
  

  
خميني باور نمي كرد به ايران حمله مي شود و با . جباران باور نمي كنند جنگي تدارك ديده مي شود ،غاز جنگآتا  :انقالب اسالمی

ولي عراق به ايران حمله كرد و زماني حمله كرد كه . و نه هيچ كشور ديگري به ايران حمله نمي كند عراق نه :اطمينان خاطر مي گفت
  . دستياران خميني نيروي زميني را متالشي كرده بودند

ور داشت كه بنا همچنان به دروغي با ،غاز شدآزماني هم كه حمله . صدام حسين نيز باور نمي كرد قواي امريكا به عراق حمله مي كنند     
قذافي نه باور مي كرد . قواي امريكا را از كرده خود پشيمان خواهد كرد ،ارتش عراق سالح مخوفي را در اختيار دارد كه چون بكار برد ،نآبر 

بن . يندآه جنبش درمبارك نيز باور نمي كرد مصريان ب. مردم ليبي از او ناراضي باشند و قيام كنند و نه باور مي كرد ناتو به ليبي حمله كند
شاه سابق نيز باور نمي كرد مردم ايران دست به جنبش  ،نهاآپيش از . علي و بشار اسد نيز باور نمي كردند مردم تونس و سوريه برخيزند

شرقي نيز يمهاي كمونيستي روسيه و اروپاي ژر. همگاني بزنند و زماني باور كرد و صداي انقالب را شنيد كه ديگر كار از كارش گذشته بود
  . ورندآباور نمي كردند كه زنگ تغيير را مردم اين كشورها به صدا درمي 

روشي را در پيش مي گيرند كه سقوط  ،هنوز بر پايه ناباوري ،غاز مي شودآيند و يا جنگ آوقتي هم مردم به جنبش در مي  ،يمهاژاين ر     
روياروئي با خطري كه يا  ،يكي بازپس دادن حقوق مردم و سقوط و ديگري :بندچرا؟ زيرا خود را ميان دو خطر مي يا. نها را قطعي مي كندآ

  . احتمال مي دهند دومي سبب سقوطشان نشود. است) مورد جنبش(و يا روياروئي قدرت با حقوق مردم ) مورد جنگ(روياروئي دو قدرت 
  ۳  صفحه در

  ژااله وفا

  زايش جبهه مردمساالر ضامن استمرار جنبش
وطن ما  ،بحران سازیهای مستدام نظام مافیایی والیت فقیه

به  ایران را روز بروز بیشتر به ورطه نابودی نزدیک می سازد
سال عمر نظام والیت  ۳۰نحوی که در واقع مردم ایران 

در . ی زیسته اندفقیه را همچون وضعیت دائم اضطرار
مقطع کنونی که یکی از حساسترین دورانها را سپری می 

نظامی والیت فقیه در کنارافزودن  -سازیم، مافیاهای مالی
و شکاف طبقاتی، وطن را با  بر میزان بیکاری و فقر 

تحریمهای اقتصادی خصوصا تحریم صنعت تک پایه نفت 
نزوای روبرو ساخته و در بعد سیاسی نیز ایران را در ا

  .خطرناکی قرار داده است
بی تردید اتخاذ سیاستهای ضد رشد نه تنها رژیم را از سقوط 
نجات نمی دهد، بلکه همین سیاستها با تنگ تر کردن روز 
افزون فضای حیاتی جامعه جوان، آنان را به نیروی محرکه 

چنانچه در جنبش مردمی در . ای بر ضد خود بدل می کند
معه بر ضد نظام والیت فقیه به سال اخیر شاهد کنش جا

  ۱۵در صفحه  .بودیممثابه مانع و رادع فضای حیاتی و رشد خود 

  علی صدارت 

ورتي تاريخي و حياتي جهت استقرار و ضر
  استمرار مردمساالري، 

اي حقوقمدار و الئيك متشكل  تشكيل جبهه
  هاي مردمساالر از هسته

ای  گردد و جوشش با بهانه ای روشن می جنبش، با جرقه
نباید منتظر شد، باید جرقه را زد، . آید به فوران در می

 .باید بهانۀ فوران را تهیه کرد
جامعه، که موقع حیات اجتماعی آنها در  جوانان یک

آینده است، به عنوان نیروی محرکه اصلی در این کارزار، 
و   جوانان برای رسیدن به آن آینده. جویند نقش می

یکی راه . سرنوشت، بر سر یک نوع دوراهی قرار دارند
خودجوشی و جنبش و حیات، و دیگری، راه بی تفاوتی و 

گیری از  فردا، منوط به درسساختن آن . انفعال و ممات
  ۱۳در صفحه   .گذشته، و عمل در زمان حال است

  فراخوان مجامع اسالمی ايرانيان

برای تشکيل جبھه مردمساالری و مبارزه برای 

  در ايران استقرار و استمرار دولت حقوقمداِر الئيک
 :مقدمه

اگرچه در این نکته کمترین تردیدی وجود ندارد که میزان 
ی، در همۀ ویرانگریهای ناشی از حاکمیت رژیم جمهوری اسالم

ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، حیات فردی و 
جمعی اکثریت ایرانیان را به مخاطرۀ جدی انداخته است، 
همزمان شاهد تحولی اساسی در گفتمانهای ناظر بر شرایط  
گذار از نظام والیت مطلقه فقیه و چگونگی استقرار و استمرار 

نیز در » رانیانمجامع اسالمی ای«. مردمساالری هستیم
ای و سراسرِی متعدد چند سال گذشتۀ خود،  همایشهای منطقه

این موضوع را به بحث و تبادل نظر گذاشته است که به صورت 
های مستمر  این متن، محصول رایزنی. متن زیر ارائه می شود

چند سالۀ باورمندان به این خط فکریست که سرانجام در 
مجمع عمومی رسیده  به تصویب ۱۳۹۰نشست سراسریِ سال 

  ۱۰ در صفحه      . است

  جهانگیر  گلزار

  تحول در ایران جبهه بدیل 
سه دهه سلطه نظام والیت فقیه، استبداد دینی ای را در ایران 
حاکم نموده است که جز فساد و تباهی چیزی از خود باقی 

  . نگذاشته است
. در حال حاضر جامعه ایران جزو جوانترین جوامع می باشد

سال می  ۳۰میلیون ایرانی زیر  ۴۵بر اساس آمار منتشر شده 
میلیون نفر را شامل می  ۵/۵سال  ۱۴تا  ۱۱ باشند و جمعیت

شوند که در آینده نزدیک به جمعیت جویای اشتغال پیوند 
این جمعیت جوان نیاز به آینده ای روشن . خواهند خورد

آینده ای که در آن خود را آنچنان آزاد ببیند که تمامی . دارد
استعدادهای خود را آزاد کرده و در ساخت جامعه آینده 

تحول جامعه ایرانی در مشارکت . ش به تمام نمایدخود کوش
  . تمام آحاد جامعه مخصوصا جامعه جوان آن ممکن می گردد

وابستگی اقتصاد ایران به نفت و بی نیاز بودن دولت از مردم 
در زمینه در آمد نفت، ایران را دچار بیماری استبدادزدگی 

  . کرده است
مردمساالری و  مختلف تالشهای نظری و عملی برای استقرار

استمرار دولت حقوقمدار و قانون اساسی الئیک را از دیدگاه 
  ۱۲ در صفحه      . موازنه عدمی و با شفافیت هرچه بیشتر توضیح دهد

  
به اطالع خوانندگان محترم ميرساند بعلت کثرت : توضيح

درج مباحث ويژه جبھه، سلسله مقاالت زندگينامه دکتر محمد 
 .مصدق از شماره بعد ادامه مي يابد

 نشريه انقالب اسالمي

  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای  !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان
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  ابوالحسن بنی صدر 

  
  در ضرورت جبهه

  
جبهه ای با هدف  ،جمعی که  همواره از موضع یک جبهه     

زادی و دولتی حقوقمدار و  بر پایه این اصول و والیت آاستقالل و 
طرحی را بر پایه  ،مبارزه کرده است و می کند ،جمهور مردم
.  ماده کرده استآ ،به رهبری مصدق ،بهه ملی اولتجربه ها از ج

  :بجا دیدم که نکاتی را خاطر نشان کنم ،نآبه مناسبت انتشار 
خود در تجربه تشکیل جبهه و فعالیت جبهوی شرکت داشته  – ۱
بانی تشکیل جبهه ای شده ام  ،بر وفق میثاقی ،یک نوبت نیز. ام

به کوشش  ،یزن پس نآاز . نام گرفت» شورای ملی مقاومت«که 
گی ژبطور مستمر نیز در باره وی. برای ایجاد جبهه ادامه داده ام

در اجتماعات . ن نوشته امآهای جبهه و طرح برای تشکیل 
زاد شرکت آایرانیان این طرح را به بحث گذاشته ام و در بحثهای 

ورده کوشش نظری و عملی اینست که جبهه وقتی می آفر. کرده ام
مبارزه از  ،همگی ،نآه شرکت کنندگان در تواند تشکیل یابد ک

موضع یک جبهه را جانشین مبارزه از موضع شخصی و یا گروهی 
تا وقتی فعاالن سیاسی نتوانند از موضع یک جبهه . و حزبی کنند

هدفهائی که به تمامی جامعه مربوط می شوند چون استقالل و (
ه زادی و حقوق ملی و حقوق انسان و عدالت اجتماعی بمثابآ

میزان سنجش برابری همگان در امکانها و برخورداری از حقوق و 
اگر هم بخواهند و به  ،عمل کنند ،)زادیآرشد در استقالل و 

جبهه قوام و دوام نمی گیرد و دیر  ،یندآعضویت یک جبهه نیز در
بدین سو  ۶۰چنانکه اتحادهایی که از کودتای خرداد . نمی پاید

  . دمنحل گشته ان ،تشکیل شده اند
  ۲صفحه در
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جبهه ملی که، در آغاز جنبش برای ملی کردن نفت، به رهبری مصدق، تشکیل شد، به ملی کردن صـنعت 
آنهائی کـه از جبهـه . اما نتوانست جنبش را تا پیروزی اداره کند. نفت و تشکیل حکومت ملی موفق گشت

قشه کودتا درآمدنـد، از موضـع شـخص و بـه قصـد خارج شدند و به خدمت امریکا و انگلیس در اجرای ن
اگر هم در آغـاز بـه هـدف جبهـه ملـی معتقـد بودنـد، . موقعیت یابی، در جبهه ملی عضویت یافته بودند

با استفاده از تجربه جبهه ملی اول . سرانجام هدف را قربانی موقعیت جوئی و یا تفوق طلبی خود کردند
بـا نقـض ایـن اصـل، از سـوی . ومت، اصل بر عـدم هژمـونی شـدو دوم و سوم، در تشکیل شورای ملی مقا

گروهی که بنا را بر تحمیل هژمونی خود بر اعضای شورا گذاشت، بطور روشن و بی آنکـه جـای چـون و 
چرا باقی بماند، مسلم گشت که شرط شرکت در یک جبهه، یافتن روحیه جبهوی و عمل از موضع جبهه 

  .است
همواره هدف تعیین می شود، اما اگر جبهه پدید آمـده اسـت، حاصـل هرچند بهنگام تشکیل جبهه،  –۲

اشتراک در هدف نه اصلی که باید سازماندهی جبهـه . رابطه شخص با شخص و گروه با گروه بوده است
عامـل اول و «بـه سـخن دیگـر، . و روش کار را تعیین کند، که فرع رابطه موقعیت با موقعیت  بوده است

کسی  یا گروهی که در جامعه ملی موقعیت ممتازی دارد، محـور مـی . دها استرابطه موقعیت من» اصلی
بسا سازمانی محور میشود که، نسبت به گـروه هـا و اشـخاص شـرکت کننـده در جبهـه، توانمنـد تـر . شود

از این رو، نـه اشـتراک در هـدف و نبـود رابطـه . است، ولو در جامعه ملی، از اعتبار وافی برخورد ارنیست
اشتراک در موقعیت جوئی و وجود رابطه قوا، جبهه یا اتحاد را پدید می آورد و با تغییر رابطه قوا قوا، که 

  . و یا احساس کاستی در موقعیت، سبب بیرون رفتن از جبهه و یا اتحاد می شود
  : تجربه، چهار نوع بیرون رفتن از جبهه و ترک گفتن اتحاد را گزارش می کند      
ه نقش کانون و محور را برعهده می گیرد، هرگاه نماد هدف مشترک باشد، کسـان کس یا گروهی ک-  ۲/۱

  . و گروه هائی از او جدا می شوند که هدف واقعیشان قدرت است
کس یا گروهی که نقش کانون و محور را بازی می کند، یا از نخست هدفش رسیدن به قدرت اسـت  - ۲٫۲

ایـن بـار، او اسـت کـه . درت طلبـی جانشـین مـی کنـدو به دنبال یافتن قـدرت، هـدف نخسـتین را بـا  قـ
  .ایستادگان بر حق را از جبهه می راند

و نیز شورای ملی مقاومت، هردو، نوع بریدن از جبهـه و  ۵۷جبهه ملی اول و اتحاد دوران انقالب  - ۲/۳
  .اتحاد را، روشن در معرض مشاهده قرار می دهند

کـس یـا گروهـی کـه نقـش کـانون و : و سوم گزارش می کنندنوع سومی را تجربه جبهه های ملی دوم       
محور را بازی کند و یا بتواند تفوق خود را بر دیگر اعضاء تحمیل کند و آنها نیز بپذیرند، وجود ندارد و یا 
گروهی از شخصیت ها این نقش را به خود می دهند اما دیگر اعضاء بـه هژمـونی یـا تفـوق آنهـا تـن نمـی 

چنین اختالفی همـواره، . بسا بر سر هدف و یا روش، اختالف پیش می آید.  ن می روددهند و جبهه از میا
  . در رابطه با قدرت حاکم، پدید می آید

نوع دیرین که در طول تاریخ ایران تجربه شده و موفقیت آمیز نیز بوده اسـت، اتحـاد چنـد گـروه  - ۲/۴
در این نـوع اتحـاد، یـک . دید آمده اندسلسله های سلطنتی، این سان پ. بر سر قدرت بمثابه هدف است

این اتحـاد نیـز در جریـان . ایل نقش متفوق را برعهده گرفته است و سلسله سلطنتی را تشکیل داده است
ورود . تمرکز و انباشت قدرت و سپس وارد شدن به دوران انحطاط و انحالل قدرت، منحل گشـته اسـت

  . با آغاز پیدایش اتحاد دیگری هم زمان می شودقدرتمند صاحب دولت به مرحله انحطاط و انحالل، 
، توسط قشون قزاق به فرمانـدهی واقعـی مقامـات انگلیسـی و ۱۲۹۹دوران این نوع اتحاد، با کودتای      

ایـن بـار، خـانواده پهلـوی در خـانواده هـای . فرماندهی اسمی و صوری رضا خان میرپنج، پایـان یافـت
مـالی کنـونی نیـز  –دولـت مافیاهـای نظـامی . را بدسـت آوردحاکم جذب و نقش محور و کانون قـدرت 
  .کمابیش شبیه الگوی دولت پهلوی ها است

روشن است که هیچیک از تجربه های چهارگانـه و نیـز تجربـه هـای جبهـه ملـی اول و شـورای ملـی       
، - ن نیـزپـیش از آ –مـی گـذرد  ۶۰سالی کـه از کودتـای خـرداد  ۳۰اگر در طول . مقاومت، کاربرد ندارد

جبهه ای که بتواند دست کم ادامه حیات بدهد، بوجود نیامده است، بدین خاطر است کـه بکـار هـدف 
  :است،نمی آمده اند... وقتی استقالل و آزادی و

از نهضت ملی کردن نفت بدین سو، آنهائی که به هدف جبهه  وفادار مانـده انـد، از اتحـاد نیـز بیـرون . ۳
تمامی موارد، کسانی که از جبهه یا اتحاد بیروننـد، آنهـائی بـوده انـد کـه هـدف بدون استثناء، در . نرفتند

در طول فعالیت، یا خود اتحاد را مسـاعد . مشترک را پوشش هدف واقعی خود که قدرت است، کرده اند
هدف واقعی خویش نیافته و آن را ترک گفته اند و یا وفاکنندگان به هدف، بر سر حق ایستاده انـد و آنهـا 

ر موقعیت متفوق نداشته اند تا وفاداران به هدف را اخراج کنند، چاره خود را در ترک جبهه یا اتحـاد اگ
  . دیده اند

ویژگی مشترک ترک کنندگان جبهه یا اتحاد، اصل راهنمای پنـدار و گفتـار و کـردار، بنـابراین، روش       
را وسـیله مـی انگارنـد، هـر زمـان کـه  توضیح این که چون خود را محور می دانند و جبهه. کار آنها است

در روش نیز، چون قدرت را کارساز مـی شناسـند، عمـل از راه . جبهه بکارشان نیامد، آن را ترک می کنند
نوع رابطه ای که با مردم برقرار می کنند و نوع تبلیغشان . مردم و با شرکت مردم را نیز کارساز نمی دانند

مردم نه بمثابه دارنـدگان حـق . ، رابطه آلت باز با آلت و وسیله استوقتی می خواهند مردم را برانگیزند
بــا . تحـت رهبــری جوینــدگان قــدرت، طــرف خطـاب قــرار مــی گیرنــد» نیــروی«حاکمیـت کــه بمنزلــه 

. ، خود را نیک مـی شناسـانند»رهبری شونده«و جامعه در موقعیت » رهبر«قراردادن خود در موقعیت 
که ما جمهور مردم ایران، در مورد آقای خمینی، از ایـن ویژگـی ( نشود  هرگاه جامعه از این ویژگی غافل

  . قدرتمدارها نه امکان میدان داری می جویند و نه حتی می توانند اخالل کنند) او غافل شدیم
گـاه روش . وقتی قدرت هدف اسـت، زور نیـز وسـیله مـی شـود: رابطه روش با هدف سخت مهم است    

نی که هدف واقعیش قدرت است، ولو آن را بـا هـدف مـورد پسـند جامعـه مـی خشونت آمیز است و سازما
چنین سازمانی خود را لو می دهد وقتـی مـدعی مـی . پوشاند، آشکارا می گوید روشش خشونت آمیز است

بدین سان، با روشی که . شود روش قهرآمیز تنها روش است و اصرار می ورزد که مردم بکاری توانا نیستند
مدعی می شود که مردم بـه . رد و دلیلی که برای توجیه آن می تراشد، سازمان را لو می دهددر پیش می گی

در حقیقت، از دید اینگونه سـازمانها، مـردم نیسـتند کـه بایـد تغییـر . تغییر سرنوشت خویش توانا نیستند
برانـد کـه کنند تا تغییر دهند بلکه سازمان رهبری کننده مردم است که مـی بایـد مـردم را بسـوی هـدفی 

  .سازمان خود آن را تعیین می کند
اما جبهه ای که والیت جمهور مردم را بر اساس استقالل و آزادی، هدف می کنـد و بـر آنسـت کـه هـر       

ایرانی می باید نماد جمهوریت بگـردد، مـی دانـد کـه تـا مـردم تغییـر نکننـد و خویشـتن را صـاحب حـق 
پـس مـی دانـد کـه روش کـردن اسـتقالل و . ار پیدا نمی کندرهبری نشناسند، والیت جمهور مردم استقر

آزادی، برخوردار شدن هر عضو جبهه از استقالل و آزادی و پیشنهاد روش مستقل و آزاد شـدن بـه مـردم 
اعضای چنین جبهه ای می دانند که اصـل راهنمـا کـردن موازنـه عـدمی، هـم بعنـوان یـک . کشور است

هه و هم بعنوان جبهـه، نخسـت بـه ایـن جبهـه کـه نقـش نیـروی انسان و هم بعنوان گروه های عضو جب
محرکه را بازی می کند و سپس با جمهور مردم ایـران امکـان مـی دهـد، جریـان مسـتقل و آزاد شـدن را، 
جریان خلع ید از استبداد حاکم و بی نقش کردن قدرتهای خـارجی و ملـی کـردن دولتـی بگرداننـد کـه 

  .پیش از هر زمان خارجی شده است
در بند سوم، خاطر نشان شد که وقتی هدف دموکراسی، بر اصول اسـتقالل و آزادی و رشـد بـر میـزان . ۴

عدالت اجتماعی، است، به سخن دیگر، وقتی هدف استقرار جمهوریـت درکمـال خـویش اسـت، روش، 

د، چون مردم هستند که می باید تغییر کنند و تغییـر دهنـ. عمل از طریق مردم و با شرکت مردم می شود
رابطه جبهـه فعـال و مـردم فعـل به دیگر سخن، . پس نقش فعال را مردم، خود، می باید برعهده بگیرند

در . پذیر، اولی رهبری کننده و دومی رهبری شونده، می باید جای خود را به رابطه فعال بـا فعـال بدهـد
ر مـردم از فعـل پـذیر بـه این رابطه، جبهه مرکب از کسانی است که  تغییر می یابند و نیروی محرکـه تغییـ

بهمان نسبت که جبهه در ایفای این نقش بزرگ موفق می شود، بهمان نسبت انسجام مـی  .فعال میشوند
سیاسـی نیمـه بسـته بـه  –جوید و توانمند می گردد و مطمئن می شود که فراگرد تحول از  نظام اجتماعی 

  . قرار جمهوریت، ادامه خواهد دادسیاسی باز را، همراه با مردم کشور، تا است –نظام اجتماعی 
در حقیقــت، پیــروزی اســتقالل و آزادی بــر اســتبداد و وابســتگی آن زمــان قطعــی مــی شــود کــه عمــل       

کنندگان از موضع یک جبهه، موفق می شوند مردم فعل پذیر و معتـادان بـه اطاعـت از قـدرت را، مـردم 
جامعه ملی گردانند و ایـن مـردم رهـا از بنـد  عارف به حقوق خویش بمثابه انسان و حقوق خویش بمثابه

بدین قرار، نوع رابطه ای که جبهـه .  اعتیاد  که فعال گشته اند، در رهبری جامعه خویش، شرکت جویند
  :با مردم برقرار می کند، گویای ماهیت واقعی آنست

. بـا مـردم اسـت رابطه جبهه با مردم وقتی استقرار والیت جمهور مردم هدف می شود، رابطه الگو - ۴/۱
در حقیقت، جبهه از راه الگو شدن خود و اعضای تشکیل دهنده خویش است که می تواند نقـش نیـروی 

جبهـه و اعضـای آن، وقتـی الگـو مـی شـوند کـه، در . محرکه ای را بازی کند که بکار تغییر جامعه می آید
افزون بـر ایـن، وجـدان . ستپندار و گفتار و کردار، نماد هدفی باشند که بخاطرش جبهه تشکیل شده ا

پـس نخسـتین . اخالقی مردم فعل پذیر، نسبت به تجاوز استبدادیان به حقوق آنها، غیر حساس می شـود
کار یک الگو، هم برخوردار شـدن از یـک وجـدان اخالقـی بـس حسـاس و هـم حسـاس کـردن وجـدان 

یا عمل کنندگان از موضع یک  تا وقتی جبهه و. اخالقی جامعه نسبت به فسادها و جنایتها و خیانتها است
جبهه وجدان اخالقی حساسی نیافته باشند و در جامعه این وجدان را حساس نکرده باشـند، تغییـر نمـی 

   .کنند و تغییر نمی دهند و مردم تغییر نمی کنند و سرنوشت خویش را تغییر نمی دهند
تقـدم حقـوق . اسـت» وق انسـانهمگانی بـودن دفـاع از حقـ«در شمار مهمترین کارها، رعایت اصل       

انسان بر عملکرد او، اصلی است که جبهه می باید همواره از آن پیروی کند و به هـیچ عـذری، نظـاره گـر 
اگر مردم نسبت به حقـوق ملـی خـود، . بی طرف تجاوز به حقوق یک انسان، ولو خائن و مجرم، نگردد
نند، جبهه می باید قائم مقام مردم در دفاع حساس نباشند و تجاوز به این حقوق را فعل پذیرانه تحمل ک

هر ایرانی می باید، در مقام دفـاع از حقـوق . دفاع از حقوق ملی واجب عینی است. از حقوق ملی بگردد
اگر جز او کسی غم تجاوز به حقوق ملی را نمـی خـورد، او مـی بایـد . ملی، نفس خویش را مکلف بشناسد

چراکه بمثابه شهروند، صـاحب ایـن حقـوق اسـت و . لی بر خیزداین غم را بخورد و به دفاع از حقوق م
  .بدین دفاع است که هر مدافع وطن و حقوق ملی، نماد جمهوریت می گردد

مبارزه با تـرور بطـور عـام و مبـارزه بـا تـرور اخالقـی بطـور خـاص، کـار مـداوم جبهـه بمثابـه نمـاد  - ۴/۲
د و مبـارزان امنیـت، بـویژه، امنیـت اخالقـی چرا که تا مـردم از لبـاس تـرس بـدر نیاینـ. جمهوریت است

در آنچـه بـه ایـران مربـوط مـی شـود، تـرور اخالقـی بیشـتر در . نجویند، جنبش همگانی میسر نمـی شـود
زیرا استعدادها، یعنی آنها که تغییر کرده . منصرف کردن مبارزان از ادامه دادن به مبارزه مؤثر بوده است

ختن مـردم بـه تغییـر یـافتن و تغییـر دادن، نقـش تعیـین کننـده ای را اند تا تغییر بدهنـد، بمثابـه بـرانگی
چون این ترور را هـم رژیـم و هـم دو . ترور اخالقی، مردم را از وجود آنها محروم می کند. برعهده دارند

رأس دیگر مثلث زور پرست بعمل می آورند، مبارزه با آن و با دیگر ترسها می باید مبـارزه بـا هـر سـه رأس 
آن مبارزه ای مؤثر است که ترور و ترسها را بی اثر می . رپرست در فکر راهنما و روشهاشان باشدمثلث زو

  . کند
وقتی بنا بر عمل از راه مردم و با شرکت آنها می شود، الگو، پیشـنهادهائی را بـه مـردم پیشـنهاد مـی  - ۴/۳

بـرای مثـال، انتخابـات . هنـدکند که خود انجام می دهد و  تمامی مردم کشور مـی تواننـد آن را انجـام د
الگو می باید حقمدار باشد و وسـیله ای کـه بکـار مـی بـرد، بیـانگر . وسیله بکار بردن حق حاکمیت است

پس وقتی حق حاکمیت را رژیم جباران سلب کرده است، نه می توان رأی داد و نه مـی تـوان . حق باشد
ی دادن بـه حـق حاکمیـت خـود، روشـی مـی تحریم بمثابه رأ. مردم را به شرکت در انتخابات فراخواند

جبهه می باید در جامعه آمادگی الزم را پدیـد آورد تـا کـه تحـریم بـا جنـبش همگـانی . شود قابل پیشنهاد
  . همراه شود

از آنجا که مهمترین کار و مقدم بر هر کار، مبارزه با سانسورها و برقـرار کـردن جریـان آزاد اندیشـه  - ۴٫۴
ه و یا آنها که از موضع جبهه مبارزه می کننـد، مبـارزه بـا سانسـورها را مـی بایـد ها و اطالع ها است، جبه
بدین قرار، ترتیـب دادن بحـث هـای آزاد و تعمـیم آن در سـطح گـروه هـای . وجهه همت کند و یا کنند

کوچک در سرتاسر کشور، یافتن و برقرار کردن روشهای ارتباط غیر قابل مهار از سـوی رژیـم  و بـر قـرار 
  . جریان آزاد اندیشه ها و اطالع ها، باید  در دستور کار جبهه قرار  گیرند کردن

یک جبهه و یـا . تأکید کنم که جبهه قوام و دوام نمی گیرد اگر تجسم هدفی نشود که پیشنهاد می کند - ۵
کسانی که از موضع یک جبهه عمل می کنند می باید الگوی حقمداری از سوئی و الگوی ایستادگی بر سـر 

از نظر قدرت و قـوی بلحـاظ حقمـداری، بـر » ضعیف«قاعده پیروزی . ق از سوی دیگر باشد یا باشندح
ایسـتادگی بـر سـر . قوی از لحاظ قدرت و ضعیف از نظر حقمداری، جز ایستادگی بـر سـر حقـوق نیسـت

جبهـه ای پیـروز اسـت کـه ایـن قاعـده را . حقوق است که پیروزی  بر دولـت جبـاران را ممکـن مـی کنـد
. ناسد و به یمن ایستادگی خویش، به پیروزی خود و مردمی که در خدمت آنها است، باور داشـته باشـدبش

زود یا دیـر، مبـارزه . بدیهی است آنها که به پیروزی باور ندارند، بر سر حق نیز به استقامت بر نمی خیزند
هـر از چنـدی، خـط و ربـط  یا به خیل فعل پذیرها در می آیند و یا  در جستجوی قدرت،. را رها می کنند
  . عوض می کنند

به این دلیل که حقوق، ذاتی حیات هر انسان و حیات هر جامعه ای هستند، ایستادگی بـر سـر حقـوق،      
، قاعده دومی عمل می این زمان. سبب می شود که مردم به حقوق خویش عارف و از انفعال خارج شوند

  . راگیر می شودفوج فوج به جبهه می پیوندند و جنبش ف: کند
بـرای مثـال، در دوران معاصـر، : تاریخ ملتها، پیروزی حق بر قـدرت را فـراوان بـه خـود دیـده اسـت      

. آموخته اند) ع(گاندی و همکاران او، به قول خود او، قاعده پیروزی حق بر قدرت را از حسین بن علی 
ردم، سرنوشـت هنـد تغییـر کـرد و اینـک در آنها با موفقیت هر دو قاعده را بکار بردند و به یمن تغییـر مـ

در ایران، مصدق و یاران او، بر سر حقوق . حال  تبدیل شدن به یک قدرت علمی و فنی و اقتصادی است
ملی و حقوق انسان ایستادند، انقالب بزرگ ایران، بنابر هدف و روشی کـه در اندیشـه راهنمـای آن بیـان 

ی است که برغم تبلیغات دروغ، آقای خمینی که نخست بـا دانستن. شده اند، پیروزی حق بر قدرت گشت
شعار اسالم مقدم است وارد میدان شده بود، سرانجام بر هدف و روشی انطباق جست که ایسـتادگان بـر 

رفتار او و دستیارانش با انقالب و تجاوزشان به حقوق . سر حقوق ملی و حقوق انسان، پیشنهاد می کردند
. زی استبداد را، میسر ساخت و استبداد بازساخته، مرگبارتر و ویرانگر تر گشتملی و حقوق انسان، بازسا

از آن پس، آنها که تجربه انقالب ایران را به حال خود رها نکردند، بر سـر حقـوق ملـی و حقـوق انسـان، 
موضـع اینان در همان حال که همـواره از . استوار ایستاده اند و تردید ندارند پیروزی در انتظار آنها است

یک جبهه عمل کرده اند، به همه آنها که در هدف و روش، اشتراک دارند، پیشنهاد می کنند به اتفاق یک 
  :جبهه را تشکیل دهند

چون هـدف : تجربه اتحادها از مشروطیت بدین سو، به ما می گوید چرا جبهه ها ناپایدار بوده اند - ۵/۱
  نیست و هدف استقرار والیت جانشین کردن شکلی از قدرت با شکل دیگری از قدرت 

   ۱۶در صفحه  
  
   

  

 در ضرورت جبهه



                                                                                                                                                                                       

 

 

3 

 

 
 

           1390 بهمن  9دي تا  26از   793  هشمار       2012 ژانويه   29تا  16از 

 

  
چنانكه خامنه اي مي پندارد شاه سابق در    

شد و او روياروئي با جنبش گرفتار اشتباه ها 
بديهي است . مرتكب اين خطاها را نخواهد كرد

اين فكر كه خود مبتكر بازپس دادن حقوق 
به ذهن آنها  ،در وقت خود ،مردم به مردم

بازپس  ،خطور نمي كند اگر هم خطور كند
صداي انقالب را مي «وقتي . رانده مي شود

و يا جام زهر را سر مي كشند كه ديگر » شنوند
  .است كار از كار گذشته

جنگـي  يك وضـعيت   ،وضعيت كنوني ايران  
جنـگ  «نها را آتوأم با عمليات جنگي است كه 

بطور مستمر هشدار داده . مي خوانند» پوشيده
شده است كه بسا پيش كشيدن جنگ و دست 

ـان از    ،زدن به جنگ پوشيده غافل كـردن ايراني
ـاد ايـران بسـيار     تحريم ها است كه  بـراي اقتص

مالي نـه   –يم مافياهاي نظامي ژر. ويرانگر است
تنها به وظيفه يك دولت كه بيرون نگاه داشتن 

 ،عمل نمـي كنـد   ،كشور از روابط قواي كاهنده
. ن را تشديد نيز مي كندآبحران نيز مي سازد و 

ـار تحريمـي كـه دارد     ،هم اكنون كشور را گرفت
ـا  كامل مي شود و حالت جنگ  جنـگ  «توأم ب

همچنان بـر   ،با وجود اين. كرده است» پوشيده
براي . مي افزايد ،تحريكات بقصد تشديد بحران

بيرون رفتن ناوهواپيما بر امريكا از خلـيج   ،نمونه
تبليغ مي  ،يم و ترسژفارس را ناشي از اخطار ر

 ،نكه معني مانور دريائي و اين سخنآحال . كند
ـا   قـواي زمينـي و    يعني اصرار بر اين كـه امريك

دريائي و هوائي خود را در خليج فارس نگاه دارد 
و اوباما زير فشار نامزدهاي رياست جمهـوري از  
ـاران جديـد و    حزب جمهوريخواه و محافظه ك

. بسا تن به حمله نظامي به ايران بدهد ،اسرائيل
چند نوشته واجد اطالعات درخور  ،در فصل اول

  .وريمآتوجه و تأمل را مي 
ـاتيو ســازي آمــاجراي  ،فصــل دوم  در     لترنـ

ــه نگــاران و محققــان   ــم روزنام ـا را از قل امريكـ
وضعيت  ،و در فصل سوم. وريمآامريكائي باز مي 

بازهم وخيم تر اقتصاد كشور را از زبان داده ها و 
ـلهاي   اطالعات اقتصادي باز مي گوئيم و در فص
چهارم و پنجم، دو قسمت از دو مطالعه در باره 

نجمن حجتيه را از نظر خوانندگان مـي  سپاه و ا
  .گذرانيم

خبرهــاي تجاوزهــا بــه  ،و در فصــل ششــم     
   :وريمآگرد مي را حقوق انسان 

  

