـعودي  
  ...شد

 ،زير فشـار امريكـا   ،مقامات سعودي      
ــي     ــورد بازرس ــك را م ــابهاي بان حس
قراردادند و مشاهده كردند كه ميليونها 
دالر به حسـاب سـازمانهاي خيريـه اي    

ر مهار بـن الدن  واريز كرده است كه د
: مقامات امريكـا مـي گوينـد   . بوده اند

ــك را   ــابهاي بان ــعودي حس ــات س مقام
بازرسي كردند اما اجـازه بـازجوئي از   

بـا  . خالد بن محفوظ را بـه مـا ندادنـد   
نكه از مقامات باالي عربستان خواستيم آ

اما موافقت نكردنـد مـا بـا او صـحبت     
  .كنيم
 يك امر حياتي كه بيشترين وسـائل       

جمعي امريكا كه كارشـان پـرده ابهـام    
مانع از ديـده   ،كشيدن بر واقعيتها است

 ،اين بود كه بن محفوظ ،شدنش شدند
بمثابه يكي از پـول رسـانان اصـلي بـه     

با مقامات امريكـا و شـركتهاي    ،القاعده
  همكاري و  ،BCCIاز راه  ،نفتي

مشاركت داشتند و اين همكاري بعد از 
يكي از . داشت ادامه ،انحالل بانك نيز

 ،روزنامه ها كـه واقعيـت را انتشـار داد   
 ،2001بوستن هرالد بود كه در دسامبر 

  :نوشت
  11در صفحه      

 یم و اتحاد مردمژتجزیه ر



                                                                                                                                                                                       

 

 
11 
 

 
 

   1389آبان   30 –17ز  ا 762شماره  8  2010  نوامبر    21تا 

 

دو ميليـــارد  از خـــانواده هـــاي «     
سعودي كه بخاطر داشتن روابط مـالي  
 ،نزديك با اسامه بن الدن رهبر القاعده

بـه   ،از سوي مقامات بازجوئي شده اند
ــا شــركتهاي معــامالت نفتــي  ــزرگ ب ب

خـانواده  . امريكائي ادامـه مـي دهنـد   
هاي بن محفوظ و العمـودي كـه سـه    
شــركت نفتــي خصوصــي عربســتان را 

شريك شـركتهاي امريكـائي در    ،دارند
سـياي  آدر  ،ساختن خطوط لوله نفتـي 

شركتهاي . سياي جنوبي هستندآميانه و 
ــر   آ ــل و نيمي ــا اوي ــد از دلت ــا عبارتن نه

خـانواده  . وليوم پتروليوم و كورول پتر
هاي سعودي با شريك شدن با غولهاي 

ــا ــي امريك ــال و  ،نفت ــو و يونوك تكزاك
يـك   ،مرادا هس و فرونترا روسـورس آ

ورده آكنسرسيوم بين المللـي بوجـود   
  . اند
برغم  اينكه مسلم است اعضاي ايـن       

كه رؤسايشان خالـد بـن    -دو خانواده 
ــودي   ــين العم ــد حس ــوظ و محم محف

أسيسات خيريه متعلق به بن با  ت -هستند
 ،ارتباط نزديك دارنـد  ،الدن و القاعده

نهـا  آهمكاري شـركتهاي امريكـائي بـا    
  . ادامه دارد

نكه خزانه داري امريكـا امـوال   آبا       
شـــخص و شـــركت و مؤسســـات  150

خيريه را توقيف كـرد كـه مظنـون بـه     
دست  ،كمك كردن به تروريسم بودند

  .ه نزدبه تركيب  اموال اين خانواد
قســمت دوم ايــن  : انقــالب اســالمی 
. ينـده مـي خوانيـد   آتحقيق را در شماره 

اين قسـمت از تحقيـق امـور بسـياري را     
روشن مي كند و هشداري است كـه مـي   

 - 1: ويزه گـوش هـر ايرانـي باشـد    آبايد 
 ،تروريسم زاده روابط قوا در سطح جهـان 
. در سطح منطقه و در سطح كشور اسـت 

يست مستقل وجـود  سازمانهاي ترور - 2
ناقض  ،هم در وجود و هم در عمل. ندارند

استقالل كشور يا كشورهائي هستند كـه  
 – 3و . نهــا عمــل مــي كننــدآن يــا آدر 

سازمانهاي تروريست مجموعه بغرنجي بـا  
تجــارت مــواد مخــدر و اســلحه و نفــت و 

ورنـد و  آشبكه هـاي بـانكي بوجـود مـي     
همواره بخشي از روابـط قـواي دولتهـا و    

ــرك ــتندش ــزرگ هس ــازمانهاي . تهاي ب س
تروريست كه در ايران عمل مي كننـد از  

  .اين قاعده مستثني نيستند
يم تروريسـت  ژيم ايران نيز يك رژو ر     
به ترتيبـي كـه    ،اداره اقتصاد كشور. است

بهتـرين   ،رانت مافياها به حد اكثر برسـد 
ــت      ــك دول ــخيص ي ــراي تش ــابطه ب ض

   :نستآتروريست از غير 
  

  ژاله وفا 
  

و " شـــرانه"توزیـــع 
ســقوط آزاد اقتصــاد 

  ایران
  

توزیع نقـدی یارانـه هـا بـه مرحلـه عمـل 
رسیده است و کشور را با شرایط حساسـی 

 ۳در طی  نگارنده قبال. روبرو کرده است
مقاله تفصیلی در مورد محاسن و معایـب 

چرایـی عـدم  حذف یارانه هـا و دالیـل و
بهــره بــرداری صــحیح از محاســن عــدم 

رانـه هـا توسـط نظـام والیـت پرداخت یا
فقیه خصوصا دولت احمدی نـژاد بعلـت 

. نوشـته ام ،بی کفایتی و نداشـتن برنامـه
همچنین  در مورد دالیـل شکسـت طـرح  

 در دوره رفسنجانی و" تعديل ساختاری"
در دوران " سامان دهی اقتصادی" طرح 

ــاتمی و ــوم  خ ــت محت ــز شکس ــرح " نی ط
در دوره احمـدی نـژاد " تحول اقتصادی

و مقاصد سیاسی دولت احمـدی نـژاد در 
" توزیع نقـدی یارانـه هـا"انتخاب گزینه 

سهم کوچکی از درآمد یارا " آنهم بعنوان 
نوشتم و توضیح دادم که با توزیع " نه ها

ــه هــا در واقــع دولــت نقــش  نقــدی یاران
توزیع کننـده اعانـه و کمیتـه امـداد را بـه 
خود می دهد به قصد مزدور و اعانه بگیر 

  .کردن بخشی از جامعه دولت
باره این دالیل گذشته، بـه  لذا از ذکر دو 

وضعیت معیشت کنونی مردم و مختصات 
شرایطی که در آینده نزدیک با آن مواجه 

  . خواهند شد می پردازم
دولت احمدی نژاد اجرای آزادی سـازی 
قیمتهـا را از جهـات مختلـف در بــدترین 

بی کفایتی  .شرایط ممکن انجام می دهد
مجموعـــه نظـــام والیـــت فقیـــه در  کـــل

اجرای صحیح هر امر و مقوله اقتصـادی 
و نیــازش بــه بحــران ســازیهای سیاســی و 
اقتصادی متعدد برای کشورکه منجـر بـه 
فشار تحریمهای اقتصـادی جهـانی علیـه 
کشور شده است و نیز این واقعیت که در 

دولتهای  ،سال عمر نظام والیت فقیه ۳۰
بــه ثمــن  ر رامنــابع نفــت و گــاز کشــو ،آن

بخـــس فروختـــه انـــد و برنامـــه ای جـــز 
آنهـم اسـتخراج  استخراج هر چه بیشـتر،

غیــر صــیانتی کــه اکنــون منجــر بــه افــت 
تولید چاههای نفت شده است  و فروش 

ــابع نداشــته و ــن من ــی در  و حــراج ای حت
زمینه مصرف این منـابع در داخـل کشـور 
نیــز برنامــه منســجم و مــنظم و درخــوری 

و با در آمدهای میلیاردی  ارائه نداده اند
حاصل از صادرات نفت نیز نه در صـنعت 
نفت و گاز کشور و نـه در بخشـهای دیگـر 
ــــران ســــرمایه  صــــنعت و کشــــاورزی ای

شایســته ای انجــام  گــذاریهای بنیــادی و
 امــور  "وزيــر"  و وقتــی حســینی. داده انــد
: اقتصاد نظام  تصـریح مـی کنـد دارائی و

 تهــا  درانجــام  جراحــی آزاد ســازی قیم"
شرايط کنونی نه يـک انتخـاب بلکـه یـک 

آن گريزی نيست، چـرا  است و از اضطرار
وضع به همين منوال پـيش بـرود  که اگر
 به وارد کننـده انـرژی بـدل شـده و کشور

 بايســتی بــه مــوازات صــادرات نفــت، گــاز
همـــه  و همـــه ." طبيعـــی هـــم وارد کنـــد

نشــانگر ایــن امــر اســت کــه در واقــع آزاد 
قیمتها و نسنجیدن عواقـب سازی یکباره 

آن بـر  آن برای صنعت بیمار کشور و فشار
دوش مردم خصوصا طبقات آسیب پـذیر 

کــه بخــش عمــده جامعــه  ،و کــم درآمــد
نتیجـه محتـوم  ایران را تشـکیل میدهـد،

بی سیاستی و بـی برنـامگی نظـام والیـت 
  . فقیه در مجموع است

نظام والیت فقیه و دولـت احمـدی نـژاد 
 کــــه  بــــا تبلیغــــات و  ســــعی وافــــر دارد

اغراقهایی که در اظهار نظرات مسـئوالن 
اذهــان مــردم را از  دولــت مســتتر اســت،

آینــده  نابســامانی و تــورم شــدیدی کــه در
نزدیک با آزاد سازی قیمتها دامنگیر آنها 

منحرف و متوجه پول نـاچیزی  می شود،
 کند که به اسم یارانه نقدی به حساب هر

و  هزار ۴۰ادل پولی مع. واریز میشود فرد
  .تومان در ماه ۵۰۰

با هم به قوانین این نظام و آمار آن  نظـر 
افکنیم تا متوجه شویم متضـرر اصـلی در 

  این بین کیست؟
هدفمنــد کـــردن  "قـــانون "  بــر اســاس

ــه ــرار اســت  یاران درصــد درآمــد  ۵۰ها، ق
هــای  ســازی قیمــت حامل حاصــل از آزاد

ــر ــدی و غی ــه نق ــه صــورت یاران ــرژی ب  ان
 ۳۰مـــردم پرداخـــت شـــده و  نقـــدی بـــه

درصـــد  ۲۰درصـــد بـــه تولیدکننـــدگان و 
 .دیگــر نیــز در اختیــار دولــت قــرار گیــرد

اساس مجوز مجلس، درآمـد  همچنین بر
هـای  دولت از محل اصالح قیمـت حامل

ــالجاری  ــرژی در س ــارد  ۲۰ان ــزار میلی ه
تومان خواهد بـود کـه نیمـی از آن سـهم 

ســال  ۵در واقــع در  .مــردم خواهــد بــود
یل، گـاز، نفـت، ئه یارانه بنزین، گازوآیند

حذف   برق، آب، گندم، شکر، برنج و شیر
شـــد و ایـــن کاالهـــا بـــا قیمـــت  خواهـــد

اختیـار  بازارهای منطقه خلیج فـارس در
شـود  بینـی می پیش .مردم قرار مـی گیرنـد

که درآمد دولت در سال جـاری از محـل 
افــزایش قیمــت کاالهــایی چــون بنــزین، 

هــزار میلیــارد  ۲۰ یــل، بــرق و گــاز،ئگازو
پـــس  .باشـــد) میلیـــارد دالر ۲۰(تومـــان 

مالحظه می شود در آمدی که بـین مـردم 
تحت عنوان یارانه به حاملهـای سـوخت 
و کاالهای اساسی و واسطه ای توزیع می 

کــه آنهــم بــر اســاس اتخــاذ  -شــده اســت
سیاســتهای موازنــه مثبــت نظــام  بــه ایــن 

واقــع از در آمــد  در –حجــم رســیده بــود 
حاصل می شـده اسـت و متعلـق بـه نفت 

ــوده و  خــود مــردم و نســل هــای آینــده ب
هســت و در اصــل ایــن  دولــت اســت کــه  
نیمی از پول مردم را به جیـب مـی زنـد و 
ــام  ــا وقاحــت تم ــع نیمــی دیگــر را ب توزی
بعنوان صدقه دولت بـه مـردم جلـوه مـی 

" وزیـر "در واقع  آن اضطراری کـه ! دهد
 میکنـد، اقتصاد احمدی نژاد بدان اشاره

این است که دولت دهم بایستی تدابیری 
ـــــاذ می ـــــه در اتخ ـــــرد ک ـــــدش از  ک آم

و ایـن در آمـد را . هایش بیشتر شود هزینه
با آزاد سازی قیمتها و رهایی از پرداخت 

  .دارد کسب کند یارانه ها قصد
 اما در واقع چه چیز نصیب مردم میشود 

و یا در اصل چه چیـز از کیسـه مـردم مـی 
  رود؟

به ایـن چنـد پـارامتر اقتصـادی در با هم 
  :شرایط امروز توجه کنیم

بـر : رشد اقتصـادی کاهش شدید نرخ ◄
اساس گزارش صندوق بـين المللـی پـول 

رشد اقتصـادی ايـران  ،۲۰۱۰در سپتامبر 
درصـــد و در ســـال  ۱مـــيالدی  ۲۰۰۸در 

در صــد  و در ســال  ۱٬۱بــه میــزان  ۲۰۰۹
در صد پيش  ۱٬۶، تنها ۲۰۱۰جاری یعنی 

از بعد از جنگ ایـران و ! شده است  بينی
آنهـم بـا در آمــدهای  ،عـراق تـا بـه امــروز

میلیاردی نفتی که دولت احمدی نژاد در 
ــار داشــته اســت، گــاه ســابقه  هــيچ اختی

نداشــته  اســت کــه نــرخ رشــد اقتصــادی 
ايران در طـول سـه سـال پـی در پـی، در 

نازل بودن ایـن  .چنين سطح نازلی باشد
د کــه بــدانیم مــی شــو نــرخ زمــانی محــرز

در صـد و در  ۴٬۸ميانگين رشد در جهان 
در صــد پــيش بينــی شــده  ۴٬۱خاورميانــه 

و برخی کشور های در حال توسعه . است
آسيايی در آینده نزدیک به ميانگين نرخ 
رشد باالی نزدیک به  نه در صد خواهنـد 

  .رسید
گرفتن هزینه های خانوارهـای  پیشی ◄

ئوالن بـه اذعـان مسـ: ایرانی بـر درآمـدها
ــا  ــازی قیمته ــل از آزاد س ــی قب ــام حت نظ
میــزان هزینــه خانوارهــا بــر در آمدشــان 

طبق اظهـار ات عـادل  .پیشی گرفته است
آذر رئیس مرکز آمار ایران در مصاحبه ای 

ــاه  ــه آخــر مهــر م ــه نقــل از ( ۸۹در هفت ب
بودجـــه )  :"  ۸۹آبـــان  ۴ســـایت فـــرارو 

بـا   ۸۷و  ۸۸خانوارهای ایرانی طی سـال 
هـزار تومـان  ۵۵۸نه معـادل کسری سـاال

  ." مواجه بوده است
که  البته خوانندگان گرامی همه میدانند 

شکاف واقعی بـه خـاطر نـابرابری توزیـع 
درآمدها و ثروت به مراتـب از ایـن مبلـغ 

و گزارشـات  در واقع آمارهـا .بیشتر است
ساالنه بانک مرکـزی حکایـت از آن دارد 

سال که تراز بودجه خانوارهای ایرانی از 
یعنـی  .تا کنـون منفـی بـوده اسـت ۱۳۶۱

نظــام اســتبدادی والیــت فقیــه بــا کودتــا 
علیه  اولین رئیس جمهور منتخـب ملـت 
ایران، آقـای بنـی صـدر کـه در دوران وی 
ــر ــردم ب ــدهای م ــار در آم ــین ب ــرای اول  ب
 یهزینــه هایشــان فزونــی یافــت، جلــو

برنامه رشد اقتصـادی کـه وی ارائـه داده 
کامــل آن بــود را  بــود و در صــدد اجــرای

ـــد وضـــع  ـــه بع ـــاریخ ب ـــت و از آن ت گرف
ــتبداد روز  ــام اس ــردم در نظ ــادی م اقتص

در واقـع وقتـی . بروز بدتر و وخیم تر شد
تـــراز بودجـــه خانوارهـــای ایرانـــی طـــی 
سالهای متمادی منفی تر مـی شـود، بایـد 

از این مجمل حدیث مفصـل خوانـد کـه  
در آینده نزدیک بعد از آزاد سازی قیمتها 

یت هزینه های مردم تا چـه حـد بـر وضع
  . در آمدهایشان فزونی خواهد یافت

آزاد سازی  افزایش قیمتها حتی قبل از ◄
بـه دلیـل  در حـال حاضـر :رسمی قیمتهـا

جو روانـی منفـی در بـازار شـاهد افـزایش 
بـر  .قیمت برخی کاالهای اساسی هسـتیم

ــاس گزارش ــانه اس ــه در رس ــايی ک های  ه
هـم اکنـون هـر  ايران انتشار يافته است،

 ۲۵۰۰تـا  ۱۶۵۰گرم انواع برنج از  کيلو
تومـان،  ۱۷۰۰تومان، رب گوجه فرنگـی 

هزار تومـان، ران  ۱۱ران گوساله بيش از 
هـزار تومـان و تخـم  ۱۶گوسفند بيش از 

ــه  ۳۲۰۰ای بــيش از  مــرغ شــانه تومــان ب
  ..رسند فروش می

به گزارش ايلنا، مجتبـی بيگـدلی، رئـيس 
نی و مهندسـی کميسيون صدور خدمات ف

ـــران، ـــد اي ـــی گوی ـــالح «: م ـــت مص قيم
درصد افزايش يافته اسـت  ۴۰ساختمانی 

و احتمال شـوک قيمتـی بـازار مسـکن در 
های اقتصـادی وجـود  زمان تغيير برنامـه

ــه  برخــی « .دارد ــن در حــالی اســت ک ای
مسئوالن دولتی و از جمله مرتضی تمدن، 

ــزایش قیمت ــه اف ــران، ب ــتاندار ته ــا  اس ه
جــرای ایــن طــرح اذعــان حتــی پــیش از ا

" نماینـده"و جهانبخش امینـی،  اند کرده
ـــزایش  ـــز از اف ـــس نی ـــاه در مجل کرمانش

بـه ویـژه در مـواد » درصدی ۳۰حدودا «
: وی معتقد است .غذایی خبر داده است

هـا در حــالی رخ داده کـه نــه  ایـن گرانی«
قیمت مواد اولیه افزایش یافته، نه شـاهد 

و نـه تغییر در قیمـت دسـتمزدها هسـتیم 
ها اجرا  کردن یارانه هنوز قانون هدفمند

  ».شده است
سانســـور مـــردم در مـــورد زمـــان آزاد  ◄

در حالی که در هر کشوری : سازی قیمتها
هنگام تغییرات اساسـی در  ،مرسوم است

برنامه های اقتصادی که به زندگی مـردم 
ــل در  ــردم را از قب ــتقیم دارد، م ــط مس رب

یـا  و چـون اجـرای برنامـه و جریان چند
طرح قرار دهند تا بتوانند خـود را بـرای 
انطبــاق بــا شــرایط جدیــد از قبــل آمــاده 
ساخته و برنامه ریزی کنند، تنها در نظام 
والیـــت فقیـــه مرســـوم اســـت کـــه بـــا 

سانســـورهای نگـــران  پنهانکـــاری هـــا و
مــردم را در بــی اطالعــی مطلــق  ،کننــده

این پنهان کاری تا بـه حـدی . دهند رقرا
نظام نیز از دانستن  است که حتی مجلس

جزئیات برنامه دولت و اینکه قیمتهـا بـه 
چه میزان افزایش می یابند و زمان دقیق 
آزادسازی قیمتها کی خواهـد بـود اظهـار 

ـــد ـــی کن ـــی م ـــی اطالع ـــخنگوی ! ! ب س
گویـد  كمیسیون انرژی مجلس نظـام، می

تاكنون دولـت هـیچ گزارشـی از نحـوه  «
و ها  اجرای قانون هدفمند كـردن یارانـه

های انرژی به مجلـس  تغییر قیمت حامل
ــا از  ــدگان تنه ــداده اســت و نماین ــه ن ارائ

ــان ســناریوهای  طریــق رســانه ها در جری
گیرند  مختلف اجرای این قانون قرار می

امـور " وزیر"ايلنا،  به گزارش خبرنگار»!
اقتصــادی و دارایــی همچنــين در جمــع 

الی مبنـی بـر ئوخبرنگاران در پاسخ به سـ
ها بــرای  واریــز شــده یارانــه اینکــه مبلــغ