گزارشهاي محرمانـه،  
گوياي اسرار روابـط  

فشار  –امريكا  وايران 
به اوباما بـراي حملـه   

ممانعت از  –به ايران 
اين كه ايران بگويـد  

مقامـــــات  –بلـــــه 
ــالف  ــاتي مخـ اطالعـ

  :ندا جنگ
  
  

ــه، در  ــهاي محرمان گزارش
باره روابط محرمانه ايران 
  :و امريكا سخن مي گويند

  
ـاريخ          ـاري و بـه ت  31نوشته از روبـرت پ

ـيش از ايـن  . اسـت  2011دسامبر   29در  ،پ
چنين نوشته اي را انتشار داده  ،2010نوامبر 

  :بود

ــران     بــيش از پــيش  ،تقابــل غــرب بــا اي
ـات   بي –خطرناك تر مي شـود   ـتر مطبوع ش

از ايـن  .  –امريكا بكار سرزنش ايران هستند 
بجاست كه به سراغ اسناد محرمانـه اي   ،رو

ـاي انـدازه     برويم كه انتشار يافته انـد و گوي
صداقت مذاكره كنندگان با ايـران بـر سـر    

  . مسئله اتمي اين كشور هستند
ـار   • گزارشهاي محرمانه كه ويكيليكس انتش

ـاكي از   ،داده است كـه حكومـت    ننـد آح
ـيش از او    ،اوباما ـاي پ ـا   ،همچـون حكومته ب

: دولت شيعه ايران بازي دوگانه اي مي كند
با  ،شتي مي كند و در خفاآپيشنهاد  ،در علن
 ،ي دولتهاي سني منطقـه و اسـرائيل  ژاسترات

  . دمساز مي شود
ـاطر       ـا ايـران را بخ ـات امريك عمـده مطبوع

ـاي   سـرزنش   2010و  2009شكست گفگوه
ن مي دانند كـه ايـران   آلت را ع. مي كنند

ـا     ـازي اورانيـوم ت حاضر نشده است غني س
گزارشهاي . درجه را متوقف كند 5و  4حد 

ـا رويـه      محرمانه فاش مي كننـد كـه امريك
ـاذ كـرده اسـت بـه      حساب شده اي را اتخ
ترتيبــي كــه گفتگوهــا شكســت بخورنــد و 
ـا مجـوزي بـراي تشـديد      شكست گفتگوه

   .مجازاتها بر ضد ايران بگردد
ـا بـه      ،بنا بر گزارشها      ـاب اوبام ـام انتخ بهنگ

بسياري شيخ هاي حاكم  ،رياست جمهوري
ـارس   بر كشورهاي نفت خيز حوزه خليج ف

ـا و ايـران    » شروع جديدي«از  ـان امريك مي
ــد  ــده ان ــران ش ـامل  . نگ ــي شـ ــن نگران اي

گفتگوهاي واقعي بر سر برنامه اتمـي ايـران   
  .  نيز مي بوده است

ـا  آعربي پيشنهاد  امارات متحده     شتي اوبام
ـابي كـرده اسـت و    » مبهم«به ايران را  ارزي

ـتان گـزارش كـرده     سفارت امريكا در عربس
است كه موضع اوباما موجب تشديد تـرس  

ــعودي از  ــت س ن شــده اســت كــه  آدول
ـا آبدون مشاورت با  ،حكومت اوباما وارد  ،نه

  . با ايران شود» معامله بزرگ«يك 
نيز نگرانـي خـود را   حكومتهاي اروپائي       

بابــت ابهامهــاي موجــود در موضــع اوبامــا  
اين امر سبب مي شود كـه  . اظهار كرده اند
معــاون وزيــر خزانــه داري  ،دانيــل گالســر

ـارس   3و  2امريكا به بروكسـل بـرود و در    م
ـان خاورميانـه     ،2009 ـياري از كارشناس با بس

  . اروپائي به گفتگو مي نشيند
ـترات گالسر توضيح مي د         ي ژهد كه اس

هني پوشيده آاوباما در باره ايران جز مشتي 
ـا   » تعهـد «. با دستكش مخملي نيست ـا بس تنه

گشودن باب گفتگو قدمي . موفق نمي شود
ـتن   ــه برداشـ ــت ك ــه   ،نآاس ــراي توجي ب

زمان بسـود  . ي تهاجمي ضرور استژاسترات
  . ما نيست و گشودن باب گفتگو ضرور است

. را اندر مي يابنـد  كارشناسان پيام گالسر     
ـا   ،روبرت كوپر يك مقام ارشد اتحاديه اروپ

در همان حال كه ايران مي بايد : مي گيود
ـازي نيـز     ،از چماق بترسد مي بايد روزنـه ب

« : گالسـر مـي افزايـد    ،برابر گزارش. ببيند
چماق نيز  ،هرگاه وضعيت به وخامت گرايد

  .»بكار خواهد رفت
ـا حكومت او ،بنا بر گزارش مخفي • در  ،بام

ـال كـه در گفتگـو بـراي مبادلـه       همان ح
درجه بـوده   20درجه با اورانيوم 4اروانيوم 

دركار برانگيختن غرب و نيز روسيه و  ،است
چين بر وضع مجازاتهاي جديد برضد ايران 

  . نيز بوده است
ننـد كـه   آگزارشهاي افشا شده حاكي از      

ـتان   به چين وعده داده شده است كه عربس
نشين ايران در فروش نفـت بـه   سعودي جا

چين مي شود هرگاه نفـت ايـران تحـريم    
ـيه نيـز    . شود و نتواند صادر گـردد  بـه روس

وعده داده مي شود كه در صورت موافقت 
 ،با وضع مجازاتهاي جديـد بـر ضـد ايـران    

ـاي موشـكي در     ـاه ه امريكا از استقرار پايگ
خـودداري خواهـد    ،لهستان و چكسلواكي

ـاما آكرد و  ـتقر بـر عرشـه    ن را با س نه اي مس
ـين خواهـد    هاي كشتي هاي جنگي جانش
كرد كه بطور مستقيم ايران را هـدف قـرار   

  . مي دهد
حكومـت   ،بـدين قـرار  : انقالب اسـالمي 

دركار تشديد مجازاتهـا و   ،غازآاز  ،اوباما
يـم  ژر ،تحريم نفت ايران بـوده اسـت  

مالي را تحريك مي  –مافياهاي نظامي 
شـهائي كـه   كرده اسـت بـه ابـراز واكن   

. تشديد مجازاتها را توجيـه مـي كننـد   
تحريـك را بـا تحريـك    « ،بدين قـرار 

خامنـه اي دسـتيار   » پاسخ مـي دهـيم   
حكومت امريكا شـدن بـر ضـد ايـران     

  . است
ـين و هـم     ،2010در اوائل سال       هـم چ

روسيه موافقت مي كننـد كـه در شـوراي    
قطعنامه پيشنهادي شامل مجازاتها بـر   ،امنيت

ـاريخ   . را وتو نكنند ضد ايران گزارشي بـه ت
ـيه  آحاكي از  ،2010انويه ژ ن است كه روس

ـار بـه       با شـركت خـود در وارد كـردن فش
ايـن گـزارش   . (موافقت كرده است ،ايران

 2010نـوامبر   29در نيويورك تايمز مـورخ  
  ).انتشار يافته است

ـتالف درونـي در ر   ،در اين ميان • يـم  ژاخ
ـار را   ،درجه 4ايران بر سر مبادله اورانيوم  ك

ـا   ـان كـرد  آبر تشديد مجازاته حكومـت  . س
با مبادله نيمي  ،2009اد در اواخر ژاحمدي ن

ـا اورانيـوم     20از اروانيوم غني شده ايران ب
ـان   . درجه موافقـت كـرد   برخـي از مخالف

بـه    ،برخوردار از حمايت غـرب  ،سياسي او
  . اين توافق حمله كردند

ـائي  اد تغييژوقتي حكومت احمدي ن       ره
حكومت اوباما  ،وردآدر پيشنهاد مبادله بعمل 

ـا مبادلـه مخالفـت كنـد و       فرصت يافـت ب
ـ   اد ژروزنامه هاي عمده امريكا به احمـدي ن

ـلي   ـنهاد اص حملـه ور   ،به خاطر تغيير در پيش
  . شدند

نچه در واقـع روي  آگزارشهاي محرمانه  •
ـا مـي گوينـد    حكومـت  : داده است را به م

ـا    4دله اروانيوم اوباما در واقع با مبا درجـه ب
در گفتگوها . موافق نبوده است 20اورانيوم 

ـا   شركت كرده و با پيشنهاد موافقت كرده ب
ـان     اين هدف كه با برانگيختـه شـدن مخالف

حكومت او به انـزوا   ،يمژاد در رژاحمدي ن
  .يد و نتواند با پيشنهاد موافقت كندآدر 

ـ  ،2010در بهار  • ـنهاد   ژاحمدي ن ـا پيش اد ب
ي موافقــت مــي كنــد كــه رئــيس  ديگــر

جمهوري برزيل و نخست وزير تركيه ارائـه  
پرزيدنت اوباما از اقدام  ،در ظاهر. مي كنند

هيالري  ،با وجود اين. نها حمايت مي كندآ
كلينتون پيشنهاد را مورد انتقاد شـديد قـرار   

ـا  . مي دهد از  ،وسائل ارتباط جمعـي امريك
 جمله نيويورك تايمز و واشنگتن پسـت نيـز  

ن دو مقام و پيشنهاد را مورد تمسخر آاقدام 
  . قرار مي دهند

 ،مسخره كردن لوئيز ايناسيو لوال دا سيلوا     
نخسـت   ،رئيس جمهوري برزيل و اردوغان

ـا  آحتي بعد از  ،وزير تركيه نكه لوال نامه اوبام
ـار داد   نامـه  . ادامـه يافـت   ،به خـود را انتش

 روشن كرد كه موضع علني اوباما با موضـع 
  . تفاوتي در حد تضاد دارد ،غير علني او

همانند روشي كـه حكومـت بـوش در          
ـا     ـار عمـومي را ب مورد عراق بكار برد و افك

ـاعد كـرد و     ژجنگ بر ضد ر يـم صـدام مس
روزنامــه هــائي چــون نيويــورك تــايمز و 

در كشاندن  ،واشنگتن پست دستيار او بودند
نيـز   ،در مورد ايران ،كار روياروئي به جنگ

   :بكار مي رود
ــرمقاله خــود از   • ـايمز در س ــورك تـ نيوي

مجازاتهاي جديدي حمايت مي كنـد كـه   
شوراي امنيت سازمان ملل متحـد بـر ضـد    

ـاد   . ايران وضع كرده است البته با ايـن انتق
 ،شورا به اندازه كافي ،كه در تعيين مجازاتها

روزنامه دو حكومت برزيل .  دور نرفته است
اطر رأي مخالف دادن به بخ ،و تركيه  را نيز 

  . قطعنامه مورد سرزنش قرار مي دهد
 ،گزارشها كه ويكيليكس انتشار داده است     

بطور واضع اين واقعيت را نشان مـي دهـد   
كه حكومت اوباما موافقت در ظاهر را بدان 

ـا     آقصد بعمـل مـي    ـا ب ـا مخالفـت ه ورد ت
ـا در   سياست هاي خود  در  تشديد تنش ه

  . شاندخاورميانه را بپو
شكار مي كننـد كـه   آگزارشها همچنين  • 

ـاحب    ـني و ص اسرائيل و شيخ نشين هاي س
ورده انـد   آبرضد ايران ائتالفي بعمـل   ،نفت

ـار مـي    ـا كـه    آو با هم به امريكا فش ورنـد ت
سياستهاي تعرضي برضد دولت شيعه ايـران  

  . اتخاذ كند
گزارش مي گويد كـه   ،2009در اواخر       

مات امريكائي گفته اسـت  شيخ بحرين به مقا
بايد متوقـف  «كه اجراي برنامه اتمي ايران 

ـازه   «شيخ افزوده است كه . »شود خطـر اج
ـيش   دادن به ايران كه تا توليد بمب اتمي پ

از خطر متوقف كـردنش بـزرگ تـر     ،برود
  . »است

 ،ملـك عبـداهللا   ،بنا بر گزارش ديگـري       
ـار وارد كـرده    ،پادشاه عربستان به امريكا فش

سر مار را  ،ن كه دير شودآست كه پيش از ا
ـاي    ،با وجود اين. قطع كند اعـالن خطره

ـازه   ،شيخ هاي سرزمين هاي نفت خيز امر ت
از همــان زمــان كــه  ،ســعوديها. اي نيســت

يــم ديكتــاتوري شــاه را ژانقــالب ايــران ر
يـم  ژاز امريكا مي خواسته انـد ر  ،برانداخت

  .جديد ايران را براندازد
نـــوع هشـــدارها در برخـــي از ايـــن  •

مـده  آگزارشهاي محرمانه افشا شده ديگري 
ـارز ايرانـي كـه سـفارت     . اند دانشجويان مب

بعد از  ،1979نوامبر  4امريكا در ايران را در 
ـا بقصـد     آنكه كارتر با آ ـاه بـه امريك مدن ش

ــد  ،معالجــه موافقــت كــرد . اشــغال كردن
ـاي      سعوديها ها با بهـره گيـري از تـرس ه

بـه حكومـت    ،نگ سردامريكا در دوران ج
يـت اهللا روح اهللا  آكارتر هشدار دادند كه 

خميني به زودي ايران را تحويل كمونيستها 
  .خواهد داد

ـا    ،پادشاه عربستان ،ملك فهد      در ديـدار ب
« : گفتــه اســت ،مقامــات حكومــت كــارتر

ـا   رويدادهاي ايران گوياي بي تفاوتي و بس
به او  به جاي اينكه شما. ناتواني امريكا هستند

ـتهائي    كمك كنيد كشور را از قيـد كمونيس
ـات خـود كـرده     كه كشور را عرصه تحريك

  . شما گذاشتيد او برود ،اندبرهاند
فهد پيش گوئي كرده است كه موفقيـت      

ـا  آكمونيستها در ايران بسط قوت گـرفتن   نه
ـيخ   در تمامي منطقه مي شود و عربستان و ش

و ا. نشين هاي نفت خيز را تهديد مـي كنـد  
بسا ظرف چند  ،در زماني كوتاه«: گفته است

خميني كنار گذشته مي شود و ايران به  ،ماه
ـا دولتـي    ،حبشه ديگري بـدل مـي شـود    ب
  ». كمونيستي دست نشانده مسكو

ـاه  : گزارش اين سان ادامه يافته است      ش
از اين كه امريكا هيچ كار براي جلـوگيري  

ـ   ،داز بسط نفوذ كمونيستها در منطقه نمي كن
فهد به ابراز نگراني خـود  . ابراز نگراني كرد
ايران بحرين و كويـت و  : ادامه داده است

ديگر كشـورهاي عـرب واقـع در سـواحل     
و پرزيدنت . خليج فارس را تهديد مي كند

ـاره   كارتر نه خود كلمه اخطار به ايران در ب
كشورهاي ضعيفي چون بحرين داده است 

ها و و نه خود در تضمين امنيت اين كشـور 
كشورهاي دوست خود در منطقـه و ديگـر   

  .اقدامي كرده است ،نقاط جهان
دولت اسالمي ايران  ،نآسه دهه بعد از       

  ...همچنان برجاست و
ـيخ    ،1979در  • خطر بزرگي كه متوجـه ش

نـه از   ،هاي سرزمين هاي نفت خيز مي شد
كمونيسم كه از شيوه زندگي ساده خمينـي  

ـيوه      ،و ديگر روحانيان ايران ـا ش بـود كـه ب
ـاش        زنـدگي پـر تجمـل و پـر ريخـت و پ

تضــاد  ،خــانواده هــاي ســلطنتي و شــيوخ
  . داشت

ـاني  ،در حقيقت         ،بعد از جنگ دوم جه
وردنـد كـه   آسعوديها با امريكا توافقي بعمل 

 ،در ازاي قيمــت معقــول نفــت ،نآبنــا بــر 
امريكا امنيت كشورهاي نفت خيز را تضمين 

ـاريخ   يك گزارش محر. مي كند  5مانه بـه ت
ـازگو مـي     ،1979وئيه ژ اين امر را روشـن ب

نفت در ازاي امنيت همچنان جوهر «: كند
  . با سعوديها است» ه ژروابط وي

ـار         گزارشهائي كه بتازگي ويكيليكس انتش
نند كه در سالهاي بعـد  آگوياي  ،داده است
ـار شـده اسـت    ،از انقالب . ايران چگونه مه

ـامي بـه    بطور عمـده از رهگـذر ح   ملـه نظ
ـا بـر   . اين كشور مهار شـده اسـت   ،ايران بن

ملــك  ،2005گزارشــي بــه تــاريخ دســامبر 
با حكومـت بـوش    ،پادشاه عربستان ،عبداهللا

قهر مي كند بدين خاطر كه هشـدارش بـر   
لزوم خودداري از حملـه بـه عـراق توجـه     

سبب شده اسـت   ،نكرده  و با حمله به ايران
كـه روابـط   عراق به دست شيعه هائي بيفتد 

  .تنگاتنگي با ايران دارد
ــه وزارت     ـتان ب ـا در عربسـ ــفارت امريكـ س

 ،خارجه گزارش كرده است كه در گذشته
بر  ،امريكا و عربستان سعودي و صدام حسين

ـار ايـران موافقـت كـرده       سر ضـرورت مه

اينــك امريكــا عــراق را در ســيني . بودنــد
طالئي قرارمي دهـد و تقـديم ايـران مـي     

  . كند
ــزارش كــ  • ــن در   گ ــه م ــري ك امال س

ـال   ،گزارشهاي بايگاني شـده كنگـره   در س
رهبـران  نست كـه  آحاكي از  ،يافتم ،1994

ـارتر    –خاورميانه  حتي پرزيدنت جيمـي ك
بر سر  - كه كارش برقرار كردن صلح است 
يعني  ،اين سياست بي رحمانه قدرت بزرگ

  .  توافق كرده بودند ،تجاوز عراق به ايران
فحه ايسـت كـه وزيـر    سند نامه اي دو ص   

غاز رياسـت جمهـوري   آدر  ،خارجه امريكا
او سفر اول . به او نوشته است ،دونالد ريگان

وريـل  آخود به كشورهاي خاورميانه را در 
در . به ريگان گـزارش كـرده اسـت    ،1981

او از : مـي نويســد  ،نـرال هيــگ ژگـزارش  
تحـت   ،يكچند اطالعات كه دريافت كرده

انورسادات رئيس  هم. تأثير قرار گرفته است
جمهوري مصر و هم ملك فهد به او توضيح 
داده اند كه ايران قطعات يدكي از اسرائيل 

  .  دريافت كرده است
اين امر چندان مايه تعجب ريگان نشده       

  ،1981و  1980چراكــه در ســالهاي . اســت
ـال   واسطه هاي او با مقامات اسرائي  در ارس

ـارتر از   نكه حكومتآبي  ،اسلحه به ايران ك
  . همكاري داشته اند ،ن اطالع يابدآ

اما الكساندر هيگ جمله شـگفت انگيـز          
و نيـز جالـب اسـت    «: ديگري نوشته اسـت 

ـارتر   از طريـق   ،تأكيد كنم كه پرزيـدنت ك
ـامي بـه     ،ملك فهد به عراق براي حملـه نظ

  .»چراغ سبز داده است ،ايران
  
  :سئوالها در باره كارتر ٭
  
وزيـر   ،بنا بـر تصـديق هيـگ    ،بدين قرار •

ـين   ،ملك فهد ،خارجه وقت امريكا شاه پيش
به اميـد تقويـت    ،گفته است كارتر ،عربستان

ـا در خاورميانـه و مـأيوس از     موقعيت امريك
نچـه بـه   آتحت فشار قـرار دادن ايـران در   
بـه صـدام    ،گروگانها مربوط مي شده است

حسين براي حمله به ايران چراغ سبز داده 
  . است

ـبز دادن  «در باره  ،در نامه هيگ      چراغ س
و هيـگ  . توضيحي داده نشده است» كارتر

ـاحبه پاسـخ       به درخواسـت مـن بـراي مص
اما نامه نخستين مدرك در باره . موافق نداد

باور ايران به برانگيخته شدن عراق به حملـه  
  . است 1980به ايران در 

ـتهم شـدن    ،پرزيدنت كارتر ،1980در       م
 ،ت خويش را توسـط ايـران  خود و حكوم

در  ،ديرتر. توصيف كرد» شكارا نا درستآ«
خاطرات دوران رياست جمهوري خود بـه  
ـامي عـراق بـه ايـران      ،كوتاهي از حمله نظ

ـادق   . سخن گفت ـار ص او در محدوده ابتك
بـدين   ،بـرادر عـروس خمينـي    ،طباطبائي

گفتگوهاي «: او نوشته است. حمله پرداخت
ـا او  » .ز بودندميآلمان تشويق آعميق در  ام

ـپتامبر  22 ،عـراق « : افزوده است ـان   ،س هم
روز را براي حمله به ايران انتخاب كرد كـه  
. قــرار بــود طباطبــائي بــه ايــران بــازگردد

ايرانيان مرا متهم كرده اند كه طراح حملـه  
  . »ن بوده امآبه ايران و حامي 

وردن آتجاوز عراق به ايران را از بدست  •
ـا و  قطعات يدكي هواپيم اها و هلي كوپتره

. مـأيوس كـرد   ،نيز تجهيزات نيروي زمينـي 
حكومت كارتر اصرار مي ورزيد كه پيش از 

 ،نكه محموله ها بطرف ايران حمـل شـوند  آ
ـا  . مسئله گروگانها مي بايد حل شده باشـد  ب

جمهوريخواهاني  ،شروع مبارزات انتخاباتي
روي مساعدتري  ،كه اطرافيان ريگان بودند

    :ن مي دادندبه ايران نشا
ي آمكالمات ضبط شده توسط افـي بـي    •

ـيروس هاشـمي    كـه در   ،مي گويند كـه س
ـارتر   ـئله    ،ظاهر به پرزيـدنت ك در حـل مس

دستيار  ،در باطن ،كمك مي كرد ،گروگانها
جمهوريخواه ها در حمله اسلحه به ايـران و  

  . بود 1980نقل و انتقال پول در اواخر سال 
 ،شيد هاشـمي جم ،برادر بزرگ سيروس     

شــهادت داد كــه فــروش  ،1990در اوائــل 
حاصـل   ،اسلحه به ايران از طريق اسـرائيل 

ـتاد    ،ديدار محرمانه ويليام كيسـي  ـيس س رئ
ــد ،تبليغــاتي ريگــان بــا يكــي از  ،در مادري
. بـود  ،بنام مهدي كروبـي  ،مأموران خميني

  ن هنگام او از سخت سران بود و اينك آدر 
  ۴در صفحه  
  

 :؟..نمي پذيرند كهچرا جباران
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ـيون  اصالح طلب است و از رهبران  اپوزيس
ـال  . يم اسـت ژر ـا    ،2009در س او سـخت ب

  . پيشنهاد مبادله اورانيوم مخالفت كرد
ـام   • برفرض كه در باره اكتبر سورپرايز تم

ـاي ترديـد    ،شكار نشـده باشـد  آحقيقت  ج
ـان    ،1980نيست كه در سال  حكومـت ريگ

ـلحه   ترتيب فروش سرّي موشك و ديگر اس
ـال  . اسـت  امريكائي به ايـران را داده  در س

بود كه پرده از فروش محرمانه اسلحه 1986
كنترا عنـوان   –برداشته شد و افتضاح ايران 

ـال  آ ،و نيز. گرفت شكار شد كه در اواخر س
ـلحه    ،1980 حكومت ريگان به عراق نيـز اس

  .فروخته است
ســال بطــول  8جنــگ ايــران و عــراق       

يك ميليـون نفـر را    ،وردآانجاميد و بنا بر بر
ـادي   آپـي  . م مـرگ بـرد  بكا ن آمـد اقتص

ن داشـت  آعراق را بر ،)قرضه سنگين عراق(
  . به كويت حمله كند ،1990در 

جنگ امريكا با عراق براي بيرون رانـدن   •
ــواي عــراق از كويــت در  ســبب  ،1991ق

استقرار قواي امريكا در عربستان شد و ايـن  
ـامه  آاسالم گرايان را به خشم  ،امر ورد و اس

ن داشـت  آاني چون او را بربن الدن و كس
كه القاعده را بـراي بيـرون رانـدن قـواي     

ايجاد  ،امريكا از سرزمين هاي مسلمان نشين
ــد ـاي . كنن ـپتامبر  11ترورهـ را در  2011سـ

ـنش حكومـت      امريكا ترتيـب دادنـد و واك
  .شد 2003حمله به افغانستان در  ،بوش

ــدا    • ــه جدي ــه اي ك ــهاي محرمان گزارش
ننـد  آاست حاكي از ويكيليكس انتشار داده 

كــه حكومــت اوبامــا پــا را در جــاي پــاي 
حكومتهاي پيش از خود مـي نهـد و بـراي    

بهمــان  ،ســلطه بــر كشــورهاي نفــت خيــز
ـيش از او   كجراهه مي رود كه حكومتهاي پ

ورده آرفته اند و وضعيت كنـوني را پديـد   
  .اند

سـلطه جـو از راه تحريـك    : انقالب اسـالمي 
كنـد بـه   سلطه پذير اسـت كـه وادارش مـي    

واكنشهائي كه سـلطه از راه قهـر اقتصـادي و    
از گروگانگيري بـدين  . نظامي توجيه مي كند

امريكا تحريك كننده و خميني و خامنـه   ،سو
پاسخ دهنده بوده » تحريك را با تحريك«اي 
مدارك محرمانه واقعيتي را باز مي گوينـد  . اند

امـا چـرا خمينـي بـه     . دانسته بود ،كه از آغاز
بي اعتناء مي ماند و تحريـك را بـا   هشدار ها 

تحريك پاسخ مي گفت؟ چرا خامنه اي همان 
روش را در پيش گرفته است؟ زيرا ضربه ها از 
ــار     ــوند و ك ــي ش ــردم وارد م ــر م ــرون ب بي

سـان مـي   آاستبداديان را در تشديد استبداد 
هرگاه مردم بر سر حقوق خـويش مـي   . كنند

يد نها تحريك ها را تشـد آمنتخبان  ،ايستادند
  . نها را خنثي مي كردندآنمي كردند بلكه 

  
اوباما را بـه  ...  نتان ياهو و

جنــگ بــا ايــران بــر مــي 
بايد مراقب دست  ،انگيزند

ويز سازي بـراي جنـگ   آ
  :با ايران شد

  
گزارش زير واجـد اطالعـاتي   : انقالب اسالمي

گاه شود و آنها آاست كه هر ايراني مي بايد از 
  .كندنها بآبيشترين توجه را به 

رئيس جمهوري  ،گزارش خطاب به اوباما ٭
ـاورن   ــك گــ ـا را ري مـ  Rayامريكــ

McGovern  و اليزابـــــــــت
ـته   Elizabeth Murrayمـوراي  نوش

اين دو از تحليل گران ارشد سيا بـوده  . اند
ـامبر   30اند و نوشته خـود را  در    ،2011دس

  :انتشار داده اند
پرزيدنت اوباما مي بايد به سرعت رولـت   •

ـيج     پارسي را متوقف كند چـرا كـه در خل
. امور دارند از مهار بيرون مي رونـد  ،فارس

 ،اگر ما هنوز نسبت به سيا وظيفـه اي داريـم  
ـاب مـي كنـد كـه بـه ايـن       آ ن وظيفه ايج

ـابي كـه بشـكل     : سازمان بگـوئيم  ايـن ارزي
بـراي   ،ارائه مي شـود  ،گزارشي غير رسمي

 ،نســت كــه اغــراق در بــاره خطــر ايــرانآ
ـا  وضعيت خطرناكي  را پديد نياورد و امريك

  . نيابد ،مدهايشآن و پي آنقشي در ايجاد 
ـال   ،نخست وزير اسرائيل      نتان ياهو در س

ـاخ     ،2009 ـا در ك ـاراك اوبام با پرزيدنت ب

اسـرائيل و   ،ن پـس آاز . سفيد ديـدار كـرد  
البي هوادارش بر طبل جنگ با ايران مـي  

ـار   ،كوبند و به اوباما براي جنگ با ايران فش
ن آما را بـر   ،وضعيت خطرناك. ورندآي م

ـان تلـخ حقيقـت     ،مي دارد كه با قدرت زب
ـتباه فاجعـه    ميـزي روي  آبكار بريم تا كه اش

خطر بزرگ است و ما بمثابه تحليـل  . ندهد
گران پيشين سيا مي دانيم وضعيت در خليج 
فارس تا كجا شكننده و در معرض تغييرهاي 

  ...سريع و مهار گريز است
ـانوني   قايآشما  • رئيس جمهوري توان ق

ــه   ــد از وقــوع فاجع ــد و مــي تواني را داري
ـائي را   جلوگيري كنيد و ما به شما توصيه ه
مي كنيم كه به شما امكان مي دهند مانع از 
تحقق احتمال جنگي بگرديد كه بسود هيچ 

  .كس غير تاجران اسلحه نيست
اگر مشاوران شما را متقاعـد كـرده انـد          

با ايران سودي عايـد   كه خصومت و جنگ
نها سـخت در  آبدانيد كه  ،اسرائيل مي كند

ـا ايـران در    ،از ديد ما. اشتباه هستند جنگ ب
دراز مدت سبب ويراني اسـرائيل و بخـش   

بگـذريم از پـي   . بزرگي از ايران مي شـود 
مدهاي ويرانگرش براي اقتصاد جهان كـه  آ

  .گاهيدآن آشما از 
ـ   آسخنان  • ـاره كـه نزدي ك تشين در اين ب

ـا خشـم    ،است ايران بمب اتمي بسازد ولو ب
اظهار مي شوند و خواستار اقدام فوري مي 

  .دروغ هستند و همانقدر غير مسئوالنه ،شوند
تهديد ها دارند راه مي برند به تحـريص       

. در ايـران » يـم ژتغييـر ر «به جنـگ بـراي   
درست همان روش دارد بكار مي رود كـه  

ـا عـراق ان    ،سال پيش 9 . جاميـد به جنـگ ب
ـاي       اميدواريم كـه شـما مـي دانيـد نيروه

اصرار مي ورزند كه  ،ذينفوز اما نزديك بين
ـا آاز ديد  ،تن به خطر بزرگ بدهيم زيرا  ،نه

اينان حزب ليكود كـه  . بسود انگلستان است
حاكم بر اسرائيل است و گروه هائي كه در 

  . امريكا خود را حامي اسرائيل مي دانند
مشاوران شـما در   ،يربنا بر كاركردهاي اخ •

از  ،سياست خارجي و مشاوران نظامي شـما 
ـا    ،جمله افسران ارشـد ارتـش   از قـرار توان

نهائي را تعديل كنند كه جنگ آنيستند وزنه 
ـا مـي   آ. با ايران را تـدارك مـي كننـد    نه

 ،تش جنگ با ايرانآخواهند با بر افروختن 
 ،به اسرائيل در برابر رقيب مهمش در منطقـه 

ـانن  ـاورها     . دياري رس شـما در قيـد ايـن مش
سـزاوار  . شما رئيس جمهوري هستيد. نيستيد

اينست كه مشاوران حقيقـت را بـي كـم و    
شما نياز داريد كساني . كاست به شما بگويند

  . به شما نزديك باشند كه دنيا را بهتر بشناسند
نيكو است انديشيدن در باره نكاتي كـه         

ــرا  Martinمـــارتين دمپســـي  ،اخيـ
Dempsey ،   ـتاد مشــترك در رئــيس سـ

او از . مصاحبه با واشنگتن پست گفتـه اسـت  
يكي سخن گفته است كه چنـد  ژامور استرات

 ،در مصاحبه. نها سروكار داشته استآدهه با 
ـار     20او با رجـوع دادن بـه    ـال سـرو ك س

مـن و قـواي   : مـي گويـد   ،داشتن با عراق
تحت امر من نمي دانستيم در چـه جنگـي   

محض : اشخاص مي گويند .وارد مي شويم
نـرال دو  ژرضاي خدا بگوئيد شما كه يـك  

ســتاره هســتيد چگونــه مــي گوئيــد نمــي  
دانستيد؟ من نمي دانم به ايـن پرسـش چـه    

  . اما من اين جنگ را كردم. پاسخي بدهم
نـرال دمپسـي   ژسئوال امروز اينست كه      

چه اندازه ايران را مـي شناسـد و در برابـر    
ورند با ايران جنـگ  آ نيروهائي كه فشار مي

 ،در هفته پيش. چگونه مقابله مي كند؟ ،شود
ـامي بـر ضـد     بهنگام بحث در باره عمل نظ

گزينه هائي كه ما بسط : دمپسي گفت ،ايران
از هر لحاظ بررسي شده و هرگاه  ،داده ايم

ضرورت اقتضاء كند قابليت عملياتي شـدن  
سخت متأسـف  : او افزوده است. را يافته اند
ارزيابي نادرستي از  ،رگاه ايرانيهامي شود ه

ـا ايـن    . ورندآعزم ما بعمل  تأسف بـزرگ م
نرال دمپسي و شـما  ژبسا ممكن است . است

وريد آارزيابي نادرستي از عزم ايرانيها بعمل 
. و تأسف بزرگ ايـن تأسـف خواهـد شـد    

نـرال نمـي توانـد    ژترديد نيست كـه ايـن   
ـتاد ارتـش    ،مشاوري همانند رئيس پيشين س

الر مايك مولن براي شما باشـد و در  درياسا
ـا ايـران   ـاور   ،باره امر بس خطير جنگ ب مش

ــراي شــما باشــد  گــاه از آاو . درخــوري ب
در برابر فشار بـوش و   ،يكژواقعيتهاي استرات

رئيس و معاون رئيس جمهوري  ،ديك چني
  .با موفقيت ايستادگي كرد ،پيشين

 ،در حكومت بـوش : دمپسي، مولن نيست •
دالل مي كرد كـه تـوجيهي   مولن قويا است

برضد ايران وجـود  » جنگ پيشگيرانه«براي 
چنين جنگي بهائي سخت سنگين بـر  . ندارد

او هركار توانست . دوش امريكا خواهد نهاد
مـدن فكـر   آبـراي جلـوگيري از بعمـل در   

  . جنگ با ايران به عمل آورد
مولن، در شمار افسران ارشدي بـود كـه        

ـار مـي    وردنـد  آ به بوش و ديك چنـي فش
گزارش سازمانهاي اطالعاتي امريكا كـه در  

ـار دهنـد     2007 . تهيه كـرده بودنـد را انتش
همان گزارش كه مي گفت ايران از اواخر 

ـا كـرده      ،2003 ساختن بمـب اتمـي را ره
ن گزارش چوبي بود كه الي چرخ آ. است

ـانطور كـه   . جنگ با ايران گذاشته شـد  هم
اي برغم تقال بـر  ،ن گزارشآشما مي دانيد 

  .همچنان معتبر است ،بي اعتبار كردنش
مي نويسـد كـه    ،در خاطرات خود ،بوش    
دست او را براي اقدام نظامي  ،ن گزارشآ

بـوش    ،2008انويـه  ژدر . برضد ايران بست
براي گفتگو با سران اسرائيل به ايـن كشـور   

ـباني    آ. رفت نها نيز از گـزارش سـخت عص
: بوش در خاطرات خود مي نويسـد . بودند

ـاتي    « ـازمانهاي اطالع اما بعد از گـزارش س
من چگونه مي توانستم اقدام نظامي  ،امريكا

براي از بين بردن تأسيسات اتمـي كشـور را   
ـا مـي    توجيه كنم كه جامعه اطالعاتي امريك

برنامـه توليـد بمـب     ،نآگويند برنامه اتمي 
  .»اتمي نيست

گـزارش  : واپسين شانس اسرائيل تا امروز •
عاتي امريكا اسرائيل را از پي سازمانهاي اطال

ـاز نداشـت   در اواسـط  . گيري سعي خود ب
ـيدند آ ،2008سال  ـيش از   ،نها كوش نكـه  آپ

دوران رياســت جمهــوري بــوش و ديــك 
جنگ با ايران را بـه راه   ،چني به پايان رسد

ــد ـا   ،ن زمــانآ. اندازن ــولن بـ درياســاالر م
و بــدون حمايــت ديــك (حمايــت بــوش 

ه رهبران اسرائيل به اسرائيل رفت تا ب) چني
ـا بـه ايـران   آبگويد درصورت حملـه   از  ،نه

ـا برخـوردار    حمايت خود به خودي امريك
 ،بنا بر قول مطبوعات اسرائيل. نخواهند شد

ـيش رفـت كـه بـه رهبـران      آمولن تا  نجا پ
اسرائيل اخطار كند فكر تكرار حملـه اي از  

ـتي جنگـي      8زادي در آنوع حمله بـه كش
ــن ژ ــه در  1967وئ ــن كشــته  170 ،نآك ت

  . را به ذهن خود راه ندهند ،شدند
ــدنت  آ      ــت پرزيـ ــه را حكومـ ن حادثـ

از  ،جانسون و كنگره و نيروي دريائي امريكا
ن حادثـه بـه   آ. مردم امريكا مخفي كردنـد 

اسرائيل اين درس را داد كـه مـي تواننـد    
ـند كـه    دست به قتل نيز بزنند و مطمئن باش

ـا  ـانع از   ،واقعيتهاي سياسي امريك ن مـي  آم
شود كه دولت امريكا جنايت را بروي خود 

اما اخطار مـولن بـه سـران اسـرائيل     . وردآ
اغماض نخواهد  ،حالي كرد كه از اين پس

  . شد
ـترك     • ـتاد مش ـيس س تا زماني كه مولن رئ

ـا بـود   ـاره پـي    ،در علـن  ،ارتش امريك درب
ـا ايـران   آ مدهاي ناخواسته هرگونه جنگ ب

ا روزي ما اطمينان داريم ت. سخن مي گفت
وري ايـن پـي   آاما از ياد ،كه بازنشسته شود

بـه شـما   . مدها به شما دريغ نكـرده اسـت  آ
خاطرنشــان كــرده اســت كــه همــان پــي 

ـار    آ ـا عـراق بب مدهاي ناخواسته كه جنگ ب
  . وردآجنگ با ايران ببار خواهد  ،وردآ

ـا نيـز هشـدار داده           مولن به اسـرائيلي ه
نقشـه   ،مولن ،2011در ماه فوريه سال : است

بمحـض  . بـه اسـرائيل بازگشـت    ،در دست
حمله نظامي به ايران : گفت ،در علن ،ورود

براي همه ما پديـد   ،بزرگ ،مشكلي بزرگ«
ـنگتن بازگشـت  » .وردآمي   ،وقتي او به واش

مــي ترســيد . اطمينــان خــاطر را نداشــت
اســرائيلي هــا اخطــار او را جــدي نگرفتــه 

  ...باشند
بعــد از  ،وئــنژدر اواخــر مــاه  ،2008در  •
نكه مولن مطمئن شد اسرائيل فكـر جنـگ   آ

ـته اسـت     ـار گذاش  ،پيشگيرانه با ايـران را كن
دست بكار اتخاذ و اجراي تدابيري شد كـه  
تحريك و تحريك متقابل كار را بـه جنـگ   

ـازي آنكشاند و اين يا  موجـب   ،ن حادثه س
او هشدار . تش جنگ نگرددآشعله ور شدن 

ز را ببندد و داد كه ايران مي تواند تنگه هرم

ن را آالبته اطمينان داد كه امريكا مي تواند 
و بــاز البتــه او مــي دانســت كــه . بــاز كنــد

  . سان نيستآبازكردن تنگه هرمز 
ــه ژ 2در  • ــرانس  ،2008وئيـــ در كنفـــ

ـا    ،مطبوعاتي ـامي ب مولن پيشنهاد مذاكره نظ
نظــامي بــا ايــران را داد و افــزود موجــب 

. مـي شـود   درك متقابل بهتر ايران و امريكا
ـاال  . اما او اين پيش نهاد را پي نگرفـت  احتم
پيشنهاد  ،ديك چني به او دستور داده است

  . خود را پي نگيرد
ـاي   ،بدين سان      خـر رياسـت   آدر روزه

مــاده آخــويش بــر ســتاد مشــترك كــه او 
ـپتامبر   30بازنشسته شـدن در   مـي    ،2011س

خطر بسته شدن تنگه هرمز فكر مولن را  ،شد
ـيش از   10. شغول كرده بودبه خود م روز پ

ـتاد      ـاتي س بازنشسته شدن بـه دايـره مطبوع
نگراني خود را از ايـن كـه ايـران و     ،ارتش

روابــط  ،بــدين ســو 1979امريكــا از ســال 
حتي در تاريـك  «: ابراز كرد ،رسمي ندارند

ـاد     ترين روزهاي جنـگ سـرد،   ـا اتح ـا ب م
ما با ايران صحبت ... شوروي ارتباط داشتيم

ـا يكـديگر را درك    ،بنا بر ايـن . منكرده اي م
بــه  ،اگــر اتفــاقي روي دهــد. نمــي كنــيم

ـبه غلـط     ،احتمال بسيار قوي حاصـل محاس
  . »خواهد بود

ـان    آ• ـارس در جري ـيج ف نچه اينك در خل
حضـور نيـروي   . تش اسـت آبازي با  ،است

ـارس و حضـور      ـيج ف ـا در خل دريائي امريك
ـا و ايـران در تنگـه      ـائي امريك نيروهاي دري

احتمال وقوع حادثه اي كه منجر به  ،هرمز
چراكـه  . جنگ گردد را قوي كرده اسـت 

تحريك و تحريك متقابل بسا مهار امور را از 
  .دست دو طرف بيرون مي برد

ــي  • ـتهآپ ــدهاي ناخواسـ ــه : م در بحبوح
در تابستان  ،مبارزات رياست جمهوري خود

ـار و تحقيـق    ،2008 بسا  گزارش روزنامه نگ
ت را نخوانـده  گري كه سيمور هـرش اسـ  

او گــزارش كــرده بــود كــه مقامــات . ايــد
در دفتـر   ،2008انويـه  ژحكومت بـوش در  

ــي ــوري ،ديــك چن  ،معــاون رئــيس جمه
اجتماع كردند در باره حادثه برخورد ميان 
ـتي جنگـي     زورق هاي جنگي ايـران و كش

ن آدر . گفتگـو كننـد   ،امريكا در تنگه هرمز
ـا ايـران بـوده     ،اجتماع بحث بر سر جنگ ب

  . تاس
حدود  ،ن اجتماعآدر : هرش مي نويسد    
ـا ايـران   10  ،ايده در باره چگونگي جنگ ب

ـيش   آيكي از . موضوع بحث شدند نها كـه ب
اين فكر  ،از همه نظر مرا به خود جلب كرد

ـنج زورق جنگـي هـم     : بود ـار پ چرا ما چه
ـيم و    شكل و رنگ  زورقهاي ايران تهيـه نكن

يكـي   ،ينها را مسلح نكنيم و در وقت مقتضآ
ن زورقها به تنگه هرمز نرود و شروع بـه  آاز 

تيراندازي به كشتي هاي ما نكند؟ چند تني 
ويـز  آنيز ممكن است كشته شوند اما دسـت  

ساخته شده شـده   ،الزم براي جنگ با ايران
  ...است

ـاال • پرونــده شــركت ايــران در    ،و حـ
: ساخته مي شود 2011سپتامبر  11ترورهاي 

» فراريان ايرانـي « ،مادر حكومت ش ،اين بار
قاضي فدرال  ،دانيل ژرژ. و نه فراريان عراق

مانهاتان را قانع كرده اند كه رأي بدهد كه 
ـاي    ايران و حزب اهللا با القاعـده در تروره

  . همدست بوده اند ،2011سپتامبر  11
در پايان رسيدگي  ،2011دسامبر   15در      

ـاي    ـان تروره ـپتامبر  11به شكايت قرباني  ،س
انيل مدعي شد كـه ايـران تجهيـزات در    د

اختيار القاعده گذاشته است و ايـران را بـه   
  . ميليارد دالر محكوم كرد 100پرداخت 

باوجود سياه كردن چهره ايران در همـه   •
ديگر نبايد تعجب كرد از ايـن   ،جاي امريكا

ـاور      كه نتان ياهو نخسـت وزيـر اسـرائيل ب
ـاي برنـده در دسـت      كرده است بـرگ ه

ـا     :دارد ــره امريكـ ــوي كنگ ــت ق از حماي
وســائل ارتبــاط جمعــي  ،برخــوردار اســت

اسرائيل بطور وسيع حمايـت مـي كننـد و    
دادگاههاي امريكا نيز ايران را محكوم مـي  

ـارزات   ،پس او. كنند در اين ايام كه ايام مب
ـا اسـت     ،انتخابات رياست جمهـوري امريك

  . دستش براي اقدام باز است
ـان    ما مي دانيم كه شـ        ـا نت ما همـه روز ب
ـا   . ارتباط و گفت و شنود داريد ،ياهو ـا م ام

ـا    ـار او را ب امريكائي ها  ويدئوي گوياي رفت
كه در تلويزيـون   –رئيس جمهوري امريكا 

در . هرگز نديده ايم  - اسرائيل پخش شد 
نتان ياهو بخود مي بالد از ايـن   ،ن ويدئوآ

كه بيـل كلينتـون را فريـب داده و بـه او     
ـلح    باوراند ه است كه موافـق قـرارداد ص

ـار  ) ميان اسرائيل و فلسـطين (اسلو  و در ك
ـاره     . نستآاجراي  ـار پ ـالي كـه درك درح
ـبت  . ن قرارداد بوده استآكردن  رفتار نس

ـان آبه امريكائي كه چنين  تحـت نفـوذ    ،س
. ميـز اسـت  آتحقير  ،اسرائيل قرار مي گيرد
امريكا چيـزي اسـت   «: نتان ياهو مي گويد

بـه راه  . ن جهت دادآوان به سان مي تآكه 
 80... نها به راه ما نمي روندآ... راست بردش

ـا   . درصد امريكائي ها حامي ما هستند ايـن ن
  » .معقول است

گيدون لوي مي  ،سرمقاله نويس اسرائيلي   
رتيست آويدئوي نتان ياهو را يك «: نويسد

... هدايت كننده اي نشان مـي دهـد كـه    
ـنگتن را در  جيـب خـود    فكر مي كند واش

دارد و هر طور بخواهد امريكا عمل خواهد 
امـري كـه واقعيـت دارد در طـول     » .كرد
  .   اين رفتار اسرائيل تغيير نكرده است ،سالها

روزنامــه واشــنگتن  ،2011دســامبر  29در  •
سرمقاله اي  ،تايمز كه جانبدار اسرائيل است

ـيده   « با عنوان  زمان حقيقت تهـران فرارس
ا در تنگه هرمـز دارنـد   ماله: نوشت ،»است

بعد از اينكه شـرحي  . تش بازي مي كنندآبا 
ـا    ـائي امريك مي دهد كه چگونه نيروي دري
نيروي دريائي ايران را يك لقمه مي كند و 

پاسـخ درخـور بـه    «: مـي نويسـد   ،مي بلعد
تهديد به بستن تنگه هرمز حمله هـوائي بـه   
ـاي اقامـت سـران     تأسيسات نظامي و محله

بحران بايد . ايران است يم در همه جايژر
ويز اقدام بين المللي برضـد برنامـه   آدست 

  . »اتمي ايران بگردد
بدون ترديد مشاوران شما به شـما گفتـه        

يم ايران هدف غائي اسرائيل ژاند كه تغيير ر
  .است

  
  : توصيه ها ٭
  
هرچــه زودتــر دســتور انتشــار واپســين  – 1

ـا    ـاتي امريك گزارش سرّي سازمانهاي اطالع
ـادر كنيـد    در . باره برنامه اتمي ايـران را ص

. گزارش پيشين مرتب بـه روز شـده اسـت   
. واپسين به روز شده گزارش بايد انتشار بيابد

شما مي دانيد كه اين سازمانها با همه سخت 
اطالعي دال بر وجود يـك برنامـه    ،كوشي

ـتناد  ... توليد بمب اتمي را نيافتند بوش به اس
. لـه كـرد  يك گزارش دروغ به عـراق حم 

بگذاريد موضع شما را يك گزارش راسـت  
  .و شرافتمندانه تعيين كند

 ،دستور اجراي پيشنهاد درياساالر مـولن  – 2
در  ، 2008وئيـه  ژ 2در كنفرانس مطبوعاتي 

ـامي بـراي درك    باره گفتگوي نظامي با نظ
ـا از يكــديگر را     متقابـل بهتـر ايــران و امريك

  . صادر كنيد
د برگزينيـد كـه   مشاوراني را براي خـو  – 3

ـاوران   دنياي واقعي را بهتر مي شناسند و مش
ـين كنيـد  آكنوني را با  ـئن  . نها جانش و مطم

ـا       ـا بـه امريك ـاوران جديـد تنه شويد كه مش
  . دلبسته اند

ـاكي از    – 4 بيانيه اي رسمي صادر كنيـد ح
ايــن كــه حكومــت شــما از حملــه نظــامي 

روشـن  . اسرائيل به ايران حمايت نمي كند
ـا   ،2011دسامبر  31ه بعد از بگردانيد ك امريك

ـاع از قلمـرو    ديگر از لحاظ فني مسئول دف
شـما بـه واحـدهاي    . هوائي عـراق نيسـت  

هوائي امريكا در منطقه دستور داده ايد هـر  
هواپيمائي كـه وارد قلمـرو هـوائي عـراق     

  . سرنگون كنند ،شود
در سال جديد به چشم اندازي عاقالنـه   – 5

ـاي  نه تنش هاي ب: بيانديشيد يشتر كه تنش ه
  . كمتر در منطقه خليج فارس

  
كاري بايد كرد كه ايـران  

  :؟!نتواند بگويد بله
  
 28پيالر است كه بمـدت  . نوشته از پل ار ٭

تحليلگر بوده و تحليلگـر ارشـد    ،سال در سيا
ـتاد در دانشـگاه      ژرژگشته است و اينـك اس

ـته او در  . تاون است ـار    31نوش ـامبر انتش دس
  ۵در صفحه      :يافته است

 :؟..نمي پذيرند كهچرا جباران
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ـاري   • اين طور مي نمايد كه روياروئي ج
ـاب ناپـذير بـه      ،امريكا و ايـران  بطـور اجتن

ـاروئي  . جنگ مي انجامد درست مانند روي
سال پيش كـه حملـه    10امريكا با عراق در 

ـار   ـين  . وردآامريكا به اين كشور را بب  ،بـه يق
امتيازها كه ايران بدهد غرب را راضي نمي 

    :كنند
 ،ه شما مشاور رهبر عالي ايرانفكر كنيد ك •
ـتيد و بـه ايـن    آ يت اهللا علي خامنه اي هس

نتيجه رسيده ايد كه مجازاتها و ديگر فشارها 
همان اثرهائي را دارند كـه غـرب    ،بر ايران

ـاني   . در نظر داشته است يعني طرز فكـر كس
را تغيير مي دهنـد كـه سياسـت ايـران در     

  . زمينه اتمي را اتخاذ مي كنند
ا كه مشاور هستيد به اين نتيجه رسيده شم     

ايد كه فشارها به اندازه كافي به منافع ايران 
ن شده است كـه  آزيان رسانده اند و وقت 

ـا كـه      ـاد شـود ت در سياست ايران تغيير ايج
 ،شما بـه رهبـر خـود    . فشارها متوقف شوند

  چه مشورتي مي دهيد؟،دقيقا
در همان حال كه در باره ايـن پرسـش        

به اين صرافت مي افتيـد كـه    ،نديشيدمي ا
چندين شرط مي بايد تـدوين كنيـد تاكـه    

ـله و قاطعانـه    از سـوي   ،پيشنهاد شـما بالفاص
رهبر و يا ديگر اني كه در باره سياست اتمي 

  . رد نشود ،نظر دارند
ـيه شـما هـم از نظـر      ،افزون بر اين      توص

سياسي و هم از نظر روانـي بايـد از سـوي    
براي ديگر تصـميم  . دني باشدرهبر انجام دا

گيرندگان در اين قلمرو و براي مردم ايران 
ـامل    . كاري شـدني باشـد   ،نيز مـي بايـد ش

ـا      ـا موافقـت ب ـاهم و ي مكانسيم رسيدن به تف
چراكــه هــدف از تغييــر . امريكــا نيــز باشــد

  . خاتمه دادن به فشار امريكا است ،سياست
شما بايد دليل خـوبي در   ،در اين رابطه       

دست داشته باشيد بر اين كه تغيير سياسـت  
پايان  ،به فشار امريكا بر ايران ،براستي ،ايران

ـاره    . مي بخشد ـا دقـت درب بعد از اين كه ب
متوجه مي شويد تا زماني  ،اينهمه انديشيديد

كه سياست ها و بيان امريكا همين است كـه  
شما نمي توانيد چنين توصيه اي بـه   ،هست

ـتن ايـران بـه    زيرا ام. رهبر بكنيد ريكا بله گف
نچه امريكا از او مي خواهد را غير ممكـن  آ

  . ساخته است
ـادر     • مي توان تصور كرد ايـران بيانيـه ص

كند كه بقدر كافي توجه امريكا را به خـود  
ــر   ـا اث ــد و در سياســتهاي امريكـ ــب كن جل

يت اهللا خامنـه اي در  آ ،براي مثال. بگذارد
شـده   فشارها بسيار سخت«: تلويزيون بگويد

ـيم  . اند . الزم است ما راه خود را تغييـر ده
ها را متوقف كنيم و ما شـروع  ژبايد سانتريفو

ـات اتمـي    ـا  . مي كنيم به برچيـدن تأسيس م
ـا كـه     ـيم ت هركار ديگر نيز الزم باشد مي كن

  ». فشارها متوقف شوند
ـالي ايـران            ـال كـه رهبـر ع برفرض مح

مـي تـوان تصـور     ،چنين اظهاراتي را بكند
پاسخ نامزدهاي رياسـت جمهـوري از   كرد 

نها آ. حزب جمهوريخواه را به اين اظهارات
فرياد رضايت سـرخواهند داد و از قـدرت   

يم ايـران را متزلـزل   ژامريكا كه بنيادهاي ر
ـاال  . سخن خواهند گفـت  ،كرده است و ح

ـا    شما تصور كنيد واكنش ها را وقتـي امريك
خود تحت فشار يك قدرت خارجي قـرار  

  .مي گيرد
تهران  –ميز ايران آيك برنامه اتمي صلح  •

از حمايـت قـوي    –مي گويد چنين است 
هرگونـه تغييـر در   . ايرانيان برخوردار است

ـا      ـاهم ب ـيدن بـه تف سياست ايران بر پايه رس
ـامل ادامـه برنامـه     ،امريكا و غرب مي بايد ش

مي بايـد   ،به احتمال قوي. اتمي ايران باشد
  . باشدشامل غني سازي اورانيوم نيز 

مايه هرگونه تفاهمي بايد جزئيات فنـي        
. تفتيش تأسيسات اتمي ايران را در بر بگيـرد 
. اين تعيين جزئيات نيازمند مـذاكره نيسـت  

ن سامان دهي كه بـه دو طـرف حـداقل    آ
ـا را بدهـد   مـي بايـد موضـوع     ،اطمينان ه

ـا  . گفتگو شوند ـامان دهـي و ايـن    آام ن س
ـ . اطمينان ها مشخص نمـي شـوند   خص مش

نمي شوند زيرا امريكا گفتگوها را رها كرده 
ـال ايـران را در    است و سياست خود در قب
ـا خالصـه    وارد كردن فشار و وضع مجازاته

  . كرده است

بطـور يـك    ،قابل فهم اسـت كـه ايـران    •
اقدامي بكند كه تغيير سياسـت معنـي    ،جانبه

. دهد و محلي براي ادامه فشار باقي نگذارد
تصميم . موز استآرس اما گذشته نزديك د

 ،نآبـر   ،گيرندگان ايران مبنائي ندارند كه 
ـافي     ـتي بقـدر ك باور كند چنين تغيير سياس
براي امريكا قابل قبول مي شود كه مجازاتها 

  . را لغو كند
ـا         ـاتي امريك حتي وقتي سازمانهاي اطالع

ـال      گزارش كردند كـه ايـران از اواخـر س
ـا  برنامه اتمـي خـود ر   ،بدين سو 2003 ا ره

مايه اتهام زني ها و طوفان برپا   ،كرده است
  . بيش نشد ،كردن

امريكا به ايراني ها همه گونه حـق داده        
است كه باور كننـد هـر تغييـري در برنامـه     

وردن و آامريكا جز فشار  ،اتمي خود بدهند
ـاور ايرانـي   . افزون بر فشار نخواهد كرد مش

از  ،كندكه بخواهد تغيير سياستي را پيشنهاد 
مجبـور بـه    ،سوي همكاران خود در تهران

  . سكوت خواهد شد
ـام    • از بد اقبالي چشم انداز تغييـر زود هنگ

... در سياست و روش امريكا وجـود نـدارد  
مجلس نمايندگان امريكا طرح قانوني را بـه  

ـنا در   (تصويب رسانده اسـت   ـتور س در دس
در يكي از اصيل ترين  –) سال جديد است

كـه   –د محورها بكار مي برند روشها كه خو
ـا  ـازه    ،هرگونه تماس با ايراني ه بـدون اج

  .رئيس جمهوري را ممنوع كرده است
ـارها و هـدفي           پنداري ما مجازاتها و فش

ـاد      كه مي بايد متحقـق مـي كردنـد را از ي
پنداري اينها خود هدف خـويش  . برده ايم
ـان . هستند  ،واكنش هاي سخت سرانه ايراني

  ...ورده استآناكي را بوجود مارپيچ خطر
روشن است كه تحليـل گـر   : انقالب اسالمي

ــه عــدمي از  ،ارشــد ســيا . گــاه نيســتآموازن
ـاه  آهمانطور كـه خامنـه اي و دسـتياران او     گ

او عمل و عكس العمل را مـي بينـد و   . نيستند
توضيح مي دهد كه چسان امريكا عمـل مـي   

مجبـور  . نتوانـد بگويـد بلـه   » رهبر«كند تا كه 
  . ود بگويد نهبش

اما اگر خامنه اي مستبد نبـود و از موازنـه        
خود را زنـداني   ،گاه مي بودآعدمي و استقالل 

عمــل  ،نآمــدار بســته اي نمــي كــرد كــه در 
كننده امريكا و عكس العمل ابـراز كننـده او و   

ـالي اسـت   –يم مافياهاي نظامي ژر در ايـن  . م
مدار بسته است كه قوي عمل كننده و ضعيف 

ـان دهنـده مـي شـوند    و ـاه در  . اكنش نش هرگ
ـا   ،سياست خارجي موازنه عدمي را اصل راهنم

ـاي او در سياسـت داخلـي و     ،مي كـرد  راهنم
استقالل و حقوق ملي مـي گشـت و    ،خارجي

. البته زنداني مدار بسته بـد و بـدتر نمـي شـد    
بر فـرض كـه    ،برنامه اتمي ايران را ،براي مثال

شفاف و تحـت   ،با حقوق ملي ايران سازگار بود
موافق با  ،ي اتميژانس بين المللي انرآژنظارت 

تهيـه و   ،قرارداد منع گسترش سالح هسته اي
ـالفتي  . اجرا مي كرد هرگاه غرب و اسرائيل مخ

به مقابلـه   ،افكار عمومي جهان ،ابراز مي كردند
ـا را بـي اثـر مـي     آبر مي خاست و مخالفت  نه

ـا  «ن نمي شـد  آحتي اگر بر. كرد  تحريـك را ب
ـا او     ،پاسخ گويد» تحريك ـار عمـل ب هنوز ابتك

ـا   بود و مي توانست مانع از تصويب قطعنامه ه
  . و وضع مجازاتها بگردد

بــديهي اســت قــدرتي كــه درپــي ســلطه      
سلطه پـذير را در مـدار بسـته عمـل و      ،جوئي

به بديل تراشـي   ،عكس العمل زنداني مي كند
ـاي  ژچنانكه امريكا بـراي ر . تقدم مي دهد يمه

عراق و افغانسـتان و ليبـي بـديل تراشـيد و از     
يـم  ژدر تقالي بديل سازي براي ر ،زمان بوش

ـاداران   واليت فقيه است و به يمن استقامت وف
ـاي     ــول راهنمـ ــالب و اص ــه انق ــه تجرب  ،نآب

 زادي و رشــد بــر ميــزان عــدالتآاســتقالل و 
. تقالهايشان به جائي نرسيده اسـت  ،اجتماعي

ـازي   مقاله جديد روبرت پاري د ر باره بـديل س
ـا اسـت و    ،ايراني» فراريهاي«با استفاده از  گوي

بر هر ايراني كه نمي خواهـد ايـران سرنوشـت    
فـرض   ،عراق و افغانستان و ليبي را پيـدا كنـد  

يم و ژيا بديلي مستقل از ر ،به محور دوم ،است
بپيوندد و برانگيختن مـردم   ،قدرتهاي خارجي

  : ندكشور به جنبش همگاني را روش خود ك
  

  

يل امريكــا در كــار بــد
تراشي و توجيه جنـگ  

» فراريان« به دستياري
ــت   ــي اسـ از  –ايرانـ

 ،كودتا برضـد مصـدق  
ويـز كـردن   آتا دست 

  :سالح اتمي
  

   
و ضـــد بـــديل تراشـــي 

اطالعــات بــه قصــد بكــار 
بردن الگوي عراق و ليبي 

  :در ايران
  
ـاريخ   ٭ انويـه  ژ 2نوشته از روبرت پاري به ت

  :زير استو واجد نكات  2012
. هسيتري جنگ با ايران حاد شده اسـت  •

ايراني كه » فراريان« ،همانند جنگ با عراق
ـاران     خود را زير چتر حمايـت محافظـه ك

در توجيه كردن اين  ،جديد قرار مي دهند
  .بكار مي روند ،جنگ

ـاي            ـار بـردن فراريه تازه ترين نمونه بك
عيان مـي   ،در حكم قاضي فدرال ،ايراني را

او حكم  ،به استناد قول ايرانيان فراري. نيمبي
 11كــرده اســت كــه ايــران در ترورهــاي 

قاضـي  . شركت داشته است ، 2001سپتامبر 
نيازي نديـده اسـت كـه وكيلـي از سـوي      
ايران در محكمه حضور داشته باشد و يا بـه  

ـا    . مدركي استناد كند ـا امريك وقتي ايـران ب
ر رابطه ندارد و دادگاه يك طرفه حكم صاد

صدور چنين حكمي قابل  ،از پيش ،مي كند
  .پيش بيني است

ـان  • ـتفاده از فراريـ ـاختن و   ،اسـ ــراي سـ ب
پراكندن ضد اطالعات و مستند قـرار دادن  

ـازي از    ـا آاين ضد اطالعات و بـديل س  ،نه
پيش  ،بهمان ترتيب دارد انجام مي گيرد كه

نقش . مده بودآدر مورد عراق بعمل  ،از اين
رهبـري چلبـي از هـر     كنگره ملي عراق به

ـين نقـش را     جهت گويا است چرا كـه هم
مـده دارنـد   آفراريان ايراني به خدمت در

ـا     ـان روش جنـگ ب بازي مي كنند و برهم
  :ايران تدارك ديده مي شود

ـاره          در وراي اغراقها و دروغها كـه در ب
ـاخته   11نقش ايران در ترورهاي  سپتامبر س

ـتفاده از ف    ،شده اند ـان  مي بايـد بـه اس راري
. ايراني براي توجيه جنگ با ايران پرداخت

مي بايد نقش فراريان عراقي  ،براي اين كار
ـائي   را در تدارك جنگ با عراق نيك شناس

ـا   . كرد ـيا ي روزنامه نگاران و تحليل گران س
ـان    فريب خوردند و يا اين فراريها بـر سرش
ــد و ضــد اطالعــات را در نظرشــان   ريختن

  . اطالعات جلوه دادند
همانطور كه سيا و كميسيون اطالعات سنا  •

ـان «برخـي از   ،بعدها كشف كردنـد  » فراري
ـاران جديـد حمايـت     عراقي را محافظه ك
. كردند كه عضو كنگره ملـي عـراق بودنـد   

ـتار     آ ـلحه كش ـاره اس ـات در ب نها ضد اطالع
يم صدام با القاعده ژجمعي عراق و ارتباط ر

ـات توجيـه گـر      ساختند و اين ضـد اطالع
  . راق شدنداشغال ع

ـارزار   آعراق و نقش » فراريان« • ـا در ك نه
مــدي كــه محافظــه كــاران آتبليغــاتي كار

 ،تصدي كردنـد  ،جديد بسود جنگ با عراق
اين شد هرگونـه شـك را از ذهـن جامعـه     

ـا   . امريكائي بزدايد با اصرار بوش بر جنـگ ب

ـاني      ـا از اينكـه كس عراق و تـرس دموكراته
ـا تروريسـم   شـل   ،جلوه كنند كه درجنگ ب

» گروه فكـر «سبب شد كساني نقش  ،هستند
ـا را بـر   ن دارنـد  آرا به خود بدهند و امريك

  .به عراق حمله كند ،2003مارس  19كه در 
ـلم شـد      2006تنها در سال       بـود كـه مس

عراق نه اسلحه كشتار جمعي داشته اسـت و  
. يم صدام با القاعده ارتباط داشته استژنه ر

بـوش تشـكيل   كميته تحقيقي كه پرزيدنت 
ـيچ مـدرك و    داد به اين نتيجه رسيد كه ه
دليلي بر وجود اسلحه كشتار جمعـي يافـت   

ــوم كــرد كــه  . نشــد ــه معل گــزارش كميت
ـاران    « فراريان« تحت الحمايـه محافظـه ك

 ،به مقامات اطالعاتي دروغ گفته اند ،جديد
ـاط جمعـي    بلكه سياستمداران و وسائل ارتب

ـاب راسـ   ،ن نشـده انـد  آامريكا بر ت و در ب
ـان تحقيـق      ـاي ايـن فراري دروغ ساخته ه

  . كنند
ـنا رابطـه     : زمينه سازي • بنا بـر گـزارش س

ـاي در تبعيـد    از  ،رسمي امريكا با عراقـي ه
بوش  ژرژدر رياست جمهوري  ،1991زمان 

ـان كـه    . برقرار شده است) پدر( ـان زم هم
پرزيدنت بوش قواي صـدام را از كويـت   

ـان  ن شد كـه از مخال آبيرون مي راند و بر ف
در ماه مـه  . وردآيم صدام حمايت بعمل  ژر

او . سيا به احمد چلبي نزديـك شـد   ،1991
ـال     يك عراقي شيعه سكوالر بـود كـه از س

او . ديگر در عراق زندگي نمـي كـرد  1956
ـا وجـود   . يك مخالف راست كردار نبـود  ب

بانكـدار بـود و تقلـب     ،او در اردن نيز ،اين
  . كرده و فرار كرده بود

تبعيدي هاي عراقـي   ،1992وئن ژ در         
در وين جلسه اي كردند تا سازماني را پديد 

ن گردهمĤئي كنگره ملـي  آحاصل . ورندآ
  . ن شدآچلبي رئيس و سخنگوي . عراق شد

اما چلبي زود با مقامات سيا رابطـه برقـرار    •
ـا از چنـد و   آ. نها را به بيراهه بـرد آكرد و  نه

ري او چون اطالعات او و جزئيات و البي گ
ـاع سرســـختانه او از    در كنگـــره و امتنــ

ـتند  ،كارگروهي چلبـي نمـي   . شكايت داش
لت فعل سيا را بازي كنـد و  آخواست نقش 

ـتقل بـه     مي خواست يك رهبر سياسـي مس
ـا    ،باوجود اين. يدآحساب  او و گـروهش ب

  . گرفتن پول از امريكا موافق بودند
با پولهائي كـه چلبـي و    ،بنا بر گزارش سنا    
برضـد   ،ره ملي او از امريكا مي گرفتنـد كنگ

ـاتي بـه راه انداختنـد و      ،صدام كارزار تبليغ
در باره ارتش عراق را در اختيار » اطالعات«

  .  سيا گذاشتند
دو كار تبليغاتي و جاسوسـي كـه كنگـره     •

ـيا  ،ملي انجام مـي داد  بابـت روابـط    ،در س
ـيعه ايـران     ،چلبي و كنگره ملي با دولـت ش

ـيا بـه ايـن     . وردآنگراني پديد  سـرانجام س
. نتيجه رسيد كه چلبي بازي دوگانه مي كند