:" مدت زمان چند ماه است، تصريح كرد
خواهم که بـا توجـه بـه  از خبرنگاران می

حس کنجکاوی خود از ما انتظار نداشـته 
باشند همه جزئیات این قانون را قبـل از 

رسانی کنیم، زیـرا بـه صـالح   اجرا اطالع
  !!"کشور نیست

ـــا ایـــن  سانســـور اطالعـــات، بدینســـان ب
ــا، شــرکت خانواده ــو ؤها و م ه ــات ول سس

دولتی، هستند کـه  در رفتـار خـود دچـار 
و مســئوالن  .شــوند گیجــی و اخــتالل می

این نظـام اعـالم میـزان و زمـان افـزایش 
در واقـع ! قیمتها را به صـالح نمـی داننـد

شــورش  بــا ایــن جملــه تــرس خــود را  از
مردم پنهان می سازند و قصد خـود را در 

م آشـکار مـی مهار حرکات اعتراضـی مـرد
  .سازند

ترس شدید نظام والیت فقیـه از حرکـات 
اعتراضی مردم را از اعالم ورود بسیج بـه 
موضوع هدفمندی یارانه ها و تهدیـدات 
 مکرر مردم توسط نهادهـای نظـامی  نیـز

یس اداره ئیدالله جوانی ر. میتوان فهمید
هفتـه  سیاسی سپاه نیـز طـی مقالـه ای در
ی ســپاه نامــه صــبح صــادق  ارگــان رســم

 طـرح و "پاسداران، هدفمندی یارانـه را 
خوانده و منتقـدان  "برنامه نظام اسالمی

معرفـی "  خائنین به مـردم "این طرح را 
همچنین اظهارات فرمانده ! کرده است 

بســـیج، ســـایت هـــای وابســـته بـــه ســـپاه 
خبرگــزاری هــای دولتــی، از  پاســداران و

برگزاری مانور مشـترک نیروهـای زمینـی 
رتــش تحــت عنــوان مــدافعان ســپاه و ا

حریم والیت از نیمه دوم آبـان مـاه خبـر 
ــد ــده . دادن ــا، فرمان ــاجدی نی ــین س حس

نیــروی انتظــامی تهــران نیــز از برگــزاری 

 ۲در بـیش از " طرح امنیت محله محور"
 .هزار نقطه  کالنشهر تهران خبر داد

ــز از تهــران خصوصــا  در حــال حاضــر نی
ــادین اصــلی و  ــه در می ــی رســد ک ــر م خب

ماموران بسـیج بـه حـال آمـاده  ،ابانهاخی
  .باش قرار دارند

نبــودن طــول مــدت توزیــع  مشــخص ◄
اکنون با توجه به  تـورم  :نقدی یارانه ها 

انتظـاری حاصـل از آزاد سـازی قیمتهـا و 
هـای   رشد بسیار کـم اقتصـادی  و تحریم

باید مسلم  دانسـت کـه دولـت ...جاری و
 در آینده دچار شـکاف در هزینـه هـا و در

آمدهای خود یعنی کسر بودجـه بیشـتری 
و اگر ایـن کسـری از  .تا کنون خواهد شد

حد معینی باالتر رود، دولت نه تنها قـادر 
هـزار  ۴۰نخواهد بـود بـه توزیـع همـین 

در ماه  نیز بپردازد، بلکـه  ها تومان یارانه
خود نیز بعلت عـادت بـه افـزایش هزینـه 
ــا هزینــه هــای سرســام  هــای ســنواتیش ب

  .مواجه شودآورتری 
ــوم نیســت  ــه معل ــیچ وج ــه ه ــابراین ب بن

هـزار تومـان را  ۴۰توزیع یارانـه ماهیانـه 
که آنقدر دولت بر روی آن مانور میدهـد 

ادامه  و تبلیغ می کند حتی سال دیگر نیز
  !یابد

با توجه به موارد فوق اکنون به ادعا ها و 
ــتورات  ــع دس ــه ! در واق ــژاد ب ــدی ن احم

وی با سـایر  مردم و تناقضهای گفته های
  :  مسئوالن در این نظام توجه کنیم

گویی  تنـاقض ادعا هـای احمـدی نـژاد و
 :در مورد پیامدهای آزاد سازی قیمتها

نژاد سیزدهم مرداد مـاه   محمود احمدی
ضمن انتقاد از کسـانی کـه بـه زعـم او ۸۹

تـالش دارنـد مــردم را از عواقـب اجــرای 
ها بترسـانند  قانون هدفمند کردن یارانـه

با اجرا کردن ایـن قـانون زنـدگی «ت گف
ــود خواهــد  ــان روز اول بهب ــردم از هم م

بـا اجـرای ایـن «کنـد  و ادعـا می» .یافت
قانون در سراسر ایـران زمـین حتـی یـک 

  !!فقیر هم پیدا نخواهد شد
در حالی که احمد جنتی در مراسم نماز «

ــه  ــت ۲۶جمع ــهریور گف ــرای :" ش ــا اج ب
نــی ها دورا قـانون هدفمنــد کـردن یارانــه

  ».شبیه به ریاضت را پیش رو داریم
جالب است کـه احمـدی نـژاد در برنامـه 

بـه مـردم    ۸۹بـان مـاه آ ۸یک سیما شنبه 
از قرار زیـر نیـز ! چند توصیه هوشمندانه 

  :می کند
ــاهی -• ــردم م ــزار ۲۰م ــرای  ه ــومن ب ت

 ۵۰سـال  ۱۵انداز کنند، بعـد  ها پس بچه
 منمیلیون،صــد میلیــون تــو ۷۰میلیــون، 

 !بشان است حسادر 
تا شش ماه مـردم عـالوه بـر مصـارفی  -•

که تا االن داشتند مصارف جدید تعریـف 
 .نکنند و به فکـر مخـارج جدیـد نیافتنـد

مثال نگويند پول كه آمده بـرويم پـرده يـا 
  !يخچال خانه را عوض كنيم

  . در بورس حساب باز کنند -•
مردم بخشی از سهم بچه ها را ذخیره -•

  !کنند
رات احمـدی نـژاد بـار دیگـر با این اظهـا

نشــان داد کــه اقتصــاد دان بســیار واردی 
   .!!است 

ــع دارد در ــاب  وی توق ــن ب ــه  م ــالی ک ح
 رنمونــه  در ایــران قیمــت یخچــال فریــز

ــوش  ــون و  ۲ب ــان  و ۴۰۰میلی ــزار توم  ه
 ۷۵۰تا  ۶۰۰بین  یخچال تک مارک بکو

هزار تومان می باشد، مردم با واریز شدن 
ابشـــان هـــوس هـــزار تومـــان بـــه حس ۴۰

 ۵تعویض یخچالی کنند کـه بـرایش بـین 
ســال و نــیم بایســتی  ۱ســال تــا حــد اقــل 

مبلــغ یارانــه را ذخیــره کننــد تــا از عهــده 
  !  صرفا خرید یک یخچال برآیند 

حال خوب بررسی کنید نبـوغ اقتصـادی 
آقــای احمــدی نــژاد را وقتــی توصــیه مــی 

تـومن بـرای  هـزار ۲۰مردم ماهی : "کند
 ۵۰سـال  ۱۵ز کنند، بعـد اندا ها پس بچه

ــون،  ــون، ۷۰میلی ــو  میلی ــون ت صــد میلی
ــت ــان اس ــن  در ."حسابش ــورتی وی ای ص

قبیــل حــاتم بخشــی هــا را از کیســه خــود 
فـرض امکـان پـس  مردم مـی کنـد کـه بـر

 هـزار ۲۰انداز برای مردم،  در آمد ماهی 
  هزار تومان   ۲۴۰تومان، معادل ساالنه  

 میلیـون و ۳سال حاصلش  ۱۵است و در 
 ۵۰هزار تومان خواهد گردید و نـه  ۶۰۰

میلیــون تومــان ادعــایی احمــدی  ۱۰۰و 
  مگر اینکه  منظور احمدی نژاد . نژاد

  12در صفحه      
  

 یم و اتحاد مردمژتجزیه ر
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سال که تازه بعد از  ۱۵سال بوده نه  ۱۵۰
 ۲۰۰۰۰ســــاالنه ماهانــــه  ۱۵۰ذخیــــره 

 ۳۶تومــان ســهم بچــه هــا، در مجمــوع  
و هنــوز  !میلیــون تومــان خواهــد گردیــد

ســـال کفـــاف خریـــد یـــک  ۱۵۰از بعـــد 
آپارتمــان کوچــک در شــرایط امــروزی را 

وای به حال قیمتها در  !!هم نخواهد داد
در ثانی دولتی که هنـوز  !سال آینده ۱۵۰

نظـامش  معلوم نیست سال آینـده خـود و
برجا باشـد و یـا حتـی چنـد مـاه آینـده را 
بتواند یارانه هـای نقـدی را توزیـع کنـد، 

م خود دراز تر کرده خیلی پایش را از گلی
و یا وقاحت را به درجه اعـال رسـانده کـه 

  !!ساله میدهد ۱۵وعده 
و امــا بــرای اینکــه مشــخص ســازم مــردم 
آنهــم طبقــات کــم در آمــد متضــرر آزاد 
سازی قیمتها هستند، به یک نمونه سـاده 

محمدرضـا فـرزین : نان اشاره مـی نمـایم
 ۲۸سخنگوی طرح تحـول اقتصـادی در 

خبرگزاری فـارس  با ووگ در گفت۸۹مهر 
پــس از اجــرای طــرح :" اظهــار داشــت

ها مـا یـک قیمـت  هدفمند کـردن یارانـه
ــدم خــواهیم داشــت کــه  ــرای گن ثابــت ب
عنوان آن قیمت ملی بـرای گنـدم اسـت، 
این قیمت ملی بسیار پـایین تـر از قیمـت 

آزاد کنونی است و این بدان معناست  آرد
ها سهم قیمت  که با هدفمند شدن یارانه

 در قیمت تمام شده شیرینی، نان آزاد آرد
ــز، ماکــار نی و بیســکویت کــاهش پیــدا وپ

ولی وی خود نیز اذعان داشـت ." کند می
 ۷که سهم آرد در قیمت نهایی نـان تنهـا 

فاکتورهــای  وی بــه ســایر. درصــد اســت
ــزایش  ــون اف ــان همچ ــت ن ــزایش قیم اف

قیمت سـوخت کـه در قیمـت تمـام شـده  
  ..ای نکرداشاره  ،نان موثر خواهد بود

از این رو  به ایـن علـت کـه خـانوار هـای 
کم در آمد بخش عمده تغذیـه  و کـالری 

ــا در ــه خــود را ب نظــر گــرفتن  الزم روزان
لبنیــات و میــوه  ،افــزایش قیمــت گوشــت

جــات از طریــق مصــرف نــان و نشاســته و 
روغن تامین می کنند، حذف یارانه آرد و 
روغــن بــه حــذف عنصــر اصــلی در ســفره 

مین کالری منجر خواهـد شـد تا مردم در
و از طرف دیگر با در نظر گرفتن افزایش 
قیمت  آب و برق و سایر مواد سوختی که 
 جزء مایحتـاج اولیـه خانوارهـا میباشـد،

بـا صـرفه  لذا مـردم  ناچـار خواهنـد بـود
جویی در مواد غذایی، کسری مالی برای 

ــد ــامین کنن و در  .پرداخــت ســوخت را ت
انیم کــه خــو مــی حــالی کــه در خبرهــا

دچــار ، بســیاری از دانــش آمــوزان کشــور
و در سـر کـالس درس  سوء تغذیه هستند

بعلت صرف نکردن صبحانه از هوش می 
تصور وضعیت این نونهاالن کشـور ، روند

بــا خــالی شــدن ســبد تغذیــه ای خــانواده 
  .هایشان چقدر دردناک است

بی دلیل نیسـت کـه عکـس العمـل مـردم 
ر بگونـــه ای اســـت کـــه خبرگـــزاری مهـــ

و   ميوه مردم در صف ميادين«: مینویسد
تــره بــار از اجــرای قــانون و واريــز يارانــه 

زنند و به هم توصيه  های نقدی حرف می
کنند تا جايی که ممکـن اسـت، اقـالم  می

  ".ضروری را خريداری و نگهداری کنند
 :دولـــت بـــی برنامـــه و بـــی کفایـــت-◄

احمـــدی نـــژاد ادعـــا کـــرده اســـت کـــه 
هـا بهتـرین فرصـت  کردن یارانه هدفمند

 ۱۵۰است تا مجموعه اقتصاد ما از تنبلی 
  .ساله بطور کامل رها شود

ها  ناگفتـه پیداسـت کـه پرداخـت  یارانـه 
 موجــب دامــن زدن بــه مصــرف گرایــی و

ــه هــا  کاســتن بهــره ــزایش هزین وری و اف
وضعیت مصرف سوخت در  خواهد شد و

ترازنامـه انـرژی  . ایران بسیار وخیم است
دهـد  نشـان می ۱۳۸۵سالایران حتی در 

میلیـون   كه در كشور ما بـرای ایجـاد یـك
ـــادل  ـــی مع ـــد ناخـــالص داخل دالر درآم

 شود تن نفت خام، انرژی مصرف می۹۰۰
و شاخص شدت مصرف انـرژی در ایـران 

برابــر  ۲٬۵بــه نســبت متوســط خاورمیانــه 
اســت، چــرا كــه متوســط میــزان مصــرف 
ــك ــد ی ــرای تولی ــه ب ــرژی در خاورمیان   ان

ر درآمـــد ناخـــالص، حـــدود میلیـــون دال
ــادل نفــت خــام اســت ۳۶۱٬۱ ــن مع  و .ت

ــا  مقایســه شــدت مصــرف انــرژی ایــران ب
کــه (  ۱۳۸۵كشـورهای مختلــف در سـال

سال ایـن میـزان  ۴اکنون بعد از گذشت 
حکایت از آن )بشدت افزایش یافته است 

برابـر  ۳٬۵دارد كه شدت انرژی در ایـران 
 برابـر ژاپـن ۱۴٬۵برابر چین،  ۲٬۳تركیه، 

و بایـد بـا  .برابر متوسط جهانی است ۵و 
برنامه ریزی دقیق از شـدت ایـن مصـرف 

اما سـوال اساسـی ایـن اسـت کـه  .کاست

نظام والیت فقیه در مجمـوع و دولتهـا و 
منسـجم و   مجالس آن  تا کنون چه برنامه

ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــی را ب ــل اجرای قاب
معضل تدوین و به اجرا گذارده انـد؟ آیـا 

د با ادعای رها سازی اقتصاد احمدی نژا
ساله، حـداقل تنبلـی  ۱۵۰ایران از تنبلی 

سال اخیـر دولـت خـود را از یـاد بـرده  ۶
و خــواب نمــا شــده اســت کــه بــا  ! اســت؟

هـــا  یکبـــاره الگـــوی  آزادســـازی قیمت
آنهم بشـکل دسـتوری و آمرانـه و  ،مصرف

موضع قدرت و بدون هیچگونه  تحکم از
ی تغییـر برنامه ریزی فرهنگـی و اقتصـاد

خواهد کـرد و نقشـه راه نجـات  تنهـا در 
  !دست وی است؟

اصالح نظام مصرف انرژی با تعدد مراكز 
گیرنده، وجود قـوانین و مقـررات  تصمیم

متنــــاقض بــــا یکــــدیگر و پراكنــــدگی 
ها، همـراه بـا  سانسـور مـردم از  مسئولیت

 هر گونه اطالعی چگونه میسر است؟
وقتــی همــه کــس میداننــد کــه اصــالح 

ار تولیــد، توزیــع و مصــرف انــرژی ســاخت
بدون وجود قانون مدیریت انرژی، تهیـه 
اطلس جامع انـرژی متناسـب بـا شـرایط 

هـای مختلـف  جغرافیای كشور و فعالیت
ــی امکــان  اقتصــاد و ضــمانت های اجرای

 ،پذیر نیست، آنگاه زمانی که اقـرار مقـدم
( عضــو  کمیســیون انــرژی مجلــس نظــام  

را می خـوانیم )  ۸۹آبان  ۶دنیای اقتصاد 
شورای عالی انـرژی  وظیفـه تـدوین :"که

ریزی در زمینـــه  ها و برنامـــه خـــط مشـــی
و صیانت از مخـازن  اکتشاف، استحصال

نفتی، بررسـی تـراز بـین تولیـد و مصـرف 
را بـر ... سوخت، تولید و صـادرات گـاز و
سـال  ۱۰عهده دارد، ولی این شـورا طـی 

گذشته تنها یـک بـار تشـکیل جلسـه داده 
پـــی بـــه ادعاهـــای توخـــالی ، " !!اســـت

احمــدی نــژاد بــرای اســتفاده از فرصــت 
حــذف یارانــه هــا بــرای رهــایی اقتصــاد 

  .ایران از تنبلی خواهیم برد
وی بر این گمان است که حافظه تاریخی 
ملــت ایــران سیاســتهای خانمانســوز ضــد 

ــن ز ــد و دام ــه مصــرفدتولی ــی  ن ب گرای
نظام حاکم منجمله دولت خود وی را از 

  . ه استیاد برد
تـن نـدادن بـه شـرایط  ،به هرحال چـاره

تحمیلی است که این نظام مردم را بـا آن 
ــه ایســتادگی و  ــازد و ادام ــی س ــه م مواج
اعتراض تمامی ملت به کل نظام حاکم و 
ـــوت  ـــرای ق ـــر فرصـــتی ب ـــتفاده از ه اس

  .تاس بخشیدن به جنبش اعتراضی خود
  

دستگیری و شکنجه 
و محاکمــــه چنــــد 
ــه ای و اعــدام،  دقیق

وش حکومــــــــــت ر
  مافیاها –خامنه ای 

  
در بــه گــزارش فــارس،  ،۸۹مهــر  ۲۸در  ◀

سه  ICT ، کارگران دفاتر خدماتمهر ۲۷
 شهر نقـده، میانـدوآب و مهابـاد و کنتـور

نویسان شرکت آب و فاضـالب ارومیـه در 
اعتـــــراض بـــــه وضـــــعیت موجـــــود در 

ـــه ـــرکت ب ـــط ش ـــا توس های  کارگیری آنه
در مقابــــل اســــتانداری  یرســـان خدمات

  .اند ربایجان غربی تجمع کردهآذ
: بــه گــزارش کیهــان ،۸۹مهــر  ۲۸در  �

ضربه شالق چهـار نفـر از افـراد  ۷۴حکم 
با حضور جمع کثیری از مردم و " شرور"

کـــاووس در  مســـئوالن شهرســـتان گنبـــد
  .میدان مرکزی این شهر اجرا شد

بـــه گـــزارش کلمـــه،  ،۸۹مهـــر  ۲۸در  �
ــه  ــل ب ــاه احمــد قاب ــین جلســه دادگ دوم

دادگاه  ۵قاضی کاووسی در شعبه  ریاست
ــا حضــور  ــل،  احمــدانقــالب مشــهد ب قاب

ه ادوکیل ایشـان صـالح نیکبخـت و خـانو
خــانواده احمــد قابــل  .قابــل برگــزار شــد

آقای قابل همچنان بـر نظـرات  :اند گفته
خود استوار است و می گوید هرچه گفتـه 
ام و یا نوشته ام، از باب وظیفـه شـرعی و 

هر مسـلمانی بایـد ملی خود بوده است و 
چنین باشد، بنابر این برای انجام وظیفه 

ام از چیزی ابایی ندارم و هرگونه با مـن 
  .مرفتار کنند، به جان خریدار

ـــر  ۲۹در  � ـــو  ،۸۹مه ـــزارش رادی ـــه گ ب
کننــدگان  کوچــه، امیــر کریمــی از برگزار

ـــــادی در   مجلس ـــــش گناب هـــــای دراوی
شهرســـتان داران اســـتان اصـــفهان، بـــه 

نــوز اعــالم نشــده اســت بــه دالیلــی کــه ه
پلــیس اطالعــات و امنیــت احضــار شــده 

  .است
ــان   ۲در  ◀ ـــرس،  ،۸۹آب ــزارش جــ ــه گ ب

ــعبه  ــد ۳۶ش ــاه تجدی ــتان  دادگ ــر اس نظ
ضـربه  ۷۵مـاه حـبس و  ۳۳تهران، حکم 

ــد  ــرای ســید نوی ــدوی ب ــاه ب شــالق دادگ
ــامران، از بازداشــت شــدگان حــوادث  ک

  .کردرا تایید  ۸۸عاشورای 
ـــان  ۲در  � ـــه گـــزارش  فـــارس، ۸۹آب ، ب

تعـــدادی از معلمـــان خریـــد خـــدمتی و 
ضمن خدمت با تجمع در مقابل مجلس، 

ــرورش  ــوزش و پ ــدام آم ــه اق ــهنســبت ب  ب
  .، تجمع کردندنهااخراج آ

ـــان  ۲در  ◀ ـــالین ۸۹ آب ـــه گـــزارش فع ، ب
مهـدی  حقوق بشر و دمکراسی در ایـران،

است کـه در اعتـراض بوده روز  ۸خزعلی 
، گرفتنشر قرار به دستگیری و تحت فشا

در سلولهای انفرادی، اقدام به اعتصـاب 
  .ده استکرغذا 

، بـانآ ۲در  تحول سـبز، ،۸۹بان آ ۳در  ◀
رام نـژاد آجلسه رسیدگی به اتهامات آریـا 

در جلسه رسـیدگی بـه  .تشکیل شده است
وی در دفــاع از  ،م نــژادااتهامــات آریــا آر