او به دروغ به ايـران اطـالع مـي داد كـه     
ـات     امريكا خواستار كمـك ايـران در عملي

  .يم او استژبرضد صدام و ر
چلبي پيام دروغـي از   ،بنا بر گزارش سيا     

ن را به يك مقام آقول كاخ سفيد ساخت و 
او . شــمال عــراق داداطالعــاتي ايــران در 

از كاغــذ  ،بــراي ســاختن ايــن پيــام دروغ
استفاده  ،ماركدار شوراي امنيت ملي امريكا

  .چلبي تكذيب ميكند. كرد
چـه انـدازه شـبيه اسـت بـه      : انقالب اسالمي

پيامهاي ساختگي از قول كارتر به خميني و از 
  .قول سناتور كندي به خميني

ـامبر  • ـات حكومــت   ،1996در دسـ مقامـ
ن شدند به روابط سيا با كنگـره  آون بركلينت

 ،رئيس سيا ،تنت ژرژ. ملي عراق پايان دهند
ـنا  ـان  : گفـت  ،در كميسيون اطالعات س چن

اعتماد به اين گروه از دست رفته است كـه  
ـار       ـا ايـن گـروه سـرو ك ديگر هيچگاه سيا ب

  . نخواهد داشت
ـا بـر مصـوبه     ،1998در  ،با وجود ايـن       بن

ملـي عـراق يكـي از     كنگـره  ،كنگره امريكا
ـالي    سازمانهاي در تبعيد بود كه از كمـك م

ـارس  . امريكا برخوردار مي شد  ،2000در م
وزارت خارجه امريكا موافقت كـرد بـراي   

ميليـون   33 ،به كنگره ملي عراق ،چند برنامه
ــد . دالر بدهــد ــه ايــن برنامــه بودن از جمل

وري آيم صـدام و جمـع   ژتبليغات برضد ر
يـم  ژايات جنگي كـه ر اطالعات در باره جن

  . صدام مرتكب شده بود
ـال  • ــوش  ،2001در سـ ــر(ب ـيس ) پس رئـ

جمهوري امريكا شد و عراق مركز توجـه او  
اين شد كه كنگره ملـي  . و حكومتش گشت

عراق فرصت و امكانات بيشتري بـراي پـي   
ـا  ــري طرحهـ ــع   ،گي ــه جم وري آاز جمل

ـاره ر  ـات در بـ ــت ژاطالعـ ــراق ياف ــم ع . ي
ه ملي عراق در قلمـرو  مسئوليتهائي كه كنگر

ـات برعهـده گرفتـه     كسب اطالعات و تبليغ
ـا را    ،بود نگراني هاي وزارت خارجـه امريك

اما شوراي امنيت ملـي مداخلـه   . برانگيخت
ن شد كـه وزارت خارجـه   آكرد و مانع از 

  .كمكها به كنگره ملي را قطع كند
شـوراي امنيـت ملـي     ،بنا بر گزارش سنا •

ــر  ـا اجــراي عمليــات كنگ ــي را امريكـ ه مل
ن از سوي وزارت آموكول كرد به كنترل 

ـاران جديـد در    دفاع امريكا كه محافظه ك
ـات    . ن نفوذ داشتندآ ـيا بـه اطالع مقامات س

وزارت دفاع امريكا هشدار داد كه مأموران 
ـاتي    ـازمانهاي اطالع اطالعاتي ايران و بسا س

  .ديگر در كنگره ملي عراق نفوذ كرده اند
ـا  • ن نشـد كـه   آنع از اما هشدارهاي سيا م

وسائل ارتباط جمعي امريكا با شوراي امنيت 
وسائل ارتباط جمعي از . ملي همكاري كنند

. ضد اطالعات فراريان عراقي اشباع شـدند 
. برگرد كنگـره نيـز حلقـه زدنـد    » فراريان«

ـات كنگـره    اعضاي كنگره نقل قول از تبليغ
ـاز سياسـي   ،ملي عراق را ـام   ،واجد امتي بهنگ

مـي   ،نآخاورميانه و مسائل سخن گفتن از 
ـاران    . دانستند ـاران و محافظـه ك محافظه ك

يم ژجديد از انتشار خبرهاي منفي در باره ر
ـاي مـدافع   . صدام سود مي جستند گروه ه

ـال    ،حقوق بشر نيز بر ضد ديكتاتور عـراق فع
  . شدند

   ...  
ـاراني كـه مـي           انگشت شمار روزنامـه نگ

جــام كوشــيدند كــار حرفــه اي خــود را ان
يـك  . صدايشان به گوشها نمي رسيد ،دهند

تحليل گر سيا كه اجماع بر سر مجهز بـودن  
را بي مبنا مـي   ،عراق به سالح كشتار جمعي

تـب  ... مي بايد منتظر توبيخ مي شد ،خواند
جنگ امريكا را گرفته بود و شوراي امنيـت  

  .ن را تشديد مي كردآملي نيز 
ـابع • ت مقامــات اداره اطالعــات وزار: منـ

ـنا گفتنـد كـه وولسـي      دفاع به كميسيون س
Woolsey )ـا  آبود كه  )رئيس اسبق سيا نه

عضو كنگره ملي عـراق در  » فراريهاي«را با 
نهــا از ســالح كشــتار آو . ارتبــاط قــرار داد

ـا      ـا م ـاطش ب جمعي كه صـدام دارد و ارتب
ـاد نمـي    . سخن گفتند و وولسي گفت بـه ي

  .ورد كه چنين كرده باشدآ
در  ،زارش كميسيون اطالعات سنابنا بر گ      

گزارش اطالعاتي  250 ،»منبع اول«بررسي 
ـا  آدو گـزارش از  . بررسي شـدند  ،سري نه

ـا در      30ميــدانهاي مشــق تروريســت هـ
ـيف مـي      كيلومتري جنـوب بغـداد را توص
ـتاني و   كردند كه تروريستهاي افغاني و پاكس

 ،بنا بـر گـزارش  . تعليم مي ديدند ،فلسطيني
ـاور كـرده انـد كـه     بسياري از عراق« ي ها ب

بـه   ،صدام حسين توافقي با اسامه بـن الدن 
يـم  ژر ،بنا بر اين توافـق . ورده استآعمل 

در عمليــاتش بــر ضــد  ،صــدام از القاعــده 
  . پشتيباني مي كرده است ،امريكا

ـاي         ــد از ترورهـ ـپتامبر  11بع  ،2011سـ
اطالعات از منبع اول و اطالعات حاصـل از  

ـار     ،»فراريان عراقي« شروع كردنـد بـه انتش
. يــافتن در وســائل ارتبــاط جمعــي امريكــا

ـاريخ       12واشنگتن پسـت در مقالـه خـود بت
در باره عـراق چـه   «زير عنوان  ،2001اكتبر 

از انبوه اسناد حاكي از حمايـت   ،»مي دانيم
ـيم    ـتها و تعل ـاك   آمالي از تروريس ـا در خ نه

ـنده مقالـه   ،منبه هوگلند. خود نوشت  ،نويس
بنــام صــباح خليفــه خــداداد و  ،»فــراري«

ـات     ـابق اطالعـ ــأمور سـ ــك م ــري ي ديگ
عراق پناهنده به تركيه كه نامش ) مخابرات(

ـيا را   . بودنـد  ،را نمي توان بـرد  هوگلنـد س
مورد انتقاد قرار داد كه چرا بطور جدي در 

ـتها و  ژپي يافتن ارتباط ر يم صدام با تروريس
پـس از  . سپتامبر نبـوده اسـت   11ترورهاي 
پس نوبت به نيويورك تايمز رسيد واشنگتن 

ـار    ،كه به استناد قول اين دو شـرحي را انتش
  . دهد

ـال اسـالم    50تا  40 ،بنا بر اين داستان      فع
ـيم    گرا در ميدان مشق سلمان در عـراق تعل

نها هواپيما ربائي بدون داشتن آبه . ديده اند
ـايم   . اسلحه را نيز تعليم مي داده اند مجلـه ت

ـات شـركت    نيز در پخـ ... و ش ضـد اطالع
  ۶در صفحه    مطبوعات و ديگر وسائل ارتباط . كردند

  

 :؟..نمي پذيرند كهچرا جباران
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ـتند   ،با يكديگر ،جمعي .  به رقابت نيـز برخاس
ـائي از ايـن      ،در اين جا ـنده نمونـه ه نويس

  .رقابت ها را نقل مي كند
ـيار    • داستان ميدان مشق صدام يكـي از بس

ضد اطالعات محصول كنگـره ملـي عـراق    
ـا توسـط   آخش هدف از ساختن و پ. بود نه

توجيه جنگ با  ،وسائل ارتباط جمعي امريكا
سازمانهاي اطالعاتي امريكا  ،ديرتر. عراق بود

  . دروغ بودن اين داستانها را برمالء كردند
بنا بر گزارش كميسيون اطالعات كه بعد       

اداره اطالعات  ،مدآاز وقوع جنگ به عمل 
پــي بــرد ايجــاد  ،2006در  ،ارتــش امريكــا

دروغ  ،1991صدام  بعـد از جنـگ   پارك 
يم صـدام  ژبوده است و ماجراي پشتيباني ر

. از تروريسم بين المللي نادرست بوده است
ايـن اداره در پـي يــافتن منبـع ايـن ضــد     
اطالعات شد و  دانست كه بعد از ترورهاي 

هاي » فراري«سپتامبر ساخته شده اند و  11
  .نها را ساخته اندآعراقي 

ـتن با مـوج همسـو شـد    • ـيش از  : ن و رف پ
سيا مقاومت با كنگـره   ،شروع جنگ با عراق

فراري «زيرا اين . ملي عراق را سخت يافت
. از حمايت كاخ سفيد برخوردار بودنـد » ها

ـا      ،از اين رو ـيا ب بسياري از تحليـل گـران س
» منبع يـك «با رجوع به  . موج همسو شدند

سيا گزارشي تهيه كرد و همه دروغ در باره 
ـيم    قصرهاي صـدا  ـامانه زنـدانها و تعل م و س

ـاي   تروريست در اين مكان ها و كارخانه ه
ـلحه       ـار توليـد اس پتروشيمي عـراق كـه بك

تنها تحليل گران . شيميائي مشغولند و قاچاق
اداره اطالعات وزارت خارجه نسبت به اين 

زيـرا منبـع يـك را    . گزارشها مشكوك بود
بعد از اشغال عـراق بـود   . معتبر نمي دانست

ـات منبـع     كه سي ـاختگي بـودن اطالع ا به س
ـا بـر گـزارش    . بطور كامل پي بـرد  ،اول بن

ـنا وقتـي از    ن منبـع  آكميسيون اطالعات س
ـات اتمـي و    ـاي  تأسيس ... خواسته شد محله

حتي يك محل را نيز نتوانسـت   ،نشان دهد
  ... نشان بدهد

يك خبـر  ژمنبع دوم از توليد سالح بيولو •
 ،منبـع دوم سيا نظر كارشناسي داد كه .  داد

ـا   ،پيش از ارتباط با دواير اطالعاتي غـرب  ب
كنگره ملي عراق در ارتباط بـوده اسـت و   

ـاوجود  . اطالعي كه مي دهد معتبر نيسـت  ب
ـا     ،اين ـاع امريك ـات وزارت دف اداره اطالع

ـار     ـاه بـي اعتب گزارشهاي منبع دو را هيچگ
  . ندانست

منبع دو يكي از چهار منبع انساني بود كه      
ـين پــا   2003فوريــه  5در اظهــارات  ،ولكل

بـه اطالعاتشــان   ،خـود در شـوراي امنيــت  
ـتناد كــرد  وقتــي پرســيده شــد چگونــه . اس

ـازها « ـارات مهـم وزيـر     ،»اطالع س در اظه
ـا  ـته انـد    ،خارجه امريك ـابع او گش يـك   ،من

ـاول     تحليل گر سيا كه در تهيـه سـخنراني پ
ما نگراني را : پاسخ داد ،شركت داشته است

ـاد    ... يمنيز از ياد برد فكر نمي كنم كـه بـه ي
ـاظر  . ورديم زمان چگونه مي گـذرد آمي  ن

ـتيم و  : سيا افزود ما نسبت به منابع ترديد داش
نگران بوديم اما زماني شد كه همـه چيـز را   

  . از ياد برديم
منبـع  : فراريان برهم افزوده مـي شـدند   •

منبع ها از هـر سـو بـه    . پنجمي نيز پيدا شد
مــي » اطالعــات« ،سياســت ســازان امريكــا

منبع پنجم مدعي شد كه  ،براي مثال. دادند
ـين   اسامه بن الدن براي ديدار با صدام حس

مـدعي  » منبع ششـم «و . به بغداد رفته است
ـان   مـده انـد و در   آشد مردم عراق به هيج

ـتر از  . انتظار حمله امريكا به عراق هستند بيش
منبع مدعي شد كه  عراقيها اين نياز كه  ،اين

ـار و    ،غال عراقبعد از اش امريكا كشـور را مه
  . اداره كند را درك مي كنند

ـاني كـه نقشـه     ،2003در اوائل فوريه       زم
سازمانهاي  ،نهائي حمله به عراق تهيه مي شد

نيـز پيـدا   » دهمژمنبع هـ «اطالعاتي امريكا 
برخي از تحليل گران بر ايـن نظـر   . كردند

بودند كه سر نخ اين اين منبع ها در دسـت  
اين منبع ها فراوان . ره ملي عراق استكنگ

  ...اطالع مي ساختند و در اختيار مي نهادند
ـا    • ـتقيم ب منابع ديگر  عراقي كه ارتباط مس

ـتند  ــراق نداشـ ــي ع ــره مل اطالعــات  ،كنگ
از جملــه نــام كــد . مشــكوك مــي دادنــد

Curve Ball   را در اختيار گذاشتند كه
تأسيســات متحــرك توليــد اجــزاي ســالح 

ـاند يك ژبيولو  ،تيلـور درامهلـر  . را مي شناس
لـوس  (گفته است  ،رئيس بخش سيا در اروپا

در  ˝او مكررا)  2003وريل آ 2نجلس تايمز آ
گزارش دريافت مـي   Curve Ballباره 

ـا    . كرده است ـتقيم ب  Curveاطـالع مس
Ball بــه اســتناد قــول منبــع . نبــود ميســر

ـيار معتبـر  «و » معتبر«اطالع  ،عراقي ـام  » بس ن
ركي شد كه پاول بـه شـوراي   گرفت و مد

يكـي از  » مـدرك «ايـن  . امنيت ارائه كرد
حتي . مدارك توجيه گر جنگ با عراق شد

ـان از    ـا همچن بعد از جنگ نيز مقامات امريك
ــدگان متحــرك   ــد كنن ــن تولي وجــود اي

ـان  . دم مي زدند ،يكژبيولو تريلي ها را نش
ـا كـه در درون     ـا  آمي دادند با ايـن ادع نه

گـزارش  . (اخته انـد يك مي سژسالح بيولو
ـاره    ـاع در ب سيا و اداره اطالعات وزارت دف

ـات    ژتوليد سـالح بيولو  يـك توسـط تأسيس
  ) 2003مه  16متحرك به تاريخ 

معلوم شـد هـم    2004مه  26سرانجام در      
ـيا و   2003مـه   16اطالع و هـم گـزارش    س

اداره اطالعات وزارت دفاع امريكا نادرست 
  .بوده اند

ـال        بــود كــه تحقيــق    2006و در سـ
كميسيون اطالعات سنا معلوم كرد اطالعات 
ـاع    ـات وزات دف كليدي سيا و اداره اطالع

  ...  امريكا ساختگي بوده اند
همين روش  در مورد ايران بكار  ،و امروز •

ايران متهم مي شود به توليد بمب . مي رود
 11اتمــي و دســت داشــتن در ترورهــاي  

اني نيـز نقشـي   اير» فراريان«.  2001سپتامبر 
ـاي عراقـي را برعهـده     همانند نقش فراريه

  .گرفته اند
به ياد روبرت پاري كه هشدار : انقالب اسالمي

 ،بموقع و ارزشمندي را به امريكائيان مي دهـد 
بودنــد كــه » فراريــان«ورم كــه همــين آمــي 

ـاندن قشـون      همانند چنـين نقشـي را در كش
يـز  نها كار ديگري نآ. عراق به ايران بازي كردند

ه بقصد از ژن ترتيب دادن كودتاي نوآكردند و 
 8يك جنگ . هم گسستن شيرازه ارتش ايران

ساله را به ايران تحميـل كردنـد و يـك نسـل     
ـار جنـگ    آاينك نيز . ايراني قرباني شد تـش بي

يكـي وجـود    ،چون از اسباب جنـگ . شده اند
ـاختن   ،لترناتيو وابسته استآ ن آتالش براي س

نها كه بر اصول اسـتقالل و  آرا با ناسزاگوئي به 
. تــوأم كــرده انــد ،زادي اســتوار ايســتاده انــدآ

دشمنان ايرانند و چـون گذشـته محكـوم بـه     
نكـه خواننـده ايرانـي جـدي و     آبراي . شكست

 ،حساس بـودن وضـعيت را نيـك درك كنـد    
مبــارز  ،قســمتي از نوشــته منــوچهر صــالحي

ديرپا و همواره وفادار به استقالل ايران و مشي 
  :را نقل مي كنيم مصدق

  
لترناتيو آتركيب : منوچهر صالحي ٭

  :مطلوب سلطه گران
  

ــي از     ـا از برخـ ــود بارهــ ــن خـ مـ
ـنيده  سياست ام كـه مشـكل    مردان آلمان ش

اپوزيسيون ايـران پراكنـدگي آن اسـت و    
ـيون كـه    بنابراين ايجاد يك سازمان اپوزيس
بتواند نيروهاي عمـده سياسـي را در درون   

ـا   موز اين قدرتآ خود بسيج كند و دست ه
مثابـه سياسـت    ها را به نيز باشد و سياست آن

ـان    خردورزانه و منطبق با منافع ملـي ايراني
ـائي «تبليغ كند، بهترين فرصت بـراي   » ره

. ايران از چنگال رژيم واليـت فقيـه اسـت   
ـاني كـه    حتي يك بار يك روزنامه نگار آلم

» متخصص«بارها به ايران نيز سفر كرده و به 
ـيد مـرا   اوضاع اير ان بدل شده است، كوش

متقاعد كند كه ايجاد يك جبهـه سياسـي از   
ها  طلبان، دمكرات مجاهدين خلق، سلطنت

بهتــرين راه حــل اســت، زيــرا چنــين ... و 
تــرين  توانــد از كــالن  تشــكيالتي مــي 

ــك ـامي    كم ــي و نظـ ـالي، سياس ـاي مـ هـ
هاي غربـي برخـوردار گـردد و در     دولت

اما . شود المللي موي دماغ رژيم مجامع بين
دانيم كه چنين تركيبي از اضداد شدني  مي

همين دليل هم اين همه تـالش،   نيست و به
ـا   » شوراي ملي مقاومت«از تشكيل  گرفتـه ت

ـا  ... و » خواهان اتحاديه جمهوري« همگي ب
  .رو شدند شكست روبه

   

بانيان كودتا برضد مصدق 
و مسببان وضـعيت امـروز   

ــران ــه ســالح اتمــي  ،اي ب
ه انـد كـه در   نقشي را داد

واقع ندارد و نياز به الگـو  
  :در جهان امروز

  
ـايرس   ٭ ـلو م ـنده   ،نويسنده مقاله وينس نويس

از جمله كتابي اسـت كـه در    ،كتابهاي بسيار
ن روش زيســتن انســانها بــدون جنــگ را آ

انويه در ژ 5نوشته او در . تشريح كرده است
ـات   سايت كنسرسيوم انتشار يافته و واجد نك

  :زير است
 ،ســال انتخابــات رياســت جمهــوري در •

ـا  در رقابـت   ،بسياري از سياستمداران امريك
انتخاباتي شركت دارند و برخي در جنـگ  

ـبقت مـي    ،طلبي بر ضد ايران بر يكديگر س
كمتر كسي مي پرسد سهم امريكا در . گيرند

  . شفته دو كشور چيستآايجاد چنين رابطه 
 ،رفتار امريكا در زماني دراز پيش از ايـن     

يكي از عوامل وضعيت امروز و نگراني ما در 
امريكــا و . بــاره برنامــه اتمــي ايــران اســت

انگلستان بر ضد حكومت مصدق كـه بطـور   
كودتا  ،1953در  ،دموكراتيك برسر كار بود

ويزشان بـراي  آدست  ،ن زمانآاز . كردند
ـا ــي   ،كودتـ ــم و پ ــوذ كمونيس ــرس از نف ت

  . مدهاي ملي كردن صنعت نفت بودآ
ــدازي           ـيا و بران ـاي سـ ـيش از كودتـ پـ

حكومـــت محمـــد مصـــدق و اســـتقرار  
شركتهاي نفتي امريكا سـهم   ،ديكتاتوري شاه

ـا  . ناچيز از نفت ايران را در اختيار داشتند ام
در ) درصــد 40(ســهم زيــادي  ،ن پــسآاز 

سهم اين شـركتها از  . نفت ايران پيدا كردند
ـتر   ،كشوري كه نفتش استخراج مي شد بيش

  .شد
ـان سـفارت   ا      ز زمان گروگانگيري كاركن

ـا   1979نـوامبر    4از  ،امريكا در تهـران   20ت
وخامــت بــار شــدن روابــط  ،1981انويــه ژ

ديناميــك تقريبــا همــان . ســرعت گرفــت
ـا بـراي    ،سال پيش 60ديناميك  زمان كودت

ترس از سلطه . تصرف نفت و گاز ايران بود
از رقابت تسليحاتي تا برانگيختـه   ،ابر قدرت

  . وردآرا ببار  ،به توليد بمب اتميشدن 
ـاي  ژرهبران ايران زود دانستند كه ر • يمه

زيـرا  . صدام حسين و قذافي متزلزل هستند
امريكا و دوستانش نگران انتقام گيـري ايـن   

. يم با بكاربردن سـالح اتمـي نبودنـد   ژدو ر
رئيس جمهوري امريكا و بلـر   ،هرچند بوش

ه صدام با اين ادعا  ك ،نخست وزير انگلستان
دركار ساختن بمب اتمي اسـت بـه عـراق    

  . حمله نكردند
ـا كـه          ـان م الگوي رفتاري مسلط در جه

ـا    ن تطبيـق  آهمگان مي كوشند خـود را ب
اينســت كــه در همــان حــال كــه   ،دهنــد

ـاعت وقـت     ـا س هزاران سازمان بسا ميليونه
بعنـوان   ،صرف فعاليت براي صلح مي كنند

ـا   شهروند امريكا ماليات نيـز مـي    دهنـد و ب
دولت اين پول را صرف جنگ در ويتنام و 

  . عراق و افغانستان و بسا در ايران مي كند
رفتار فردي هريـك   ،اين الگوي رفتاري •

ـا   . از ما را نيز توضيح مي دهد انسانها بـه دني
ـا مـي   آمي  يند و زندگي مي كنند و از دني

. روند و الگوي رفتاري از اين نـوع دارنـد  
ما را به رفتار  ،شته و حالرهبران معنوي گذ

بـه ارزشــهاي  . نـوع ديگـري مــي خواننـد   
ديگري مي خوانند تا كه ما همه زينـدگان  

ـابيم   ،روي زمين اينهماني بجوئيم و دنيائي بي
ـار     كه همه براي يكي و يكي بـراي همـه ك

  . كنند و همه خود را فرزندان زمين بدانند
چه در مقياس بين المللـي و   ،بسياري از ما •

بكار بردن اين  ،ه در مقياس جامعه خودخوا
ـاده   آما . ضرور مي دانند ،ارزشهارا ـا را س نه

ـاري  . لوح مي خوانيم ما رفتار عقالني را رفت
ـيم     ،از ايـن ديـد  . »واقعيـت گـرا  «مـي دان

سپردن اختيار هزاران كالهك اتمي را بـه  
ـاب شـده    كسي كه بطور دموكراتيك انتخ

ـ    ،است ان كاري عاقالنه و قـرار گـرفتن هم
غير عاقالنه  ،اسلحه در دست يك ديكتاتوررا

ـاد مـي بـريم اثـر ايـن      . مي پنداريم و از ي
ـيط    ،سالحها را وقتي بكار مي رونـد  بـر مح

ـانها از كوچـك و بـزرگ     . زيست و بـر انس
غافليم از اين واقعيت كه فرقي نمـي كنـد   
كه بكار برنده منتخب مردمي باشد و يا يك 

  . ديكتاتور
ـان بـه     ما داشتن اسلحه ا • تمـي را بـه نيازم

ـيم   ـال  . امنيت توجيه مـي كن ـان ح  ،در هم
ديگران نه تنها اين حق را ندارند بلكه مجهز 
شدنشان را به سالح اتمي غير قابل قبـول و  

بـرغم ايـن   . بيانگر قصد تجاوز مي شـماريم 
اســلحه اتمــي از لحــاظ  ،الگــوي رفتــاري

اين . يكسره بي مصرف شده اند ،يكژاسترات
ـيني چـون   واقعيت را مق امات عالي رتبه پيش

ـان و    ـام ن شـولتز و   ژرژهانري كيسينجر و س
  .تشريح و ثابت كرده اند ،ويليام پري

ـامزد رياسـت      ،با اينهمـه  • ميـت رومنـي ن
ــزب    ــب از حـ ــوام فريـ ــوري عـ جمهـ

ـا را   ،جمهوريخواه امريكا حفظ امنيت امريك
در گرو سلطه كامل امريكا بلحاظ تسليحاتي 

ـامزد  . مي داند ـانتروم    ،ديگـر و يا ن ريـك س
ـتر   عصباني است از اين كه باراك اوباما بيش

ـا  . از اين برضد ايران نمي كند باراك اوبام
در  ،براي حفظ موقعيت خـود  ،نيز زير فشار

ي ها استفاده ژكشتن از پيشرفته ترين تكنولو
  .مي كند

ـا بالفعـل   ،داشتن اسلحه اتمي • در  ،بالقوه ي
سي كه تر. برخوردها نقش پيدا كرده است

مانع از  ،اساس رفتارهاي سياسي گشته است
وضعيتي را  ،ن مي شود كه طرفهاي رابطهآ

ـتر  .  تغيير دهند كه ايستا نيز نيست بيشتر و بيش
ورنـد و  آملتها اين سـالحها را بدسـت مـي    

احتمال اشتباه و يا استفاده عمـدي از ايـن   
 ،)البته كاربرد بجا و صحيح ندارنـد ( ،سالحها
  .مي شودقوي تر  ،دائم

ـاري        ـا را  ،وجود ايـن الگـوي رفت  ،دولته
در برابـر   ،بخاطر عدم تفاهم و يا سوء تفاهم

ـتعمال   . يكديگر قرار داده است پنـداري اس
وردن فاجعه اي جهان آبا ببار  ،اسلحه اتمي

ـا مـي     ،شمول پيروز و شكست خـورده برج
الگوي رفتاري جديـدي كـه دارد   . گذارد

ـ  آپديد مي  ال در همـه  يد و شـهروندان فع
ـاي   ،جامعه ها هستند كه برضد جنگ الگوه

شخصي و محلي مي شوند كه بدون نياز بـه  
مسائل را در درون جامعه  ،خشونت و جنگ

حـل   ،رابطه با جامعه هاي ديگر ،و در بيرون
  .مي كنند

اين تنها راهي است كه به امنيت واقعي       
ن عمـل بـه ارزشـهاي    آمنبـع  . مي انجامد

ـان بـزرگ    طالئي اسـت كـه    در همـه ادي
وردهــاي دانــش آدســت . وجــود دارنــد

ـا      ـاي م ـيش پ روانشناسي نيز همـن راه را پ
  .  انسانها مي گذارند

تحليـل گـر    ،اريك اريكسـون  ،1964در  •
پيرو فرويد نگران اسلحه اتمي بود و همگان 

در صحنه  ،را فرا مي خواند قاعده طالئي را
ـ  ملتهاي امـروز، : بين المللي بكار برند ا بـر  بن

از لحــاظ تغييــر سياســي و فنــي و  ،تعريــف
ـتند   ـا  آهريـك از  . اقتصادي هماننـد هس نه

خود را جامعه اي از افراد . انسجام نيز دارند
ـابال      ،بنا بـر ايـن  . مي دانند مـي تواننـد متق

ـا بـديل   . حقوق يكديگر را رعايت كنند تنه
كوشش براي فعال كردن  ،رقابت تسليحاتي

وشش هريك اين ك. اشتراك تاريخي است
ـان و نيـز رشـد      ،نها راآاز  در رشـد تاريخيش

كنونيشان در سمت و سوي هويت مشترك 
  .يدآبكار مي  ،يندهآدر 

كشـور بمـب    9 ،در جهان خطرناكي كه •
ـيش    ـتي را در پ اتمي دارند و هريك سياس
ـا توجيـه      گرفته است كه توجيـه هريـك ب

كـه كشـور    ،اين امر ،ديگري مختلف است
 ،اتمـي را پيـدا كنـد   دهمي نيز اين بمـب  
نچه مهم است اينست آ. واجد اهميتي نيست

بـر   ،كه مردم دنيا با روحيـه و قصـد خـوب   
اساس تفاهم مشترك نسبت بـه شـري كـه    

دسـت   ،بخصوص جنگ اتمي است ،جنگ
  .بكار استقرار صلح پايدار در جهان بگردند

ميليون شهروند ايران همان حق را بر  80 •
بيشتر امريكائيان زادي دارند كه آپيشرفت و 

نها زندگي آن برخوردارند و بسياري از آاز 
خود را بخطر انداخته اند براي اين كه اين 

هرگــاه . ورنــدآزادي و رشــد را بدســت آ
ن شود كـه از  آابرقدرتي كه امريكا است بر

ـا و      ـان مـردم امريك ـاهم مي راه برقراري تف

و دســت شســتن از ســلطه (  ،مــردم ايــران
مي تواند امنيت ايران را !!) جوئي بر ايران 

استحكام بخشد و امنيت ما امريكائيان را نيـز  
كاري كه از تهديد ايـران بـه   . تقويت كند

  . يدآجنگ بر نمي 
   

ايران هنـوز   :وزيردفاع امريكا
ــه اســت بمــب   تصــميم نگرفت
اتمي بسازد و اگر ايران تنگـه  

  :هرمز را ببندد
  

سوشــــيتدپرس آ ،2012انويــــه ژ 8در      
  :رده استگزارش ك

ـازي      • ـات غنـي س ايران مي گويـد تأسيس
اورانيوم فوردو واقع در نزديكي قـم را بـه   

ـان    . راه انداخته است خبـر را روزنامـه كيه
  . يم داده استژارگان سخت سران ر

: وزير دفاع امريكا مـي گويـد   ،لئون پانتا •
ايران اسباب توليد بمب اتمي را فراهم مي 

ـا هنـوز ايـن    ا. ن را بسازدآورد تا روزي آ م
ـاخته اسـت   ـتار ادامـه   . بمب را نس او خواس

ـادي    دادن به فشارهاي ديپلماتيـك و اقتص
شد تا كه تهـران قـدم در راه توليـد بمـب     

  . اتمي برندارد
پانتا با اقدام نظامي يـك جانبـه اسـرائيل     •

او . برضد تأسيسات اتمي ايران مخالفت كرد
ن مي دارد كه آگفت اين عمل ايران را بر 

. ن را از قواي امريكا در منطقه بگيردآام انتق
ـاره برنامـه اتمـي ايـران     ،ما با اسرائيل  ،در ب

ـار   . هدف مشترك داريم بنابراين بهتـرين ك
  . اينست كه با يكديگر همكاري كنيم

 ،CBSپانتا اين سخنان را در تلويزيـون       
او . گفتـه اسـت   ،»در برابر ملـت « در برنامه 

تصـميم نگرفتـه    توضيح داد كه ايران هنوز
ـاد    . است بمب اتمي بساز ـار ايج ـا در ك تنه

صنعت و تدارك دانـش و فـن الزم بـراي    
ـباب   آبا . نستآتوليد  ـاده شـدن اس ـا   ،م تنه

اگـر تصـميم بـه    . تصميم رهبران مي مانـد 
خري نيـز  آقدم  ،ساختن بمب اتمي بگيرند

  .برداشته خواهد شد
پانتــا در مؤسســه  ،2011در مــاه دســامير  •

حملــه نظــامي بــه : گفتــه بــودبــروكينگس 
تأسيسات اتمي ايران اجـراي برنامـه اتمـي    
ـال بـه     ـا دو س ايران را حداكثر براي يك ي

مدهاي ناخواسته آاما پي . تأخير مي اندازد
از جمله افزايش حمايت بين . وردآببار مي 

المللي از ايران و احتماال انتقام گيري ايران 
  .از قواي امريكا مستقر در خاورميانه

ـارتين   ژ ،»در برابرملت«در برنامه  • نـرال م
رئيس ستاد ارتش امريكا كه همـراه   ،دمپسي

 ،با وزير دفاع در برنامه شركت كـرده بـود  
من مي خواهم ايرانيان باور كنند كه : گفت

ـا آحمله نظامي امريكا به تأسيسات اتمـي    ،نه
ـابود خواهـد كـرد    مـن  . اين تأسيسات را ن

ور كننـد كـه در   مطلقا مي خواهم ايرانيها با
ـابود     ،صورت حمله امريكا ـات ن ايـن تأسيس

  . خواهند شد
ـات     • پانتا حمله نظامي پيشـگيرانه بـه تأسيس

ـارهاي   . اتمي ايران را رد نكرد او گفـت فش
ـا     سياسي و اقتصادي مي بايد ادامـه يابنـد ت
اطمينان حاصل شود كـه ايـران اقـدام بـه     

اگـر ايـران   . توليد بمب اتمي نخواهد كرد
ـا   ،به توليـد بمـب اتمـي كنـد    شروع  امريك

ـاه  . اقدام خواهد كرد ايران بايد بداند هرگ
 ،قدمي بطرف توليـد بمـب اتمـي بـردارد    

وارد عمـل   ،براي متوقـف كـردنش   ،امريكا
  . مي شود

ايران اگـر تصـميم   : نرال دمپسي گفتژ •
توان نظامي براي بستن تنگه هرمز را  ،بگيرد

ـا اقـدا   . دارد» براي مدتي« ـا امريك م بـه  ام
ـا مـي تـوانيم    . ن خواهد كردآبازگشائي  م