آنچــــه، در دوران بازداشــــت در  ،خــــود
ذشــته، از شـکنجه هــای زنـدان، بـر وی گ

روحــی و جســمی کــه توســط بازجویــان و 
را نـد ده اشـمامورین زنـدان بـر وی وارد 

   .تشریح کرد
آهنگ ساز جوان بابلی بیسـت  ،آرام نژاد 

و ششـــم بهمـــن مـــاه و پـــس از خوانـــدن 
ــل  ــز در شهرســتان باب آهنــگ علــی برخی

وی دو مـــــاه از دوران . دســــتگیر شــــد
 بازداشـــت خـــود را در ســـلول انفـــرادی

  :اما شکنجه ها .است گذرانده
تــوهین و خــرد کــردن شخصــیت بــه  -۱

ــخره  ــی مس ــزا و حت ــیله فحــش و ناس وس
   .مکردن چهره و ظاهر

ایجـــاد هـــراس و تهدیـــد در مـــورد  -۲
بازداشت همسرم که هـیچ گونـه فعالیـت 

ی در فعالیــت هــای مــن تلاسیاســی و دخــ
  .  نداشته است

توهین به برادر جانبازم و تهدیـد بـه   -۳
زداشــتش در صــورت همکــاری نکــردن با

   . من
تهدید به مرگ توسـط نگهبـان اداره  -۴

مـن مـامور : ایشان مـی گفـت ( اطالعات 
اطالعاتم بیرون از اینجا براحتی بـا یـک 

کسـی هـم نمـی توانـد م،گلوله ترا می کش
   ). مرا باز خواست کند

از ســوی مقامــات ! تهدیــد بــه اعــدام  -۵
  . بازداشتگاه متی کال

ــ -۶ ــلول نگه ــر  ۲در  ۵,۱داری در س مت
بدون کوچکترین امکانـات بهداشـتی بـه 
شکلی که پس از مدتی سراسر بدنم آکنده 

   .از جوشهای عفونی شده بود
ســهل انگــاری عمــدی در دادن دارو  -۷

   .های مربوط به بیماری قلبی ام
همجـواری در کنـار ســلول کسـی کــه  -۸

مبتال به بیماری ایدز بـود و وادار نمـودن 
ی کـه یی عبور پا برهنه از روی خونهابرا

به واسطه خـود زنـی آن شـخص در کـف 
   .سلول ریخته بود

دادن اطالعات توهین آمیـز و غلـط و -۹
   . انحرافی و القایی درباره همسرم

عریان کردن بدن به بهانه بازرسی در  ۱۰
ــین  ــتش دورب ــاموری در دس ــه م ــالی ک ح

وی در جــواب اعتــراض  .عکاســی بــود 
من وقیحانه و با خنده می  عامکرر و امتن

  !؟میترسی: گفت 
ضــرب و شــتم بســیار شــدید و غیــر  -۱۱

انسانی توسـط مـامور زنـدان متـی کـال در 
ــا پزشــک ــاتم ب  ،جــواب درخواســت مالق

بگونه ای که تا مـدتها آثـارش روی بـدنم 
   . قابل مشاهده بود

بستن دست و پایم با زنجیر بـه هـم  -۱۲
   .کال برای مدت طوالنی در زندان متی

اینها نمونه های کوچکی بود از آنچه کـه  
   .در مدت بازداشت بر من گذشت

ــده پــس از حــوادث عاشــورا کــه  و امــا بن
منجــــر بــــه کشــــته شــــدن تعــــدادی از 
هموطنان عزیزمان گردید و پس از دیدن 
تصاویر تکان دهنده و جانسوز، احسـاس 
وظیفه کردم که ضمن محکوم کردن این 

ام را بـه  لت هنـریعمل غیر انسانی ـ رسا
لذا دسـت بـه انتشـار ترانـه و  .بجای آورم

“ !خیــز علــی بــر“ آهنگــی زدم کــه بــه 
محتوای این آهنگ اشاره . شتمعروف گ

دارد به سو استفاده عـده ای دغـل بـاز از 
نام خدا و قرآن و ائمـه بـرای رسـیدن بـه 
مقاصدی شیطانی و استمداد خواسـتم از 
 ائمــه بــرای برچیــدن و خشــکاندن ریشــه

ــا ــگ و ری ــای دروغ و نیرن ــه . ه ــا ک عجب
امروز گویا توسل به دین و ایمـان نیـز در 

امـام ! جـرم محسـوب مـی شـود  کشور ما
حسین ع برای احیـای امـر بـه معـروف و 

نگـاه توقـع از مـا آنهی از منکر شهید شد 
شیعیان و پیروانش چیست ؟ اینکه بیاییم 

ــا در ! و فقــط بــر ســر و ســینه بــزنیم ؟ و ی
! ؟و ستم اعـالم انزجـار کنـیم برابر ظلم 

ــه رســمیت نمــی  مــن رئــیس جمهــور را ب
آیا مسلمان نیسـتم؟ بنـده در روز ! اسمشن

عاشــورا فریــاد اللــه اکبــر ســر دادم و بــه 
خاطر فریـاد زدن نـام خـدای بـزرگ بـه 

قطعــا کــافر و ال مــذهب . خــود مــی بــالم
خواهد بود کسی کـه مـرا بـه جـرم فریـاد 

   ! دزدن نام خدا به زندان بینداز
، به گزارش کلمـه، حکـم ۸۹ آبان  ۳در  ◀

ســـال  ۳۰یـــک ســـال حـــبس تعزیـــری و 
محرومیت از روزنامه نگـاری بـرای ژیـال 

روزنامه نگار و فعال جنـبش  ،بنی یعقوب
دادگــاه تجدیــد نظــر  ۵۴زنــان در شــعبه 

   .استان تهران تایید شد
 ، به گزارش دانشجو نیـوز۸۹آبان  ۴در ◀
گاه علـم و تعدادی از دانشـجویان دانشـ:

ـــته در  ـــال گذش ـــه س ـــران ک ـــنعت ته ص
تجمعات دانشجویی در داخل دانشگاه و 
تظاهرات خیابانی دستگیر شـده بودنـد، 

ســـال حـــبس  ۱۰مجموعـــًا بـــه حـــداقل 
ایـن دانشـجویان  .تعزیری محکوم شدند
مــدتی در زنــدان  ،کــه پــس از دســتگیری

اوین و در بازداشت به سر برده بودنـد بـا 
اد شـدند تـا اینکـه در قرار وثیقه موقتـاً آز

تابستان امسال به دادگاه انقـالب احضـار 
شــده و احکــام اولیــه بــرای آن هــا صــادر 

برخـی از دانشـجویان کـه بـه دادگـاه .شد
احضار شده اند میگویند که دادگـاه آنهـا 

  .دقیقه طول نکشیده است ۷یا  ۶بیش از 
آبان به گزارش سحام نیوز، در پی  ۴در  ◀

ه نسرین سـتوده، تقاضاهای مکرر خانواد
وکیل دادگستری و فعـال حقـوق زنـان و 

مــاه در  شــهریور ۱۳کودکــان، کــه از روز 
زندان اوین زنـدانی و اعتصـاب  ۲۰۹ بند

غــذای خــود را هــم از روز ســوم مهرمــاه 
آغاز کرده بود، خواهر وی امـروز اجـازه 

ایـن مالقـات بـه  .مالقات با وی را یافـت
صــورت حضــوری صــورت گرفتــه ولــی 

یچ صـحبتی جـز احوالپرسـی بـه اجازه ه
در ایــن مالقــات . آنــان داده نشــده اســت

نسرین ستوده گفته است که تا روز جمعه 
وی . در اعتصاب غذا بسر می بـرده اسـت

ــــاب ۲۷در دوران  ــــط آب  ،روز اعتص فق
خورده است و حتـی از نوشـیدن آب قنـد 

  .هم خودداری کرده است
بـه گـزارش هرانـا، سـید  ،۸۹آبان  ۴در  ◀

سینی زندانی سیاسـی محکـوم بـه سامی ح
ــدام ــزی  ،اع ــدان مرک ــون در زن ــم اکن ه

ارومیه در انتظـار اجـرای حکـم بسـر مـی 
ــرد ــه شــدت  .ب ــان بازداشــت ب وی در زم

مورد شکنجه قرار گرفته است تا به آنچه 
دستگاه امنیتی برای سناریوی خـود نیـاز 

روز  ۵مــاه  و  ۳وی  .دارد اعتــراف نمایــد
ــرده اســت ــر ب ــرادی بس ــتهم . در انف او م

بمب گـذاری در مسـیر نیروهـای است به 
دقیقـه  ۷تـا  ۶دادگـاه او . سپاه پاسداران

طول کشیده و به او اجازه دفـاع از خـود 
  .را نیز نداده است

عبـاس  به گزارش هرانا، ،۸۹آبان  ۵در  ◀
آبادی در مراسـم تودیـع و  جعفری دولت

از  ۱۸معارفه سرپرست دادسـرای ناحیـه 
و، سه روز اخیر به جـرم نفر در د ۵اعدام 

ــر داد ــواد مخــدر خب ــع م ه و ورود و توزی
گفته است اعدام کردنها ادامـه خواهنـد 

   . یافت

، به گزارش جرس، شـفیق ۸۹آبان  ۵در ◀
ـــادوی  ـــاله ۲۷ه ـــدن و  ،س ـــدس مع مهن

دانشـــجوی کارشناســـی ارشـــد مـــدیریت 
است که قـرار بـود همـین هفتـه از پایـان 

د وی فرزنـد محمـ. نامه خود دفـاع کنـد
ــال اقتصــادی و عضــو  ــادوی فع ــین ه ام
ــران اســت کــه  ــانی ته ــاق بازرگ ســابق ات

مهر در فرودگـاه امـام خمینـی  ۲۳جمعه 
ـــین . تهـــران بازداشـــت شـــد محمـــد ام

هـادوی فرزنـد مهـدی هـادوی نخســتین 
دادســتان انقــالب اســالمی و شــفیق نــوه 

  .اوست
، بــه گــزارش کلمــه، علــی ۸۹آبــان  ۵در ◀

وول جمالی، عضـو شـورای مرکـزی و مسـ
آموختگـان  کمیته سیاسـی سـازمان دانش

دادگـاه انقـالب  ۲۸ایران، از سوی شعبه 
به ریاست قاضـی مقیسـه، بـه چهـار سـال 

براساس ایـن . حبس تعزیری محکوم شد
حکم علی جمالی، که به اتهام توهین بـه 

یس جمهـور، تبلیـغ ئرهبری، توهین به ر
ــانی  ــین تجمــع و تب ــه نظــام و همچن علی

منیت داخلی، محاکمه برای بر هم زدن ا
ــار ســال  ــه چه ــود، در مجمــوع ب شــده ب

 همـه. حبس تعزیری محکوم شـده اسـت
 بــهجمــالی  رفــتنپــس از » جرمهــا«ایــن 

   .به او بسته شدند منزل مومنی
حـدود  ،به گزارش ایلنـا ،۸۹آبان   ۶در  ◀

نفر از کـارگران سـازمان فضـای سـبز  ۳۰
ــه عــدم  ــراض ب ــادان در اعت شــهرداری آب

ه حقـوق و بیمـه خـود در پرداخت سه ما
مقابل شهرداری مرکزی دست به تجمـع 

  .زدند
ـــان  ۹در  ◀ ـــاب،  ،۸۹آب ـــزارش آفت ـــه گ ب

دانشجویان دانشکده پرستاری و مامـایی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران صـبح امـروز 

ــــنیدن ــــا ش ــــنبه ب ــــر یکش انحــــالل  خب
کننـد،  ای کـه در آن تحصـیل می دانشکده

ــــن  ــــگاه تحص ــــن دانش ــــه ای در محوط
نیروهای پلیس ضد شورش نیز  .دان کرده

اطراف ساختمان مرکزی دانشگاه منحل 
ــده ــع در  ش ــران، واق ــکی ای ــوم پزش ی عل

بزرگــــراه همــــت، را بــــه محاصــــره در 
 .اند آورده

ــان  ۹در  ◀ ــا،۸۹ آب ــزارش هران ــه گ در  ، ب
ادامــه فشــارهای دولتــی بــر علمــای اهــل 
سنت، مولوی عبدالمجید اسماعیل زهی 

ــه دادگــاه ) ابــو عمــار( ــژه روحانیــت ب وی
مدیر وبالگ خاطرات . مشهد احضار شد

روزانــه ابوعمــار و مــدرس حــوزه  علمیــه 
ـــوم زاهـــدان ـــرای  ،دارالعل ـــار دیگـــر ب ب

چندمین بـار بـه دادگـاه ویـژه روحانیـت 
مشـــهد احضـــار شـــد و ایشـــان بایـــد روز 
 .یکشنبه این هفته در دادگاه حاضر شود

، به گزارش کلمه، دادگـاه ۸۹آبان  ۹در ◀
 ۸در  عبــده تبریــزی، دانشــجو،احســان 

به ریاست قاضـی مقیسـه در دادگـاه  آبان،
وی کـــه یکـــی از . انقـــالب برگـــزار شـــد

 پـس از انتخابـات جنبش مـردمزندانیان 
ده  .، محسوب می شـودخرداد ۲۲قالبی 

ماه قبل و هنگـام بازگشـت از انگلسـتان، 
کشور محل تحصیلش، در فرودگـاه بـین 

زندان اوین المللی امام بازداشت و روانه 
 .شد
ـــان   ۹در ◀ ـــین  ،۸۹آب ـــزارش کمپ ـــه گ ب

ـــران، در  بین ـــوق بشـــر در ای ـــی حق الملل
نفــر بــه اتهــام  ۲۳ ،مهرمــاه ســال جــاری

در » حمـــل و نگهـــداری مـــواد مخـــدر«
. اند زندان وکیل آباد مشـهد اعـدام شـده

به گـزارش وبسـایت رسـمی ایـن سـازمان 
ها در مـاه  مدافع حقوق بشر، ایـن اعـدام

. نـدگرفتـه ا انجـامدو نوبت گذشته و در 
ـــــاه،  ۱۳در روز  ـــــر و در  ۱۳مهرم  ۲۰نف

به صورت «نفر در این زندان  ۱۰مهرماه 
اعــدام » گروهــی و بــدون اعــالم قبلــی

 .اند شده
نیوز،  به گزارش دانشجو ،۸۹آبان  ۹در  ◀

دانشجوی دانشگاه صـنعتی  ،کاوه دانشور
ــــد  ــــام فرازمن ــــل و بهن ــــیروانی باب نوش

زندران بـا دریافـت دانشجوی دانشگاه ما
دانشـجوی  ۵حکم اخراج خود به جمـع 

. اخراجی دیگر این دو دانشـگاه پیوسـتند
عمـــاد بهـــاور، اشـــکان ذهابیـــان، ســـارا 
ــژاد و ایمــان  خــادمی، ســیاوش ســلیمی ن

 -فعـالین سیاسـیاز دیگـر نفـر  ۵صدیقی 
دانشجویی این دو دانشگاه می باشند که 

حکم اخـراج خـود را  ۸۹از ابتدای سال 
 .فت نموده انددریا

  

 یم و اتحاد مردمژتجزیه ر
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  
در واقـع، . را داشتند" ماورای بحار"

هــر دو کشــور پــیش از آنکــه نفــت بــه 
صــورت مــاده ای مهــم و حســاس در 
ـــــت  ـــــاطق نف ـــــامالً درمن ـــــد، ک آی

در . را  داشــتند" مــاورای بحــار"خیــز
واقع هر دو کشور پیش از آنکـه نفـت 

صــورت مــاده ای مهــم و حســاس بــه 
درآیـد، در منـاطق نفـت خیـز، کـامالً 

انگلســــتان : مســــتقر شــــده بودنــــد
درخاورمیانـــــه و ایـــــالت متحـــــده 

ــب ــه کارائی ــالت متحــده . درمنطق ای
ـــه  ـــین از صـــنعت نفـــت رو ب همیچن
گسترش و شکوفائی برخوردار بود که 

  .بیش از نیاز داخلی تولید می کرد
ــ ــا، شــرکتهای آمریک ائی و گذشــته از اینه

. انگلیسی، فرمانروای دنیای نفت بودنـد
پنج شرکت از هفت شـرکت بـین المللـی 

ــده ــواهران( عم ــت خ ــه هف ــروف  ب ) مع
بزرگترین شرکت های نفتی امـروزایالت 

، )(EXXONمتحـــــده یعنـــــی اکســـــون 
 (TEXACO)، تگزاکــو(MOBIL)موبیــل

، و دو شـرکت   (CHEVRON)و شـورون
ــد  « گــر چــه ( دیگــر هــم انگلیســی بودن

همـانطور کـه از اسـمش » یال داچ شلرو
ــز  ــد را نی ــافع دولــت هلن ــدا اســت، من پی

در مقابل، شـرکت هـای ). تأمین  می کرد
آلمانی و ژاپنی سهم مهم حتی نفـوذی در 

  .بازار بین المللی نداشتند
جنگ جهانی دوم، اهمیـت واقعـی نفـت 
را در جنگهــای مــدرن آشــکار ســاخت و 
ـــاری،  ـــتیهای  ب ـــی، کش ـــتیهای جنگ کش

هــا، هواپیماهــا، نفربرهــای ارتشــی و تانک
زیردریائیها نقش مهمـی در جنـگ بـازی 

ایاالت متحده عـالوه بـر کنتـرل . کردند
بخش اعظم تولید نفت جهان، در زمینـه  
آماده  کـردن فـرآورده هـای نفتـی بـرای 
مصارف نظامی، از جملـه سـاخت بنـزین 
هواپیمــا و انــواع روغنهــای مخصــوص 

ران جلــوتر بــرای موتورهواپیمــا، از دیگــ
درمقابل دسترسی نداشـتن آلمـان و . بود

ژاپن بـه منبـع نفـت؛ ازجملـه علـل مهـم 
  .شکست آنها  شد

دوابرقدرتی که پس ازجنگ جهـانی دوم  
ســربرآوردند، کشــورهایی صــنعتی بودنــد 
. که منابع نفتـی بزرگـی دراختیارداشـتند

همچنـــین ) آمریکـــا و روســـیه شـــوروی (
اد هـم کشورهائی بودند که بـه مقـدار زیـ

بــه . ذغــال ســنگ وهــم نفــت داشــتند
عالوه، شرکت های نفتی ایـاالت متحـده 
در تمام مناطق بزرگ نفت خیز خارج از 
اتحاد شوروی جـای پـای محکمـی یافتـه 

  ».بودند
ــــه علــــت اهمیــــت اســــتراتژیکی ... « ب

واقتصادی نفت، دولتهای بزرگ صـنعتی 
ــه  ــت خــود روی بازارتکی ــه نف ــرای تهی ب

ــد ــرده ان ــارج از . نک ــاالت متحــده، خ ای
اهمیت نظامی نفت مدتها قبل از اهمیت 

ــا ســال . تجــاری آن آشــکار شــد ــًا ت تقریب
، نفــت دراروپــا و ژاپــن یــک مــاده ۱۹۳۸

بــه حســا ب مــی آمــد و  ۲ســوختی درجــه 
ـــورد  ـــل م ـــل و نق ـــه حم ـــتر در زمین بیش

درآن زمـان نفـت فقـط ده . استفاده  بود
در صد کل انرژی مصـرفی را تشـکیل مـی 

  .داد
نفت در زمینه های نظامی بود که  کاربرد

ــه حرکــت  ــر ب ــا زودت باعــث شــده بریتانی
درآید و منابع خاورمیانه را تحت کنتـرل 

وینســـــــتون  ۱۹۱۴در ســـــــال  . درآورد
ــــرد اول  ــــع ل ــــه در آن موق ــــل ک چرچی
دریــاداری بــود، دولــت را قــانع کــرد کــه 

ــیس   ــران و انگل ــت ای ــرکت نف ــرل ش کنت
بـا . را بدست گیـرد)  APOC( معروف به

کنتـــرل شـــرکت نفـــت ایـــران انگلـــیس 
بریتانیا امتیـاز بهـره بـرداری از منـابع در 
ــه دســت آورد و  ــران  را ب ــاط ای ــتر نق بیش

) ( TPCکنتـــرل شـــرکت نفـــت ترکیـــه 
امتیــازات قابــل تــوجهی در قســمتهائی از 

نصـیب ) عـراق بعـد( امپراطوری عثمانی 
ــاخت ــور س ــا . آن کش ــع، دولته از آن موق

ی وابسـته بـه شرکتهای ملی و یـا شـرکتها
دولت را برای دسترسـی حتمـی بـه نفـت 

  )  ۱۶(» . مورد استفاده قرار داده اند

ـــش  نفـــت در کشـــورهای    نق
ـــه در خـــدمت ســـرمایه  خاورمیان

  داری جهانی و چند ملیتی ها
    

ابوالحسن بنـی صـدر در کتـاب نفـت و     
نفـت « : سـلطه بـر ایـن عقیـده اسـت کـه

ن درخدمت سرمایه داری عامل ثبـات ایـ
نظام گشـته و بـه سـرمایه هـا امکـان داده 
است، با انتقال از رشته ای به رشته دیگر 
و از کشــوری بــه کشــور دیگــر، بــه پخــش 
ســرمایه هــا در سراســر جهــان بپــردازد و 
جهــان را قلمــرو تــرک تازیهــای خــویش 

امروز شرکتهای چند ملیتی، تولید . سازد
ــانی را  ــروی انس ــرمایه و نی و مصــرف و س

ن تحت سلطه خود، چنان درسراسر جها
پخش کـرده انـد کـه عمـالً سـرمایه هـای 
متعلــق بــدیگران در دســت آنهــا و بســود 

درحقیت رشد سـرمایه . آنها بکار می افتد
داری موکول به تـامین هـدفهای اساسـی 
زیراست که جزو اهداف شـرکتهای چنـد 

  :ملیتی است
جـــور کـــردن مخـــارج کشـــورهای   -۱

 .بازار مختلف متناسب بانیازهای  توسعه
جانشین کـردن توقعـات رشـد خـود  –  ۲

بجـای توقعـات رشـد مسـقل ملتهــا از راه  
ــی  ــد داخل ــای  تولی ــاندن واردات بج نش
ــــه محــــور  ــــدیل  واردات مــــذکور ب وتب

 .فعالیتهای اقتصادی
سلب اختیـار کشـورهای نفـت خیـز   - ۳

در اداره میزان تولید، نوع تولید و منابع 
 .ثروت

جهــــان پخــــش تولیــــد در سراســــر  – ۴
ـــروی   ـــابع و نی بطوریکـــه اســـتفاده از من
انســانی وســرمایه هــای هــر کشــور، بســود 
چند ملیتی ها، بحـد اکثـر برسـد و تـاثیر 
ـــرات سیاســـی در تحـــول تولیـــد و  تغیی

  .مصرف به صفرمیل می کند
از بین بردن مبانی اقتصـاد مسـتقل و  – ۵

نابود کردن امکانات بازگشت به استقالل 
طرفی با تشـدید  از: اقتصادی از دو طرف

تضاد میان انسان و اقتصادی کـه هـر روز 
ــد و از طــرف  ــانگی میگرای ــه بیگ ــتر ب بیش
ــرار و قاعــده  ــا تخریــب از روی ق دیگــر ب

  .انسان و طبیعت
حفــــظ و کامــــل کــــردن اختیــــار  – ۶

ـــازار و در  انحصـــاری  ســـرمایه، فـــن و ب
نتیجـــه اداره فعالیتهـــای اقتصـــادی  در 

  ).در حال و آینده( همه جا
افزایش ضـریب وابسـتگی کشـورهای  – ۷

جهان به مادر شهر و بـه خـود ایـن چنـد 
  )  ۱۷(ملیتی

بنی صدر  وابستگی بودجه  کشور بـه در    
آمدهای  نفتی را عملی مخرب می داند و 

حرکات انتقالی غیر مستقیم «در رابطه با 
کـه ازراه واردات کـاال » درآمدهای نفتی 

 انجــام مــی گیــرد و براقتصــاد کشــورهای
نفت خیـز اثراتـی  بمراتـب مخـرب تـر از 
اثرات حرکات انتقالی مستقیم می گـذارد 

  :می گوید
در حقیقـــت خـــرج درآمـــدهای نفـــت « 

ــد  ــدرت خری ــت، ق بصــورت بودجــه دول
و واردات، . ... عظیمــی بوجــود مــی آورد

محلی برای تولید داخلی نمـی گذارنـد و 
هر زمان بیشتر ازگذشته اقتصـاد کشـوررا 

وجـز بـرای رشـته هـای  متالشی می کنند
ادغام شده آن، امکـان حیـات بـاقی نمـی 

بطوریکــه مجمــوع رشــته هــای . گذارنــد
در . اقتصادی کشـور را خـارجی مـی کننـد

حقیقت مسابقه قـدرت خریـد و واردات، 
جز با افزایش در آمدهای نفتـی یـا بهتـر، 
» .افزایش تولید نفت قابـل ادامـه نیسـت

)۱۸  (  
خودکامــه بــدیگر ســخن، در دولتهــای     

ـــوی و دولـــت  ـــران، نظیردولـــت پهل ای
مافیائی والیت فقیه، کلیـه فعالیـت هـای 
اقتصــادی  بــر حـــول صــادرات نفـــت و 
. واردات عمدتاً مصرفی انجام مـی گیرنـد

گسترش بازار داللی و سودا گری ازطریق 
مکانیزمهــــای مــــالی سیســــتم بــــانکی و 
دراختیــار داشــتن بازرگــانی خــارجی وبــا 

. میسر مـی شـودتحمیل فرهنگ مصرف، 
اقتصــاددان  ۵۵در نامــه ای کــه بــیش از

مطـــرح کشـــور کـــه همگـــی از اســـاتید 
های معتبــر ایــران هســتند، در  دانشــگاه

، بــه احمــدی نــژاد ۲۱/۳/۱۳۸۶تــاریخ 
سـیل « نوشتند، به او هشدار داده اند کـه

واردات محصــوالت كشــاورزی و صــنعتی 

آسیب جدی بر فعالیتهای تولیدی كشـور 
لیـــد كننـــدگان داخلـــی تو. كنـــد وارد می

تحــت فشــار واردات کاالهــای مصــرفی 
ــه  ــا ب ــی و ی ــه از مجــاری گمرك ــتند ك هس

ولـی دولـت . شـود صورت قاچاق وارد می
بدون توجه به عامل مهم آن که نـرخ ارز 
رســمی ثابــت بــه همــراه تــورم دو رقمــی 

های فرهنگـی  است، بیشتر در پی توصـیه
بــه مــردم بــرای خریــد کاالهــای داخلــی 

اده از نــرخ لنگــر اســمی ارز اســتف. اســت
برای مقابله با تورم زمانی موجه است كه 
دولــــت، همزمــــان، از طریــــق اعمــــال 
ــر  ــوثر ب ــالی عوامــل م ــولی و م سیاســت پ

ـــر ایـــن . نقـــدینگی را مهـــار كنـــد در غی
ــالی  ــولی و م ــب سیاســت پ صــورت، تعقی
انبساطی در کنار توسل به لنگر نـرخ ارز، 
زمینه ساز ورشکسـتگی واحـدهای تولیـد 
کننــده کاالهــای قابــل مبادلــه و گســترش 

هــای تولیــد کننــده کاالهــای غیــر  بخش
  » ).بیماری هلندی( قابل مبادله است 

درنظــام هـــای خودکامــه واســـتبدادی، 
اکثریت مردم طرزفکری را می یابند کـه  
نفـــع شخصـــی را مقـــدم بـــر همـــه چیـــز 

این نوع طرزفکـر در پـی خریـد . میداند
ــــرین ــــرفته ت ــــرین، پیش ــــت ت ــــا کیفی  ب

در حـــال . وارزانتـــرین کاالهـــا مـــی رود
حاضــر، دارنــدگان ایــن طــرز فکربــراین 
باورند کـه کـاالی خـارجی دارای چنـین 

ــــتند ــــت . خصوصــــیاتی هس ــــد نف درآم
واقتصادی که گردش کارش، بطورعمده، 

ومصـرف گـرا شـدن  برمحورمصرف است
جامعه و اتكـای بـیش از حـد بـه واردات 
ــدید  ــأمین تقاضــای موجــود، تش ــرای ت ب

تگی اقتصادی كشور بـه خـارج مـانع وابس
ازآن می شود که اقتصاد یک سامانه رشـد 

از عواقــب آن، یکــی عقــب . یــاب بگــردد
ماندگی بخش كشاورزی است كه موجـب 
تشدید مهاجرت از روستاها بـه شـهرها و 
ـــی و  ـــك محصـــولی شـــدن اقتصـــاد مل ت
ـــیش از پـــیش محصـــوالت  واردکـــردن ب

بــدین . كشــاورزی و مــواد غــذایی اســت
نفـت نـه تنهـا زمینـه هـای تولیـد  ترتیب،

ــراهم  ــران را ف ــی در ای ــروت مل ــی ث واقع
ــیر  ــه مس ــی را ب ــه اقتصــاد مل ــاورد، بلک نی
. صدور نیروهای محرکه و تالشـی کشـاند

در نظام مافیائی والیت فقیه سیر واردات 
کاالهـــا اجنـــاس بنجـــل چـــین و دیگـــر 

ـــت ـــام آور اس ـــورها سرس ـــع . کش در واق
بـا طـرز  سیاست  اقتصاد ورشکسته ایران 
  . فکر نظام آخوندی اینهمانی دارد

شهر تهران بعنوان نماد به غارت رفتن     
منابع طبیعی جنوب کشور و واپس رفـتن 

ــت ــران اس ــاورزی ای ــدات کش ــن . تولی ای
شهر، تحت دیوانساالری گسترده کشوری 
ـــــازار داللـــــی و  و لشـــــکری فاســـــد و ب
سوداگری،  بسان انگل، بـزرگ و بـزرگ 

تار، کرداروخصوصیات رف.  تر گشته است
اخالقی بخشی از مـردم ایـن شـهرهمانند 
بخشی از مردم دیگر نقـاط ایـران بـدتراز 
دورانی گشته است که محمدعلی فروغی، 

ــروطه،   ــالب مش ــل ازانق ــال قب ــی دوس یک
. مردم  تهران را به تصـویر کشـیده اسـت

خود از کـار و » یادداشتهای روزانه«اودر
مــی  کــردار ایــن مــردم بــه فغــان آمــده و

درحقیقـــت شـــهربدی  شـــده « : نویســـد
شـخص نمـی توانـد حفـظ مراتـب . است

هرنانجیب بی شـرمی بـر . خود را بنماید
. سـید، درویـش، گـدا. انسان مسلط است

آخوند، ازآن طرف تمام مردم  شهر شغل 
: و حرفۀ ایشان منحصر بـه دو کـار شـده 

تمــام کارهــای . یکــی  دزدی  یکــی گــدائی
. شریف اسـت مردم شکلی از این دوشغل

ثــالثی هــم اگــر بخــواهیم بــرای آن پیــدا  
اگر چه آن هـم نـوعی . کنیم غارت گری 

این اواخرجاکشـی هـم از . از دزدی است
  )    ۱۹.(مشاغل  متداول  معزز شده است

ولـــی ذکـــاء الملـــک فروغـــی دراصـــالح  
رفتاروکردارو گفتارمردم براین نظراست 

ــه ــتان خــود «ک ــا اززیردس ــان م اگربزرگ
واهند ومؤاخـذه بکننـد، همـه درستی بخ

فروغـی . »!ایرانی هـا درسـتکارمی شـوند
اکثریـت بزرگـان «خوب می دانسـت کـه 

ومســــئولین دردوران عصــــربی خبــــری 
سپس فسـاد زیـر . فاسد بودند»  قاجاریه،

دستان رضاخان و شـخص رضـا خـان در 
فروغــی . دزدی و غــارتگری، درپــی آمــد

خود یکی ازمعماران استبداد  رضا خـانی  

.  ، شاهد آن وضـعیت ازنزدیـک شـداست
ــاه و  ــا ش ــد رض ــان، محم ــا خ ــد رض فرزن
خــــــــانواده و اطرافیــــــــانش، دردزدی 

ن دوران اوغارتگری، دست کمـی، ازدزد
ـــــتند ـــــوی اول نداش ـــــدنبال آن .  پهل ب

استبدادها فسادپرور، ایـران زمـین دچـار 
رژیمی مافیـائی . بدترین استبدادها گشت

 والیت فقیه بر کشور مسلط شده است که
برخــی از .  ســرانش فاســد وجــانی هســتند

ساله حکومت مافیائی  ۳۰مردم دردوران 
مــذهبی،  دزدی وغــارتگری ســران ایــن 
رژیم را توجیه گر دزدی ورشـوه خـواری 

تا جائیکه دزدی را ارزش . خود کرده اند
ایــن عناصــر دزد و رشــوه .  گردانــده انــد

مـی خواننـد و » زرنگ «خوار را بسیاری 
زرنگ « : آنها می گویند در باره هریک از

آیا  این مـردم !!  » بود و خودش را بست 
و بنیادهــای خــانواده  جامعــه ملــی مــا  
نباید  مسئول و مکلف نفس خود باشند و 
تن به جبرها و ضرورتهای تحمیل شـده، 
ــرای  ــود را ب ــزم خ ــد ع ــا نبای ــد؟ آی ندهن
مبــارزه بـــا ایــن ناهنجاریهـــای مخـــرب 

ــفانه  ــد؟ متأس ــاعی جــزم کنن آنچــه اجتم
ــــــت  ــــــوی ودوران حکوم دردوران پهل

شـــیعه، دربـــین مســـئولین » روحانیـــت«
واکثریــت مــردم وجــود خــارجی نــدارد، 

اخــالق آزادگــی و رعایــت حقــوق ملــی  
 یمـ یادداشتهایش،درادامه  یفروغ. است
ــدنو ــام « : یس ــن وجــود  تم ــاد م ــه اعتق ب

 یـنو عدم صفات حسـنه درا یلهصفات رذ
ــردم  ب ــتربهم ــطه ا یش ــنواس ــه  ی اســت ک

 یـلمـا از رذا یـارانبزرگان و صاحب اخت
ــه حســنات شــا ــوده وب ــوده،  یقمتنفرنب نب

حـــال را داشـــته و  یـــنبلکـــه عکـــس ا
 یرمـــردم چنـــدان تقصـــ یـــنا ین،بنـــابرا

. کـرده انـد یداحاالت را پ ینکه ا دارندن
 یو خوب یقدر که بزرگان ما درست ینهم

 یاصــالح  کلــ یبخواهنــد البتــه  بــزود
 ) ۲۰( » ..خواهد شد

هــا راســت  یرانــیا یــراز« :یــدافزا یمــاو   
است که حاال اکثر متقلبند اما اوًال  چاره 

ازتقلـب  کـار  ینننـدب یکه مـ  یراندارند ز
 یکس یاًثان. یرود تا از درست یم یشبهتر پ

ــانازا ــ یش ــذه نم ــدمت یمؤاخ ــد و خ   یکن
ــا  ازز ــان م ــر بزرگ ــدارد و اگ ــع ن ــرتوق  ی

بخواهنــد و جــدًا   یدســتان خــود درســت
شـوم کـه در  یکنند من ضامن م  اخذهمؤ

هـــا مـــردم  یرانـــیا ۀهمـــ یلـــیمـــدت قل
درباب علـم   ینهمچن. بشوند یدرستکار

  .یرهو کمال و هنر وغ
اگر ایرانیها ازآن عاری هستند به علت     

این است که می بینند این کماالت فایـده 
.  ندارد، بلکـه  مـانع ترقـی و تنـزل  اسـت

هــرکس جــوانی خــود را صــرف تحصــیل 
د از مهـــارت یـــافتن در اخـــاذی و میکنـــ

تقلب و سایر لوازم پیشرفت  کار محـروم 
می ماند وگرسنگی می خورد و نادراتفاق 
می افتد که خوشبخت واقـع شـده ترقـی 

این است کـه کسـی درعقـب  کمـال . کند
نمی رود وبه محض  اینکـه مـردم  ببیننـد 
. کمال قدر داردهمه بـا کمـال مـی شـوند

بعضـی از ملــل   ایرانیهـا مسـتعدند و مثـل
. نیستند کـه بـه زور بایـد آنهـا را آدم کـرد

همین  قدر بدانند  آدم  شدن فایده  دارد 
)   ۲۱(»  .بلکه مضر نیسـت آدم مـی شـوند

بد نیست دراینجـا ازخـاطرات آیرونسـاید 
انگلیســـی، کســـی کـــه  درکودتـــای ســـوم 

نقش مهمـی داشـت، واقعـه  ۱۲۹۹اسفند 
ــ ــل مــردم ب ــودن  و تمای ه ای ازمصــرفی ب

شـرح  ۱۹۲۰کاالهای غربی  را  در سـال 
اسمایس معتقد است که قزاق هـا « : کنم

. علیه افسران خود شورش نخواهند کرد
مازاد پوشاک خود را به نحـوی دلخـواه 

ایرانیهـا در مقابـل اجنـاس . می فروشـیم
. بنجل ما پول خوبی  پرداخت می کننـد

چیزهــایی را کــه در انگلــیس دور ریختــه 
. نقـل و نبـات مـی خرنـدمی شود، ماننـد 

ظــروف  کهنــه، لباســهای  زیــر، هــر نــوع 
پوشاک، تکه پاره هـای پتـو و چیزهـایی 
از این قبیل بـه قیمـت گـزاف  خریـداری 

برای  ( در مقابل انبار تدارکات . می شوند
طنـاب ) جلوگیری از هجـوم خریـداران 

یـک  یهـودی را دیـدم  . کشی شـده اسـت
ـــوه ـــرای انب ـــداراکات ب ـــار ت ـــه در انب  ک

چانـه زدن، . جمعیت سخنرانی مـی کـرد
ــه  ــداول  اســت، ب ــیار مت کــه در شــرق بس

برای چیزهای . هیچوجه دیده نمی شود

بی ارزش روزانه حدود سیصد لیره اسـتر 
اگــر بتــوانم ایــن . لینــک پــول مــی گیــرم

چیزهــــا را در تهــــران بفروشــــیم پــــول 
قـزوین . بیشتری به دسـت خـواهیم آورد

. خواهـد شـد احتماالً با مازاد کال روبرو
ـــران  ـــدادی از افس ـــه تع ـــنم ک فکـــر میک
اونیفورمهـــای کهنـــۀ خـــود را بـــا فـــرش 

 ) ۲۲( ». معاوضه کرده اند
دیگر اینکه، هزینه های نظامی وخریـد    

سالح کشورهای خاورمیانه از کشـورهای 
مســلط از رقــم قابــل تــوجهی بــر خــودار 
اســت و در واقــع کشــورهای، خاورمیانــه 

ظـامی جهـان قربانی اصلی هزینـه هـای ن
می باشـند ودکترلطفیـان شـرح مـی کنـد 

ـــه ـــین «: ک ـــه در ب ـــورهای خاورمیان کش
بزرگتـرین وارد کننـدگان اسـلحه دردنیـا 
قرار دارند واین در حـالی اسـت کـه ایـن 
منطقـــه شـــاهد جنـــگ هـــا، بحرانهـــای 

( بــزرگ و درگیریهــای نظــامی بیشــماری 
ماننــد چهــار جنــگ بــزرگ  اعــراب  و 

،  ۱۹۵۶،  ۱۹۴۸اسـرائیل  در سـال هـای 
و جنـــگ هـــای خلـــیج  ۱۹۷۳و   ۱۹۶۷

ــای  ــال ه ــارس در س ــا  ۱۹۸۰ف ، ۱۹۸۸ت
ـــوده اســـت)  ۲۰۰۳و   ۱۹۹۱ ـــه . ب منطق

میلیون نفری  ۳۸۷خاورمیانه با جمعیت 
دارای نیروهـــای  ۲۰۰۳خـــود در ســـال  

میلیـون نفـر  ۲/  ۵نظامی معـادل حـدود 
البتــه تفــاوت هــائی بــین . بــوده اســت

ــدازه ج ــه در ان ــورهای منطق ــت، کش معی
انــدازه جغرافیــا، در آمــد ســرانه، انــدازه 
ــرگ  نیروهــای مســلح و کیفیــت ســاز و ب

بـه طـور . های نظامی آنها دیده می شـود
 ۷۰۰مثال، بحرین بـا جمعیتـی  کمتـر از 

) صد و شصت و چهارم در دنیا( هزار نفر 
( کیلـو متـر مربـع ۶۶۵و مساحتی معـادل 

دارای در ) با رتبه دویستمین کشور جهان
دالر  ۲۰۰هزارو ۱۹سرانه ای برابر با آمد 

 ۱۱بوده، و تنها از حـدود  ۲۰۰۴در سال 
در . هزار پرسنل نظامی بر خـوردار اسـت

ـــر  ـــت ت ـــا کشـــورهای پرجمعی مقایســـه ب
ــران ــد ای ــه، مانن ــای ( خاورمیان ــا نیروه ب

 ۵۱۵با  ( ، ترکیه )هزار نفری  ۵۲۰مسلح 
 ۴۴۳بـا (  ، مصر )هزار نفر پرسنل نظامی 

هـزار  ۳۱۹بـا (، سـوریه )ظامی هزار نفر ن
با ( ، عربستان سعودی )نفرپرسنل نظامی 

ــــزار نفــــر نیــــروی  نظــــامی  ۲۰۰ ، )ه
هــزار نفــر نیروهــای  ۱۶۲بــا (اســرائیل
دارای ارتـــش هـــای حرفـــه ای، ) مســـلح

 .بزرگتری هستند
انتقال اسلحه یکی ازعـواملی اسـت کـه    

به نظامی گرایی خاورمیانـه کمـک کـرده 
ال جنـگ افزارهـای فروش و انتقـ. است

متعارف و پیشـرفته بـه کشـورهای منطقـه 
در زمان ادامه پیـدا کـرده اسـت کـه ایـن 
سالح ها در جنگ های بـین کشـورها یـا 
در جنگ هـای داخلـی بـه طـور گسـترده 
ای، حتـــی در شـــرایطی بـــرای  ســـرکوب 
خواسته های قانونی مردم از سوی رژیـم 