  . ايران را با شكست روبرو كنيم
ـنش     : پانتا گفـت  • ـتن تنگـه هرمـز واك بس

ـامال    . وردآنظامي امريكا را به بار مـي   ـا ك م
روشن كرده ايم كه امريكا بستن تنگه هرمـز  

ـا   .را روا نخواهد ديد اين خط قرمز ديگـر م
 ،ر كندن عبوآاست و اگر ايران بخواهد از 

  . با حمله نظامي ايران روبرو خواهد شد
ـتند كـه ايـران     • كارشناسان براين نظر هس

تنگه هرمز را نخواهد بست زيـرا ضـربه اي   
سخت تراز  ،كه به خود ايران وارد مي كند

ضربه ايست كه به كشورهاي ديگر وارد مي 
ـان از قـول يكـي از    . شود اما روزنامه خراس

  رهبري  سرداران سپاه نوشته است كه
  ۷در صفحه  

 :؟..نمي پذيرند كهچرا جباران



                                                                                                                                                                                       

 

 

7 

 

 
 

           1390 بهمن  9دي تا  26از   793  هشمار       2012 ژانويه   29تا  16از 

 

تصميم گرفته است هرگاه نفت ايران تحريم 
ـتن تنگـه هرمـز را بدهـد      ،شود ـتور بس . دس

سياستمداران ايران نيز سخنان مشابهي را بـر  
  . ورده اندآزبان 

ـامي    ،بدين سان: انقالب اسالمي ـاي نظ مقامه
يم واليت فقيه را خام ژهم مي كوشند ر ،امريكا

جـدي تـر مـي     كنند و هم تهديدهاي خود را
ـامي  ژر ،در برابر. كنند ـالي   –يم مافياهاي نظ م

. همچنان به تخريب اقتصاد ايران مشغول است
نه تنها بحران دائمي سرمايه گذاريهاي توليدي 

بلكه صنايع موجود را نيز  ،را غير ممكن مي كند
ـا    محكوم به پائين نگاه داشتن سطح توليـد و ي

امـل  گرانـي دالر ع  ،در عـوض . تعطيل مي كند
زاد كردن قيمتها آديگري مي شود كه همراه با 

عامـل تشـديد تـورم و     ،)اجراي قانون يارانه ها(
سخت شدن زندگي اكثريت بزرگ ايرانيان مي 

  :گردد
  

تحــريم نفــت و بانــك 
مركزي و بحـران دالر  

مـــــدن آو پديـــــد 
ــت   ــتهاي رانــ فرصــ

  :خواري بازهم بيشتر
  
  
ممكن است قيمـت دالر  : بازار ارز ٭
  :تومان برسد 2000به 
  

دويچه ولـه گـزارش    ،2012انويه ژ 8در  ◀
 8(ارزش ريال ايران روز يكشنبه : كرده است

در برابر ارزهاي خارجي بازهم كاهش ) دي
ت و مجلـس بـراي   حكومهاي  تالش. يافت

نتيجـه بـوده    كنترل اين روند تا كنـون بـي  
ــت ــورد  . اس ـايعاتي در م ــن ميــان شـ در اي
مت خـود  گيري محمود بهمني از سـ  كناره

 :منتشر شده است
دالر بــدون توجــه بــه قيمــت پيشــنهادي  •

ـازار  ) تومان1400يعني (كانون صرافان  در ب
ــي  ــه م ــران معامل ــود آزاد اي بهــاي دالر  . ش

ـازار آزاد ارز كشـور در    آمريكا در معامالت ب
 660به هزار و ) دي 18/ انويهژ 8(روز يكشنبه 
ش قيمتي كه در مقايسه با روز پي .تومان رسيد
ـان     60كـم   از آن دست ـان افـزايش نش توم

ـاهد    . دهد مي هر يورو  هـم در ايـن روز ش
ـاني بـود    50كـم   افزايش قيمت دسـت  توم

ـاي   ي خبرگزاري به نوشته). تومان 2120( ه
ـازار    ـات در ب داخلي، به دليل عدم وجود ثب

 .اند ارز، معامالت تا حد زيادي متوقف شده
يم طالي طرح قد  در اين ميان قيمت سكه •

ـان و طـرح    642نيز در بازار ايران  هزار توم
 .هزار تومان رسيده است 622جديد 

هاي داخلي به نقل از احمد توكلي،  سايت •
ـاي مجلـس شـوراي     رئيس مركز پژوهش ه

ـانات   اسالمي نوشتند كه دولت در قبال نوس
قابل تحمل «بازار ارز و طال پاسخگو نيست و 
ه حـوادث  نبودن بازار ارز، كشور را در آستان

 .»دهد بدي قرار مي
ـاد و      • روز يكشنبه قـرار بـود وزيـران اقتص

صنعت در جلسه غيـر علنـي مجلـس حاضـر     
ـاد   "شوند تا در نشستي با عنوان  ـات اقتص نج

ـازار ارز و   "ملي از جمله در مورد آشفتگي ب
ايـن  . كارهاي مقابله با آن توضيح دهنـد  راه

دو وزير ظاهرا به دليـل همراهـي محمـود    
ـين در    احمدي ـاي الت نژاد در سفر به آمريك

 .اند مجلس حاضر نشده
ــي       ـاه اينترنت ــرارو"پايگـ ــل از   "ف ــه نق ب

نويسد كه به دليل غيبت  محمدرضا باهنر مي
دار  از آقاي بهمني، خزانه«دو وزير يادشده، 

ـا   كل كشور و معاونين وزرا دعوت كرديم ت
مباحــث را بررســي كنــيم و اگــر ضــرورت 

ـا حضـور وزرا   داشت جلسه را تمد يد كنيم ب
 .»هاي بعددر هفته

ـا  حكوممنتقد   احمد توكلي، نماينده • ت، ام
غيرعلنـي    معتقد است كـه برگـزاري جلسـه   

ـام   ـاي دولـت در    سودي ندارد و بايـد مق ه
رئيس . ها باشند علني پاسخگوي پرسش  جلسه

حـل   هاي مجلس نخستين راه مركز پژوهش
يير مـديران  تغ«ارز را » بازار ملتهب«مقابله با 

 .داند مي» پولي و اقتصادي كشور
گيــري رئــيس كــل بانــك  شــايعه كنــاره •

رئيس كل بانـك مركـزي در روز   : مركزي
حاضر  "نجات اقتصاد ملي"يكشنبه در جلسه 

عدم حضور محمـود بهمنـي در   . نشده است
گيري او از  مجلس به شايعاتي در مورد كناره

البتــه . ســمت خــود دامــن زده اســت   
هاي ايران از قول روابط عمومي  خبرگزاري

ـتعفاي او را تكــذيب بانــك مركــزي    اسـ
 .اند كرده

ـا     به نوشته      ـالفتي ب ايسنا، محمود بهمني مخ
ـيس  . گيري از سـمت خـود نـدارد    كناره رئ

ـنش بـه     ـيش در واك بانك مركزي چندي پ
در ايـن  «بركناري خود تاكيد كـرده بـود،   

شود كه اين مسئوليت  شرايط كسي پيدا نمي
طير را بر عهده بگيـرد و در صـورتي كـه    خ

كسي داوطلب شود خودش مراحل اداري 
 »!را براي او انجام خواهد داد

تصميم به تغيير « "ها برخي شنيده"بر اساس 
رئيس كل بانك مركزي قرار بوده در جلسه 
هفته گذشته مجمع بانـك مركـزي عملـي    

ـيت     ـاي   شود، اما بـه دليـل برخـي حساس ه
ـام     المللي اين كار بين ـته انج در هفتـه گذش
اين خبرگزاري از محمدرضا فـرزين،  . »نشد

ـادي و     ـادي وزارت امـور اقتص معاون اقتص
ـا، و   دارايي و دبير ستاد هدفمنـدي يارانـه   ه

علي ديواندري، مديرعامل بانـك ملـت، بـه    
كلـي بانـك    هاي جدي رئيس عنوان گزينه

  .كند مركزي ياد مي
ه رقم دالر ب) دي 12/ژانويه 2(روز دوشنبه ◀
صرافان بـه  . تومان رسيده بود 1800سابقه  بي

دستور بانك مركزي بـراي فـروش دالر بـه    
يــك . انــد توجــه بــي تومــان1400قيمــت 

بيني كـرده قيمـت    كارشناس اقتصادي پيش
معاون . تومان باال خواهد رفت 2000دالر تا 

ــه   ــور تشــنج در بــازار ارز را ب رئــيس جمه
ـ . دهـد  نسبت مـي  "دشمنان"هاي  تالش ه ب

كمــك عوامــل "بــا  دشــمنان ادعــاي وي،
سعي در ايجاد اخالل در بازار  "داخلي خود

ـا   عده. اند ارز ايران داشته اي تالش كردند ب
معامالت صوري و هماهنگي با بيگانگان بازار 

بانك مركزي جمهـوري  . ارز را متشنج كنند
اسالمي ايران، بانك ذخيره ارز و طالسـت و  

ورد نياز كشور سال طالي م 15براي بيش از 
 ».را ذخيره كرده است

برفرض كـه رحيمـي راسـت    : انقالب اسالمي
 15گفته باشد و بانك مركزي به اندازه مصـرف  

ـاز  ،طـال ذخيـره كـرده باشـد     ،سال كشور  ،و ب
دالر هم نقد در اختيار ميليارد  100برفرض كه 
قيمـت دالر را عوامـل سياسـي و     ،داشته باشد

زيـرا وقتـي مردمـي    . رواني مي توانند باال ببرند
نمي دانند فردا چه پيش مي آيد و مي بيند كه 
بانك مركزي و نفت را امريكا تحريم كرده است 

نها را تحـريم كنـد و   آماده مي شود آو اروپا نيز 
دولت هزينه هاي خود را افزايش مي دهد و در 

بـه   ،توليد داخلي سقوط مي كنـد  ،همان حال
ـاال    اين نتيجه مي رسد كه قيمـت ارز و  طـال ب

اما فاصله نرخ رسـمي دالر و نـرخ   . خواهد رفت
رانتي است كه بخشي را دولت  ،ن در بازار سياهآ

و بخشي را مافياهائي مي برند كـه دولـت را در   
  . دست دارند

  
صـنعت کشـور بـا : عسگراوالدی ٭

تومــان نمــی توانــد بــه  ۱۷۰۰دالر 
  حیات خود ادامه دهد

  
ب بـه  ،به گزارش انتخا1390دي  12در  ◀

نقل از واحد مركزي خبر، حبيب اهللا عسـگر  
اوالدي در مراسم هفتمين جشنواره قهرمانان 

ـاد ايـران    چنـد  : گفتـه اسـت  صنعت و اقتص
ـنعت دوا    ــردن ارز دردي از صـ ــي ك نرخ

ــرد ــد كـ تكليـــف صـــنعتگران و . نخواهـ
به ) يورو(توليدكنندگاني كه تسهيالت ارزي 

ا تومان دريافت كرده اند و بايد ب 1200نرخ 
. تومان پرداخـت كننـد چيسـت    2200نرخ 

مسيري كه ارز حركت مي كند مسير درستي 
در گفتگويي كه با بهمني رئيس كـل   .نيست

ـاي بخـش      ـتم نگرانـي ه بانك مركزي داش
توليد را در خصوص صعود نـرخ ارز اعـالم   

تومان نمي  1700صنعت كشور با دالر  .كردم
  .تواند به حيات خود ادامه دهد

ـا    : يانقالب اسالم اين امر كه صـنعت كشـور ب
ـات خـود     1700دالر  توماني نمي تواند بـه حي

ادامه دهد اوال گوياي اين واقعيت است كه ايـن  
. صنعت مستقل نيست و وابسته به واردات است

چنانكـه  . سود نيز مـي بـرد   ،هرگاه مستقل بود
ـائين بـودن نـرخ    ژصنعت هاي  اپن و چين از پ

ـا دالر و يـور    ـان ب ـادر    ،وبرابري پولهاش بـراي ص
ـاي ايـن   . كردن بيشتر سود مي برند و ثانيا گوي

يـك   ،واقعيت است كه علت باال رفتن نرخ دالر
دليل اقتصادي و دست كم سه دليل سياسي و 

ـادي  : رواني دارد ن بودجـه بـزرگ   آدليل اقتص
دولت اين بودجه را خرج مي كنـد  . دولت است

و با خرج كردن آن قدرت خريد ايجاد مي كند 
بـراي اينكـه   . وليدي براي جذب آن نيستكه ت

. بايد دروازه ها را باز كرد ،تب تورم شدت نگيرد
اين عامل همراه است با دو عامل سياسي و يك 

ن خطر جنگ نيز آتحريم ها كه بر : عامل رواني
ـا بـه پـول     افزوده شده است و نياز دولت مافياه

و ترس از بـدتر  . بخاطر خالي بودن خزانه دولت
. ت و بي ارزش تر شدن پول كشورشدن وضعي

ن دو عامـل سياسـي   آورده آاين عامل رواني فر
  .است
اما چرا حكـوت بـه فكـر صـنايع نيسـت و           

 ،تدابيري كه اتخاذ مي كند و به اجرا مي گذارد
ـاز   ضد فعاليتهاي توليدي است؟ هم به دليل ني
ـاطر    استبداد به اقتصاد مصرف محور و هـم بخ

ـاد كشـور و   سان تر شدن سلطه سپاآ ه بر اقتص
 –هم بلحاظ افزايش رانتي كه مافياهاي نظامي 

مــالي از رهگــذر خريــد از خــارج و فــروش در 
ـاي     ،داخل با افزودن افزايش قيمـت دالر بـر به
  . كاالها

  
ــازار عمده ،دالر ٭ ــه  ب فروشــها را ب

امتنـاع از عرضـه کـاال / هم ریخت
  :ادامه دارد
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ـازار دالر بــه   : كــرده اســت  آشــفتگي بـ
ـان هـم    فروشان و حتـي خـرده   عمده فروش

هاي آنها  سرايت كرده و مدام، اتيكت قيمت
اي كـه    را به خصوص در مورد كاالهاي فله

ـتري بـر آن وجـود     امكان نظارت كمتر مش
ـا آشـفته   .دهند دارد، تغيير مي ـازار ارز،   گوي ب

ـاز    سرسازگاري با كاالهاي مصرفي مـورد ني
 .مردم را هم ندارد

ـايي كـه     بازار تهران، ارز بي     ـات، تابلوه ثب
ـازاري    قيمت ارايه نمي دهند و در نهايـت ب

ـاي   كه نمي داند با نوسانات قيمتي اين روزه
اين سرنوشتي است كـه  . بازار دالر چه كند

ـاي تهـران، بـراي     آشفته بازار ارز اين روزه
 .ها ساخته است كاسب

ــدار      ـازار بنك ــذايي و  وارد بـ ــواد غ ان م
شوي، حالتي از رخوت  فروشان كه مي عمده

تواني  و نگراني را در چهره بسياري از آنها مي
ـا را   دودلي در تعيين قيمت. ببيني ها فكر آنه

دانند ايـن   نمي. به خود مشغول كرده است
ـاال مـي    ـازار ب رود  لحظه كه قيمت دالر در ب

ـ   قيمت را باال ببرند، يا دقيقه رخ اي بعد كـه ن
ـان را   پايين مي آيد، آنها هم قيمت كاالهايش

ـاري اسـت كـه     . پايين بياورنـد  ايـن روزگ
اي دالر در  نوسانات مـداوم و حتـي لحظـه   

 .بازار ايجاد كرده است
سراغ يكي از اين بنكداران خيابان مولوي     
روم تا از اوضاع و احوالش در مورد بازار  مي

قيمت هر روز : گويد او مي. اين روزها بپرسم
كنم تا ببينم، باالخره  دالر را در بازار رصد مي

ـاس      بايد براي آينـده خريـد و فـروش اجن
ـنم   خودم چطور بايد برنامـه  هـم  . ريـزي ك

 اكنون برخي افرادي كه ما از آنها جنس مي
ـا خـودداري      ـاال بـه م خريديم، از فروش ك

ـا     كنند و يا قيمـت  مي ـاي نجـومي را از م ه
ـتريان    ما هم نمي. كنند  طلب مي ـا مش دانيم ب

 .فروش خود چه طور برخورد كنيم خرده
ـنس را ارزان   : دهد وي ادامه مي      اگـر ج

ـتن نـرخ دالر،     ـاال رف بفروشيم، بايد به دليل ب
ظرف روزهاي آينده همان را گرانتر بخريم 

ـا مـي     ـان م . شـود  و اين موجب ضـرر و زي
بنابراين دولت هم به اين موضـوع تـوجهي   

ن قيمت دالر در بازار را نكرده و اجازه جوال
در همين حال، آقاي ميانسالي كـه   .دهد مي

براي خريد به ايـن بنكـدار مراجعـه كـرده     
همـه از  : گويـد  است، نيز به خبرنگار مهر مي

امـروز  . اين وضعيت دچار سردرگمي هستيم
ـيم، يـك    براي خريد كااليي مراجعه مي كن

ـاييم،     قيمت به ما مي گويند و اگر روز بعـد بي
دهند و دليل آن را هم  قيمت ديگر مي يك

 .كنند نوسانات ارز عنوان مي
دولت بايد براي توقف اين : گويد وي مي     

روند فكري كند، در غير اين صورت ما هـم  
نمي توانيم به مردم جنس بفروشيم و تقلـب  

 .شود هم در بازار زياد مي
به سـراغ يكـي ديگـر از ايـن بنكـداران           
ـار خـود موافـق    او هم . رويم مي با نظر همك

ـته،    طي هفتـه : گويد است و مي ـاي گذش ه
حداقل چند بار قيمت تغيير كـرده اسـت و   

ـتاني    برخي ها هم كه گويي به خـواب زمس
اند و خبري از آنها نيسـت، نـه سـفارش     رفته

اي براي خريد  گيرند و نه مراجعه جنسي مي
 .كاال دارند

رت اين وضعيت آشفته، قد: افزايد وي مي     
گيــري را از مــا گرفتــه اســت و بــه  تصــميم

ـال اسـت و     ـاني س خصوص االن كه ايام پاي
ـازار در      بايد خريد و فـروش رونـق يابـد، ب
ـانات ارزي فـرو رفتـه     شوك حاصل از نوس

 .است
رويـم،   فرشان هـم مـي   اما به سراغ خرده    

ـار دارنـد و     آنهايي كه با مردم بيشتر سـر و ك
ـازار چـه خبـر     مي او . اسـت  دانند كـه در ب
آثار رواني ناشي از نوسانات نـرخ  : گويد مي

اي منتقل شده  دالر به برخي از مردم به گونه
ـاس گرانتـر     است كه آنها فكر مي كننـد اجن

ـاي     مي شوند و بنابراين بـراي خريـد كااله
ـاه آتـي اقـدام     مورد نياز خود براي چند م

ـاال         مي ـار ك كننـد و بـه نـوعي خـود بـه انب
 .پردازد مي
با هشدار نسبت به اينكه ايـن موضـوع    او     

باعث بر هم زدن عرضه و تقاضا در بازار شود، 
ــي ــد م ــطح   : گوي ــه س ــن شــيوه ب ــر اي اگ

تري از مردم سرايت كند، بـه طـور    گسترده
خورد و  قطع تعادل عرضه و تقاضا به هم مي
 .اين آفت بزرگي براي بازار است

ـتند  : گويد وي مي مسئوالن در كف بازار نيس
ضعيت نابسامان بازار كه اثر پذيرفتـه از  و از و

كنند كه  نرخ ارز است، خبر ندارند و فكر مي
دامنه نوسانات، تنها محدود به ارز اسـت، در  

ـا رو بـه    حاليكه اين طور نيسـت و قيمـت   ه
  .افزايش رفته است

  
در صـــورت تحـــریم نفـــت یـــا آ ٭

اتحادیه اروپا، چین و ژاپن  توسط
  :به ایران پشت می کنند؟نیز 

  
ــاي اقتصــاد گــزارش  ،90دي  17در  ◀ دني

ـابع خبـري گـزارش     :كرده است برخي من
ـاض بـه    داده اند كه البي اروپا و آمريكا با ري

نتيجه رسيده و در صورت تحريم نفت ايران، 
ـالي   عربستان سعودي آمادگي دارد جاي خ

 .نفت تهران در بازار جهاني را پر كند
ـاكي از آن   برخي گزارش      ـا ح  كـه در نده

ـا بـراي تحـريم       صورتي كـه اتحاديـه اروپ
واردات نفت از جمهوري اسالمي به توافـق  
برسد، چين و ژاپن، دو خريدار بزرگ نفت 

ـابهي را در مـورد واردات    رفتار ايران نيز مش
ـال خواهنـد     نفت از جمهوري اسـالمي دنب

خبرگزاري رويتـرز گـزارش داد كـه     .كرد
راه  تواند به عنوان اقدامي تازه در ايران مي

انداز متوقف شدن خريد  تحريم نفت با چشم
 . نفت از سوي چين و ژاپن مواجه شود

اين در حالي اسـت كـه اخيـرا اتحاديـه         
اروپــا اعــالم كــرده در خصــوص تحــريم  
واردات نفت از ايران بـه توافـق مقـدماتي    

ـابع  . دست يافته است عالوه بر اين برخي من
آمريكا اند كه اروپا و  خبري نيز گزارش داده

نفت  اند كه هرگاه  رسيده توافقرياض به  و
ـاي   تحريم شود ايران ، عربستان سـعودي ج

 .در بازار جهاني، پر كندايران را خالي نفت 
ـال در  رويتر     ، به نقل از يك منبع چيني فع

 :ه اسـت واردات نفت از ايران، گزارش داد
چين به عنوان بزرگترين خريدار نفت ايران 

نفت از جمهوري اسالمي را اكنون خريد  هم
درصــد كــاهش داده و ميــزان  50بــيش از 

ـتر      ـاه فوريـه را بيش كاهش خريد نفـت در م
 . خواهد كرد

اين در حالي است كه يك مقام دولتـي       
ـال       ژاپن نيز اعالم كـرده كـه ژاپـن بـه دنب
كاهش خريد نفت از ايران است تا بتواند در 

ـ  قانون تحريم ران، هاي جديد آمريكا عليه اي
هاي  ها در مورد موسسه شامل برخي معافيت

ژاپن تا پيش از تصميم براي . مالي خود شود
هزار  250كاهش خريد نفت از ايران روزانه 

. كـرد  بشكه از نفت ايران را خريـداري مـي  
چين، ژاپن و اتحاديه اروپا در مجموع نيمي 

اي  هـزار بشـكه   500ميليون و  2از صادرات 
 .كنند ي مينفت ايران را خريدار

  
ماده تحریم نفت آاروپا : لوموند ٭

ایران است اما اثرات تحریم نفت 
بــر اقتصــاد اروپــا و ایــران کــدامها 

  :هستند؟
  

روزنامه لومونـد ايـن    ،2012انويه ژ 9در  ◀
  :اطالع را انتشار داده است

خـر  آماده است تا آاتحاديه اروپا  ،از قرار •
ـا  برود و خريد نفت از ايران را تحريم ك ند ت

تهران ناگزير شود اجراي برنامه اتمي خـود  
 30عضو اتحاديه اروپا در  27. را متوقف كند

انويه اجتماع مي كنند براي بررسي پرونده ژ
ايران و از هم اكنون بنظر مي رسد كه خريد 

ـارد  . نفت از ايران تحـريم خواهـد شـد    برن
ـات    ،هوركاد مدير تحقيق در مؤسسـه تحقيق

از لحاظ سياسـي  «صميم اين ت ،علمي فرانسه
ـادي   آاما پـي  » مهم است ن آمـدهاي اقتص

  . ناچيز هستند
اثرات تحريم خريـد نفـت از ايـران چـه      •

اثرات اقتصادي بر اروپا و بر فرانسـه خواهـد   
سهم نفـت ايـران از واردات    ،داشت؟ امروز
ورد آدرصد كل نفتي بـر  6يا  5نفت اروپا را 

 ،مثالبراي . مي كنند كه اروپا وارد مي كند
از  ،درصد از نفتي كه فرانسه وارد مي كند 3

ـا و   . ايران است كشورهاي ديگر چـون ايتالي
 30و  15و  13 ،اسپانيا و يونان كه بـه ترتيـب  

 ،درصد نفت خود را از ايران وارد مي كنند
زمان بيشتري الزم دارند تا كه نفت ايـران را  
ـين    با نفت كشور يا كشورهاي ديگـري جانش

ـا ايـن    6ت يك مهل. كنند ماهه الزم است ت
  . تحريم عملي گردد

مدهاي اقتصادي مستقيم تحـريم  آاما پي      
بسيار محدود خواهنـد   ،خريد نفت از ايران

اتحاديه اروپا مي تواند به سرعت كمبود . بود
حاصل از تحريم نفت ايران را با خريد نفت 

 ،بدين قرار. جبران كند ،از عربستان و يا افريقا
ـاذ يـك    ،در امـروز  ،ت ايـران تحريم نف اتخ

  . ست ديپلماتيك استژ
يا اين تصميم اثر مهمي بر اقتصاد ايران آاما  •

خواهــد داشــت؟ پاســخ اينســت كــه ايــن 
مجازات از لحاظ سياسي براي تهـران مهـم   

انزوايش را  ،در صحنه بين المللي ،زيرا. است
ـادي   . تشديد خواهد كرد ـاظ اقتص ـا بلح  ،ام

چـرا كـه   . خواهد بوداثراتش بسيار محدود 
بـه  . ايران به فروش نفت ادامه خواهـد داد 

چين نفت خواهد فروخت كه هـم اكنـون   
مقام اول  ،نيز در ميان خريداران نفت ايران

غير از ايران به هند و كـره خواهـد   . را دارد
ـار عالقـه بـه     فروخت كه از هم اكنون اظه

  .خريد نفت ايران مي كنند
بب گرانـي  ن مي رود كه بحران سـ آبيم  •

اين امر به ايران امكان مـي  . نفت خام بگردد
ما نمي توانيم . وردآدهد ثروت بيشتر بدست 
اما بازار . ورد كنيمآميزان افزايش قيمت را بر

ـاس   ،نفت نسبت به عوامل رواني سخت حس
نبايد تعجب كرد اگر قيمت  ،بنا بر اين. است

ــا بشــكه اي  . دالر افــزايش يابــد 200نفــت ت
نين تحريمي ايران را بر مي بخصوص كه چ

ـائي كنـد   در . انگيزد در تنگه هرمز قدرت نم
يـم  ژن وجـود دارد كـه ر  آخطـر   ،حقيقت

شما نفت مارا « : ايران اين برگ را بازي كند
با ترتيبات حقوقي تحريم مي كنيد و ما تنگـه  
ـا      جريان نفت را بر روي شـما مـي بنـديم ب

زمائي اثرات خود آاين زور. »ترتيبات نظامي
  .را بر باال رفتن بهاي نفت خواهد داشد

ـاني نفـت ايـران   آ •  ،يا فكر يك تحريم جه
چين است كه بر  ،وهم و خيال است؟ امروز

ـين  . نه بـه عكـس   ،اقتصاد ما سوار است و چ
ـا   وسائل ايستادگي در برابر فشار اروپا و امريك

  ۸در صفحه    . هند نيز اين وسائل و توانائي را دارد. را دارد
  
  

 :؟..نمي پذيرند كهچرا جباران
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اي ديپلماتيك براين دو كشور يكسره تهديده
  . بي معني است

ـيش از همـه   ،موضوع اين تحريم      يـك   ،پ
ما ايران «: اروپا مي گويد. اقدام سياسي است

را با تحريم نفت كه بيش از همه بـرايش مهـم   
 80 ،بنا بر ارزيابي ها. »مجازات مي كنيم ،است

بـر صـدور نفـت متكـي      ،درصد اقتصاد ايران
در  ،جازاتهاي متخذ برضـد ايـران  اما م. است

نا مؤثر بـوده انـد و ايـران بـه      ،سال 30طول 
ـا  . اجراي برنامه اتمي خود ادامه مي دهـد  بن

چرا بايد تحريم خريد نفت اثـري جـز    ،براين
  يم ايران داشته باشد؟ژترشرو تر كردن بيشتر ر

ـال  30ظـرف  : انقالب اسالمي ـيار    ،س ـاي بس به
. ن پرداختـه انـد  سنگين تحريم ها را مـردم ايـرا  

كه  –يكي اقتصاد كره جنوبي  ،مقايسه دو اقتصاد
و ديگري ايـران و مقايسـه    - نفت و گاز نيز ندارد 

ـنگيني    ،اقتصاد تركيه با اقتصاد ايـران  ـاي س گوي
سنگين تر . بهائي است كه مردم ايران پرداخته اند

ـتري    ،نآاز  استبداد خيانت و جنايـت و فسادگس
 ،ا از روي قرار و قاعـده است كه نيروهاي محركه ر

ـتر فقـر     تخريب مي كند تا كه ايرانيان بـر خاكس
زادي از دست بدهنـد و در  آنشينند و استقالل و 

ـاب را      ژتابعيت ر ـارتي بـي حس ـا كـه غ يم مافياه
  .بمانند ،سازمان داده است

و سران سپاه از تشديد بحران و تـوأم شـدن        
 در برگـذار كـردن   ،تحريم ها با تهديد به جنـگ 

ـتفاده مـي      انتخابات فرمايشي و خـورد و بـرد اس
  :كنند

  

» ســرداران«اختــاپوس 
سپاه كه  دولت و جامعه 

ي هـا الچنگايراني را در 
  :گرفته است خود

  
كساني از سرداران سپاه كه  ،در شماره پيش     

. مقام هاي اول قوه مجريه را معرفـي كـرديم  
را معرفـي  » سـرداران «اينك شماري ديگر از 

ــيم  ــتگاه ورزش مــي كن كــه در واواك و دس
  .صاحب مقام شده اند ،كشور و دستگاه اداري

 –ورزشـي   –اسامي برخي مقامات سياسـي  ٭
 امنيتي وابسته به سپاه پاسداران 

سياسـي   –هادي معاون امنيتي  –ابراهيمي  •
 وابسته به سپاه   –استانداري مازندران 

يس ئــمعــاون ر: احمــدزاده، ســردار ســپاه  •
استاندار . يس سازمان محيط زيستئجمهور و ر

 سابق خراسان 
ـپاه   - جور لو آ• ـاون   –مصطفي  سردار س مع

مدير عامل باشگاه استيل  –ورزشي شهرداري 
 ...ذين وآ
ـپاه   –زاد آ• ـابق   - علي  سردار س ـتاندار س اس

 و بعد استاندار سيستان و بلوچستان  ايالم
 زادي آمدير ورزشگاه  ضياء –ذري آ •
ـاون امنيتـي    س - اسماعيلي  • ـپاه  مع  –ردار س

 88سياسي استانداري اصفهان در سال 
محمد حسن  سردار سپاه، فرمانـدار   - اصفري 
 اراك، 

ـان     –علي  –افراشته • ـهر در زم ـتاندار بوش اس
ـالي مجلـس    احمدي نژاد و معاون اداري و م

 عضو سپاه  - .دوره هشتم 
ـپاه، فرمانـده لشـكر     • امين حياتي، سـردار س

 اني استاندار اين استان بود خوزستان كه زم
ـپاه    –هاريان آ• ـات    –سـرهنگ س عضـو هي

 مديره تيم فوتبال فجر سپاسي شيراز 
معاون وزير امور خارجه و از  –علي  –هني آ•

ـا     سفراي پيشين و شريك در تـرور و مـرتبط ب
 ): سپاه پاسداران معاونت اروپا و آمريكا

ـپاه    –اوسط هاشمي  •  - علي اكبر سـردار س
ـتانداري تهـران    –امنيتي معاون  و  سياسـي اس

  . بود زماني درصدا و سيما فرماندار تهران بود و
سياسي  –معاون امنيتي  - سردار سپاه  - پراور •

 استانداري هرمزگان
 - پور منصور، سردار سپاه  استاندار اردبيـل   •

مسئول سابق بازسازي عتبات و از فرمانـدهان  
 سپاه

ـپاه، عضـو    • ـيون  تاج،محمد سردار س فدراس
 فوتبال كشور 

ـپاه پاسـداران     - تمدن، مرتضي، •  –عضـو س
 استاندار تهران  –نماينده مجلس 

ســپاه  - ســردار ســپاه –عليرضــا  - تميــزي  •
 پاسداران

ـاري در   • جانلو، سردار سپاه و معاون علي افش
 وزارت كشور 

ــدار كاشــان : حســينعلي- حــاجي  •  - فرمان
 فهانفرمانده نيروي مقاومت بسيج منطقه اص

حــاجي زاده،احمــد،از اعضــاي شــوراي   •
 قضايي و امنيتي ومعاون امنيتي استانداري قم 

ـپاه    - فرماندار اصفهان : حاجيان • فرمانـده س
 منطقه اصفهان، سردار سپاه 

ـتاندار    • ـپاه، اس حجازي، سيد جعفر سردار س
 خوزستان 

ـپاه    - محمد رضـي   –حدائق  •  - سـردار س
 اري فاسياسي استاند –معاون امنيتي 

ـپاه    –حسن زاده  • ـاون   - ايرج سـردار س مع
 سياسي استانداري  كردستان  –امنيتي 

استاندار : - حقيقت پور، منصور، سردار سپاه  •
ـات و از     - اردبيل  ـازي عتب ـابق بازس مسئول س

 فرماندهان سپاه
مـديرعامل هـالل     - سرهنگ سپاه  :حياتي •

 احمرقزوين 
ـپاه پاسـداران و    –جعفري  • عضـو  سردار س

 يسه باشگاه تراكتور سازي تبريز ئهيات ر
ـپاه   –جعفري  • ـ ر –سرهنگ س ـات  ئ يس هي

 مديره تيم فوتبال فجر سپاسي شيراز 
ـپاه، عضـو ارشـد       • دارابي، علـي، سـردار س

جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي معاون صدا 
 و سيما 

معاون امنيتي  - سردار سپاه  - اكبر  –درزي  •
 ن سياسي استانداري گيال –
ـپاه   –دشتي  • ـاون   - غالمحسين سردار س مع

 سياسي استانداري يزد –امنيتي 
ـاد   –دري بهمن  • معاون وزير فرهنگ و ارش

 اسالمي و سردار سپاه پاسداران 
ـپاه ر  • ـ ذاكر اصفهاني، عليرضا، سردار س يس ئ

مركز بررسي هاي استراتژيك و استاندار فعلي 
 اصفهان 

ــژ –ذبيحــي  • ــدير كــل اســتاند  - بي اري م
 عضو سپاه پاسداران  –ذربايجان غربي آ
ـاقر   –ذوالقدر  •  - سـردار سرلشـكر   –محمد ب