شـرم . های غیر مردمی به کار رفتـه اسـت
کــه در قــرن بیســت و یکــم نیــز  آور اســت

قدرت های بزرگ و از همه  بیشتر روسیه 
و آمریکا به دالئل اقتصادی و سیاسـی بـه 

 .فروش اسلحه ادامه می دهند
  ، ۲۰۰۳ – ۲۰۰۷دردوره پنج ساله    

انتقــال  یدر صــد ازســالح هــا ۲۲حــدود
. یرشدسرارز یانهدر جهان به خاورم یافته

ولــه،  چــهیبنــا بــر گــزارش دو)      ۲۳(»  
صلح هند اعالم کـرده  یها مرکز پژوهش

بودجـه را در  یشـترینب یانـهخاورم: است
. کنـد یم ینـههز یامـور نظـام یجهان برا

 یها سال ینب ینههز یناز ا یخسارت ناش
ـــا  ۱۹۹۱ ـــه  ۲۰۱۰ت ـــونتر ۱۲ب دالر  یلی

 .است یدهرس
صـــــلح هنـــــد  یهـــــا مرکـــــز پژوهش   
را تحـــت عنـــوان  یگزارشـــ) یتفورســـا(

 »یانـــــهدر خاورم یـــــریگدر ینـــــههز«
 یها خسـارت یزانکه در آن م کردهمنتشر

هــا  جنگ یو انســان یاجتمــاع ی،اقتصــاد
  مبلغ با  ینشده و ا یبررس یانهخاورم در
 یبرقـرار یشـده بـرا  صـرف های ینههز   

  .صلح مقایسه شده است
صفحه  ۱۷۷این گزارش که در ده فصل و 

تنظیم شده توسط پژوهشگران هندی به 
ـــند ـــت س ـــاس ریاس ـــلیکار و الم یپ ویس

ــاللی نوشــته شــده و، در آن،  ــه فوته هزین
  اقتصادی، نظامی، طبیعی،  های

    14در صفحه      
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

سیاسـی تـنش درخاورمیانـه و اجتماعی و 
  . محاسبه شده اند)   ؟(های  هزینه

ان در در این گزارش آمده است که بحـر  
تـا  ۱۹۹۱های  خاورمیانه تنهـا بـین سـال

باعــث بــه وجــود آمــدن خســارتی  ۲۰۱۰
تریلیـون دالر شـده  ۱۲اقتصادی بالغ بر 

  .است
بنا بر این تحقیق، خاورمیانـه بیشـترین    

هزینه را در جهـان بـرای مسـلح شـدن و 
ــن  ســاخت ســالح پرداخــت می ــد و ای کن

ــا را  ــه ه ــی  توج ــه خصــوص وقت ــغ ب مبل
کنـد کـه تولیـد  د جلـب میبتمامه به خـو

های دفـاعی و  داخلی کشورها را با هزینـه
تعداد قربانیان و افـراد شـاغل در قلمـرو 

  .نظامی و ارتشی مقایسه کنیم
محققـــان هنـــدی اعـــالم کردنـــد کـــه     

ـــرای  ـــه بیشـــترین بودجـــه را ب خاورمیان
کنــد بطوریکــه  مســائل نظــامی هزینــه می

شش درصد از کل تولید داخلـی در سـال 
را برای تامین سالح و سـاخت آن  ۲۰۰۵

امــا آنچــه بــر )  ۲۴. ( هزینــه کــرده اســت
تحقیــق محققــان هنــدی بایــد افــزود تــا 

  :نقش نفت نیک شناخته شود، اینست
نفــت نیــروی محرکــه « بــدین ترتیــب،     

ای شد که در اقتصادهای مسلط، امکـان 
بکــار گــرفتن نیروهــای محرکــه دیگــر را 
ـــ د، بـــیش از آنچـــه در تصـــور مـــی گنجی

از ایــن رو، پیــدایش نفــت و . افــزایش داد
بکـــار رفتــــنش را در اقتصـــاد، انقــــالب 

در برابر، در اقتصادهای . انرژتیک گفتند
زیر سلطه نفتـی، نیـروی محرکـه ای شـد 
که، امکان بکار بردن نیروهای محرکه را 
به حداقل و امکان تخریب این نیروها را 

هزینـه هـای نظـامی و . به حداکثر رساند
تریلیــون دالر  ۱۲و جنگهــائی کــه  اداری

زیان ببار آوردند، بدون درآمدهای نفتـی 
ــد  ــیله تولی ــه ســوخت و وس و نفــت بمثاب

  ».برق، ممکن نمی شد
الـــول ســـاتن نویســـنده انگلیســـی در   

« : کتاب نفت ایران اذعـان مـی کنـد کـه
شــرکت نفــت انگلــیس و ایــران تجســم و 

این . خالصه ای از دخالت بیگانگان بود
یکی از بزرگتـرین منـابع و ثـروت  مؤسسه

ــار داشــت و از آن بهــر  ــران را در  اختی ای
برداری می کرد و در ازای میلیونها کـه از 
کشورمی برد مبلـغ نـاچیز بـه دولـت مـی 

با چنان استقاللی رفتار مـی کـرد کـه . داد
دولت ایران از هیچ رئیس ایل وقبیله ای 
. هر قدرهم مقتدر  بودتحمل نمـی نمـود

فتار با ایرانیـان از عـالی و دانـی در طرز ر
ــرای  ــان نخــوتی نشــان مــی داد کــه ب چن
نژادی کـه بـیش از هـر وقـت بـه عظمـت 
گذشــتۀ خــود فخــر مــی کــرد و بــه آینــدۀ 
درخشان خود اعتماد داشت قابل تحمل 

  )  ۲۵. ( نوبد
بعــد از ...«ابوالفضــل لســانی مــی گویــد 

ـــده ای از  ـــی دوم ع ـــین الملل ـــگ ب جن
ــــ ــــاران ایران ــــه نگ ــــرف روزنام ی از ط

اطالعات وزارت خارجه انگلستان برای 
مشـــاهده اوضـــاع اجتمـــاعی و صـــنعتی 
انگلســتان بــآن کشــور دعــوت شــدند، 
درمصـــاحبه ای بـــین روزنامـــه نگـــاران 
ایرانی با مسـتربوین وزیرخارجـه  دولـت 
انگلستان وبـا لیـدردوم حـزب کـارگرآن 
ــــا حضــــورآقای تقــــی زاده  مملکــــت ب

لیـل سفیرکبیرایران بعمـل آمـد آقـای خ
ــا لحــن  ــه رهبرب ــده روزنام ــی نماین ملک
بسیارشــدید ازدســتگاه حاکمــه ایــران و 
... فسادها و دزدی ها وهرج ومرج هـا و

ــت  ــه دول ــوان اینک ــوده و بعن ــاد نم انتق
ــــام  ــــس تم ــــتان موجــــد و مؤس انگلس
خرابکاری ها  درخاورمیانه ومخصوصـاً 
در ایران می باشد بـا تاثرشـدید بـوین را 

  :طرف خطاب قرارداده وگفت
شما ازجـان مـا چـه مـی خواهیـد چـرا « 

نمی گذارید مردم این کشور روی آسـایش 
بــه بیننــد؟ چــرا ایــن بانــدهای  فاســد 
وسیاهکاررا تقویت مـی کنیـد؟ چـرا نمـی 
ــد  ــی وعالقمن ــک حکومــت مل ــد ی گذاری
ودلسـوزبحال ملــت ایــران تشــکیل گــردد 
وچرا هرروزشکاف بین حکومتهـا وملـت 

از ... چـرا را زیادترمی کنید چرا و چـرا و
  »جان ما چه می خواهید؟

مستربوین درقبال تمـام ایـن اعتراضـات  
ــــردی  ــــا خونس ــــبانیت ب ــــدی وعص وتن
مخصوص انگلیسیها ولبخند ملیح رجال 
سیاسی آن کشوربا کمال سـادگی وواضـح 

ــن ســئواالت  ازجــان «درجــواب همــه ای
فقط  یک کلمه را سه » ماچه می خواهید

 –یـل او –اویـل : مرتبه تکرارکرد و گفـت
  . اویل

  )   ۲۶( نفت  –نفت  –یعنی نفت 
  

   امتیاز دارسی
  

 ۸درتــاریخ « : مصــطفی علــم مــی نویســد
درست یکمـاه بعـد از قتـل (  ۱۸۹۶ژوئن 

مظفـر ( پسرشـاه مقتـول) ناصرالدین شاه
درتهـران تاجگـذاری کـرد و ) الدین شـاه

کمــا بــیش ماننــد پــدرش، بــه فرمــانروائی 
  . ادامه داد

ســـقوط نـــاچیز ایـــن حـــوادث جزیـــک  
وموقت در ارزش سهام، تاثیری در وضـع 
شاهنشاهی نگذارد و برپایه های آن لرزه 

بانک حقـوق معـدنی خـود را . نینداخت
هــزار لیــره  ۱۵۰ازامتیــاز نامــه دربرابــر

اســترلینک بــه مؤسســه جدیــدی بــه نــام 
بانک ایرانی حقوق معـدنی فروخـت کـه 

جرج رویتر، پس بارون رویترعضـوهیئت  
مؤسسه دراکتشافات نفتـی . ودمدیره آن ب

خود ناکام ماد ومدت امتیازنامـه، کـه در 
آن مقررشده بود ظرف  ده سـال بایـد بـه 
صــورت انتفــاعی درآیــد و ســود داشــته 

  . به پایان رسید ۱۸۹۹باشد، درسال 
دراین میان یک هیئـت علمـی فرانسـوی  

به ریاست ژاک مردگان بـه ایـران آمـد و 
ـــت  تصـــاد ـــن هیئ ـــین شناســـان ای فاً زم

درشــمال غربــی » چــاه ســرخ« درناحیــه 
کشــور، نزدیــک مــرز ترکیــه، بــه رگــه ای 

آنها درسـال . طبیعی از نفت دست یافتند
پــس ازیــک بررســی کامــل ازمحــل  ۱۸۹۲

گــزارش مثبتــی ازاحتمــال وجــود منــابع 
نفت درمنطقـه تهیـه کـرده و آنـرا دریـک 
نشــریه فرانســوی بــه نــام ســالنامه معــادن 

ببعـد گزارشـهای  درسـالها. انتشار دادنـد
دیگری که توسط هیئت مرگان تهیه شده 

ــود ــب . ب ــه ترکی ــت از آن داشــت ک حکای
زمین شناسی  منطقـه، وجـود نفـت را در 

  .آن ناحیه تأیید میکند
این گزارش، یک ارمنی به نام کتـابچی را 
که مدیر کل کمرکات ایـران بـود تشـویق 
کردکه امتیـازحقوق انحصـاری اکتشـاف 

رسراسرکشوربدسـت واستخراج نفت را د
اوســـپس بـــه پـــاریس رفـــت وبـــا . آورد

ســــــــــــــرهنری درومونــــــــــــــدولف، 
وزیرمختارپیشــــین انگلــــیس درتهــــران 
تماس گرفت وازاو بـرای معرفـی سـرمایه 
گذاران انگلیسی که ممکن بـود مایـل بـه 
ــند،  ــران باش ــت ای ــذاری درنف ــرمایه گ س

ــام . کمــک خواســت ــه ویلی ــف او را ب ول
 ناکس دارسی، فرزند یـک وکیـل دعـاوی

ایرلنــــدی کــــه ازکاراســــتخراج طــــال 
. دراسترالیا پولدارشـده بـود معرفـی کـرد

ادوارد کـــوت، نماینـــده پیشـــین رویتـــر، 
اینک به عنوان نماینده کتابچی خـان بـه 
ــدان  ــرای کارمن ــد و او ب ــزام ش ــدن اع لن
دارسی کشفیات زمین شناسـان فرانسـوی 

. آنگاه عازم ایـران گردیـد. را تشریح کرد
ازایران گـزارش مثبتـی در بازگشت ....  و 

ازامکــــان وجــــود نفــــت در اســــتانهای 
کرمانشاه وخوزستان داد که این گزارش 
. چرخهای عملیـات را بـه گـردش درآورد

 ۱۲  -۱۰، پـس ازتشـکیل ۱۹۰۱درژانویه 

جلســه در پــاریس و لنــدن میــان دارســی، 
کتابچی خـان، ولـف و کـوت، هـر چهـار 
تن برسرمیزان سـهم خـود ازمنـافعی کـه 

شف نفـت درایـران بـه دسـت درصورت ک
خواهد آمد توافق کردند، به شـرط آنکـه 

هــیچ . امتیــاز قــانونی الزم بــه دســت آیــد
کدام از آن چهار تن، آن موقع پیش بینی 
نمی کردند عواید حاصله از امتیاز تا چـه 

دارسـی « حد هنگفت خواهدبود، و جـز
ـــرای خـــود »  ـــهم را ب ـــترین س ـــه بیش ک

بودنـد خواسته بود، بعدًا همگی متأسـف 
چــرا بــه قبــول چنــین ســهام کــوچکی  

  .رضایت داده اند
دارســــی، قبــــل ازآنکــــه از پشــــتیبانی  

دیپلماتیک دولت متبوع خویش مطمئن 
هیچ اقدامی نکرد و پس از آنکـه از . شود

این بابت خیالش راحت شد، شخصی بـه 
ـــی  ـــرعموی یک ـــاریوت پس ـــرد م ـــام آلف ن
ازمشاوران خویش  را بعنوان نماینده اش 

ــرا ــرددر ته ــی ک ــه . ن معرف وزارت خارج
انگلیس به ماریوت نامـه ای داد کـه طـی 
آن ازســــــــــــــــــــــــــــرآرتورهاردینگ 
وزیرمختارخویش درتهران خواسـته بـود 
او را کمک کنـد، و بـه ایـن طریـق دولـت 

معـذالک . انگلیس درمـاجرا متعهـد شـد
کار واقعی برای باز کردن راه در تهـران، 
بازبه عهده کتابچی خـان بـود و او بـرای 

ام این منظور راهی کامالً واقع بینانـه انج
به این معنی کـه پشـتیبانی . درپیش گرفت

تمام وزرای اصلی و درباریان متنفـذ شـاه 
را بدست آورد و در ایـن رهگـذر حتـی از 
چرب کردن سبیل پیشخدمت مخصـوص 
شـاه، کـه صــبح هـا مـأمور آوردن قهــوه و 
قلیان صبحانۀ اعلیحضرت بود نیز خـود 

  !.داری نکرد
بــا  ۱۹۰۱بچی خــان در آوریــل ســال کتــا

« علی اصغر امین السلطان، نخست وزیـر
» صدراعظم ومحرم خاصـه اعلیحضـرت

مالقات کـرد و پـیش نـویس قـراردادی را 
که در لندن تهیه شده بود با وی درمیـان 

هاردینــگ وزیرمختــارانگلیس . گذاشــت
نیــز چنــد جلســه بــا نخســت وزیرمالقــات 
ـــرکت  ـــا  ش ـــت ب ـــت و از وی خواس داش

تشـــــاف و اســـــتخراج نفـــــت کــــــه اک
درسراسرکشــور تکیــه داشــت بــه صــورت 
قــانونی وانحصــاری قــدرت عمــل داشــته 
باشد و درعوض دولـت ایـران بـه عنـوان 

درصد ازمنافع خـالص را  ۱۰حق االمتیاز
در صــــد  نیزبعنــــوان  ۵دریافــــت دارد و

  .مالیات بر صادرات نفت بگیرد
پس ازآنکه کتابچی خـان قـول پرداخـت 

ی را بــه نخســت وزیــر و رشــوه هــای کالنــ
مقامات دیگر ایرانـی داد، و بخشـی از آن 
ــی الحســاب پرداخــت،  ــدًا و عل ــز نق را نی
پیش نویس قـرارداد، تقـدیم مظفرالـدین 

شــاه اعــالم  ۱۹۰۱مــه  ۲۰روز.  شــاه شــد
کرد بـا قـرار داد موافقـت نخواهـد کـرد 

هزارلیره نقدًا بعنـوان پـیش  ۴۰مگرآنکه 
ســهم بعــالوه . پرداخــت، پرداخــت شــود

درصــد  ۱۶ایــران ازدرآمــد خــالص بایــد 
در صــدی کــه در قــرار داد  ۱۰باشــد، نــه 

مظفرالـدین شـاه پـس از . ذکر شده است
اعالم نظریات خود، به قصد شـکارتهران 

درایـــن میـــان، امـــین » .را تـــرک گفـــت
ــه گرفــت کــه نگــران  الســلطان هــم بهان
مخالفت روسیه با چنـین امتیـازی اسـت 

پرداخت پنج ولی  کتابچی خان با وعده 
هزار لیـره دیگربـه عنـوان هدیـه، سـروته 

ایـن مبلـغ و همچنـین . قضیه را هم آورد
ـــه مـــورد  پرداحتهـــای دیگـــردراین زمین
موافقت دارسی قرارگفتـه و بـه مـاریوت، 

اگـر بتـوانی « :نماینده خویش گفتـه بـود
هرراهی پیشنهاد کنی که بـه اعطـای ایـن 
امتیازکمک کنـد، تردیـد نکـن وازجانـب 

  ».یارداری من اخت
فقط یک مانع دیگربود کـه بایسـتی ازسـر 
راه برداشته می شد و آن درخواست شـاه 

درصــد ازکــل منــافع  ۱۶درمــورد مطالبــه 
اما ماریوت بـرای دسـتکاری . خالص بود

ارقــام در پــیش نــویس قــرارداد مشــکل 
او خیلـی سـاده پیشـنهاد . مهمی  نداشـت

درصد به شانزده در  ۱۰شاه یعنی افزایش 
درصــد  ۵قبــول کــرد ودرعــوضصــد را 

ــویس  مالیــات صــادرات را، کــه درپــیش ن
اصــلی خودشــان پیشــنهاد کــرده بودنــد، 

 ۲۸روز. ازپیش نویس قرار داد حذف کرد
ماه مه شاه قرارداد امتیازنامـه را ازطـرف 
ــه نماینــدگی از  دولــت خــود و مــاریوت ب

بــه موجــب . طــرف دارســی امضــا کردنــد

ـــت را  ـــفیه نف ـــتخراج و تص ـــرارداد اس ق
سراسرایران، بجزپنج ایالت شمالی که در

ــاحب  ــه ص ــد، ب ــیه بودن ــا روس ــم مرزب ه
اجــازه داده شــد ازتمــام ) دارســی (امتیــاز

زمینهای لم یزرعی  که متعلـق بـه دولـت 
است، وممکـن اسـت مـورد اسـتفاده وی 
قرارگیـــرد، بـــدون پرداخـــت هرگونـــه 
مالیـــات و عوارضـــی اســـتفاده کنـــد و آن 

ــرد ــار گی ــی را دراختی ــردن  وارد. اراض ک
وسایل و ابزار و آالت الزم برای  فعالیـت 
ــــین صــــدورنفت  ــــی وهمچن هــــای نفت
وهرگونــه محصــوالت نفتــی از پرداخــت 
هرگونه مالیات و عوارض گمرکـی  معـاف 

  .شناخته شد
صاحب امتیازهمچنین می توانسـت یـک 
یا چند کمپانی دیگر، غیرازخـود را بـرای 
همکاری واردعمل کند، یا تشـکیل دهـد، 

نکه قبًال وضع وموقعیت ومکان به شرط آ
ـــران  کمپـــانی هـــا را بـــاطالع دولـــت ای

قرار شد اگر قرار داد لغو نشـود، . برساند
ــاریخ  ــانی ظــرف دو ســال ازت ــین کمپ اول

ــره داری ،  ــدًا و  ۲۰به ــره نق ــزار لی  ۲۰ه
هزار لیره از  سـهام شـرکت، کـه وجـه آن 
تأدیه شده باشد، به دولـت ایـران تسـلیم 

 ۱۶تیازبایســتی البتــه صــاحب  ام. شــود
درصــد از کــل منــافع حاصــله را ازمنــافع 
هرشرکت یا شرکتهای دیگری که تاسیس 
ــردازد ــران بپ ــه دولــت ای ــز، ب . میکنــد  نی

ــده ای  ــی توانســت نماین ــران م ــت ای دول
معرفی کند تا با مدیر شرکت ویـا کمپـانی 
هــای دیگــری کــه قراربــود تشــکیل شــود، 

نماینـده یـا کمیسـرمذکور . مشاوره نمایـد
ی نظــــارت درکارشــــرکت داشــــته نــــوع

ودرمــوارد مقتضــی والزم درحفــظ منــافع 
به موجـب  قـرار . دولت ایران می کوشید

ســال ( ســاله  ۶۰داد، در انقضــای مــدت 
تمــام دارائیهــای شــرکت، بــدون )  ۱۹۶۱

پرداخت هـیچ گونـه عوارضـی بـه تملـک 
ـــد ـــران درمـــی آی اختالفـــات . دولـــت ای

نفــری  ۲طــرفین بایســتی بــه یــک کمیتــه 
ازدو  حکم یکی به انتخـاب ایـران مرکب 

ودیگری بـه انتخـاب شـرکت ارجـاع مـی 
ــی  ــالثی را م ــخص ث ــن دو نفرش ــد و ای ش
توانســتند بــه عنــوان ســر حکــم  یــا حکــم 

نکتــــه شــــگفت . نهــــائی تعیــــین کننــــد
انگیــزدراین اســت  کــه دولــت ایــران بــه 
ــا کمیســر نفــت خــود،  ــده ی ــوان نماین عن

یعنی همـان ! کتابچی خان را معرفی کرد
ی که فعاالنـه بـرای دارسـی کـارمی شخص

کرد تـا امتیازنفـت را بـرای او  بـه دسـت 
آورد،و دارسی  هم پادشـش را بـا اعطـای  
ــود ــه ب ــهام شــرکت پرداخت : بخشــی از س

دراواخر ژوئن که دارسی امتیاز نامه امضا 
شده توسط مظفرالـدین شـاه را دریافـت 
داشت به لرد لنسداون وزیرخارجه وقـت 

  : تبریتانیا چنین نوش
مایلم صمیمانه ترین تشـکرات خـویش « 

ــه خــاطر  ــرد معظــم، ب ــه حضــورآن ل را ب
خدماتی که برایم انجام داده آیـد تقـدیم 

من امیداوارم این سرمایه گـذاری ... کنم
به نفع بازرگانی بریتانیـا و نفـوذ بریتانیـا 

ــورایران باشــد ــه خــود . در کش ــرو ب از این
جسارت داده می خواهم تقاضـای ادامـه 

ومساعدت دولت اعلیحضـرت را  حمایت
نموده، وامیداوارباشم درصورت لزوم بـه 
من وهمچنین نمایندگان من اجازه داده 
شـــود بـــه وزارت خارجـــه بریتانیـــا و یـــا 
نمایندگان دیپلماتیـک و کنسـولی دولـت 
اعلیحضـــرت درایـــران مراجعـــه  کنـــیم 
واطمینان مـی دهـم  کـه مشـاورات آنـان 
 همـــواره از طـــرف مـــن مـــورد اســـتقبال

ــد  ــاع خواه ــان مط ــه و نظراتش قرارگرفت
  ».بود

ــــود  ــــنود ب ــــه بسیارخش ــــران ک شــــاه ای
امتیازمتضمن منـافع مـالی بـرای شـخص 
اوست فرمانی صادر کرد کـه در آن اعـالم 
شده بود به دارسی وتمـام اوالد و احفـاد 
ـــدرت کامـــل  ـــین دوســـتان اوق وهمچن
ـــه  وآزادی غیرمحـــدودی  داده اســـت ک
 بــرای مــدت شصــت ســال تمــام درعمــق

خـــاک ایـــران بـــه آزمـــایش، حفـــاری 
وخاکبرداری برای  کشف نفت بپردازنـد 
و تمام مقامات رسمی کشـور بایـد بداننـد 
ازآنجــا کــه دارســی مــورد عنایــت خــاص 
دربارعالی ماست، بهترین مساعی خویش 

  .را برای  کمک به وی عمل آورند
درآن زمـــان در ایـــران پارلمـــانی وجـــود 

کـه  نداشت ومـذاکره دربـاره قـرار دادی
برمقــدرات مــردم بــرای دههــا  ســال مــی 

توانست اثرات عظیم داشته باشد، ازهمه 
ــراین . پنهــان نگــاه داشــته شــد عــالوه ب

ـــز  ـــای دیگرنی ـــرای  دولته موضـــوع را ب
روشـــن نکردنـــد، امـــا روســـها بـــاالخره 
ازمســـــئله امتیازبـــــا خبـــــر شـــــدند و 
فشارشــدیدی برایــران گذاشــتند کــه آنــرا 

ایـــن لغـــو یـــا الاقـــل تعـــدیل کنـــد ولـــی 
  . فشارکوچک ترین اثری نداشت

ــل   ــه را دربغ ــاال امتیازنام ــه ح ــی ک دارس
داشــت، درجســتجوی مــردی برآمــد کــه  
ـــران  ـــاری را در ای ـــات حف ـــد عملی بتوان
رهبــری کنــد، وبــاالخره جــرج برنــارد 
رینولدزازمهندسان سرسخت سـلطنتی را 
پیــدا  کــرد کــه قــبًال نیزحفاریهــای نفتــی 

  .ده بودمشابهی در هند شرقی  انجام دا
رینولـــدزعازم تهـــران شـــد ودرآن شـــهر 
گروهـی ازحفــاران لهســتانی را اســتخدام 
کرد که قبال درمیدانهای نفتی باکو برای 

ــــد ــــارکرده بودن ــــها، ک ــــیدن . روس رس
تجهیزات، آذوقه وتدارکات، که بایستی با 
واگن وارابه ازانگلیس می آمد، ماهها بـه 
طـــول انجامیــــد وســــرانجام عملیــــات 

ــائیز ــاری درپ ــال  حف ــاه « در ۱۹۰۲س چ
درماه دسامبرهمان سال . آغازشد» سرخ

بـه " ونسـان " وپسـرش"  آنتوان کتابچی"
عنوان کمیسرنفت ازطـرف ایـران تعیـین 

طبق شرایط قـرارداد . وآغاز به کارکردند
دارسی می بایسـت شـرکت بهـره بـرداری 

ــال  ــه س ــاه م ــان م ــا پای ــه را ت  ۱۹۰۳اولی
 تشــکیل دهــد، امــا تــا آن تــاریخ بــه نفــت

با وجود این، یک هفته قبل از . نرسیدند
ــی  ــل، دارس ــرب االج ــدت ض ــای م انقض

را بـا )  FEC(  شرکت بهره برداری اولیـه
هزار لیره تشـکیل داد  ۶۰۰سرمایه اسمی 

ــود ــره ب . کــه قیمــت هرســهم آن یــک لی
همان طورکه امتیاز نامه مقررمی داشت، 

هزار سهم  ۲۰هزارلیره نقدًا و ۲۰دارسی 
یا در حقیقت  -ت ایران شرکت را به دول
عــالوه . پرداخــت کــرد –بــه شــاه ایــران 

دیگـری »  !وام های شرافتی « براین شاه
ــی کــه  ــه شخصــیت هــای برجســتۀ ایران ب
درراه کسب امتیازکمک کرده بودند، نیـز 

 –هـزارد لیـره  ۴۹داشت که با پرداخـت 
هــزار لیــره بــه  ۳۰هــزار لیــره نقــد و  ۱۹

. ا کـرداین وامها را نیـزاد –صورت سهام 
هـزار لیـره  ۲۰ازسهام پرداختی دارسی ، 

و  –صـدراعظم  –نصیب امـین السـلطان 
ــه  ــادن و خارجــه شــد، کــه البت وزرای مع
تمام آنها قبل از امضای امتیـاز نامـه نیـز، 

  .مبالغی وجه نقد دریافت کرده بودند
دارسی، بزودی متوجه شـد سـرمایه هـا و 

ممکن اسـت نتوانـد ) FEC(  وسایل او و 
ه تـــأمین هزینـــه هـــای ســـنگین ازعهـــد

حفاری، درچنین سرزمین دور افتاده ای 
  .برآید

وی درصدد برآمد با دیگرسرمایه گذاران 
انگلیسی تماس بگیرد اما آنهـا را چنـدان 

با وجود این . عالقه مند به موضوع  ندید
ــــد فرانســــوی  ــــونس روچیل ــــارون آلف ب
اظهاراشـــتیاق کـــرد کـــه مســـئله ســـرمایه 

ـــرار دهـــد گـــذاری را مـــورد مطـــالع . ق
از اینـرو ارنسـت . هنگامی که خارج شـود

پرتی من، وزیر دریـا داری نامـه ای بـرای 
دارســی نوشــت و ازاوخواســت از فــروش 

  .امتیازنامه منصرف شود
به مقام  ۱۹۰۴سرجان فیشر، که در سال  

لرد اول دریاداری انگلـیس رسـید، مایـل 
بود سوخت نیروی  دریایی کشور خود را 

ــه ــد و  از ذغــال ســنگ ب ــدیل کن نفــت تب
ــأمور  ــی مــن م ــه ریاســت پرت ــه ای ب کمیت
مطالعه در باره ایـن مسـئله شـده بـود کـه 
وضــــع را از لحــــاظ  در آوردن منـــــابع 
جدیدی از نفت، تحـت تسـلط انگلـیس، 

  .مورد بررسی قرار دهد
بــــه عنــــوان یــــک " بــــوروتن ردوود"

مشاوربرجسته مسائل نفتی، امکانات نفت 
تـه رسـاند، امـا ایران را به اطالع این کمی

دولت بریتانیا از ورود بـه حیطـۀ سـرمایه 
. گذاریهای خصوصی مهم اکـراه داشـت

ـــد  ـــدد برآم ـــن درص ـــی م ـــن رو پرت از ای
درمحافل مالی شخصیت معتبری را پیدا 
کنــد کــه  قادربــه جلــب ســرمایه گــذاران 

او باالخره شخصیت ایده . ثروتمند باشد
ال خود را وجود لرد اسـتراچکونا یافـت 

انگذار راه آهن پاسیفیک درکانادا که بنی
ــود و در ســال   ۱۸۹۶و بانــک مــونترال ب

  .گذاری دارسی مساعدت نماید
، یک سندیکای ۱۹۰۵در اوایل سال 

  امتیازات با سرمایه یکصد هزار لیره
  15در صفحه     
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

ن را بــه پســت کمیســرعالی کانــادا در لنــد
ــا . دســت آورده بــود ــاداری، ب وزارت دری

کمک برد استراچکونا شرکت نفت برمـه 
ــــد کــــه بــــه  ــــت متقاعــــد کن را توانس

هزار لیـره  ۹۵تشکیل شده بود که سرمایه
هـزار  ۵آن متعلق به شرکت نفت برمـه و 

بـا . لیره متعلق بـه لـرد اسـتراچکونا بـود
این ترتیـب وزارت دریـاداری موفـق شـد 

ـــی  ـــاز دارس ـــت امتی ـــان در دس را همچن
  .انگلیس ها نگاه دارد

اما درایران، و در جنوب این کشورمشکل 
به این ترتیب که . تازه ای ظاهر شده بود

کادری را که استخدام کرده " رینولدزو" 
بود وسایل حفاری رابـه مسـجد سـلیمان 
آورند، خود را با مقاومت قبایل بختیاری 
روبرو دیدند که به هیچوجـه امتیـازی را 
که دولت مرکزی به دارسی داده بـود بـه 

آنها این مسـئله را . رسمیت نمی شناختند
ــه هرگــز اجــازه  ــد ک ــامالً روشــن کردن ک
فعالیــــت بــــه تــــیم وی نخواهنــــد داد، 

 ۱۰مگرآنکه رؤسـای کمپـانی تعهـد کننـد
در صــد از منــافع خــالص نفتــی را کــه بــه 

و آن طور که آنها ادعـا  –دست  می آورند 
رزمین و قلمروشـان داشتند متعلق بـه سـ

امـا بـه جـای آنکـه . دریافت دارنـد –بود 
وزارت خارجــه انگلــیس موضــوع را بــا 

تــرجیح . دولــت ایــران در میــان  گــذارد
داد، جان ریچارد پریس سرکنسول خـود 
در اصفهان را به تیم دارسـی وام دهـد تـا 
به آنان درخود محل برای حـل اخـتالف 

پـریس، اصـرار کـرد خانهـای . کمک کند
اری در مطالبـــات خـــود تخفیـــف بختیـــ

نـــوامبر  ۱۵دهنـــد و بـــاالخره در تـــاریخ 
خانهای بختیاری موافقت کردنـد از هـر 

ســهم عــادی  کمپــانی وهــر شــرکت  ۱۰۰
دیگری که در آینده، در ارتباط با نفت در 
منطقــه بختیــاری تشــکیل شــود، ســهم 

ــد ــان باش ــه آن ــق ب ــن . متعل ــر ای ــالوه ب ع
م و کمپانیها بایـد مبـالغی بـرای اسـتخدا

ـــافظ  ـــای مح ـــوق گارده ـــت حق پرداخ
عملیــات حفــاری وکــارگران نصــب لولــه 

توافـق بـا خانهـای . های نفتـی بپردازنـد
شـرکت نفـت « بختیاری منجربه تشکیل 

به عنوان یـک مؤسسـه تولیـد » بختیاری 
  )  ۲۷. (کننده شد

دنــیس رایــت ســفیر پیشــین انگلــیس در  
ـــاب  ـــران در کت ـــان « ای ـــان در می ایرانی

خــان هــای « : مــی نویســد » انگلیســیها 
نیرومنــد بختیــاری هــم کــه عشــایرآنها 
درسرزمین وسیعی درجنوب غربی ایـران 
که ازاصفهان گرفته و پس از عبوراز یـک 
منطقه کوهستانی تا خوزستان مـی رسـد، 
سـکونت دارنـد بـرای حفـظ حالـت شـبه 
مستقل خود خواهان حمایت انگلسـتان 

انگلیسـیها بنوبــۀ خـود بـه حســن . بودنـد
ــت  ــد نی ــا  نیازمن ــن خــان ه ــاری ای همک

بودند زیرا درسرزمین بختیاری ها منافع 
مهمــی داشــتند وشــاه هــم درایــن منطقــه 

خـــان هـــای . چنـــدان قـــدرتی نداشـــت
بختیاری نیز کـه گـاه بـا حکومـت درگیـر 
می شدند درصدد استفاده ازاین موقعیت 
بر آمدند و در اوائل  قرن بیسـتم چنـدین 

ــرای جلــب حمایــت انگلیســیه ــار ب ــا ب ا ب
مقامات انگلیسـی تمـاس برقـرار کردنـد، 
ولی جز سـخنان دوسـتانه و اظهارعالقـه 

ــزی بدســت   ــبهم چی در قالــب کلمــات م
  .نیاوردند

 ۱۹۱۴با آغاز جنگ اول جهانی درسال   
وضع تغییر کرد، وفـا داری بختیـاری هـا 
مــورد تردیــد بــود، در حالیکــه  اکنــون 
حفظ  دوستی  آنهـا بـرای تـأمین جریـان 

ــاتی نفــت از ــتان اهمیــت حی نظــر انگلس
ــۀ امضــای . داشــت درایــن ضــرورت زمین

توافــق محرمانــه ای را بــین وزیــر مختــار 
انگلیس و چهارخان عمـدۀ بختیـاری در 

ــورۀ ســال  ۱۵ ــراهم ســاخت ۱۹۱۶ف . ف
ـــای  ـــه، خانه ـــن موافقتنام ـــب  ای بموج

ــــت   ــــظ امنی ــــئولیت حف ــــاری مس بختی
سرزمین قلمرو حکومت خـود و حمایـت 

ت انگلـیس و ایـران را از منافع شرکت نف
پذیرفتند وهمچنین متعهد شـدند کـه بـا 
شیخ محمره روابـط دوسـتانه ای برقـرار 

کننـــد، علیـــه انگلیســـیها و متحـــدان آن 
ــــأمین  ــــد و ازت اســــلحه بدســــت نگیرن
ورســـاندن اســـلحه و مهمـــات بدســـت 
ــد ــوگیری بعمــل آورن ــا جل . دشــمنان آنه
" درمقابــل دولــت انگلســتان متعهــد شــد

خود را با خان ها " نتیروابط  دوستانۀ س
ـــر   ـــه وزی ـــده داد ک ـــد و وع ـــظ نمای حف

آنها را در حـل " مختارانگلیس درتهران 
مشکالت خود بهر نحو شایسته ای که می 

ایـن همکـاری ماننـد ... تواند یاری نماید
گذشته شامل حمایـت از اشـخاص مـورد 
نظر بختیاری ها برای حکومـت والیـاتی 
ۀ است کـه نظرمنـافع انگلسـتان در درجـ

  ".اول اهمیت قرار دارد
برای مسـتحکم ترسـاختن رابطـه بـا ایـن 

" دمدمی مـزاج و پـول  دوسـت" مردمان
که وزیرمختـارانگلیس   درگـزارش خـود 
در بــارۀ  آنــان بــه ایــن نحــو اظهــار نظــر 
کرده بود به هر یـک از دو شـاخۀ بـزرگ 

لیـره نقـدًا پرداخـت  ۵۰۰۰بختیاری هـا 
ــا ــد و وعــده داده شــد  پــس ازپای ن  گردی

لیـره  بـه هـر کـدام   ۱۰/ ۰۰۰جنگ نیـز 
مشروط  بر اینکه آنها بـه . پرداخت گردد

تعهدات و وعده های  خـود بطـور کامـل 
  . عمل کرده باشند

به این ترتیب بختیاری ها  ظاهراً ورسماً  
تحت حمایت انگلسـتان قرارگرفتـه و بـه 

شیخ خزعل که غالباً با او (  شیخ محمره 
  )    ۲۸.  (ندپیوست) اختالف داشتند

  
گــرفتن امتیــاز نفــت جنــوب    

  ایران برای یکی از اتباع بریتانیا
  

سِر آتورهاردینگ  وزیرمختار بریتانیـا در 
خـاطراتش کـه واسـطه امتیـاز دارسـی  بـا  

« : حکومت وقت ایـران  بـود مـی نویسـد
اولین کارو اقدام مهم من، که چند ماهی 
پــس ازورودم بــه  تهــران انجــام گرفــت، 

ن امتیازی مهم به نـام یـک شـرکت گرفت
بریتانیایی بـود کـه نفـت نـواحی جنـوب 

با اینکـه ازمـدتها . ایران را استخراج کند
پـــیش حـــدس زده مـــی شـــد کـــه منـــابع 
زیرزمینی نفت به مقادیری کالن درکرانه 
هــای خلــیج فــارس وجــود دارد، ولــی تــا 
این تاریخ هیچ گونه اقـدام جـدی بـرای 

واســتفاده ســرمایه گــذاری درایــن زمینــه 
ازذخایرسرشارنفتی ایران به عمل نیامده 

  .بود
ــف  ــد ول ــن (ســرهنری درامن ازاســالف م

ـــران ـــت) درته ـــده داش ـــدۀ ...عقی وعقی
اومـــورد تأییـــد یـــک ســـرمایه دارارمنـــی  

کـه بـه ...ایرانی به نام کتابچی خـان بـود
احتمال قوی ذخایر فراوان نفت نه تنهـا 
درجنوب ایران بلکه در منـاطق بـاختری 

هـم وجـود ) مرزایـران وترکیـه(وراین کش
دارد کــه بــه اکتشــاف وبهــره بــرداری اش 
می ارزد واین همان منطقه ای اسـت کـه 
شاهراه بزرگ زوار، که از راه همـدان بـه 

ــذرد ــی گ ــا م ــی رود، از آنج ــداد م در . بغ
نتیجــه، ســرهنری ولــف نامــه ای بــه مــن 
نوشت و درضـمن آن حامـل نامـه را، کـه 

بود، معرفـی شخصی به نام مستر ماریوت 
وتوصیه کرد از نفـوذ و موقعیـت خـود در 
ایران برای تحصیل امتیازی بـه نـام یـک 

کـه ایـن شـخص ( سرمایه داراسـترالیایی
. اســــتفاده کـــــنم) نماینــــده اش بـــــود

در نامــه اش اشـــاره ) درامنــد ولـــف(وی
کرده بود که خود مسترماریوت جزئیـات 
ــأموریتش را حضــوراً  وهــدفهای اصــلی م

  .هدکردبرایم تشریح خوا
طریقــه ای کــه بــرای نیــل بــه مقصــود 
وگرفتن این امتیازدرنظرگفته شـده بـود، 
وبــه نظــرم اســتحقاق داشــت از طــرف 
سفارت پشتیبانی شود، این بود که اولیای 
ــداری  ــا تخصــیص مق ــرکت موردنظرب ش
ازسهام همین شرکت به جمعی ازاعضای 

ازجمله بـه خـود  -متنفذ حکومت ایران 
رخان امــین صــدراعظم میــرزا علــی اصــغ

نظرموافــــق کابینــــه را بــــا  –الســــلطان 
ــای آن  ــه اعض ــود ب ــه قرارب ــنهادی ک پیش
تسلیم شود جلب کنند و امتیاز استخراج 
این مادۀ گرانبها را در ایاالت نفـت خیـز 

  .ایران به دست آورند
مــن بیــدرنگ امــین الســطان را مالقــات  

وجداً توصیه کردم کـه نسـبت بـه اعطـای 
ــاز، کــه تقاضــا ــن امتی ــرای ای ی  رســمی ب

گرفتن آن مستقیماً از طرف کتابچی خان 
تسلیم صدر اعظم شـده بـود، نظرموافـق 

در ایـــن تقاضـــانامه، اگـــر . مبـــذول دارد
جزئیاتش درست به خاطرم مانده باشـد، 

شرکت آتـی نفـت انحصاراسـتخراج ایـن 
ــــز  ــــه ج ــــران ب ــــر ای ــــاده را درسراس م
دراستانهایی کـه هـم مـرز روسـیه بودنـد 

ان و گـیالن و مازنـدران و یعنی، آذربایجـ
خراســان، بــرای خــود درخواســت کــرده 
ــن  ــود ای ــرار ب ــود و ســرمایه داری کــه ق ب
امتیاز را بگیرد، یکی از ثروتمندان مشهور 
استرالیایی به نام دارسی بود کـه سـرمایه 
ــادن  ــرای اســتخراج مع هــای هنگفــت ب
مختلف دراسترالیا و جاهای دیگر به کار 