ـاون   –معاونت وزارت كشور  –معاون سپاه  مع
 يس قوه قضاييه ئر
ـپاه   - :رجبي معمار • ـبكه     - سردار س مـدير ش

 )شبكه تهران(پنج سيما 
ـان  - حسـن   –رحيم پور ازغدي  • از بازجوي

ـال حاضـر   ـئولين   زندان اوين كه در ح از مس
 .تبليغاتي بسيج و سپاه مي باشد 

ـاس   –رحيمي  • ـتاندار مازنـدران     - عب  –اس
 بخش اداري مالي  –سازمان زندانها 

ــپاه  • ــاون امنيتــي  - رحيمــي ســردار س  –مع
 سياسي استانداري ايالم 

ـپاه    –رضواني  • ـاون   - غالمرضا سـردار س مع
 سياسي استانداري همدان  –امنيتي 

ـين   –بادي آنجف  روح االميني •  –عبدالحس
عضــو ارشــد جمعيــت  –از ســرداران ســپاه 

 يس انستيتو پاستور ئر –ايثارگران 
معاون امنيتي  - عبداهللا سردار سپاه  –روشن  •
 سياسي استانداري تهران در دوران دانشجو –
ــپاه  –رئــوفي نــژاد عبدالمحمــد  • ســردار س

ـان و فعلـي      –پاسداران  ـابق كرم ـتاندار س اس
 زنجان 

ـام    –سردار سپاه  –جمشيد  –زارع  • ـائم مق ق
 سردار رويانيان در تيم فوتبال پرسپوليس

ـيج    - علي اكبر  - زارعي  • ـازمان بس رئيس س
 مقام دانشگاه امام حسين  قائم - اساتيد 

ـتاندار   –سردار سپاه پاسداران  –سعادتي  • اس
 احمدي نژاد را محمود كبير خواند  –گيالن 

ـاو   • ـلت، مع ن امنيتـي و سياسـي   سياح ، اباص
 عضو سپاه پاسداران  –استانداري زنجان 

سردار سپاه، معاون امنيتـي و   - سياح جالل  •
 انتظامي استان سيستان و بلوچستان 

ـپاه   • شجاع حيدري، محمدعلي، سرهنگ س
  –مدير كل سياسي و انتخابات استان كرمان 

حسين وابسته به سپاه قـدس و   –شيخ عطار  •
 –ذربايجان غربي آدار اسبق استان –اطالعات 

 كميته انقالب  –وزارت امور خارجه 
معاون امنيتي  - فيروز سردار سپاه  –صابري  •
 سياسي استانداري قزوين  –
ـاون   - سيد محسن سردار سپاه  –صادقي  • مع

ــي  ـتان و    –امنيت ـتانداري  سيسـ ــي اسـ سياس
 بلوچستان 

ـا     –صالحي  • ـپاه    - محمـد رض  - سـردار س
 سياسي استانداري مازندران  – معاون امنيتي

ـغر   –صالحي  • ـپاه    –علي اص از  –سـردار س
ـات    مسئوالن صندوق انصار المجاهـدين و هي

 مديره بانك مهر اقتصاد ايران

ـاي     - صالحي،سردار سپاه  • ـابق آق مشاور س
ـادي   احمدي نژاد درمناطق آزاد و ويژه اقتص

 و استاندار فعلي خراسان 
روابط  –دار سپاه سر –عزت اهللا  –ضرغامي  •

ـاد      ـاون وزيـر ارش ـپاه مع ـ ر - عمومي س يس ئ
 سازمان صداو سيما 

عضـو   –علي اكبر  - سردار سپاه  –طاحايي  •
 استاندار مازندران  –سپاه 

ـابق سياسـي   ( - كريم  –عابدي  •  –معاون س
 ) مشاركت –امنيتي استانداري آذربايجان

از نيروهاي  –محمود  –عباس زاده مشگيني  •
ـپاه پاسـداران   انصار ح ـاون   –زب اهللا و س مع

 استانداري تهران و وزارت كشور
ـاون امنيتـي    - عبدالرسول سردار سپاه  •  –مع

 سياسي استانداري يزد
ـاون   –استاندار سابق سمنان  –عبداللهي  • مع

 سپاه به  وابسته امنيتي وزارت كشور
ـپاه    –احمـد   –عجم  • ـتاندار   –سـردار س اس

ـاون س  ياسـي و امنيتـي   قزوين كه سه سال مع
 استان سمنان بود 

مشاور ارشد وزير امـور   –عباس  –عراقچي  •
 از وابستگان به سپاه پاسداران  –خارجه 

ــزي  • ــراهيم  –عزي ـپاه   –اب ــرهنگ سـ  - س
ـيراز   ( ـابق ش فرمانده پيشين بسيج و فرماندار س

ـتان و    - معاون سياسي ـتانداري سيس امنيتي اس
 بلوچستان 

ــپا –عســگري  • ــاون  - ه حميــد ســردار س مع
 سياسي استانداري همدان  –امنيتي 

 عظيمي نيا، سردار سپاه، فرماندار يزد  •
ـغر –غالمرضايي  • ـپاه  سـردار   - علي اص  –س

ـازندگان   –موزش صدا و سيما آمعاون  از س
 فيلم عاشورا 

ـپاه بـه    –فتاح قره باغ  • برادر وزير كه از س
ـپس   آمديريت توزيـع بـرق    ـان و س ذربايج

 ردار سپاه س –تهران رسيد 
معــاون اســتاندار تهــران از  –نــژاد  فــرخ •

 سردار سپاه  –سرداران مالي 
ـاون امنيتـي    –محسـن   –فرخي نـژاد   • مع

 سردار سپاه  –استانداري خوزستان 
ـپاه   • ـاون امنيتـي    - فرهادي سردار س  –مع

 سياسي استانداري  همدان 
 فالح زاده، سردار سپاه، استاندار يزد  •
استاندار گلستان و معاون  –جواد  –قناعت  •

ـتاندار مازنـدران      سابق سياسـي و امنيتـي اس
 سردار سپاه 

اســتاندار  –روح اهللا  –قهرمــاني چابــك  •
 - يـت سابق ايالم و سفير جديد ايران در كو

 عضو سپاه قدس 
ـپاه     –كارگر  • ـين سـردار س ـاون   - حس مع

 سياسي استانداري بوشهر   –امنيتي 
معاون امنيتي  -  مراد سردار سپاه –كاظمي •
ـاري    – سياسي استانداري چهارمحال و بختي

 و بعد خراسان شمالي 
ـ ر –استاندار ايالم  –محمد  –كرمي  • يس ئ

 سردار سپاه  - مركز تحقيقات سپاه پاسداران 
ـتاندار   –سردار سپاه  –محمد  –كريمي • اس

 مازندران  سابق
ـته بـه   –بهروز  –ماكويي  • از نيروهاي وابس

دين انقـالب اسـالمي و عضـو    سازمان مجاه
 .استاندار اسبق كرمانشاه .گروه فلق 

ـيد محمـد    –متولي  • ـئول امنيتـي    –س مس
 عضو سپاه پاسداران  –لمان آسفارت ايران در 

ـپاه    –عباس  –محتاج  •  –از فرمانـدهان س
ـايي    ـتاندار قـم    –فرمانده نيـروي دري  –اس

 .سردار سپاه –معاون وزير كشور 
معاون  - يد سردار سپاه جمش –محمد زاده  •

 سياسي استانداري  –امنيتي 
ــد زاده  • ــي   –محم ــي امنيت ـاون سياس معـ

 ذربايجان غربي آاستانداري 
ـپاه   –محمد جواد  –محمد زاده  • سردار س
 استاندار خراسان رضوي  –
ـپاه   • ـاون امنيتـي    - مختاري سردار س  –مع

 سياسي استانداري فارس 
ـپاه   - مرادي  • ـاون   - كيومرث سردار س مع

سياســـي اســـتانداري  اســـتان  –امنيتـــي 
 چهارمحال و بختياري 

ـابق   • مرادي، بهروز  سردار سپاه ، فرمانده س
: فجر ،  بانام  دكتـر بهـروز مـرادي     19لشگر 

 استاندار فعلي همدان
ـپاه    –مالحي  • ـ ر –سـردار س يس باشـگاه  ئ

 ورزشي پاس تهران و اكنون صبا باطري قم 
سابق  امنيتـي   معاون –مولوي سردار سپاه  •
 سياسي استانداري خراسان رضوي  –
 سعيد، سردار سپاه، فرماندار قزوين  - ميربها •

معاون  - سردار سپاه  - مجيد  –نادر اصلي  •
 سياسي استانداري اصفهان  –سابق امنيتي 

دبير بسيج دانشـجويي   –عليرضا  –نادعلي  •
 عضو سپاه پاسداران 

معاون  - ار سپاه ابوالقاسم سرد –نصراللهي  •
 سياسي استانداري استان مركزي  –امنيتي 

ـان  •  ناظمي ، خسرو ، مسئول بسيج متخصص
 سرهنگ سپاه 

ـپاه     –نوري  • ـتح اهللا سـردار س ـاون   - ف مع
 سياسي استانداري گلستان   –امنيتي 

ـتان   –سيد دادوش  –هاشمي  • استاندار اس
ـتان   –كرمانشاه  عضـو   –معاون سابق اين اس
 داران سپاه پاس

ــي   • ــمي تخت ـين  –هاش ـتاندار   –حسـ اسـ
ــان  عضــو ســپاه وي ســالها معــاون  –هرمزگ

 سياسي و امنيتي بوشهر بود 
يس راهنمايي تهران و فرمانـده  ئهاشمي ر •

 .سابق نيروي انتظامي همدان، سردار سپاه
ــومرث - هاشــمي  • از اعضــاي ســپاه  - كي

 پاسداران در ورزش كشور 
ـپاه  سـردار   –مهـدي   –هاشمي سيد •  –س

وزيــر كشــور و  معــاون شــهرداري تهــران و
ـتاد سـوخت   ـ ر. مسئول س ـيون  ئ يس فدراس

  تيراندازي
  

ــط  ــارعنكبوت روابـ تـ
 - قــــدرتشخصــــي 

نهـا  آحجتيه ايها و نقش 
در جنايتهــــــــــا و 
ســــركوبگري هــــا و 

   :...و» انتخابات«
  
مصطفي  از همشهري ها و هم كيشان سابق    

در قتلهــاي (كــاظمي معــروف بــه موســوي 
ه فروهرها و نويسندگان قربانيانشان سياسي ك

محمـد    ازمـي تـوان    ،)نقش داشت ،بودند
حســن ارســنجاني كــه خــود و پــدرش در 

پدر او  . نام برد كسوت روحانيت در آمدند،
نماينده مجلس خبرگان بوده و محمد حسن 

  .استنيز  از روحانيون مرتبط با نظام 
در رابطه با موسوي، عبداهللا شهبازي مـي       
علي فالحيان، به عنوان  1363در سال : دگوي
در دوران وزارت (مقام وزارت اطالعات  قائم

ـا  )محمد محمدي ريشهري ، به شيراز رفت ت
ـين    » صديقي«فردي به نام  را بـه عنـوان اول

حكـم  . مديركل اطالعات فارس معرفي كند
ـادر و توسـط وزيـر    » صديقي«مديركلي  ص

ــود ــذاكره  .امضــا شــده ب ــي، در پــي م ول
ـنجاني،  خصوص ي فالحيان با سيد محمد ارس

ـيراز مانـد و پـس از      فالحيان سـه روز در ش
هاي تلفني مكرر با وزير وقت اطالعات  تماس

سرانجام موفق شد مصطفي كاظمي، فـردي  
كه ارسنجاني به او معرفي كـرده بـود،را بـه    

مصطفي كاظمي، با نام . مقام مديركل بگمارد
منطقه ، اهل روستاي بنجير »موسوي«مستعار 

ـارس بـه اقتـدار    . كربال فارس است او در ف
فراوان دست يافت و سپس در تهـران ابتـدا   

ـائم  » التقاط«مديركل  ـام   و اندكي بعـد ق مق
تـرين معاونـت وزارت    معاونت امنيت، مهـم 

ـامي     . اطالعات، شد ـان سـعيد ام در ايـن زم
ـامي  . معاون امنيت بود و ) اسـالمي (سعيد ام

ـاظمي   ــطفي كـ ــوي(مص ــردا) موس د و مه
ـاي   قتل«سه متهم اصلي ) صادق(عاليخاني  ه
  بودند) 1377(» سياسي

معـروف بـه مجيـدي     - مهدي  –پرورده  •
راسـت در امنيـت، پسـر دايـي     حمدير كل 
ـاظمي  ـياري از    –كـ ــه در بسـ ــوي ك موس

جنايتهاي باند سعيد امامي شركت داشته و از 
عوامل اصلي ترانزيت مواد مخدر در كشور 

ن وارد باند قاچاق بود كه توسط علي فالحيا
ـات در      ـبكه اطالع مواد مخـدر، از طريـق ش
ـا،   اروپاي شرقي و چند كشور در غرب اروپ

ـايي   . شد فاطمه قائم مقامي مهمانـدار هواپيم

ـپس شـركت آسـمان نيـز توسـط       ملي و س
فالحيان وارد اين باند شد كـه مـدتي بعـد    

  .بدستور فالحيان به قتل رسيد
نين مـي  در مورد عاليخاني ها شهبازي چ •

  :نويسد
، با اسامي )1340متولد (مهرداد  - عاليخاني    

ـائري  «و » رضا كشاني«مستعار  و » عبـداهللا ح
ـاني   »صادق مهدوي« ، كه به خانـدان عاليخ

اصـغر، خـواهرزاده    تعلق دارد پدرش، علي
عابدين عاليخاني است و پسـرعمه بـرادران   

مهرداد، فرزند علي اصغر . عاليخاني مي باشد
ـين   عاليخاني  ـات پيش و مريم قاسمي، از مقام

اطالعاتي جمهوري اسالمي ايران است كـه  
هاي  يكي از طرّاحان و مجريان اصلي فعاليت

» مستقل«هاي  مشكوك، از جمله ايجاد شبكه
جاسوسي در اروپا و قتل هاي سياسي داخل 

محمــدتقي عاليخــاني  .و خــارج مــي باشــد
ـا      ـترده و عميــق بـ ـات گسـ داراي ارتباطـ

ا بـود و بـرادران و خـواهران از    ه اسرائيلي
ـا اسـرائيلي   ـا مـرتبط شـدند    طريق وي ب . ه

ــدگي   محمــدتقي عاليخــاني در آمريكــا زن
ـيار ثروتمنـد اسـت     مي امـالك  . كنـد و بس

ــه    ــت از جملـ ــران داشـ ـلي در ايـ مفصــ
هايي در نزديك سـفارت اسـرائيل    آپارتمان

ـال  ) خيابان فلسطين( مهـرداد   1372كه تا س
هر خــواهرش، عاليخــاني و بــرادرش و شــو

. كردنـد  خسرو براتـي، در آن زنـدگي مـي   
محمــدتقي عاليخــاني بــا حمايــت مهــرداد 
عاليخاني به همراه همسرش، وفي، به ايـران  

او در اين سفر امالك خود را فروخت . آمد
  .و پول آن را به آمريكا منتقل كرد

از  - شخو وخسرو خ –روح اهللا  - حسينيان  •
ــوه قضــاييه  واواكقضــات  ــودو ق ــن . ب اي

ـار از ابتـداي دهـه      60روحاني مشكوك تب
ـال  . وارد دستگاه قضايي شد بـه   1362در س

ـتاني انقـالب مشـهد     سمت قائم مقامي دادس
ـتاني تهـران و    . منصوب شد ـيني دادس جانش

ـاه ويـژه     و  سيستان بلوچستان، دادستان دادگ
دادگاه ويـژه   4روحانيت تهران، رئيس شعبه 

اي عمومي ه روحانيت، رئيس يكي از دادگاه
ـاه انقـالب در     تهران، جانشين نماينـده دادگ

رياست مركز اسناد انقالب - وزارت اطالعات 
ـتان    اسالمي و نماينده فعلي مجلـس از دوس

   . واواك بودباوفاي سعيد امامي در 
  ...و

سال فعاليت انجمن حجتيـه،   60در طول     
. هاي شاخص آن بودند افراد زير جزو چهره

ـا   ـاي بعـد، از    ن در دورهالبته برخـي از آن ه
ذكر : گيري كردند عضويت در انجمن كناره

ـاهي خواننـدگان و     نام اين افراد بـراي اگ
ـاي مختلـف مفيـد     آجايگاه  نان در برهـه ه

  .خواهد بود 
ـلي انجمـن    - نيا آرمان •  از اعضاي كادر اص

  حجتيه در اصفهان 
يس اتاق بازرگاني ئر –يحيي  –ل اسحاق آ•

قدس تهران نزديك  تهران و مسئول مدرسه
  به انجمن حجتيه و شاگرد مدرسه علوي 

ـاي انجمـن    - محمـد  - ل ياسين آ • از اعض
  حجتيه در بجنورد 

ـلي     - ابطحي  • ـادر اص موحد از اعضاي ك
  انجمن حجتيه در اصفهان 

علــي اشــرف  عضــو انجمــن  –احمــدي •
  حجتيه در كرمانشاه 

از اعضاي بلنـد   - محمود  –احمدي مقدم •
ـاگردان محمـود    پايه انجمن  حجتيـه و از ش

  حلبي 
ـ محمـود  ر  –احمدي نژاد • يس جمهـور  ئ

فعلي ايران كه بعد از انقالب در بانـد حسـن   
يت و اسرافيليان همـراه مجتبـي هاشـمي    آ

  .ثمره و مصباح يزدي حضور داشت
منوچهر  عضو انجمن حجتيـه در    - اديبي •

  كرمانشاه 
ـالها در   –محسن  –اراكي • آيت اهللا وي س

اسالمي لندن از سوي سيد علي خامنه مركز 
اي مشغول سمپاشي فكـري بـوده اسـت او    
سالها در خوزستان و استان مركزي با منصب 
حاكم شرع بسياري از جوانان را بـه اعـدام   

  .محكوم كرد
عبدالخالق  عضو انجمن حجتيه   - اصفهاني •

  در كرمانشاه 
ـيد حسـن    –افتخار زاده سبزواري • از  - س

ـاي   شاگردان معروف  محمود حلبـي و اعض
  بلند پايه انجمن حجتيه 

از اعضاي انجمن حجتيـه   - منصور  –افشار •
  در اروميه 

  ۹در صفحه  
  
  

 :؟..نمي پذيرند كهچرا جباران
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از ســرداران ســپاه پاســداران و  –افشــار •
ـاي   معاون اجتماعي وزارت كشور از نيروه

  .وابسته به انجمن حجتيه
سرهنگ ارتش  - مهدي   –اقارب پرست •
اصـفهان و از   از اعضاي انجمن حجتيه در - 

  مسئوالن موسسه ابابصير 
عضو شوراي رهبـري حـزب   - اعتماديان •

 موتلفه اسالمي وابسته به انجمن حجتيه 
عضـو شـوراي رهبـري     - فـرزاد - اكبري •

  حزب موتلفه اسالمي و انجمن حجتيه 
از  –حجــت االســالم  –رضــا  –اكرمــي •

نيروهاي وابسته به باند رسانه اي نظام واليت 
معه وعاظ تهران و عضو انجمن و دبير كل جا

  .حجتيه  و وابسته به هيات موتلفه اسالمي 
ســرهنگ ارتــش كــه در جريــان  –اگــاه •

ـاني      دستگيري مهـدي كتيبـه و احمـد كاش
  عضو انجمن حجتيه  .شددستگير 

ـام    - حسين  - انواري • عضو كميته امداد ام
ـاون مجلـس كميتـه امـداد       –خميني   - مع

اسفند  13رانجام در الملل و س معاون امور بين
اهللا عسـكراوالدي و   با پيشنهاد حبيب 85سال 

ـيد   . تاييد رهبر به سرپرستي كميته امـداد رس
ـاي   وي  قبل از كميته امداد در وزارتخانه ه

. كشور و مسكن هم تجربه فعاليت داشته است
از وابستگان به انجمن حجتيه و عضو شوراي 
ر عالي تدوين برنامه پنجساله و در حال حاض

يس مركز مطالعات و ئعالوه بر مشاغل ديگر، ر
  .برنامه ريزي حزب موتلفه  مي باشد

ـته بـه     - انبارلويي • ـاي وابس مرتضي  از اعض
ـادي و    هيات موتلفه و دخيل در امـور اقتص

ـات   ئامنيتي و  ر يس جديد مركز سياسـي هي
موتلفه كه در نشريه رسالت نيز مسئوليت دارد 

  .مرتبط با انجمن حجتيه
ـاظم عضـو شـوراي     - بارلويي ان • محمد ك

ـا  مـر رهبري حزب موتلفـه اسـالمي و    تبط ب
 انجمن حجتيه 

ـلي       - امامي  • ـادر اص ـاي ك حسـن از اعض
  انجمن حجتيه در اصفهان 

ــن    - امــامي • ــدالعلي از اعضــاي انجم عب
حجتيــه در اصــفهان و از مســئوالن موسســه 

  ابابصير 
احمــد  مســئول مدرســه علميــه  –امــامي •

ـلي انجمـن    و ذوالفقاري از اعضاي كادر اص
  حجتيه در اصفهان 

ـام جمعـه    –يـت اهللا  آ –امامي كاشاني • ام
موقت تهران و عضو سابق شوراي نگهبان كه 
ـا   پرونده فساد مالي وي از سوي پاليزدار افش

  گشت  وابسته به انجمن حجتيه 
حاج فرج  عضو انجمن حجتيـه   –ايزدي •

  در كرمانشاه 
اي انجمن حجتيه در بابا مرتضوي  از اعض •

  بجنورد 
ــه در  - بابــايي  • از اعضــاي انجمــن حجتي

  سبزوار 
برادر مهدوي كني كـه در   –باقري كني  •

سفارت امريكا بود  اوايل انقالب مسئول كميته
كه ماشاءاهللا قصاب در كنار وي مشـغول بـه   
كار بود وي بعدها بـه جـرم جاسوسـي بـه     

اما خبري از بازداشت  .شتزندان محكوم گ
ـاد   وي نشد گفته مي شود كه فرزند وي دام

. يت اهللا خامنه اي و مستقر در بيت مي باشدآ
  .انتصاب وي به انجمن حجتيه نيز معروف بود

ـام جمعيـت     - بادامچيان  • ـائم مق اسداهللا ق
موتلفـــه اســـالمي از كـــودكي در كنـــار 
كودتاگران فداييان اسالم مشغول به كار بود 

ـاي   امنيتـي و   وي بعد از انقالب در پسـت ه
اطالعاتي و قضايي در كنار ديگر اعضاي اين 
گروه حضور فعال داشت و با كمـك ديگـر   
ـا و       ـات موتلفـه در كليـه اعـدام ه ياران هي
ـان همـواره از      ترورها شـركت داشـت ايش
ياران امين جناح كودتا در كشور بوده است 
و در كنار فاميل هاي خود در كودتاي سال 

است او يكـي  نيز دخالت داشته  88شصت و 
نفــره بــود و ســالها در  99از اعضــاي گــروه 

مجلس حضور داشت و هم اكنـون نيـز در   
وي از چهره هاي . عضو است مجلس هشتم

اســداهللا .وابســته بــه انجمــن حجتيــه اســت
مچيان همسر خواهر زاده  اماني ها بـود  اباد

در گروه  كه در جريان كودتاي عليه مصدق
به وابستگان وي توجه  . فداييان اسالم بودند

  :كنيد
صادق اماني از اعضاي هيات موتلفه و عضو •

ـيخ علـي   وي دايـي همسـر    .گروه مسجد ش
ـيعيان را     ااسداهللا باد ـان بـود و گـروه ش مچي

ـاني شـوهر     آهمين . داشت ـادق ام ـاي ص ق
خواهر اسداهللا الجـوردي بـود كـه او نيـز     

يس زندان اوين در سالهاي خونين آن بود ئر
. 

ـته بـه     محمد علي • ـاي وابس ـاني از نيروه ام
دادســتاني الجــوردي و از اعضــاي موتلفــه 

برادر سعيد  اسالمي او پسر سعيد اماني بود كه
اماني شوهر خواهر اسداهللا الجوردي بود و 

ـاميلي     ابا اسداهللا باد ـتگي ف ـان نيـز وابس مچي
 .داشت

ـاني   • ـات موتلفـه     –سعيد ام ـان هي از بزرگ
ــدا   ـاد اس ــرادر وي دامـ ــه ب ــالمي ك هللا اس

ـاني   الجوردي بود و پسر وي محمد علي ام
  .بود نفره  99گروه  –نماينده مجلس  .است

يس ئاحمد قديريان سردار سپاه پاسداران ر•
دادستاني زندان اوين و از مسئوالن زندانهاي 

يس ئمچيان و راايشان داماد اسداهللا باد. كشور
ــاد هفـت تيــر اسـت كــه      ـات مـديره بني هي

  .مچيان استاد بادمديرعامل اين بنياد خو
ـاهي   • ـئوالن    –عزت اهللا ش مطهـري از مس

ـاد   .كميته هاي انقـالب اسـالمي بـود    او دام
ـان  ااسداهللا باد ـئول    اسـت مچي ـاني مس و زم

. شكنجه مبارزان در دهه شصت بوده اسـت 
ـاي     عزت شاهي در زماني كـه در كميتـه ه
انقالب اسالمي در كنار بهزاد نبـوي و علـي   

ـازجو  ـارزان بـود   فالحيان مشغول به ب يي مب
افراد بسياري را با پرونده هاي ساخته شده به 

  .سوي ميدانهاي اعدام فرستاد
فر  سه تن ديگـر از   پيروي و نظيفي و رخ •

ـتند كـه هـر    اقاي بادآدامادهاي  مچيان هس
  .كدام در مقامي مسئوليت دارند

ـاي     • صادق اسالمي يكـي ديگـر از داماده
ار در وزارت نماينده  باز –مچيان ااسداهللا باد

  .بازرگاني كه در جريان هفت تير كشته شد
عضو شوراي رهبري حزب  عليرضا اسالمي•

ــه اســداهللا   موتلفــه اســالمي  از وابســتگان ب
  بادامچيان 

حسين بادامچيان عضـو شـوراي رهبـري     •
  حزب موتلفه اسالمي 

ـاگردان مدرسـه    –بانكي  • محمد تقي از ش
تبط با از مشاوران اقتصادي كشور  مر –علوي 

  تحصيلكرده امريكا  –انجمن حجتيه 
ـاهنر       - باهنر  • ـا بـرادر دكتـر ب محمـد رض

نخست وزير ابتداي انقالب كه به دليل همان 
برادر بود كـه وي و ديگـر فاميـل وي وارد    

او نماينده  .شدند فقيه م واليتيژرمسندهاي 
اي متمادي مجلس بوده اسـت و از  ه دوره

 .نفره مي باشـد  99نمايندگان وابسته به گروه 
ـا انجمـن حجتيـه و     وي همچنين روابطي ب

ـاهنر  . نيروهاي زحمتكشان دارد محمد رضا ب
ـين و از      عضو ارشـد جامعـه اسـالمي مهندس
معاونين مجلس مـي باشـد و در بـه صـحنه     

وردن محمود احمدي نـژاد خـود و كـل    آ
ـار    فاميل حضوري موثر داشتند و با بر سـر ك

ـانواده م ئمدن رآ حمـد  يس جمهور ورود خ
رضا به باند احمدي نژاد بـه خـوبي مشـهود    

  :ن اشاره خواهد شدآزير به  است كه در
حجت االسالم محمد حسين موسي پـور   •

ـات     ـئوالن انتخاب معاون وزير كشـور و از مس
ـاهنر او در   آشوهر خواهر  ـا ب قاي محمد رض

زمان پور محمدي مسئوليت نظارت بر كـل  
كي انتخابات را داشت در همان زمان همسر ي

ــز در همــان   ــرادر زاده هــاي بــاهنر ني از ب
  .وزارتخانه با وي همكار بود

مجتبي هاشمي ثمره معاون ارشد احمدي •
معاون گزينش و حراست وزارت امور  –نژاد 

نماينده تام االختيار احمدي  –خارجه سابق 
ـان    ـاتي او در جري نژاد و مسئول ستاد انتخاب

و  انتخابات هشتمين دوره نمايندگي مجلـس 
دهمين دوره رياست جمهـوري او خـواهر   

ـاهنر مـي باشـد    مجتبـي   .زاده محمد رضا ب
هاشمي ثمره سالها در مقام نمايندگي رهبري 

او  .در صدا و سيما مشغول به كار بوده اسـت 
ـا ايـت اهللا       از جمله افـرادي اسـت كـه تنه
مصباح را به عنوان مرجع مي شناسد و فكـر  
ـان بـه زودي ظهـور       ـام زم مي كند كـه ام

ـام   . واهد كردخ ايشان دو باجناق دارند بـه ن
قــا مجتبــي از آ. هــاي مــددي و زريبافــان

وابستگان مشترك انجمـن حجتيـه و حـزب    
يت و اسرافيليان آزحمتكشان در كنار حسن 

ــژاد قرارداشــت و از  و محمــود احمــدي ن
 عوامل اصلي انقالب فرهنگي بود 

ــددي ر • ــداوود م ــرمايه ئ ـازمان س يس سـ
ــر  ــهرداري ته ــذاري ش ــت  –ان گ سرپرس

از مديران بلند پايه همراه با  –سازمان تعاون 
احمدي نژاد ايشان باجناق دوطرفه مجتبـي  

 .هاشمي ثمره و زريبافان است

عليرضا مددي مـديركل وزارتـي وزارت    •
ـاون   ــاق = تع بــرادرزاده داوود مــددي باجن

  .معروف  هاشمي ثمرهو زريبافان
در  مسعود زريبافان معاون احمـدي نـژاد   •

رياست جمهوري و مسئول سفرهاي استاني 
وي همواره در كنار احمدي نژاد با پول ها 
و تراول چك هاي فراوان قـرار دارد و بـه   
دستور ايشان به هر فردي كه الزم باشد پول 

خر دور اول آپرداخت مي كند در سفرهاي 
ايشان مسئول پرداخت پول هاي بيت المال 

  .ا بودبه ستادهاي انتخاباتي در شهرستانه
مسعود زريبافان و برخي از ياران احمـدي     

نزاد بعد از شكست در انتخابات شوراها ديگر 
از افـراد رده  او . وارد صحنه انتخابات نشدند

باالي گروه رايحه خـوش خـدمت ميباشـد    
كه در كنار مجتبي هاشمي ثمره و محصولي 

مسـعود   •اين گروه را راهبري مـي كننـد   
قــاي مجتبــي آي زريبافــان از باجنــاق هــا

 .هاشمي ثمره و داوود مددي مي باشد
ـان   –محمود زريبافان  • برادر مسعود زريباف

ـادي و سياسـي    از وابستگان به باندهاي اقتص
احمدي نژاد و پدر زن سيد محسـن نبـوي   
فرزند سيد مرتضي نبوي از اعضاي شـوراي  

 است  مركزي جامعه اسالمي مهندسين
ـات مـدير      • ه سيد محسـن نبـوي عضـو هي

ـاد      ـارجي  دام شركت سـرمايه گـذاري خ
پسـر مرتضـي نبـوي  از     –محمود زريبافان 

ــاوران جــوان احمــدي نــژاد و  ــاي مش اعض
نزديكان به رايحـه خـوش خـدمت وي در    
كنار پسر عزت اهللا ضرغامي گروه كـوچكي  

  .را تشكيل داده اند
بـرادر مجتبـي    –محمود هاشـمي ثمـره    •

هنر هاشمي ثمره و خواهر زاده محمد رضا با
نماينده تام االختيار احمدي نژاد در كاروان 
ــه ســپاه    ــور از اعضــاي وابســته ب راهيــان ن

  .پاسداران
برادر مجتبـي   –عبدالحميد هاشمي ثمره  •

هاشمي ثمره و خواهر زاده محمد رضا باهنر 
معاون وزير صنايع كه وزير ان خـواهر زاده  

  .احمدي نژاد اقاي محرابيان است
بــرادر مجتبــي  –مهــدي هاشــمي ثمــره  •

هاشمي ثمره و خواهر زاده محمد رضا باهنر 
قاي فتاح مـي   آمدير كل وزارتي وزير نيرو 

  .باشد
قند فروش مشاور خانواده وزير كشور زن  •

  .برادر هاشمي ثمره
علي خيرانديش، شوهر خـواهر هاشـمي    •

ثمره كه از اعضاي باند اقتصادي نظام واليت 
ي بود كه بنا مافياها بود وي در كار برج ساز

بر تصـميم قـرار شـد كـه طـرف قـرار داد       
ـين   بزرگترين معامله گازي و نفتي ايران با چ

  .دوش
مرتضي نبوي از اعضاي اصلي و شـوراي   •

مركزي جامعه اسالمي مهندسين مي باشد كه 
از ابتداي انقالب در كليـه امـور مربـوط بـه     

سالها  .سركوب و امور امنيتي و رسانه اي بود
ي ها و دادسراها در كنار نيروهاي در دادستان

ن در آبعد از  .هيات موتلفه مشغول به كار بود
ـالت بـود    وي  .امور رسانه اي در نشـريه رس

ـابرات قـرار     زماني نيز در پسـت  وزارت مخ
داشت و زماني مسند نمايندگي مجلس را بر 

همســر  نــاظمي  وخــواهر ا. عهــده داشــت
مـن  او از مرتبطين به انج. اردكاني مي باشد

  .حجتيه است
ــالمي ــالب اس ــد قربانيــان  : انق ــردم ايرانن و م

ـارعنكبوتي روابـط     ـاي ت جنايتهاي اين شبكه ه
  :شخصي

  

ــكنجه و   ــدان و شـ زنـ
سيبهاي آاعدام و فقر و 

اجتمــاعي سرنوشــت  
مردم ايران در استبداد 

  :ديروز و امروز
  

ـارك   ،90دي  6در ◀ به گزارش مادران پ
ـا     دران الله، ژيـال كـرم زاده مكونـدي از م

ـاي اداري   پارك الله، كه براي انجام كاره
مربوط به گذرنامه به اداره گذرنامـه تهـران   
ـاموران واواك    مراجعه كرده بود، توسـط م