ی کـــالن بـــه انداختــه و ازایـــن راه ثروتـــ
ـــود ـــون . چنـــگ آورده ب ـــرد اکن ـــن م ای

حاضرشده بود بخشـی ازسـرمایۀ خـود را 
برای استخراج معادن نفت جنوب ایران 

  .به کار اندازد
صدر اعظم، با توجه به سهامی کـه بـرای  

خودش در نظر گرفته شـده بـود، اظهـار 
داشت که شخصـاًهیچ گونـه مخـالفتی بـا 

ارد، اعطای این امتیاز به مستر دارسی نـد
ــوگیری از  ــرای جل ولــی پییشــنهاد کــرد ب
بعضــی اشــکاالت آتــی، کــه ممکــن  اســت 
ــه  ــه ای ب ــبًال نام ــد، ق ــاد کنن ــها ایج روس

منتهـا بـه  –امضای وزیـر مختـار بریتانیـا 
ــان فارســی  ــاز  -زب کــه در آن رئــوس امتی

مــورد نظــر تشــریح شــده باشــد تنظــیم و 
. دبیدرنگ به دفتـر اتابـک فرسـتاده شـو

ــر صــدراعظم کــامالً  ــن موضــوع خب از ای
ــار  ــه شــخص وزیرمخت ــیو ( داشــت ک مس

قادربـه خوانـدن نامـه هـای ) آرگوروپولو
مخصوصاً هنگامی که مطالب آن (فارسی 

نیست، ) به خط  شکسته نوشته شده باشد
چون این خط شکسـته را حتـی اسـتادان 
زبان فارسی هم غالبـًا بـه اشـکال قرائـت 

درعین حال بنا بـه اطالعـی کـه . می کنند
سوسان ویژه صـدراعظم دراختیـارش جا

قرارداده بودند، دبیرشرقی سفارت روس 
کــه تنهــا کســی بــود درآن ) مسیواشــتریتر(

سفارت که مـی توانسـت  خـط فارسـی  را 
بخواند، درعرض همـان روز یـا فـردایش 
قــرار بــود مقرتابســتانی ســفارت روس در 
زرگنــــده را تــــرک کنــــد و چنــــد روزی 

الی درکوهســتانهای اطــراف تهــران وحــو
بــا . جــاجرود بــه شــکار و تفــریح بپــردازد

ــلطان،  ــین الس ــایی ام ــتفاده از راهنم اس
ـــررا  ـــورد نظ ـــۀ م ـــیس نام ـــفارت انگل س
بیـــدرنگ تنظـــیم و بـــه دفترصـــدراعظم 
ارسال کرد و او بعدًا همان نامه را همراه 
بـــا یادداشـــتی بـــه خـــط خـــود پـــیش 

در ایـن نامــه، . وزیرمختارروسـیه فرسـتاد
رای مــدتی همچنــان انتظــارمی رفــت، بــ

نزدیــک یــک هفتــه، بــی آنکــه مترجمــی 
دردسترس باشد که مفاد مهم آنـرا بـرای 
ــته و  ــر بس ــد، س ــه کن ــار ترجم ــر مخت وزی
نخوانده روی میزمسیوآر گوروپولو بـاقی 
ماند تا اینکه دبیـر شـرقی سـفارت ازسـفر 
شکاربرگردد ومضمون نامـه را بـه عـرض 

  .مافوقش برساند
ــت   ــای حکوم ــام اعض ــمن تم ــن ض درای

ــــ ــــیه را ای ــــکوت وزیرمختارروس ران، س
ــت  ــنهاد « عالم ــمردند و از پیش ــاء ش رض

صــدر اعظــم، کــه موافــق اعطــای امتیــاز 
نفت به شرکت بریتانیـائی بـود، پشـتیبانی 
ـــرمایه  ـــه س ـــاز  را ب ـــن امتی ـــد و ای کردن

مســیوآرگوروپولو، . داراسـترالیایی دادنــد
موقعی که اطـالع پیـدا کـرد چـه تصـمیم 

ــران  ــت ای ــرف دول ــی از ط ــع مهم ــه نف ب
انگلیسیها گرفته شده است، فـوق العـاده 

ولـی صـدراعظم مسـئولیت . عصبانی شـد
عمل را ازگردن خود برداشت وعذرآورد 
که اوازکجا می دانسته اسـت کـه متـرجم 
فارسی سفارت برای شکاروهوا خوری به 

در قبال این ! خارج از تهران رفته است؟
وضع، وزیرمختارروسـیه ناچارشـد عمـل 

را بپـذیرد، ولـی در ضـمن بـه  انجام یافته
صدراعظم گوشزد کرد که دولـت متبـوع 
وی این حق را برای خود محفوظ نگـا ه 
می دارد که برای ایـن عملـی کـه بـه نفـع 
بریتانیا صورت گرفته درمـوقعش غرامتـی 

ـــد ـــدا کـــردن . مکفـــی درخواســـت کن پی
ــدتی طــول  ــن منظورم ــرای ای دســتاویز ب
ــد ــه دســت  آم ــرانجام ب ــی س ــید، ول . کش

ــ ــوانی خالص ــه ج ــود ک ــن قرارب ۀ آن ازای
ــین کــه درآن  ــام مــک ل ــه ن اســکاتلندی ب
تاریخ سمتی نسبتًا مهم در وزارت دارایی 
ـــی  ـــاج تالف ـــان آم ـــران داشـــت، ناگه ای

ـــت ـــرار گرف ـــیه ق ـــار روس وی . وزیرمخت
شروع به فشـار  آوردن بـه امـین السـطان 
کرد که این کارمند بریتانیائی حتماً بایـد 

  وجیه در ازسمتش برکنار شود و درت

ابزار  انقالب فرهنگی،
 )۲(بازسازی استبداد

  
ــالف  ــان مخ ــر خــالف ایش ــد و ب ــده ان ش

در سراســر . بازســازی اســتبداد بــوده انــد
دنیــا دانشــجویان هــر دانشــگاهی وظیفــه 
روشنگری علیه استبداد را بعهـده دارنـد 
که اگر ایـن را بگـوئیم اطـاق جنـگ بلـه 

طبیعـــت . آنهـــا اطـــاق جنـــگ داشـــتند
در سراســـر دنیـــا آگـــاهی دانشـــجویان 

ــاع  ــان دف ــوق محروم ــیدن و از حق بخش
ــــت ــــردن اس ــــی از . ک ــــجویان یک دانش

مهمتــرین نیروهــای محرکــه اجتمــاعی 
هستند که مردم را فـرا مـی خواننـد تـا از 
آزادی و حقــوق خــود دفــاع نماینــد و در 
مقابل زورمداران و جنایتکاران قـد علـم 

دانشـجویان دالور و ! آقـای گنجـی. کنند
اه ایرانــی در آن زمــان نــه اطــاق آزادیخــو

جنگ بلکه اطاق دفاع از حقوق مـردم و 
آزادیهــای بدســت آمــده بعــد از انقــالب 

 ۱۳۵۷شــکوهمند ضــد اســتبدادی ســال 
تشکیل داده بودنـد کـه متاسـفانه توسـط 

  .    امثال شما سرکوب و نابود شدند
آقای گنجی، بـر خـالف حـرف خودشـان 
ــر سیاســی  ــل گ ــار تحلی ــد ک ــی گوی کــه م

یل مسائل منطبق با واقع و تقرب بـه تحل
ســی ســال پــس از واقعــه . حقیقــت اســت

بســتن دانشــگاه هنــوز اصــرار دارد همــان 
سخنی را علیـه دانشـجویان دگـر انـدیش 
آن زمان به زبان آورد که در آن دوران از 
طرف انجمن های دانشجوئی وابسـته بـه 
ــجویان  ــوری اســالمی، دانش حــزب جمه

مـی شـد کـه  پیرو خط امام شایع و تبلیـغ
دانشــگاه محــل انبــار اســلحه گــروه هــای 
مسلح است و آنـان دانشـگاه را مبـدل بـه 
ــه جمهــوری  ــارزه مســلحانه علی مرکــز مب
اســالمی کــرده انــد و بایــد بســاط آنهــا را 

همــین امــروز از زبـــان . درهــم ریخــت
مســتبدین و سخنگویانشــان مثــل خامنــه 
ای، مصــباح یــزدی، صــادق محصــولی، 

ی نبـوی، حسـین کامران دانشجو، مرتضـ
شریعتمداری و  انبارلوئی همین گفته هـا 

  . تکرار میشود
آقای گنجی در ادامه جمالت خود کـه در 
  فوق آمد و برای اثبات آن گفتار جمله ای

  
  

خواست خود پروردۀ اعالم کرد کـه ایـن 
عمـــل نـــوعی اقـــدام متقابـــل در مقابـــل 
ــه  ــه ب ــی هاســت ک ــازی انگلیس نیرنــگ ب

. نفت را گرفته اندروسها نارو زده وامتیاز
هنگامی که قضیه به گـوش مـن رسـید بـا 

ایــن عمــل دولــت  ایــران کــه حاضرشــده  
بود مک لین را از خدمت برکنار کند، بـه 
شدت مخالفت کردم و برای اولین بار  از 
تاریخ انتصابم به سمت وزیرمختـاری در 
ایران، مصاحبه ای بسـیارتند و نـاگوار بـا 
صــــدراعظم داشــــتم کــــه درضــــمن آن 
ــد کــه  ــرا متقاعــد کن مشــارالیه کوشــید م
انفصال ایـن مسـتخدم اسـکاتلندی فقـط 
ناشی ازمالحظات صرفه جوئی درمخارج 
دولتــی بــوده و احساســات ضــد انگلیســی 
سفارت روس، که از سن پترزبورگ الهام 
می گرفـت، نقشـی در ایـن قضـیه نداشـته 

بــــه هرتقــــدیر فقــــط  خــــود  و. اســــت
ــاه ( اعلیحضــرت  ــدین ش ــر ال ــی ) مظف م
  . توانسته است

که گیرنـدۀ تصـمیم در ( این دلیل آخری 
البتـه بـه . این گونه موارد خود شاه است

ظــاهر صــحیح بــود، بــه طــوری کــه مــن 
ــه  ــردن نقش ــی ک ــرای خثن ــدم ب ــار ش ناچ
روسها و نگاه داشتن مـک لـین در ایـران 

ســفارت روس ایــن  ،تحــت فشــار ســفارت
کارمنــــد جــــوان را از کاربرکنــــارکرد، 

تردیــد بــاقی نمانــد کــه دیگربــرایم جــای 
درآتیـه، هرجـا کـه پـای منـافع روســیه در 
کار باشد، ابدًا نمی توان به بیطرفی امین 
السلطان واسـتقالل او درعمـل اطمینـان 

کــه بــه حقیقــت )و خــود شــاه هــم  .کــرد
چیزی نیست جـز . نوعی بچۀ سالمند بود

ساقه ای شکسته که آماده اسـت درمقابـل 
ــادی بلــرزد ــن نت. هرب ــی بــه ای یجــه حت

ـــران  رســـیدم کـــه دســـتگاه ســـلطنت ای
خودش، به علت طول زمان و سوء ادارۀ 
کارها، کامالً از حیز احترام افتاده اسـت 
و همیشه حاضر است در مقابل هردولـت 
خارجی که رشوۀ بیشتری بدهد، یا اینکـه 
ــا  ــدفاع کشــور را ب ــداران فاســد و بی زمام
نعــره ای مهیــب تــر بترســاند، ســر تســلیم 

  )  ۲۹.  (فرود آورد
  ..ادامه دارد

از کتـــاب آقـــای تقـــی حمیـــدیان را مـــی 
یکـی از اعضـای « و می نویسـد ) ۱۱(آورد

سازمان چریکهای فدایی خلق وضـعیت 
 : آن دوره را اینگونه توضـیح داده اسـت

روحانیون ستاد های رهبری خود را در "
با تالش و ابتکـار . مساجد متمرکز کردند

ـــدی ـــجویی  مه ـــاپور و بخـــش دانش فت
ـــازما ـــق[ نس ـــدایی خل ـــای ف ، ]چریکه

اشـغال  ساختمان دانشکده ی فنی تهران
و به سـتاد فعالیـت هـای سـازمان تبـدیل 

 عــده بســیار زیــادی از هــواداران و. شــد
تمام ...مبارزان چپ در آنجا جمع شدند

درهــای ورودی دانشــگاه تهــران توســط 
بـه یکـی . کنترل می شـد انقالبیون مسلح

ــدین ــه توســط مجاه ــا ک  از آن ورودی ه
در ... شـدم خلق نگهبانی می شد نزدیک

ستاد سازمان، دائماً رفـت و آمـد جریـان 
 ."شعبه های مختلفی تشکیل شد. داشت

«)۱۲  (  
اگر به گفتۀ آقای حمیدیان دقـت کنیـد،  

آشکار اسـت کـه ایـن گفتـه هـا راجـع بـه 
ـــروزی  ـــد از پی ـــای اول بع ـــان روزه هم
انقــالب اســت و او در حــال توصــیف آن 

وشته اش اصـالً بـه دوران روزها است و ن
انقالب فرهنگی مربوط نمی شـود و ایـن 
آقای گنجی است که گفتار او را به آستانه 

ــه  انقــالب فرهنگــی متصــل می ــا ب ــد ت کن
مخاطب خود القا کند که گویـا دانشـگاه 

و دانشــجویان غیــر . پادگــان بــوده اســت
ــرات و  ــراد غیردمک ــم اف ــی ه ــزب اله ح
ــای  ــه اتک ــه ب ــد ک ــی بودن ــونت طلب خش

آنچـه  .فنگ در دانشگاه حضور داشـتندت
او تــالش مــی کنــد تــا در کلیــه مقــاالت و 
گفتــارش راجــع بــه وقــایع ســالهای اول 
انقالب اثبات کند، این است کـه همـه در 
دوران انقــالب و بعــد از انقــالب خشــن، 
خشونت طلب، غیـر دمکـرات و انقالبـی 
بــوده انــد تــا خشــونت و خشــونت طلبــی 

. ب توجیـه کنـدخود را در دهه اول انقال
ــار  ــدگان گفت ــنوندگان و خوانن ــردن ش ک
خــودف بــه تحریــف وقــایع و ال پوشــانی 

آیــا بقــول خــود او . حقـایق پنــاه مــی بــرد
دروغ چيزی جز بيان مدعيات کاذب بـه 

  .قصد فريب نيست؟
پس از سخنرانی آقای گنجی در وین 
مبنی بر اینکه دانشگاه از محل توليد 

اتاق دانش به مرکز گروههای چريکی و 
جنگ تبديل شد، به دو مقاله برخورد 

 ...... کردم
  ادامه دارد

  :ماخذها
 
۱ (  

http://www.youtube.com/watch
?v=M1iqFe2nNnk  

۲ (  
tube.com/watchhttp://www.you

?v=HCbSX1bLRGY  
۳   (  

http://news.gooya.com/politics/
archives/2010/10/112201.php   

  همانجا)  ۴
۵(  

http://news.gooya.com/politics/
archives/2010/09/110475.php  

۶  ( 
http://www.roozonline.com/per

sian/news/newsitem/article/201
729fb08ed4.html-0/june/29//  

۷   ( 
ttp://farsi.khamenei.ir/speechh

content?id=4992-  
۸  ( 

http://www.hashemirafsanjani.i
r/?id=2419&lang=1&type=dyna

mic  
۹ ( 

http://www.irdc.ir/fa/content/93
40/default.aspx  

ـــوح )  ۱۰ ـــی آموزشـــی ل ـــه تحلیل ماهنام
  ۵۶ص  ۷شماره 

ســفر بــر بــال هــای  تقـی حمیــدیان،) ۱۱
، چــــاپ آرش، ســــوئد، اســــتکهلم، آرزو

  .۲۱۴ص  ،۲۰۰۴سپتامبر
۱۲  ( 

http://www.roozonline.com/per
sian/news/newsitem/article/201

729fb08ed4.htm-0/june/29//  
۱۲  ( 

http://news.gooya.com/politics/
parchives/2010/09/110683.ph   
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ــــالب فرهنگ ــــزارانق  ی،اب
 )۲(استبداد یبازساز

 
خود دسـت و پـا کننـد،  یبرا یو مقام جا
هستند کـه  بـا  یتواقع ینغافل از ا ینانا
بـا همـان  یعنـی یو ترور فکر یاخالق یب

 ی،کـو یـنتواننـد در ا یسالح استبداد نم
و به جنـگ اسـتبداد  یندکسب نما یمنزلت
بــا  یفرضــاً اگــر هــم زمــان. م برونــدحــاک

کمک اجانب در جنگ با استبداد حاکم 
 ینمطمئنًا و بدون کـوچکتر ،شوند یروزپ

گفـــت نظــــام  یـــدبا یـــدیشـــک و ترد
 یاســـتبداد یآنـــان، نظـــام یگزینیجـــا

ــ ینصــورتخواهــد بــود و در ا  یمعلــوم م
شود که دعوا بر سر لحاف قدرت اسـت و 

قدرت را داشته باشد بوده  یچه کس ینکها
و حقـوق  یمردم بـه آزاد ینکهاست و نه ا

 .خود برسند یذات
ــر ــ اکب ــدع یگنج ــه م و  یخــواهیآزاد یک

کنـد  یاست و کوشـش مـ یدموکرات منش
ــا جامعــه اســتبداد زده و غ دمکــرات  یــرت

 یرا دمکـــرات و بـــه دموکراســـ یرانیـــانا
 یگام بر م یرمس یندر ا ینکها یابرساند و 

دانـم چـرا در عمـل،  یمن نمـ یول.  دارد
از  یبرخـ یفدروغ  و تحر یدر صدد القا

بعــد از انقــالب   یســیاس -یخیتــار یعوقــا
 یهــم دارد، مــ یرکــه اســناد خدشــه ناپــذ

خـاص  یرکـیکند با ز یفکر م یدشا. باشد
 یخیتار یفهایمتوجه تحر یگرانخود، د
و  یفهـــااز تحر یاز برخـــ. شـــوند یاو نمـــ
 یـرماهـه اخاو که در چنـد  یها ینادرست
گـذرم  یو برمال شده است در م یرسانه ا
 یشفهایو تحر یمقال به نادرست ینو در ا

 . پردازم یم یدر مورد انقالب فرهنگ
گر  یلکه خود را همواره تحل یگنج آقای
در  ید،نما یم یدان معرف یخو تار یاسیس

ـــه پ ـــروزیمقال ـــا یموســـو ی تقلـــب در  ی
گـر بـدنبال  یلتحل: " یدگو یانتخابات م

مطــابق بــا واقــع و تقــرب بــه  یلــیتحل
مقالـه  یندر هم  یو). ۳" (است یقتحق

ـــاب مضـــرات دروغ مـــ : " یســـدنو یدر ب
کاذب بـه  اتجز بيان مدعي یدروغ چيز

ايــن گونــه مــدعيات . قصــد فريــب نيســت
افــراد را گرفتــار تــوهم . خطرنــاک اســت

بـا کمـال  یشـاناما خـود ا) ۴." (سازد یم
زنـد  یمـ ین اعمـالتأسف  دست به  همـا

گوشزد   یگرانو قبح آن را به د یبکه فر
 .    کند یم
بعـد از انقـالب  یخیاز حـوادث تـار یکی 

 یــفمــورد تحر یگنجــ یکــه توســط آقــا
فاجعـه بسـتن  یشـود،واقع شده اسـت و م

او . اسـت یدانشگاه ها و انقـالب فرهنگـ
:  یـــدگو یراجـــع بـــه بســـتن دانشـــگاه مـــ

مرکــز  دانشــگاه از محــل توليــد دانــش بــه
و اتـاق جنـگ تبـديل  یچريکـ یگروهها

کــه  دبــو یمکــان ینکردســتان اولــ. " شــد
ــا اســلحه رو یــونانقالب ــارویب  یکــدیگر ی

ــد ــرار گرفتن ــان . ق ــه هم ــد ب ــگ گنب جن
 یبـرا یگریو مکان د یدسرعت از راه رس

ـــــراهم آورد ـــــتار ف ـــــورد و کش . زد و خ
از خشـونت  یگـریخوزستان هم شـکل د

 یـریکه درگ یدر حال. گذارد یشرا به نما
 یکـاهمه جا را فرا گرفته بود، سفارت آمر

. اشغال شـد شجویاناز دان یتوسط گروه
متعـارض را  یپروژه، موقتاً گروه هـا ینا

ــا امپر ــارزه ب ــور مب ــول مح ــمح در  یالیس
نداشت، گـرد  یکه وجود خارج یجبهه ا
اســـت کـــه در آن  یمنظـــور شـــعار(آورد

 یجبهـه :"دادنـد یدوران چپ ها سر مـ
امـــــام  یبـــــه رهبـــــر لیســـــتییاضدامپر

در همــه جــا ادامــه  یریهــادرگ"). ینــیخم
" دانـش یـدتول"از محـل  هدانشگا. داشت

ــا ــروه ه ــز گ ــه مرک ــیچر یب ــاق "و  یک ات
 یآقـا ینجـادر ا)  ۵. (شـد یلتبـد" جنگ

 یـفجمله به چند تحر ینا یانبا ب یگنج
هـم ازعلـل بسـتن : زنـد یبزرگ دست مـ

 یرود و آن را بدرست یدانشگاه ها طفره م
قبـل و بعـد از  یعو هـم وقـا یکندبازگو نم

 یف مـیـبستن دانشـگاه هـا را چنـان تحر
 ینکــاذب، مخــاطب یاتکنــد کــه بــا مــدع