سال زنـدان   2دستگير و جهت اجراي حكم 
تعزيري به دادسراي زندان اوين و از آن جا 

 .به بند نسوان منتقل شد
، بــه گــزارش ايســنا، اصــغر 90دي  6در  ◀
ـا   برشا ـ دبير اجرايى خانه كارگر اصفهان ب ن 

ـارى     بيان اين ـال ج ـتمزد س كه حداقل دس
ـبد       ـته اسـت نيمـى از هزينـه س حتى نتوانس
معيشتى خانوارها را به خصوص در شهرهاى 

سبد هزينـه در  : كالن تامين كند، اظهار كرد
هزار تومان بود  800شهرهاى كالن باالتر از 

كار  ولى دستمزد كارگران در شوراى عالى
ـين    330درصد افزايش  9با  ـان تعي هزار توم
 .شد
ـاه   90دي  7در ◀ ، به گزارش كلمـه، دادگ

ـاله  80انقالب دكتر ابراهيم يزدي دبيركل  س
نهضت آزادي ايران را به هشت سال زندان 
ـاعي    و پنج سال محروميت از حقـوق اجتم

 .محكوم كرد
، به گزارش جام جم آنالين، 90دي  8در ◀

ـار عضـو    دو مرد جوان كه ب ه اتهام قتـل چه
ـام محكـوم    يك خانواده به اعدام در مالءع
شده بودند بامداد در خيابان نـواب جنـوبى   

 .شهر قزوين به دار آويخته شدند
، به گزارش كلمه، حكم سـه  90دي  8در ◀

سال حبس ديگر براي ابوالفضل قـدياني در  
حالي صادر شد كه اين مسن ترين زنـداني  

آذر  4ين بايـد در  او 350جنبش سبز در بند 
ـبس،    ـال ح ماه امسال، پس از تحمل يك س

 .آزاد مي شد
، به گـزارش تغييـر بـراي    90دي  11در ◀

برابري، دادگاه تجديد نظر استان مازنـدران  
محكوميت فرشته شيرازي فعال حقوق زنان 
ـبس تعزيـري تاييـد     را به تحمل سه سال ح

 .كرد
، به گزارش كلمه، جمعـي  90دي  12در ◀

ه هاي زندانيان سياسي كـه  در دو  از خانواد
ـتاني  تهـران در     ـته در دادس چهارشنبه گذش
اعتراض به نقض حقوق شهروندي زنـدانيان  
ـانواده ايـن      سياسي و نقض حقـوق اوليـه خ
زنــدانيان تحصــن كــرده انــد مــي گوينــد 
ـا   دادستان تهران بي توجه به اين اعتراض ه
ـا را از دفتـر    دستور بيرون كردن خانواده ه

 . ي، صادر كرده استدادستان
، به گزارش كلمه، خانواده 90دي  12در ◀ 

زندانيان سياسي در اعتراض به عدم رعايـت  
حقوق شهروندي زندانيان سياسـي دو هفتـه   
ـاع   است كه در مقابل دادستاني تهران اجتم

ـا حكـم    .مي كنند مادر مهدي محموديان ب
 .دادستاني دستگير شد

ـ   90دي  12در ◀ ـا، عل ي ، به گـزارش هران
ســلطاني، فعــال فرهنگــي توســط مــاموران 

بازداشـت  .وزارت اطالعات بازداشـت شـد  
ـتم و در حاليكـه    سلطاني همراه با ضرب و ش
وي در بيمارستاني در شهر مياندوآب بـوده،  

 .صورت گرفته است
، به گزارش هرانا، مامورين 90دي  12در ◀

ـا يـورش     امنيتي دادسراي ويژه روحانيـت ب
ـانم   ـين اصـفهاني،   وحشيانه به منزل خ ام البن

ـتگير    يكي از هواداران بروجـردي، او را دس
  . كرده و به مكان نامعلومي برده اند

، به گزارش سايت مشـرق،  90دي  13در ◀
حكم دادگاه بدوي فائزه هاشـمي از سـوي   

دادگاه انقالب اسـالمي تهـران بـه     15شعبه 
رياست قاضي صلواتي به رياحي وكيـل وي  

ـين    به گزارش ،90دي  15در ◀ ـين ب كمپ
المللي حقوق بشر در ايران، سهراب رزاقـي  

ـايي و      استاد ـابق دانشـكده عالمـه طباطب س
مدير موسسه كنشگران داوطلب بطور غيابي 
ـانزده     ـيس شـعبه پ توسط قاضي صلواتي، رئ

ـال زنـدان    20دادگاه انقالب اسالمي به  س
هزار يـورويي محكـوم    550وجريمه نقدي 

 .شد
هرانا از كرج، به گزارش  ،90دي  15در ◀ 

شعبه يكم دادگاه انقالب كرج رضا جوشـن  
ـات   از بازداشت شدگان وقايع پس از انتخاب

را به اتهام تبليغ عليه نظام در زنـدان بـه    88
 .ماه حبس تعزيري محكوم كرد 16

ـائزه       .ابالغ شد ـاس ايـن گـزارش ف بـر اس
هاشمي برابر حكم دادگاه به جـرم فعاليـت   

ـال   5ه حبس و تبليغي عليه نظام به شش ما س
محروميت از فعاليت هاي سياسي، فرهنگي و 

 .مطبوعاتي محكوم شد
ـايت   90دي  13در ◀ ، بــه گــزارش وبسـ

ـا حملـه بـه     مجذوبان نور، نيروهاي امنيتي ب
از دراويش گنابادي، به  "رضا پيشكار"منزل 

تفتيش و بازرسي غيرقانوني پرداختـه و او را  
 .ندبه زندان عادل آباد شيراز منتقل كرد

، بنابــه گزارشــات رســيده 90دي   13در ◀
 "فعالين حقوق بشر و دمكراسي در ايران"به

زنـداني كـه    22در يك كشتار دسته جمعي 
ـنبه   10طي روزهاي شنبه   11دي ماه و يكش

زندان قزل حصار كـرج   2دي ماه از واحد 
به سلولها انفرادي زندان اوين منتقـل شـده   

 .بودند به دار آويخته شدند
ـبح  امـروز    اسامي تعدادي از زندانيان كه ص

در زندان اوين  اعدام شدند به قرار زير مي 
 .باشد

ساله كه از  28غالم رضا فاروغ بابل زهي  -  1 
 شهروندان افغانستان مي باشد

ساله نزديـگ   38عليرضا جاويد شيرازي  -  2
 ماه در زندان قزل حصار بسر مي برد 20به 
ـيش از  24عزيز شكري  -  3 ـاه در   20 ساله ب م

او بـه دليـل   (زندان قزل حصار زنداني بود 
گرم مواد مخدر قرار است اعدام  20داشتن 
 )شود

 2ساله و نزديـگ بـه    32محسن كاكاوند  -  4
 .سال  در زندان قزل حصار زنداني بود

ـال در زنـدان    2ساله  45حسن پناهي -  5 س
 بسر مي برد

 محمود كرماني -  6
ـاله نز  40يداهللا محمدي  -  7  3ديـگ بـه   س

 سال در زندان بسر مي برد
ـاله   40عبدالرعوف بروهي، -  8 ـال در   3س س

 زندان بسر مي برد
 اصغر شيخ ستوده -  9

 عبدالحميد ده مرده -  10
 15ساله و نزديگ به  26سعيد رضا زاده  -  11

 ماه در زندان بسر مي برد
ــاله، 27محمــد درويشــي  -  13 ســال در  3س

 زندان بسر مي برد
ـاي   سياست اع    دام در مالء عام و اعـدام ه

گروهي توسط ولـي فقيـه علـي خامنـه اي     
ـاني     ـادق الريج ـيلة ص گرفته مي شود و بوس
ـاران   منصوب وي در قوة قضاييه و از جنايتك
 .عليه بشريت تاييد و به اجرا گذاشته مي شود

، به گزارش موكريان، يك 90دي  14در ◀
شهروند سقزي به نام شوانه رضايي از طـرف  

ـا   دادگا ـاري ب ه انقالب اين شهر به اتهام همك
يكي از احزاب مخالف نظام، به تحمل يـك  

 .سال حبس محكوم شد
ـا،   90دي  14در ◀ ، بـــه گـــزارش ايلنــ

ها  غالمحسين اسماعيلي رئيس سازمان زندان
ـنج     ـال، پ ـان امس اظهار اميدواري كرد تا پاي
ـا      ـان مـواد مخـدر ب اردوگاه بزرگ محكوم

ر كشـور بـه   هـزار نفـر د   10ظرفيت حدود 
  .سد برداري بر بهره
ـين   90دي  15در  ◀ ـين ب ، به گزارش كمپ

ـار   المللي حقوق بشر در ايران، به دنبال انتش
ـين    ـين ب گزارش هاي متعدد از سوي كمپ
المللي حقوق بشر در ايران مبني بـر اعـدام   
هاي مخفيانه در زندان وكيل آباد مشـهد و  
سكوت مقامات قضايي درباره اين اعدام ها، 

ابع آگاه و نزديك به دستگاه هاي مـرتبط  من
با اين موضوع نام بيش از يك صـد تـن از   
ـال      افرادي كه در ايـن زنـدان طـي دوس
ـا     ـاي آنه ـام ه گذشته اعدام شده اند ولي ن
هيچگاه اعالم نشده را در اختيار كمپين قرار 

ـاد شـده در اينكـه     . داده اند ـاي ي اعدام ه
ته، متهمان جرائم مرتبط با مواد مخـدر داشـ  

ـا وكيـل       ـانواده ي ـاي خ هنگام اعـدام اعض
حضور نداشته و درنهايت اينكه مقامات قـوه  
ـا وقـوع      ـاد شـده و ي قضاييه اسامي افراد ي
چنين اعدام هايي را اعالم نكرده اند با هـم  

 .مشترك هستند
ـاه   ،90دي  15در ◀  ــزارش كرمانشـ ــه گ ب

پست، سه نفر از مجرمان سرقت از بانك سپه 
ن آزادي كرمانشاه اعـدام  كرمانشاه در ميدا

ـا احمـدي   . شدند  ـادق    48عليرض ـاله، ص س
 . ساله  36ساله و ساسان بسامي  33اسكندري 

بـه گـزارش مهـر، يــك     ،90دي  15در ◀ 
بامـداد، از   "نظرعلي مرادي"زنداني به نام 

ـايي   ـتگاه قض امنيتـي در زنـدان   - سوي دس
ـين بـه دار آويختـه     خورين شهرستان ورام

      .شد
  
  

 :؟..نمي پذيرند كهچرا جباران
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کوشـد ابعـاد مختلـف تالشـهای نظـری و عملـی بـرای  متن می

ــانون  اســتقرار مردمســاالری و اســتمرار دولــت حقوقمــدار و ق
اساسی الئیک را از دیدگاه موازنـه عـدمی و بـا شـفافیت هرچـه 

هـر کوشـش  فهم کـه سـرآغاز بـا ایـن پـیش. بیشتر توضیح دهـد
عملی در جهت همسوئی و همکاری نیروهای مختلـف سیاسـیِ 

ه روند برپائی و استمرار مردمساالری در ایران، ارائـه عالقمند ب
دیـــدگاهها و تبیـــین مفـــاهیم اصـــلی روش سیاســـی در کمـــال 

، بــه عنــوان یــک »مجــامع اســالمی ایرانیــان«شــفافیت اســت، 
تشکل سیاسی و فرهنگی، و با سابقۀ سه دهه مبارزه، تعهد خود 

ن دارد و بـر ایـ به اصول مـذکور در ایـن فراخـوان را اعـالم مـی
است که جهت پیشبرد جنبش مردمساالری در ایران و دفـاع از 

آمیِز مردمی، باید شفافیت سیاسی را سـرلوحه  مبارزات مسالمت
کار قرار داد و همراه مردم علیه کلیت نظـام حـاکم و هرگونـه 

به منظور گذار . انحصارگری و سانسور گامهای اساسی برداشت
ــتقرا ــالش در اس ــه آزادی و ت ــتبداد ب ــت از اس ــتمرار دول ر و اس

حقوقمدار تمام کوشش مجامع اسالمی ایرانیـان بـر ایـن بـوده 
که در کنار نیروهای مستقل و آزادیخواه و نفی کننـده هرگونـه 
ــاعی، چــه در  ــریک مس ــه همفکــری و تش ــتبداد، از هیچگون اس

اینـک بـا انتشـار مـتن . سطح فکری و چه عملی، دریغ نـورزیم
وشـنتری بـرای ادامـۀ بحـث و پیشنهادی زیر امیدواریم زمینۀ ر

ــارۀ راهکارهــای پیشــبرد جنــبش خودجــوشِ  اندیشــی در هم ب
  .مردمی و دستیابی و حفظ  نظامی مردمساالر فراهم آوریم

متن پیشاروی که به شکل یک فراخوان است، دارای سه بخش 
بـه هـم پیوسـته اسـت؛ بخـش اول بـه تحلیـل شـرایط کنــونی و 

ـــکل ـــر ش ـــاظر ب ـــرورتهای ن ـــدیل م ض ـــی و گیری ب ـــتقل، مل س
بخش دوم، اصول بنیادین توافق برای . دموکراتیک می پردازد

کند که از دید ما اصـولی   تحقق یک نیروی آلترناتیو را بیان می
انــد و ســرانجام بخــش ســوم، برخــی روشــهای عملــیِ  حداقلی

های مردمسـاالر را،  همگرایی و همکاری میان گروهها و هسـته
ین متن، دعوتی اسـت صـمیمانه ا. کند به عنوان نمونه، ذکر می

از همۀ افراد، شخصیتها، تشکلها و گروههـای متعهـد و وفـادار 
به این اصول حداقلی، تا آن را مورد بررسی انتقادی قرار دهند 

امید است از طریـق بحـث و . و در تدقیق و تکمیل آن بکوشند
گفتگوهای سازنده و شفاف، راه بـرای همسـوئی و همسـازی و 

مساالرانۀ راهبردها و اقـدامات مشـترک بعـدی سازماندهی مرد
  . گشوده شود

   بخش اول؛ وضعیت موجود و شرایط گذار  
بیش از سه دهه پیش، اقبال همگانی به بیـان آزادی و اسـتقالل 
. و عدالت اجتمـاعی در کشـورمان، انقالبـی را بـه همـراه آورد

متاسفانه دوران بهار انقالب طولی نکشید و به سرعت، از میان 
های ستبر سنت اسالم فقاهتی، باوری قهقرایی که اصـالت  یهال

قــدرت و تمرکــز آن را در سلســله روحانیــان ســراغ مــی گرفــت، 
های قدرتمــداری ماننــد  پایه تشــکیل انــواع ســتون. تثبیــت شــد

شــورای نگهبــان و ســپاه پاســداران و دادگاههــای انقــالب بــه 
 خدمت این نوع نظام زورساالری تحـت عنـوان دیـن سـاالری
در آمدند که کارکردشان چیزی نبوده است جز تضـعیف دائـم 
ــی  ــردی و مل ــوق ف ــته حق ــض پیوس ــی و نق ــت مل حــق حاکمی

گرا روزگـاری   طوالنی شدن عمر ایـن نظـام انحطـاط. ایرانیان
بعد از گذشت سه . بس تیره و تار را نصیب وطنمان کرده است

ــا نگــاهی مقایســه ــه دهــه و ب ــه تجرب ــه  ای ب های موفــق گــذار ب
دمســاالری در دیگــر کشــورها، بــر بســیاری از ایرانیــان بایــد مر

روشن شده باشد که هرچـه میـزان بـاور هـر ملـت و دولتـی بـه 
مفاهیمی از نوع اصول مندرج در این فراخوان بیشتر بوده، در 
آن کشور میزان خشونت و تخریب کمتر، و در عین حال درجـۀ 

  .   ه استرشد و رفاه و آرامش و امنیت آن ملت، افزونتر شد
هم اینک، رژیمِ جمهوری اسالمی که مبتنی بر اصالت قـدرت و 
منطق زور و خشونت است، بـه طـور روزافزونـی بـه شـکل یـک 

مــالی درآمــده کــه ادامــۀ -شــبکه مافیــائیِ درهــم تنیــدۀ نظــامی
گری هــر چــه بیشــتر و نقــض همــه جانبــۀ  حیــاتش بــر خشــونت

در نتیجـه، حقوق و کرامت ذاتی انسانها اسـتوار گشـته اسـت و 
زنــدگی فــردی، خــانوادگی و ملــی ایرانیــان را بــه پرتگاههــای 

و استقالل و تمامیت ارضی وطنمان را . خطرناک کشانده است
بر وخامـت و ابعـاد . به سوی سرنوشتی مخوف سوق داده است

ــن بحران ــته  ای ــی، پیوس ــین الملل ــی و ب ــا، در ســطح مل آفرینیه
سـاد و تخریـب افزایش تصـاعدی خشـونت و ف. شود افزوده می

بهـای  .ناشی از آنها، هزینـۀ سـنگین ابقـای رژیـم حـاکم اسـت
سنگین آن را البتـه سـرزمین  و ملـت  ایـران، طـی نسـلها، بایـد 

زندانی کردن خود و دیگـران در سـیاهچال انتخـاب . بپردازند
خـواه، در تشـدید ایـن  بین بد و بدتر و تعامل با نظـام تمامیـت

ولـی از . ی کـرده اسـتای بـاز وضعیت خطرنـاک سـهم عمـده
ــه  ــبختانه هرچ ــهمگین، خوش ــخ و س ــن تجــارب تل ــذر ای رهگ

گذرد از تعداد گرایشـهائی کـه معتقـد بـه اصـالح ایـن رژیـمِ  می

تبعیض و ستم با حفـظ بنیادهـای آن بـوده انـد، بیشـتر کاسـته 
  . شود می

جبهـــۀ مردمســـاالرِ  در ایـــن اوضـــاع و احـــوال، ایجـــاد یـــک
اصالت قـدرت و نمادهـای آن، حقوقمدار که با عرفان به عدم 

هــم مســتقل از رژیــم و هــم مســتقل از قــدرت خــارجی باشــد، 
تواند بدیل نظام کنونی شود و راهِ رهایی ایران از این ورطۀ  می

هــای جمعــی  خطرنــاک را، در کنــار مــردم و از طریــق توانایی
امـا تحقـق  .خوِد آنان و با تکیه بر وجدان جمعی، نشـان دهـد

ر، بـه نوبـه خـود، مسـتلزم نفـی کامـل رژیـم آلترناتيو مردمسـاال
جمهوری اسـالمی و کلیـت قـانون اساسـی آن، آنهـم بـا زبـان و 

چــرا کــه ایــن  قــانون اساســی، . ابهــام اســت بیــانی شــفاف و بی
والیت فقیه را بر جای والیت جمهـور مـردم نشـانده، و از ایـن 
. رو، هم ناقض حق حاکمیت ملی و هم نافی حقوق بشر اسـت

مردم ایران بر سرنوشت خودشان با والیت فقیه حق حاکمیت 
ذاتا ناسازگار است، بـدین دلیـل سـاده کـه حاکمیـت مـردم بـر 

  . سرنوشت خویش حق است و والیت فقیه نقض این حق
در این میان نباید فراموش کرد که دین در جامعه ایران امـروز 

در این بافت خاص اجتمـاعی، . ای دارد همچنان نقش برجسته
توانـد  گاه دیـن و یـا اندیشـۀ راهنمـا، آزادی باشـد میاگر خاست

منجر به تسریع روند رها شدن سایر بنیـاد هـای جامعـه از قیـد 
هـر ملتـی کـه زخمهـای عمیـق اسـتبدادهای . قدرت نیز گـردد

ــدارک گــذار از  ــا ت ــر تــن خــویش دارد، همزمــان ب ــر را ب فراگی
د استبداد سیاسی، نیاز به یک نوسازی معنوی و فکـری نیـز دار

تــا تغییــرات پــس از گــذار، نــه بــه طــور مــوقتی و صــوری، بلکــه 
از لوازم بنیادین ایـن نوسـازی معنـوی . نهادینه و پایدار بمانند

یکی این است که نهادهای دینـی و مرامـی بایـد از دولـت جـدا 
ایم که هر نوع داعیۀ دولتمـداری  باشند زیرا، به تجربه دریافته

، و هــم ویرانگــرِ دولــتِ بــه نــام دیــن، هــم ویرانگــرِ دیــنِ حــق
نیازی به توضیح نیست که هرگاه  دیـن بیـان . حقوقمدار است

آزادی باشد، خود از بند دولت و دیگر بنیادهای قدرت رهایی 
  . جوید می

حقوقمــداری فراینــدی دائمــی اســت کــه بــر نظــام آموزشــی و 
توســعه حقوقمــداری در هــر . تربیتــی جامعــه اســتوار اســت

د مردم پیوسته در حقوقمدارتر شـدن کشوری، بدون اینکه آحا
با شاهد گرفتن تـاریخ و . زندگی خویش بکوشند ناممکن است

تجربیات گذشته، بدون نفی روابط قدرت و اصالت آن در همه 
تـوان بـه اسـتقرار و  سطوح زندگی فردی و گروهـی و ملـی، نمی

هــر عضــوی از احــزاب و . اســتمرار مردمســاالری امیــدی بســت
ــه اصــل گروههــا و تشــکلهای  ــزام واقعــی ب ــدون الت سیاســی، ب

توانـد توقـع  حقوقمداری، در زیست فردی و جمعی خـود، نمی
داشته باشـد کـه مـردم بـه آنهـا در سـاختن وطنـی حقوقمـدار، 

متاسفانه افکار جمعـی جبـار گونـاگونی در میـان . اعتماد کنند
انـد،  جامعه ایرانی وجود دارنـد کـه مـانع توسـعه حقوقمداری

ـــرای ها و عـــا اندیشـــه ـــل شـــدن ب داتی همچـــون اصـــالت قائ
قدرتمــداری و زور، کــه نوعــاً در گفتمانهــای عامیانــه بــا عنــوان 

ــــر " دیکتــــاتوریِ خــــوب/قــــدرت صــــالح" قــــدرت "در براب
ارزشـگذاری مـی شـود، هـدف دانسـتنِ " دیکتاتوری بد/ناصالح

ای، اعتیـاد  قدرت و تالش برای رسیدن به قدرت به هـر وسـیله
ارزشگذاری به عزاداری و غمگسـاری به زورگویی و زورشنوی، 

افراطی، مصلحت گرایی و حق گریزی، نگاه جنسـی و ابـزاری 
به زن، اعتقادات مطلق گرایانه و فردپرستانه و تمکین به زور و 
ستِم رهبرانِ حزبـی و عقیـدتی و تشـکیالتی، و توجیـه سـلطه و 
زورپذیری بر پایۀ تفکرات جبری و قضا و قدری و با توسـل بـه 

این افکار و باورها تـا . توجیهات ضد دینی و ضد اخالقیانواع 
زمانی که در میان مردم وجود دارند، سیسـتمهای زورمـداری و 

  . کنند دیکتاتوری از آنها تغذیه می
همزمان باید به تحوالت عمیق اجتماعی در جهت یک نوزایی 

ایــن تحــوالت راه را . فرهنگــی در جامعــه ایرانــی امیــدوار بــود
ا از طریـق یـک همگرایـی سـازمان یافتـه، میـان گشوده است ت

همۀ گرایشهایی که به اصوِل حـداقلِی ایـن فراخـوان متعهـد و 
گیری یک بدیل قوی و منسجم، اعتمادِ به  وفادارند، و با شکل

آفرینــی در سرنوشــت  نفــسِ آســیب دیــدۀ مــردم در مــورد نقش
ــود ــا ش ــاد . خــویش، احی ــردم و ابع ــارکت م ــزان مش هرچــه می

ی حول مفاهیم آزادی و اسـتقالل بیشـتر سـامان کنشهای جمع
گذاری و حفظ و دوام دولتی مردمساالر، بـه عنـوان  یابد، بنیان

بــدیل واقعــی بــرای نظــام جمهــوری اســالمی، روشــنتر نمایــان 
ــه  می ــو شــادیِ اعتمــاد ب ــه غــرور ملــی و پرت گــردد و بــدین گون

ای مســتحق آنســت، در دلهــای  خویشــتن کــه هــر انســان آزاده
وجدانهای تحقیر شدۀ ایرانیـان نیـز فـروغ بیشـتری  غمناک و

  .گیرد می
ــته ــبکه هس ــبش  ها و ش ــر جن ــاتی ه ــه حی ــاالر نقط های مردمس

نزدیکی افکار و اتفاق نظری که بر اثر گفتگوهـا . مردمساالراند
و بحثهای آزاد بر روی اصول و اهداف و نیز وسائل و روشـهای 

ی مردمساالر پدیـد ها برپائی و پویائِی دموکراسی در میان هسته
ــگاه    می ــداری در پیش ــوزش حقوقم ــرای آم ــرین راه ب ــد، بهت آی

بـدون پیمـان و تعهـد بـه رعایـت یـک رشـته . جامعۀ ملی است
توان امیدی به ظهور و تـداوم هـیچ بـدیل  اصول بنیادین، نمی

  .مردمساالر و حقوقمداری داشت
  

بخش دوم؛ اصول بنیـادین توافـق در جبهـه سیاسـی 
  لوازم آنهامردمساالر و 

  
    زادیآاصل . ۱

ـان  ـامگی اسـت و در فطـرت هـر انس آزادى به مفهوم نبود زور و خودک
آزادی در سطح فردی، رها بودن از هر جبر و اکـراه در اجـرای . است

جمهـور مـردم بـرای . تصمیمی است که آدمی به استقالل گرفته اسـت
را تــوان ایــن حــق  شــرکت در امــور جامعــه آزاد هســتند و از کســی نمی

هر فرد انسان به خاطر انسانیتش منزلـت دارد و حقـوقش بایـد .گرفت
ـا انـواع پس الزم است رعایـت . حفظ شود ـارزه ب حقـوق بشـر و نيـز مب

ـا و روشـهای سـلطه گـر را مسـئوليت خـویش  سانسورها و انـواع مرامه
آزادى نه تنها پذيرش حق اعتراض بلکه وظيفـه دانسـتن آن، و . بدانيم

ـانى در راسـتای احتـرام بـه حقـوق بشـر  فراهم آوردن امکان رشد همگ
 در بـدون شـهروندان همـه حقوقی برابری شناختن رسميت به. است
 شـيوه و زبانی، مـذهبی قومی، جنسيتی، نژادی، تفاوتهای گرفتن نظر
 و جنسـیتی تبعـيض هرگونـه فردی، یا به دیگر سخن، لغو زندگی های
ل آزادی را تشکیل می محتوای اص مردان، با زنان حقوق برابری تأمين
  .دهد

ـاالر  تعهد به اعالميه جهانى حقوق بشر الزمه کار در هسـته های مردمس
ـا، . است ـات و انجمنه ـان، اجتماع آزادى در عقیده و دین، انديشـه و بي

احــزاب و ســندیکاها، انتخــاب نــوع پوشــش و فــراهم آوردن امکانــات 
تک افراد  های اجتماعی، حق تک شركت فرد فرد انسانها در مسئوليت

  . جامعه صرفنظر از جنسیت، دین، مرام و نژاد است
همچنین آزادی بدین معنی اسـت کـه از لحـاظ حاکمیـت ملـی، هـيچ 
ـا فرهنگـی، قـیّم  ـاعى و ی ـا اجتم مقام دينى و يا سياسى و يا اقتصادى و ي

فرد فرد ملت در حاكميت، به طور تجزیه ناپذیر، سهيم و . ملت نيست
ها را محدود کـرد  م دفاع از استقالل کشور آزادیتوان بنا نمی. شريکند

اصل آزادی . و یا بنام دفاع از آزادیها استقالل کشور را به خطر انداخت
ـام و قـدرت  ـارج از کشـور بـدين معناسـت كـه هـيچ مق ـا خ در ارتباط ب

 . خارجى نیز در حاكميت مردم ایران شريک نيست
ــوهن  ــای م ــا و کیفره ــکنجه و رفتاره ــخص، ش ــور مش ــه ط و ب

ضدانسانی، مانند به دارآویختن، سنگسار و شالق و قطـع اعضـا 
و نظائر آن که ممنوعیت آنها در اسناد بین المللی حقوق بشری 
تصریح شده اند، چـون ناحقنـد و ضـد کرامـت انسـانی مـردود 

  . بوده و باید کنار گذاشته شوند
  اصل استقالل . ۲  
  

نظر است؛  استقالل ارزشی است که همزمان به چند معنا مورد
استقالل در سطح فردی به معنای رها بودن انسان از هـر جبـر 
و زوری برای اتخاذ تصمیم و نفی نگاه ابزاری به آدمی اسـت و 
در سطح ملی، استقالل فضایی است کـه در آن حـق حاکمیـت 

استقالل مستلزم عدم مراجعه به قدرتهای . شود ملی محقق می
یـر مسـتقیم آنهــا در خـارجی و عـدم دخالـت دادن مســتقیم و غ

نبایسـتی قـدرتهای خـارجی را امور داخلی کشور است، ازاینـرو 
اسـتقالل شـامل حفـظ  .محور سیاست داخلـی و خـارجی کـرد

   .کشور استو فضایی تمامیت ارضی و دریایی 
 استقالل اگرچه به معنای رشد در حالت عـدم وابسـتگی اسـت

قـادی در ولی به معنای انزوا نيست، بلـک مشـارکت فعـال و انت
ایجاد صلح پایدار و همزیستی مسـالمت آمیـز در سـطح منطقـه 
ــه  ــان دادن ب ــراى پاي ــانى ب ــی جه ــانی و ايجــاد ائتالف ای و جه
منازعات سـلطه گرانـه و سـازش و سـتیزهای آشـکار و نهـان در 

استقالل، در ایـن معنـا، ایجـاد رابطـه بـا ملتهـای . جهان است
روابـط خـارجی  یعنـی. منفـی اسـت/دیگر بر اصل موازنه عدمی

و ) کـه جهـان شـمول اسـت(کشور باید بر اسـاس حقـوق ملـی 
  . احترام به آن تنظیم شود

و از آنجا که اسـتقالل ضـامن سـالمت و شـکوفایی حیـات ملـی 
شـوند کـه در  است، گروههای پایبند بـه ایـن اصـل، متعهـد می

نظر و عمل خود از هر گونه وابسـتگی مـادی و غیـر مـادی، بـه 
لی بــه قــدرتهای خــارجی، مســتقل باشــند و از ویــژه از نظــر مــا

هــای خــود  دخالــت دادن قــدرتهای خــارجی در تصــمیم گیری
اعضــای جبهــه مردمســاالر  اســتقالل. شــدیدا اجتنــاب ورزنــد

ــا مســتلزم مخالفــت ــه ب خــط دهــی وآلترناتیوســازی  هرگون
  . ايران است برای قدرتهای بيگانه

  
  ۱۱در صفحه

 فراخوان مجامع اسالمی ایرانیان
  در ایران حقوقمدارِ الئیک برای تشکیل جبهه مردمساالری و مبارزه برای استقرار و استمرار دولت
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    اصل رشد بر میزان عدالت اجتماعی. ۳
جريان رشد، جريـان بکـار افتـادن نيروهـاى محركـه در درون 

  در . عدالت است" میزان"كشور بر 
واقع عدالت، ابزار و میزانی است  برای سنجش مـداوم مقـدار 

  اما . رشد جامعه و عمران طبیعت
  از سوی دیگر، رشد بر میزان عدالت، بدون رها ساختن جامعه

  ورزی تحت  از هر نوع سياست
در این . شود ،میسر نمی"ف، وسيله را توجیه می کندهد"رمشق 

مفهوم، عدالت مجموع تدابيرى است كـه بـا عملـى شدنشـان، 
در روابط فرد با فرد، در رابطه گروههاى اجتماعى با هـم و در 

هـاى ديگـر، محلـى بـراى نظریـه  رابطه جامعـه ملـى بـا جامعـه
 .نمی ماند" كند هدف وسيله را توجيه مى"

ــونى ــده اجتمــاعی، در جهــان كن ــا روابــط و نظامهــاى پيچي ، ب
اقتصادی و سیاسی، الزمه حفظ اصول آزادی و استقالل چه در 
سطح فردی و چه در سطح حاكميت ملى، رشد همزمـان فـرد 

از . و جامعه توأم با احتـرام بـه محـیط زیسـت و طبیعـت اسـت
كنـد، دسـتآوردهاى  آنجائى كـه ايـن انسـان اسـت كـه رشـد مـى

و فنى و هنرى، در يك كالم فرهنگ، حاصـل اقتصادى و علمى 
بنابراين، بنام رشد، . رشد استعدادها و توان خالقه انسانهاست

محروم كردن فردی یا گروهی یا منطقه ای یا قـومی از آزادى و 
ــه  ــه تجرب ــانطور ك ــاقض اســت و هم ــد در تن ــا رش ــتقالل، ب اس

دهد، در اين رژيمها، اگر رشدى  ديکتاتوریهای وابسته نشان مى
  .هم باشد، توسعه عقب ماندگیهاست نه رشد انسانها

يابد كـه هـم افـراد و  رشد جامعه زمانى معناى كامل خود را مى
هم خود جامعه به مثابه یک کل، بدون تبعيض، از امکان رشد 

مردمســـاالری، بـــدون رشـــد تحقـــق پيـــدا . برخـــوردار باشـــند
زم و از اینـرو در نظـام مردمسـاالر بایسـتی امکانـات ال. كند نمى

برابر بـرای شـرکت عمـومی در رشـد فـراهم آیـد وسیاسـتهایی 
اتخــاذ گــردد کــه ضــمن کوشــش در راســتای ایجــاد برابــری در 
امکانات و توزیع و بهره برداری برای همه آحـاد جامعـه، رفـع 
ســتمها و تبعیضــات سیاســی، اقتصــادی، اجتمــاعی، فرهنگــی و 

. ار گیـردعلمی و آموزشی و هنری در جامعه ، در دستور کار قـر
ــه،  ــدیهای اولی ــداقل نیازمن ــمین ح ــامین و تض ــان ت ــا خواه م
خوراک، بهداشت، مسکن، آموزش و پـرورش و امنیـت تمـامی 

  .جامعه در نظام مردمساالرمی باشیمافراد 
توانند همیار  بدیهی است که اعضای جبهه مردمساالر زمانی می

جامعه بسوی مردمساالری باشند که خود نیز در نظر و عمـل و 
اهداف و ساختار حزبی و سیاسی نمـاد تمایـل جامعـه بـه رشـد 
علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه و ایجـاد فرصـتهای 