را  یـزیآن چ یـاگرفتارتوهم و  یاخود را  
 .  که در ذهن دارد به آنها القاء کند

مقـــــاالت زبـــــان  یدر ســـــر یاو حتـــــ  
 یفرهنگـ یسممعاصر و سلطان یروشنفکر

انقـالب  یچرائـ یـینخـود در تب یالبه خ
ــ ــ یفرهنگ ــه  یســخن م ــدون آنک ــد ب ران

ارتبـاط سـاده و  یبحثش از انسجام و حتـ
درعــــوض . برخــــوردار باشــــد یمنطقــــ

ــ ــاس م ــده احس ــت یخوانن ــه مش ــد ک  یکن
داده شـده  یلشارتبـاط تحـو یجمالت ب

انجــام  یبــدون آنکــه بتوانــد بــه چرائــ
مــــثًال در . بپــــردازد یانقــــالب فرهنگــــ

 ینهمـ" یسدنو یم ۵ یفرهنگ یسمسلطان
متصل شـد،  یدموکراس یبرالبه ل یهکه نز

و  یالیسـمبـا امپر یتضد. کارش تمام شد
و  یبـــا دموکراســـ یتغـــرب، بـــه ضـــد

 یـبحب. بـود یافتـه یمهم تعمـ یبرالیسمل
ـــه پ ـــان،الل ـــا، ز یم ـــرآن روزه ـــوان  ی عن

، "یالیسـمجاده صاف کن امپر یسمبرالیل"
ها را بــه بازرگــان وارد  حملــه یشــترینب
 :نوشت یم. آورد یم

را  یبرالیسمهمانطور که بارها خطر ل"... 
بـا ارتجـاع  یـواربـه د یوارد ی یهکه همسا

 یبـــوده و غالبـــًا همـــراه آن راه را بـــرا
بــاز کــرده و  یالیســممجــدد امپر ی ســلطه

و  یتموفق یتبه خاطر تثب نماید یم یسع
خـود آب رفتـه را بـه  یاسـیحفظ تسلط س

 ..." یمنموده ا یباز گرداند، معرف یجو
اللـه  یـبو حب یـهارتبـاط نز یستمعلوم ن 
ـــانپ ـــالب فرهنگـــ یم ـــا انق ـــه  یب و جمل

چــه  یمــاناحتمــاالً گفتــه شــده از طــرف پ
مـراد از . دارد یبـا انقـالب فرهنگـ یربط

باشـند، و تـازه  یم یآن روزها چه روزهائ
از آن روزهــــا،  یســــندهاگــــر منظــــور نو

باشـند، در  یمـ یانقالب فرهنگـ یروزها
 یکننـده ا یینتع قشرگان نآن روزها باز
فاجعـه . نداشـته اسـت یاسـیدر قدرت س

 یدو ماه بعد از انتخاب شدن بن یفرهنگ
ــ جمهــور رخ داد بــه  یسصــدر بعنــوان رئ
در جهـت مقابلـه  یت،دنبال نقشه حسن آ

 یچـون گنجـ. جمهـور منتخـب یسبا رئـ
صـادقانه  یو بازگوئ یقتحق یانمرادش ب

ازگو قادر بـه بـ یااو حاضر و  یستن یختار
ـــ ـــ ردنک ـــل و  یو معرف ـــناخت دالئ و ش

و  یسـتن یانقـالب فرهنگـ یمسببان واقع
در  یشــهتوانــد از جملــه ر یمــ یــدهپد یــنا

در . قدرت مآبانه اش داشته باشد یتذهن
و  یرا بررسـ یخیتار یاتاو واقع یقت،حق
ــلتحل ــ ی ــرا ینم ــا آن را ب ــد، ت نســل  یکن
جـوان  یاسـیمحرکه س یروهایو ن یدجد

سست  یها ستداللبلکه با ا. یدبازگو نما
را قلـب  یقمغالطه حقا یتاًو نها یفو ضع

اسـت  یـناو ا یاز شـگردها یکی. کند یم
فاکت هـا و جمـالت  یتیذهن ینکه با چن

بـا  یارتبـاط یچرا کـه بعضـًا هـ یا یدهعد
کـرده و کنـار هـم  یهم ندارند جمع آور

 یقــتگــذارد تــا بــا پنهــان کــردن حق یمــ
کـه از آن .  کنـدو سر درگـم  یجافراد را گ

ــ ــت جعل ــه فاک ــاق " یجمل ــگاه  اط دانش
ــ" جنــگ ــوده اســت، م ــا. باشــد  یب  یآق
مقالـــه خـــود بنـــام  یندر اولـــ یگنجـــ
 ۱۳۸۹ یرت ۵در شنبه  یفرهنگ یسمسلطان

 : یسدنو یم
 یطـ: یـرانا یانقالب فرهنگـ یخچهتار «

انقالب، دانشگاه از  یروزیاول پ یماه ها
 یمحل علم و دانش، بـه مرکـز گـروه هـا

ـــیس ـــ یاس ـــه مش ـــد ب ـــلحانه و  یمعتق مس
کـس بـه دنبـال  یچه. شد یلتبد یکالراد

ــم و حق ــتعل ــود یق ــگاه . نب ــم و دانش عل
 یمحسـوب مـ ییو بورژوا یطبقات یامور

 یقرار نم اریاشد که اگر در خدمت پرولت
ــود دانشــگاه هــم . گرفــت، فاقــد ارزش ب

. جنگ و مبارزه بر سـر قـدرت بـود ینزم
 یـادولـت  یرهمه گروه ها به دنبـال تسـخ

 یحداقل کـار. مشارکت در قدرت بودند
مسـلمان ( که در آن دوران تمام گروه ها 

 یدر دانشگاه ها انجام مـ)  مسلمان یرو غ
 ذبکـا یآگـاه(  یدئولوژیا یغدادند، تبل
 یکــالس هــا. "بــود) یمارکســ یدر معنــا
ــه " درس ــا"ب ــاق ه ــگ یات ــد" جن  یلتب
 )۶(».شد
 یدعاتا به ا یمفکور باش یاربس یستن الزم

در  یشـانا. یمببـر یپـ یگنجـ یکذب آقا
نسبتًا باز و آزاد و  یطخارج کشور و در مح

 یــتدر مقابــل چشــم مخالفــان نظــام وال
و آنهم در جلسات هـواداران  یهمطلقه فق

همــان  یو حقــوق بشــر و دمکراســ یآزاد
 ی،را که پاسدار صادق محصـول ییحرفها

در مــورد فاجعــه  یو رفســنجان یخامنــه ا
ــگاه و  ــدانش ــالب فرهنگ ــ یانق ــد،  یم زنن

ــازگو و تکــرار مــ ــدنبا. کنــد یب ــا ی  یاز آق
که در خارج  از کشور چـرا   یدپرس یگنج

و  یخامنـــــه ا یآقـــــا یابآب بـــــه آســـــ
آن  یسـخنگو یـاو آ  یـزدر یمـ یرفسنجان

 ها است؟ 
 ۲۴ یخدر تار یخامنه ا یآقا. یدکن توجه

ــــــا اســــــاتيد و  ۱۳۸۷آذر  ــــــدار ب در دي
  دانشــجويان در دانشــگاه علــم و صــنعت،

را در بــاره  یهمــان ســخن گنجــ یقــًادق
 :  یدگو یدانشگاه م

مــــوج دوم حضــــور دانشــــجويان در " 
بـا عناصـر مسـلحى بـود   مواجهه و مقابله
خودشان كرده بودند،   كه دانشگاه را النه

بودند  كه اتفاقاً خيلى از آنها غير دانشجو
و همين دانشگاه تهران تبديل شـده بـود 
به مركـز تسـليحات و تفنـگ و مهمـات و 

آنها اين وسـائل را جمـع كـرده ! نارنجك
. بودند براى اينكه با انقالب مبارزه كننـد

كســى كــه توانســت اينهــا را از دانشــگاه 
. تهران ازاله كند، خود دانشجوها بودنـد

حركت عظـيم دانشـجوها كـه اينجـا هـم 
 )۷." (را نشان داد خودش
در  ۶ یفرهنگـ یسمدر سلطان یگنج آقای
ـــنروز آنال یتســـا ـــه ا ی ـــا یجمل  یاز آق

شباهت بـه  یکند که ب ینقل م یخامنه ا
در مـورد دانشـگاه  یگنجـ ینظر خود آقا

 .است یکی یقتو در حق یستن
 یاش، همــــين قضــــايا يــــک نمونــــه"   

 یدانشــگاه تهــران بــود کــه گروهــک هــا
گاه تهـران را تصـرّف آمدند دانش یالحاد

ــا و ســالنها و مراکــزش  ــد و از اتاقه کردن
 یجنــگ، انبارهــا یعنــوان اتــاق هــا بــه

سالح و مرکز توطئه عليه اصل انقـالب و 
فضـا را قُـرق .! عليه نظام استفاده کردنـد

نـه  یارعـاب حالـتيـک  یيعن. هم کردند
مسـؤوالن آن  -فقط در مسـؤوالن آن روز 

ًال جـان و روز، دولت موقّت بودند که اص
توان و دل و جگرِ ورود در اين ميدان ها 

در  یکـه حتّـ -! آنها که هـيچ. را نداشتند
هـم ايجـاد  یاز افـراد انقالبـ یدل بسيار

در محــيط خــوِد دانشــگاه . کــرده بودنــد
ــترين رعــب را ايجــاد  ــا بيش ــران، اينه ته

از  یرود کـه در يکـ  یمن يادم نمـ. کردند
خـودم ترين آن روزهـايش، اتّفاقـًا  سخت

 یدر دانشــگاه بــودم و يــک برنامــه هفتگــ
در مسجد دانشگاه تهران، آن روز . داشتم

ــود ــه ب ــول، روزِ برنام ــق معم ــدم، . طب آم
بـه . ديدم دانشـگاه خلـوتِ خلـوت اسـت

 ینفـر یمسجد آمدم؛ شايد بيست نفر، س
ـــد مســـجددر  ـــتر نبودن ـــ. بيش وارد  یوقت

: مسجد شـدم، چنـد نفـر آمدنـد و گفتنـد
گفـتم مگـر چـه ! جا برويد زود از اين! آقا

معلــوم شــد کــه بلــه، دانشــگاه را ! شــده؟
ــرق کــرده انــد و از زدن و کشــتن و ايــن  ُق

 یچه کسان! ندارند یچيزها هم اصالً اباي
در مقابـــــل اينهـــــا ايســـــتادند؟ خـــــوِد 

ــجويان ــ. دانش ــا يک ــين، ي ــين  یاوّل از اوّل
ــانه ــا نش ــيار  یه ــؤثِّر بس ــت م ــروز فّعالي ب

در همــين  ی،کارســاز جوشــش دانشــجوي
دانشگاه نيمه تعطيل بود، امـا . قضيه بود

يــــک مجموعــــه  یيعنــــ -دانشــــجويان 
همــه زنــده و فعّــال  -محــض  یانقالبــ

جـا   آمدند و داخل دانشگاه ريختنـد و آن
اين  قضيه،  مربـوط بـه . را تطهير کردند

را عـرض  پنجاه و هشت است که آن لسا
 ]. ۶۰"[هاست از نمونه یاين يک. کنم  یم

 یکـه همچـون خامنـه ا یرفسـنجان آقای
اسـتقرار  یعوامل مرکـز یناز مهمتر یکی

 یاست که بـا دسـت آقـا یاستبداد مذهب
 یـبخشبر کشور و بر انقـالب آزاد ینیخم
باشد  و  یحاکم است، م یران،ملت ا  ۵۷

همه وطـن  یاو برا یانتو خ یام الفساد
ــردم ا یخواهــانان و آزادپرســت ــرانو م  ی

دانشـگاه تهـران : " دیـگو یآشکار است م
در کشـور  ییکه نماد هر حرکت دانشجو
ــه جــا ــا ب ــود، در آن روزه و  یلتحصــ یب

هــا بــود،  نــزاع گروهک یــدانم یس،تــدر
 یاز آنان اتاق جنگـ یککه هر  یا گونه به

خــود  یمختلـف بـرا یها مملـو از سـالح
 ). ۸. (داشتند
را با سخن پاسدار  یندر و یگنج سخنان
ــدکن یســهمقا یمحصــول ــ: " ی صــادق  یدس
آن زمـان  یمركز یعضو شورا ی،محصول

دانشــگاه علــم و صــنعت  یانجمــن اســالم
 یطیدر آن شـرا: یدگو یباره م ینهم در ا

ـــالب م ـــه ضـــد انق ـــت یك ـــد،  رف در گنب
در اهواز به عنـوان خلـق ... بلوچستان و

خلق كـرد،  عرب، در كردستان به عنوان
نظام و  یهدر گنبد به اسم خلق تركمن عل

نشـده بـود  یـتانقالب كه هنوز كـامالً تثب
درمــــانش از  یو بعــــد بــــرا جنگیــــد یم

ـــدار ـــات به ـــتفاده  یامکان ـــگاه اس دانش
دانشــگاه بـه عنــوان  یهـا از اتاق كـرد، یم

 یاسیجو س یعنی كرد یستادش استفاده م
 یمــأمن یــكبــود كــه دانشــگاه  ینچنــ یــنا

مخالف انقالب شده بود  های روهگ یبرا
و  رفتنــد یو م آمدنــد یم یكــه بــه راحتــ

كـــه انقـــالب  یزمـــان. آوردنـــد یســـالح م
ــ ــاتر ا یفرهنگ ــت از دف ــورت گرف ــنص  ی
ــداران مجاهــد گروه ــق  ینهــا و طرف خل
اسـلحه  یها كل در دانشگاه ین،منافق یعنی

 ) ۹."(شد یداپ
فـوق  یندهدر جمالت چهار گو یتامل اگر
 یقابل مالحظـه ا یفکر ییکنزد یم،نمائ
بــه . کــرد یمآنــان مشــاهده خــواه ینرا بــ

ـــان دادن ا ـــور نش ـــهمنظ ـــام ینک  یدر تم
ــار گو ــالت چه ــدهجم ــورد  ین ــوق در م ف

شده است  یفتحر یخدانشگاه، تار یهقض
 یو مسئله بر همگان روشـن شـود و حرفـ

 یمـ یگنجـ یادعـا ینماند بـه بررسـ یباق
را  یقتپردازم تا نشان دهم او چگونه حق

 .  کند یپنهان م
،  ۵۹-۱۳۵۸ یلیســال تحصــ یرســم آمــار

نفر نشان   ۱۷۴,۴۱۷را  یانشمار دانشجو
ــد یم ــا). ۱۰(ده ــگاه ه ــرانا یدر دانش  ی

سراســر جهــان  یهمچــون دانشــگاه هــا
ـــده ا ـــواره ع ـــرغ یاناز دانشـــجو یهم  ی

ــه مشــکالت  یهســتند کــه کــار یاســیس ب
در کـالس  یوستهندارند، آنان پ  یاجتماع

 یلیتا مـدرک تحصـ یشوندمدرس حاضر 
خـود  یکننـد و بـه زنـدگ یافـتخود را در

 یـنفوق هم از ا یلیبپردازند و سال تحص
امـا در همـان . نبوده است یقاعده مستثن

 یریسال انقالب عده کث یناول یعنیسال 
کــه عالقـه منــد بـه مســائل  یاناز دانشـجو

ــیس بودنــد و عمــدتاً و خوشــبختانه  یاس
 ینـیخم یآقـا یاسیس یدبا عقا یدشانعقا

در تضـاد بـوده اسـت و  تانشو عصا بدسـ
دهد در همان زمان هـم  ینشان م ینهم

 یبـرخالف آقـا یرانـیا یانالاقل دانشجو
 یهسـ یو امثالهم موافق آخونـدها یگنج

فکر و مرتجع حاکم نبوده اند و بـاز هـم 

 یهـا در لبـاس پاسـدار یبر خـالف گتجـ
 یکرده اند تا اسـتبداد بازسـاز یتالش نم

ــاع از آزا ــظ و دف ــود، در حف ــا دیش  یه
 . بدست آمده بعد از انقالب کوشا بودند

 یانبـــا دانشـــجو ینکـــهبخـــاطر ا گنجـــی
کند و جعل  یآن زمان مرزبند یخواهآزاد

قابـل هضـم تـر  ینشمخاطب یخود را برا
 یخچـهدر جمله خـود در بـاب تار ید،نما

 یرا متهم مـ یاندانشجو یانقالب فرهنگ
ــه ــد ک ــ: کن ــه  یچه ــم و کــس ب ــال عل دنب

ــود یقــتحق ــور. نب ــگاه ام ــم و دانش  یعل
شـد کـه  یمحسوب م ییو بورژوا یطبقات

گرفت،  یقرار نم یااگر در خدمت پرولتار
 . فاقد ارزش بود

و  یانممکـــن اســـت دانشـــجو چگونـــه
و در خــارج از  یــرانکــه در ا یاســیونیس
 یدانشگاه ها و رشته ها یندر بهتر یرانا

و جـزء کـرده انـد  یم یلتحص یدانشگاه
بودنـد و امـروز  یرانـیسر آمدان جامعـه ا

. هم هستند به دنبـال علـم نبـوده انـد؟؟
دانشجو از نامش معلـوم اسـت بـه دنبـال 

دانش باشد  دنبالکه ب یدانش است و کس
کنـد  ینکـهگردد مگـر ا یم یقتحق یدر پ

ــ ــه قــدرت داشــته  یذهــن و ذهن ــاد ب معت
کتــب  یــاضــمناً در کــدام جــزوه و . باشــد
ــتیکمون ــا یس ــرات و  ی ــلمانان دمک ــامس  ی

آمده است که علـم و دانشـگاه  ینمجاهد
محســـوب  یو بـــورژوائ یطبقـــات یامـــور

قـرار  یاکه اگر در خدمت پرولتار یشوندم
شـود کـه  ینم. ارزش هستند فاقد یرندنگ

 یگرانمان باشد به د یلکه م یهر برچسب
ــبان ــه ا یمبچس ــه و مغلط ــر ملغم را  یو ه

 ینطبو به خـورد مخـا یمکن یسرهم بند
هـر قـدر كـم  -یرانیكدام ا. یمخود بده

خبـر باشـد، بـاور  یاطالع و از همه جا ب
 یانقـالب مـدع یکه در ابتدا یكند، كسان

 ییامـور بـورژوا شگاهبوده اند، علم و دان
اند و بعد هم همان افراد بـا تـالش خـود 
در کنکور موفق شده اند تا وارد دانشـگاه 

 ییلـشـوند و همانهـا بـا تعط" ییبورژوا"
تــا حــد از  یآن دانشــگاه و علــوم بــورژوائ

دست دادن جان خـود مخالفـت کننـد و 
در مقابل عناصر مرتجع و تبهکار كه علم 

ــش را  ــورژوا"و دان ــ" ییب ــتند،  ینم دانس
كـردن آنهـا  یـرونخواهان بسته شدن و ب

 بوده اند؟ ییدانشگاه بورژوا یناز ا
بــه طنــز  یشــترب یگنجــ یجمــالت آقــا 

 یــناو بــا ا یــاآ. یــتشــباهت دارد تــا واقع
جمالت مخاطبـان خـود را نـادان فـرض 

شـان را  یخیکند و آنها و حافظه تـار ینم
 یاست نگـاه یکاف یرد؟گ یبه تمسخر نم

ــدگ ــه زن ــ یب ــذارانبن یالتو تحص و  یانگ
مسـلمان و (  یاعضـاء گـروه هـا یتاکثر
مثـل  یسلطنت یممخالف رژ) مسلمان یرغ

ــد یمصــدق ــا، مجاه ــدائ ینه ــق، ف  یخل
 یراندر داخل ا.... و یکارخلق، سازمان پ

 یاکثــر اعضــاء و رهبــران گــروه هــا یــاو 
 یخارج کشور مثل سازمان انقالب یاسیس

 یـانجر یستها،کمون یهحزب توده، اتحاد
.... صـدر و  یبن یکادرها و هواداران آقا

تــا شــاهد عــدم صــحت گفتــار  یانــدازیمب
 .     یمفوق باش
اسـتبداد سـال  ۲۵است که بعد از  طبیعی

 یفضا یدایشبا پ یمطلق محمدرضا شاه
ــــــجو ی،آزاد ــــــا یاندانش آزاد  یدر فض

دانشگاه به بحث و گفتگو و گاه به جـر و 
ــد ــاالتر. بحــث بپردازن  یندر آن دوران ب

 یبرگـزار یـا یلمف یشنما یانکار دانشجو
بود که آن جلسات هـم   یجلسات سخنران

جوانان تفنگ بدست پاسـدار  یبا همراه
بـا شـعار حـزب  یحـزب اللهـ و چماقـدار

و   -رهبر فقط روح الله/ فقط حزب الله 
از . شـدند یبـرهم زده مـ ینیخم یا یکلب

 یرینو سـا یکه گنجـ یزیچ یلحاظ فکر
که چـرا بعـد از  ینستدهد، ا یرا عذاب م

   یآزاد یصاحب فضا یانانقالب دانشجو
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