  .برابر برای همۀ اعضای جامعه باشند
در این جا الزم است یادآور شویم که سه اصل آزادی، اسـتقالل 
و رشد از یکدیگر تفکیک ناپذیرند زیرا توامًا اساس حیات یـک 

های تلـخ پـيش و پـس از  تجربـه. ضامن بقای آن هستندملت و 
آموزد كه تا وقتى بنا بر تقدم آزادى بر استقالل  انقالب به ما مى

آورد و  و رشد يا به عكس باشد، ايرانى، نـه آزادى بـه دسـت مـى
كند  گیرد و نه جامعه رشد مى زندگی مستقل سرفرازانه پیش می

  . رسد و به استقالل می
   اصل جمهوریت. ۴

، اجتمـاعی و سیاسـی در  با توجـه بـه تحـوالت فکـری، تـاریخی
مـــردم،  ۵۷ایـــران، خصوصـــا بـــه عنـــوان دســـتاورد انقـــالب 

. مناسبترین نوع نظام دولتی را برای ایران جمهوری می دانیم
جمهوریــت، یعنــی والیــت جمهــور مــردم و تحقــق نظــامی کــه 

م از متکی بر آرای احاد جامعه و نافی هر گونه والیت دیگر، اع
بنا براین، اصل جمهوریت تضمین کننده . دینی و مرامی، باشد

در چنین نظامی، اداره کشور بـه . اصول استقالل و آزادی است
محدود، از سوی منتخبـان مـردم کـه  ای، در زمانی صورت دوره

شوند صورت  در روند یک انتخابات آزاد و منصفانه برگزیده می
یر مسئول و یا موروثی را نظام جمهوری هیچ مقام غ. پذیرد می
  . پذیرد نمی
اصـــل اســـتقالل  بنیـــاد دولـــت از بنیـــاد دینـــی و مرامـــی و . ۵

  ایدئولوژیکی 
به باور ما، رأی و خواست شهروندان تنها منشاء حقانیت نظام 
سیاسی می باشد و حاکمیت فقط از طریق رای مـردم و قـانون 

قــانونی البتــه هــیچ . گیــرد برخاســته از اراده عمــومی انجــام می
توانـد بـا حقــوق ذاتـی انسـان و کرامــت او مغـایرت داشــته  نمی
بر این اساس، دولت باید الئیک و نسـبت بـه هـر دیـن و . باشد

عقیــده و مرامــی بیطــرف باشــد، و بیــانگر هیچگونــه برداشــت 
باورمنـدان بـه . رسمی از دین و یا عقیده و مرام خاصـی نباشـد

یاسـی خـود از حقـی هر عقیده و دین و مرامی در فعالیتهـای س
گیریهای  برابر برخوردارند و می توانند به طور برابر در تصمیم

عرصه عمومی مشارکت کنند، ولی هیچ برداشتی به صرف دینی 
یابد و یا دارای  بودن و نیز هیچ اعتقادی و مرامی رسمیت نمی

اگـر دینــی و یــا مرامــی بخواهــد . موقعیـت ویــژه نخواهــد بــود
برتـر شـود، اصـل مردمسـاالری کـه  مدعی حق ویژه و موقعیت

افتـد و  مبتنی بر حق برابر همگان در رهبری است به خطـر می
  . شود دولت به خودکامگی کشیده می

ــه  ــای رد هرگون ــه معن از ســوی دیگــر، اصــل بیطرفــی دولــت ب
ــاور  دین ــا هــر ب ــا دیــن و دیــن بــاوران و ی ســتیزی و معانــدت ب

ا، نـه تنهـا بـه برپایی دولـت الئیـک از دیـد مـ. دیگری می باشد
توانــد  ســتیزی نیســت بلکــه ایــن چنــین دولتــی می معنــای دین

هـر کسـی آزاد . پاسدار ارزشها و اخالقیات نیکوی جامعه باشـد
است هر دین و یا مرامی را با هر تفسیری از آن و در هر برهه از 
زندگی خویش، با تاکیـد بـر اصـل غیـر قابـِل اغمـاض خشـونت 

اسی الئیـک ضـامن آزادی دیـن و قانون اس. زدایی، پذیرا باشد
  .باشد مرام تمامی شهروندان می

  اصل احترام به تنوع قومی وفرهنگی و زبانی در ایران . ۶
اقوام ایرانی در تنوع خود پیوسته در طول تاریخ ایـران ضـامن 

با احترام بـه ایـن . وحدت ملی و غنای فرهنگی ایران بوده اند
هر تنـوع قـومی در تنوع است که حمایت خـود را از همـه مظـا

ــا و گویشــها و پوششــها نشــان  ــذاهب و زبانه ــه م ــران از جمل ای
جبهه مردمساالر لزوما خواهان بیطرفی نهـاد دولـت . دهیم می

نهادهـای دولتـی نبایسـتی . باشـد نسبت به همه اقوام ایرانی می
در انحصار قوم و فرهنگ خاصـی قـرار گرفتـه و بـرای آن قـوم 

همچنین با تاکید بـر . قائل گردندنسبت به سایر اقوام تبعیضی 
اصل تمرکززدایی، مشارکت دادن نهادهای انتخـابی محلـی و 

در . استانی و واگـذاری تصـمیم گیریهـا بـه آنهـا ضـروری اسـت
خصوص تنوع قومی موجود در ایران، بـرای نظـام آینـده بایـد 
ــه و  ــوه مقنن ــتها و روشــهائی از طــرف ق خواهــان اتخــاذ سیاس

ایی و نیز رسانه های جمعی باشیم که با قضائیه و مسئولین اجر
تمهیــد زمینــه هــا و امکانــات، زمینــه اعــتالی هویتهــای متنــوع 

  . فرهنگی و قومی و زبانی فراهم آید
  اصل دفاع از حقوق محیط زیست. ۷

زندگی کرامتمنـد و روبـه رشـد آدمـی بـدون احتـرام بـه حقـوق 
، محیط زیست فقط از آنِ ما نیسـت. محیط زیست امکان ندارد

تـرویج فرهنـگ احتـرام . بلکه به نسلهای آینده هم تعلق دارد
به محیط زیست و حفـظ و عمـران آن، الزمـۀ تـرویج فرهنـگ 

جبهـــه مردمســـاالر عمـــران . آزادی و رشـــد و اســـتقالل اســـت
کند، و ضمن دفاع از حقوق  طبیعت را یک وظیفه ملی تلقی می

، خود محیط زیست در مطابقت با باالترین موازین بین المللی
را متعهد به رعایت اصول، هنجارها و الگوهـای رفتـاری نـاظر 

  . داند بر حفظ و حمایت از محیط زیست می
آزادی و استقالل رسانه هـای جمعـی وعـدم سانسـورو رشـد . ۸

  جریان عادالنۀ  خبر و اندیشه
. ها، از حقــوق انســان اســت آزادی جریــان اطالعــات و اندیشــه

هـای مردمـی  ی و تقویـت جنبشاستقرار و اسـتمرار مردمسـاالر
برای دسـتیابی بـه هرکـدام از اصـول فـوق، و تـرویج فرهنـگ 
صلح و دوستی و خشـونت زدائـی، بـدون یـک شـبکۀ مسـتقل و 

مـی بینـیم کـه چـه در . های همگانی، نـاممکن اسـت آزاد رسانه
ایران و چه در بقیـۀ کشـورها، رسـانه هـای جمعـی وابسـته و در 

نـه بـر هـر سـه شـاخۀ دولـت خدمت زور و پول و قـدرت، چگو
توانند با جوسازی و انتشار اطالعات غلـط و  سلطه دارند، و می

. جعلی و اخبار دروغ، افکار عمومی را تحت تـاثیر قـرار دهنـد
خواهانـــۀ اخیـــر در خاورمیانـــه و شـــمال  در جنبشـــهای آزادی

های مردمـی فعـال در  آفریقا، نقش رسانه هـای جمعـی و هسـته
. ر از هــر زمــان دیگــری دیــده مــی شــودامــور رســانه ای، بــارزت

بنابراین، کمک به جریان آزاد اندیشه و خبـر، و مـرتبط کـردن 
افکار عمومی در داخل  و نیز در خارج مرزها، از پیش نیازهای 

جبهـــۀ . مـــی باشـــد اولیـــۀ اســـتقرار و اســـتمرار مردمســـاالری 
مردمســاالر، از طریــق هســته هــای مردمســاالری، رســانه هــای 

آزاد را که از بودجۀ عمومی بهره منـد هسـتند،  جمعی مستقل و
آورد زیــرا بــدین وســیله اســت کــه  تحــت نظــارت مــردم درمــی

تـوان هـر سـه شـاخۀ مقننـه، قضـائیه و مجریـه را بـه منظــور  می
  .احقاق حقوق مردم، مورد نظارت مستقیم مردمی قرار داد

  
  شیوه و قلمرو فعالیتهای دوران گذار ، سوم بخش

  
ــه اتحــاد ع ــر گون ــد طراحــی ه ــدفی، نیازمن ــر ه ــرای ه ــی، ب مل

از آنجا که به نظر . هویت با آن هدف است ای همسو و هم وسیله
رسد اسـتقرار و اسـتمرار مردمسـاالری در ایـران هـدف واالی  می

اکثریت ملت است، نیروهای سیاسی در ایـن مقطـع از مبـارزات 
ــانی و ارکــان مردمســاالری  ــز بایســتی، هــم در مب ــران نی ملــت ای

های همسـو بـا  ک نظر داشته باشـند و هـم در مـورد وسـیلهاشترا
ــد ــق کنن ــاالری تواف ــبش مردمس ــبرد جن مجــامع اســالمی «. پیش

را ظــرف مناســبی بــرای بــه رســمیت " جبهــه"شــکل » ایرانیــان
شناختن تنوع افکار و عقاید شرکت کنندگان و نیز ضامنی بـرای 
حفظ هویت مستقل هر گروه و نیروی سیاسی، در عین اشتراک 

اما برای موفقیت کار جبهـه، . داند  ر سر ارکان مردمساالری، میب
ــی  ــتی حت ــاالری بایس ــه مردمس ــدگان در جبه ــرکت کنن ــه ش کلی
االمکان تعریفی مشخص و شـفاف و یکسـان از اهـداف و وسـائل 

ــز دارای اســتراتژی مشخصــی در ایــن  پیشــبرد مردمســاالری و نی
ن هـدف رابطه باشند، به طوری کـه کلیـه اعضـای جبهـه ترجمـا

بر اساس هدفهای مشترک، جبهـه مردمسـاالری . مشترک گردند
اصـول بنیـادین ایـن . می بایستی موجودیت مستقلی داشته باشد

در زیــر، بــا توجــه بــه مطالعــات تطبیقــی در . توافــق در بــاال آمــد
شـود کـه  های مردمساالر، مجموعه روشهایی پیشـنهاد می جنبش

سـت ایـن روشـها در بـدیهی ا. تواند به این هـدف کمـک کنـد می
  تواند تکمیل و تکامل هر چه بیشتری بیابد؛ همه مراحل می

بایستی به طور شفاف و بدونِ کمتـرین   اصول مردمساالری می. ۱
ها و اســــناد منتشــــره از ســــوی  ابهــــامی در مرامهــــا و  بیانیــــه

کنندگان در جبهــه مردمســاالری ابــراز شــود، و جبهــه در   شــرکت
ـــرای هـــیچ مـــرام و درون خـــود هـــیچ تبعـــیض و تقـــد می را ب

ایـدئولوژی و دینـی قائـل نشــود و در عـین حـال، آزادی عقیــده، 
دین، ایدئولوژی و مرام شرکت کنندگان در جبهـه  نیـز از سـوی 

  . جبهه در نظر و عمل کامال رعایت گردد
ایـن اسـت کـه ســازمانها و » مجـامع اسـالمی ایرانیـان«پیشـنهاد 

ای دارنـد بـر اسـاس  هگروههایی که تمایل به کـار مشـترک جبهـ
» میثـاقی«درک خود از مبانی مردمسـاالری، مشـترکاً بـه تـدوین 

بـدیهی اسـت . برای همکاری دست یازیده و بدان متعهـد شـوند
  . آور است پیروی از عهد، الزام

در جبهه مردمساالری، خاستگاه و محل عمل جنبش در . ۲
مشروعیت جنبش و جبهـه  فقـط و فقـط . درون مردم است

ــرد ردم سرچشــمه میاز مــ ــابراین، جبهــه مردمســاالر . گی بن
بایســـتی نمـــاد خواســـتهای همگـــانی جامعـــه بگـــردد و در 
همکاریهــا و فعالیتهــا پیوســته اعــالم کنــد کــه محــل عمــل 
ــا  ــه نظــام حــاکم و ی ــران، و ن ــردم ای ــا خــود م سیاســی آنه

جبهه مردمساالری نبایستی اشـتباه . قدرتهای خارجی است
تکــرار کنــد و جانشــین مــردم  برخــی گروههــای سیاســی را

شود، بلکـه بایسـتی از راه مـردم و بدانسـان رفتـار کنـد کـه 
مردم تـا زمـانی کـه . مردم به صحنه آمده و خود عمل کنند

نسبت به احقاق حق حاکمیت خود احساس وظیفه نکرده 
رود و سـاالر شـدن و سـاالر مانـدن  اند کار جبهه جلو نمـی

ــی  ــافتنی م ــائی دســت نی ــه روی ــردم، ب ــدم ــته. مان های  هس
مردمســاالر و ارکــان جبهــه تنهــا همآهنــگ کننــده وجهــت 
دهنده نیروی مردم هستند و از هرگونـه ایجـاد مشـروعیت 
برای نظام حاکم و نمادهای قدرت داخلی، و یـا مماشـات 
و سازشــی کــه محــل عمــل جبهــه را در درون نظــام والیــت 

گیری،  هرگونـه کمـک. ورزنـد فقیه قرار دهـد، اجتنـاب می
م از مادی و غیر آن از قدرتهای خارجی و نمادهای آنها اع

و هرنوع تکدی مشروعیت از آنها نیز به همان اندازه قبیح 
  .  است

جبهه مردمساالر بایستی گسترش خود را در گـرو هرچـه . ۳
تر شــدن جنــبش و شــرکت فعــال مــردم بــه شــکل  همگــانی

در جنــبش عمــومی مردمســاالر تــا " های مردمســاالر هســته"
تـوان  این هدف را می. بنای نظامی مردمساالر بداند تحقق

از خانــه و (ها و گــروه هــای کــاری  از طریــق تشــکیل هســته
مدرســه تــا دانشــگاه و حــوزه هــای درس دینــی تــا ادارات و 
ـــی  ـــامی و امنیت ـــای نظـــامی و انتظ ـــا و نیروه ـــه ه کارخان

های بحث و گفتگو بـه  و ایجاد شبکه) درشهرها و روستاها
. هــای زیربنــاییِ مردمســاالر محقــق ســاخت عنــوان ســامانه

برقراری بحثهـای آزاد در مناسـبتهای مختلـف، در فضـای 
واقعی و مجازی، میان خود اعضای جبهـه و بـا مخالفـان، 

ـــی  باعـــث شفاف ـــاریف و خواســـتهای مردم ســـازیها در تع
هیچگونه عقیده، نظر، فکر، مرام و بیانی را نباید . شود می

مردمـی ِ مردمسـاالر خـود  وجـود هسـته هـای. سانسور کرد
زداتر و صـلح آمیزتـر بـودن  تضمینی بـرای هرچـه خشـونت

ــه نظــام مردمســاالر و  ــه ب دوران گــذار از نظــام والیــت فقی
جلوگیری از هرج و مرج و تحمیل خشـونت بـوده و الزمـه  

  . حیاتی استقرار و استمرار مردمساالری است
عضای جبهه درجبهه، همه اعضا از حق برابر برخوردارند و ا. ۴

شوند که در کردار و گفتار و روابـط خـود در داخـل و  متعهد می
به مفاد میثـاق جبهـه پایبنـد بماننـد و در شـفافیت کامـل  خارج 

  .  مراقب تعهدات خود در قبال مفاد آن باشند
توان دیـد کـه بسـیاری از روابـط  از آنجا که با کمال تاسف می. ۵

خــارج ایــران در دراز سیاســی میــان مخالفــان رژیــم در داخــل و 
مدت دستخوش خشونت شده است، از میـان برداشـتن هرگونـه 
خشونت، به خصوص دروغ و فریبکاری، و تخریب گویندگان به 
جای انتقاِد سازنده از گفتـه هـا و تـرویج بحـث آزاد، در روابـط 

اعضـای جبهـه اصـل . میان اعضای جبهه یک امـر حیـاتی اسـت
  خشونت 

ود و هـم در جامعـه و نیـز در مقابلـه زدایی را هم در همکاری خ
. کننـد با کلیت نظام جمهوری اسالمی و والیت فقیـه رعایـت می

  .اصل باید نقد گفته ها و افکار و اعمال باشد و نه نقد اشخاص
  

  ۱۲در صفحه

 فراخوان مجامع اسالمی ایرانیان
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  فراخوان مجامع اسالمی ایرانیان
برای تشکیل جبهه مردمساالری و مبارزه 
برای استقرار و استمرار دولت حقوقمدارِ 

  در ایران الئیک
  

ری نیازمند توسعه فرهنگ از آنجا که دوام مردمساال. ۶
مردمساالری در میان توده های جامعه است و با توجه به 
اینکه وضعیت فرهنگی مردم هر کشوری با عقاید و رسوم و 
مرامها و دینهای آن کشور شکل می گیرد، بنابراین باید در این 

خصوصًا از آنجا . ها نیز تحوالتی اساسی صورت بگیرد مقوله
هد هستیم که دین در رابطه با فرهنگ که درتاریخ ایران شا
از اینرو کوشش برای . ای بازی کرده است عمومی نقش عمده

تحولی اساسی در اندیشه دینی در جهت بیان آزادی بسیار 
فرهنگ مردمساالری در همۀ کشورها، . رسد ضروی به نظر می

از جمله ایران، بعید است پایدار بماند، اگر اندیشه دینی و یا 
قاید، مرامها و باورهای مردم آن کشور، استبدادی مجموعه ع
با . کند تجربه مغرب زمین نیز همین را تایید می. باقی بماند

استفاده از هر فرصتی، استقبال از بیانها و گفتمانهای آزادی 
محور، یعنی ارائه اندیشۀ راهنما و مرام و باور و دین و عقیده  

از مهمترین گامها  به مثابه گفتمانی خارج از روابط قدرت،
  .برای تحقق مردمساالری است

برای برپائی و پویائی دولت حقوقمدار الییک، جبهۀ . ۷
مردمساالر از طریق فعال کردن هسته های خودجوش 
مردمی، الزم است برنامه مشخص و استراتژیهای از قبل 
مشخص شده برای رسیدگی به رویدادهای دوران رژیم 

گیری، جنگ  ، گروگان۶۰ع سال جمهوری اسالمی مانند وقای
ایران و عراق و به کارگیری وسیع زندان و شکنجه علیه 

 ۶۷مخالفان و کشتارهای دگراندیشان از جمله کشتار سال 
از این رو، گروههای عضو در جبهه با کوشش در راه . ارائه کند

طراحی این برنامه و عمل بدان، پایبندی واقعی و عملی خود 
همچنین جبهه باید برنامه . دهند نشان میرا به مردمساالری 

های مشخصی را برای دوران گذار و مسائل مختص آن دوره از 
قبیل چگونگی اجرای عفو عمومی از قبل تهیه و تدارک و 

  .  تدوین کند
برای کمک به هر چه عینی تر کردن مبارزه در درون . ۸

جامعه، بحث در باره جدیدترین روشهای نافرمانی مدنی و 
تصابات و جریان سازی های فکری در فضای حقیقی و اع

  . مجازی باید گسترش یابد
موافقان با اصول و روشهای بنیادین فوق، پیش از هر اقدام . ۹

دیگری، تعهد و پایبندی خود را نسبت به آن در عرصه عمومی 
  .ابراز می دارند

  نتیجه گیری  
  

تحقق برای " جبهه"تشکیل یک » مجامع اسالمی ایرانیان«
در ایران را پیشنهادی  مردمساالری و دولت حقوقمدارِ الئیک

همانگونه که در متن آمد، این جبهه . داند عملی و ممکن می
ای  های کوچک محلی و منطقه ها و شبکه متشکل از هسته

است که با توافق بر یک رشته اصول بنیادین، در شکل یک 
به خصوص توافق بر این اصول و . میثاق، محقق خواهد شد

توافق بر شیوه های منسجم و همسو با آنها الزمه تحقق جبهه 
بخش  باید توجه داشت که خاستگاه و مشروعیت. است

در شرایطی که امکان . ، مردم ایرانند"جبهه مردمساالری"
انتخاب آزاد در درون کشور برای تشکیل دولت حقوقمدار 

و  شکل گرفته در داخل" جبهه مردمساالر"وجود ندارد، 
خارج تا زمانی که نماد خواستهای همگانی جامعه است و در 
همکاریها و فعالیتهایش پیوسته محل عمل سیاسی را خود 

داند،  مردم ایران، و نه نظام حاکم و یا قدرتهای خارجی می
گیری  به هدف شکل" جبهه مردمساالری. "مشروعیت دارد

 یک رشته حرکتهای هماهنگ و اصولمند در مسیر انحالل
تواند در جهت تدارک مقدمات  رژیم جمهوری اسالمی، می

یک سازوکار عملی مانند مجلس موسسان یا کنگره ملی و 
همه افراد و گروههایی که اصول . امثال آن گام بردارد

بنیادین فوق را قبول دارند و به آن به مثابه یک عهد 
نگرند، الزم است در تهیه و تدوین میثاقی مشترک برای  می
یت سازوکارهاِی دوران گذار، و استقرار و استمرار فعال

گفتگوهای مستقیم و مداوم در . مردمساالری فعال شوند
، میان همه نیروهای "جبهه مردمساالری"خصوص تشکیل 

مجامع . "معتقد به اصول مزبور، در اسرع وقت ضروری است
آماده است در مراحل مختلف تشکیل " اسالمی ایرانیان

و سازوکار مورد توافق اکثریت فعاالنه " ریجبهه مردمساال"
 . همکاری کند

  
  

  جبهه بدیل تحول در ایران
  

استبداد حاکم تمامی زمینه های فعال شدن یک اقتصـاد 
قتصاد ایـران را ناکـار آمـد کـرده مردمی رااز بین برده وا

از یـــک طـــرف و  ۸۹میلیـــادی ســـال  ۶۴واردات . اســـت
میلیـارد دالر در  ۲۰قاچاق کاال به داخـل کشـور بـه ارزش 

سال گذشته از طرف دیگـر باعـث شـده اسـت کـه اقتصـاد 
ــته باشــد ــراب نداش ــی از اع ــران محل ــد محــور درای . تولی

ایـن  وابستگی به تک محصول نفت تنها عامل نگاهداری
اســتبداد حــاکم از نظــر اقتصــادی . نظــام گردیــده اســت

بلکه ایـن . هیچگونه وابستگی به مردم از نظر مالی ندارد
مــردم هســتند کــه روزانــه بــه دولــت مســتبد حــاکم بیشــتر 

  . وابسته اقتصادی گردیده اند
حاصل استبداد حاکم که با دروغ و تزویر و ریا سـعی مـی 

باعث شـده اسـت کـه کند به خود چهره مذهبی بپوشاند 
در سه دهه ایران مقامهـای اول عقـب افتـادگی و فسـاد و 

فرامـوش نبایـد کـرد . اعتیاد را در سطح جهان کسب کند
که استبداد در هر کشوری زمینه ساز فقر و فحشا و اعتیاد 

  . و عدم اعتماد و بی آیندگی می گردد
ــی  ــران را در گرداب ــه هــر روز ای ــی فقی ــایی ول نظــام مافی

در زمینـه سیاسـت . خشونت و قهر قرار می دهندجدید از
خارجی سالیان دراز است که ایران نقش مـدافع خشـونت 

ایــن سیاســت . و خشــونت پــروری را بــه خــود داده اســت
باعث به انزوا کشیده شدن ایران در ورطه هـای مختلـف 

ــده اســت ــزوای سیاســی. گردی ــن سیاســت ان  - حاصــل ای
یم اقتصـادی سیاسـت تحـر. اقتصادی ایران گردیده است

ایران کـه از سـوی قـدرتهای جهـانی تعقیـب میشـود تنهـا 
حاصــلش فشــار بــه اقشــار فقیــر جامعــه خواهــد بــود و در 
زمینه تولید نیز تاثیرات مخرب و آشـکار بـر بخـش تولیـد 

  . کارگاههای کوچک و بزرگ نهاده است
روزانــه از بســته شــدن کارخانجــات و کارگاههــا خبرهــای 

وزانـه قیمـت دالر بـاال مـی رود و ر. مختلفی نشر مـی یابـد
روزانه قیمتها باالتر می رونـد و . ریال بی ارزشتر می شود

روزانه مردم کشورمان قدرت خرید خـود را از دسـت مـی 
دهند و روزانه به تعداد انسانهای فقیر جامعه مـا افـزوده 

  . می گردد
مافیاهای حـاکم بـر ایـران بـر ایـن تصـورند کـه فشـار بـر 

ــد ب شــواهد نشــان مــی دهــد کــه . یشــتر کــردمــردم را بای
. نیروهای سرکوب جدید در کشور بکار گرفتـه مـی شـوند

روش و سیاست استبداد زده نظام حاکم بـر ایـران از روز 
امـروز . اول روش تقسیم بـر دو و حـذف یکـی بـوده اسـت

البته نباید تصـور . خودی ترین خودیها را حذف می کنند
. تبداد از بین برودکرد که این روش باعث می شود که اس

استبداد را مردم می توانند با همبستگی وحضور مستمر و 
مستدام در صحنه تصمیم گیری در باره سرنوشت خـود از 

  . میان بردارند
از طرف دیگر استبداد سـرمایه داری در ظـاهر تحـت نـام 
دفاع از حقوق و مبارزه با تروریسم و در بـاطن جهـت بـه 

رهای دسـت نشـانده خـود تاراج بردن سرمایه هـای کشـو
ــد ــه افغانســتان و عــراق و لیبــی درس . دســت بکارن تجرب

در تمـامی ایـن کشـورها و حتـی در . بزرگی به ما می دهـد
کشورهایی همچون تونس و مصر که مـردم بـرای تحقـق 
عدالت به خیابانها آمدنـد، آمریکـا و متحـدان اروپـاییش 

را در  این آلترنـاتیو سـازی. سعی در آلترناتیو سازی دارند
از . کشورهای افغانستان و عراق توانسـته انـد اجـرا کننـد

ــاییش  ــا و متحــدان اروپ ــرای آمریک آنجــا کــه ایــن روش ب
موفقیت در جهت تجاوز به منابع این کشورها را بهمـراه 

داشته اسـت، آنهـا سـعی بـر آن داشـته و دارنـد کـه بـرای 
ایران نیز آلترناتیوی بسـازند و بـه مـا مـردم ایـران حقنـه 

  . ندکن
سال تجربه استبداد دینی حاکم بر ایران و قبل از آن  ۳۰

استبداد سلطنتی به ما هشدار می دهـد کـه آزادی و رشـد 
. ایــران و ایرانــی در گــرو حکــومتی اســت مــردم ســاالر

حکومتی که همگان ساالر باشند و همگان از حق انتخاب 
حاکمیت ملی . خود به خوبی و درستی برخوردار بگردند

کـن میگـردد کـه مـردم بتواننـد آزاد باشــند و از زمـانی مم
حقوق خود برخوردار بگردنـد و از طـرف دیگـر اسـتقالل 
داشته باشـند کـه از آزادی خـود آنگونـه کـه رشـد آنهـا را 

بنـا بـر ایـن حاکمیـت . ممکن می گرداند برخورداربشوند
ملت زمانی برقرار می شود که اصـول اسـتقالل و آزادی و 

در حقیقـت . جتمـاعی برقـرار گـرددرشد بر پایه عدالت ا
نمــی تــوان بــه آزادی رســید و اســتقالل نداشــت و نیــز 

چنانچـه . نمیتوان ایندو را نداشت و ادعای رشـد داشـت
اســتقالل چــه در ســطح شــهروندان و چــه در ســطح ملــی 
خدشه دار شود، آزادیها و بالتبع رشد و توسعه نیز از بین 

بقـای اسـتبداد خواهند رفت و شهروندان به ابـزار ادامـه 
چنانچه امروز نیـز شـاهد همـین رویـه . بدل خواهند شد

  . می باشیم
  

آنها به نام آزاد . گول آمریکا و متحدانشان را نباید خورد
کردن ایرانیـان از اسـتبداد فقیـه، سـعی بـر آن دارنـد کـه 

  . هست و نیست ما ملت را به تاراج ببرند
مدافع جای دارد جهت ساخت زیر بنای حکومتی ملی که 

حقوق همگان باشد، معتقدان و وفاداران به این نظـر بـا 
ایــن اتحــاد و کوشــش . هــم  اتحــادی را بوجــود بیاورنــد

امکان مداخله خارجی را از یک طرف بی اثر می کند و از 
طرف دیگر امکان تحول ایران به سوی مـردم سـاالری را 

  . هموار خواهد نمود
و حقـوق منـد ساخت ایرانی مستقل و کمال جـوی و آزاد 

در گرو انسانهایی است که در نظر و عمل بـدیل اسـتبداد 
. جبهه ایـن امکـان را ممکـن خواهـد نمـود. حاکم باشند

جبهه ای که هدفش ارائه طرح و نظر برای ساخت ایـران 
و رها کردن مردم از استبداد و زمینـه سـاز رشـد و حقـوق 

  .مند کردن مردم باشد
ری بـه عهـده دارد وظیفه خطیری کـه جبهـه مـردم سـاال 

مبــارزه بــا اســتبداد حــاکم بــر ایــران و دفــاع از اســتقالل 
ایـن جبهـه . کشور در مقابل تعرض بیگانگان خواهد بود

مدافع حق همگان است و روش و منشش در جهت تحقق 
برخــورداری ایرانیــان از حقــوق خــود کــه همانــا آزادیهــا 

  . است، می باشد
  

ــه اصــو ل اســتقالل و زمــان کوششــهای ایرانیــان معتقــد ب
ــه عــدالت اجتمــاعی در چهــارچوب  ــر پای آزادی و رشــد ب

زمـان بـدیلی مـردم سـاالر کـه . همگرایی فرا رسیده است
بـدیلی . ایرانیان پشتیبان آزادی بگردند فرا رسـیده اسـت

که بیرون از نظام و قدرتهای خارجی و درون ایران عمل 
ع بدیل مردم ساالر با پشتوانه مـردم ایـران مـداف. می کند
  . آنهاست

جبهــه تنهــا جــایی اســت کــه ایرانیــان معتقــد بــه اصــول 
استقالل و آزادی می توانند توانهای خود را کنار یکدیگر 
قرار دهند و ایران و ایرانی را از سـرطان اسـتبداد نجـات 

  .  دهند
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ضرورتی تاریخی و حیاتی جهت استقرار و 
  استمرار مردمساالری،

  
  

ــه شــود کــه راه حــ پرســیده می ــرای دســتیابی ب ــی چیســت؟ ب ل عمل
ـار  مردمساالری، در عمل، چه بایـد کـرد و چـه وسـیله هائی را بایـد بک

ـار گرفتـه  برد؟ هر هدفی را، با وسیله هائی که بـرای رسـیدن بـه آن بک
ــنجید ــوان س ــود، میت ــب و . میش ــونت و زور و تخری ـا خش ــوان بـ نمیت

ز فضـای طلبی، انتظار داشـت آسـیبهای موجـود، ا هژمونی و انحصار
بایـد یـک . سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی ما رخـت بربنـدد

اصول حداقلی را مالک قرار داد که هر فردی، فرا از گـروه و حزبـی 
که بـه آن وابسـته اسـت، و هـر حـزب و گروهـی، فـرا از ایـدئولوژی و 

از جملـه . ها، معتقد و وفادار بمانند باورهایش، به آن اصول و حداقل
ها بوده است، اینست کـه  ه پیوسته، سد راه جلب همکاریاشکاالتی ک

ـانی  افراد و گروههـا، بـدون اهمیـت دادن بـه نگـرش در اصـول و مب
اند کـه چـه  کردها، اکثـراً بـه ایـن نگریسـته پیشنهادی و روشها و عمل

ها، کمتر  جلب همکاری. کسی و چه گروهی در آن جبهه حاضر است
  . های گروهی بوده است کشی کربر اساس اصول، و بیشتر بر اساس لش

ــه امــروز، بهــار عــرب و  ۱۳۵۷علــی رغــم اینکــه از بعــد از ســال  تــا ب
شـود،  جنبشهای مشابه، در بسیاری کشورهای دنیای امـروزه دیـده می

ـارزۀ سیاسـی بـه دیرینگـی آن  ولی شاید در کمتر این ممالک، سابقه مب
شکیالت، از پـی ولی در ایران انواع و اقسام احزاب و ت. در ایران باشد

ـاقی نمانـده اسـت هم آمده و بسـیاری رفته ـا جـز اسـمی ب . انـد و از آنه
شناســی، تفصــیل کــرد کــه  تــوان در ایــن آسیب عوامــل متعــددی را می

ـات اکادمیـک و دانشـگاهی  ضروریست در ایرانی آزاد، موضوع تحقیق
ـاالرتر شـدن  ـازتر در پیوسـته مردمس شود که نسلهای آینده، با دیـدی ب

ـا و در . جامعۀ خود، دائما کوشا و فعال بماننـدخویش و  ولـی در اینج
  . این کالبد شکافی مختصر، به ذکر چند نکته، بسنده میکنم

عدم شفافیت در گفتمان برخی مخالفان رژیم، و نوسانات عقیـدتی و 
بــا " اپوزیســیون"گروهــی از . کــاری، شــیوعی واضــح داشــته اســت راه

ه نفس، و با اصالت دادن بـه قـدرت ناباوری به خود و با عدم اعتماد ب
و نه به حاکمیت مردم، گاهی میگویند مردم تکان نخورید و دست به 
ترکیب این رژیم نزنید که ایران هم مانند افغانستان و عراق، غـرق در 

و بــدین شــکل عامــل بــی جیــره و مواجــب . ویرانــی و تجــاوز میشــود
شـوند و سـر  والیت مطلقۀ فقیه، در حفظ رژیم جمهوری اسالمی مـی

ـایند بر آستان قـدرت داخلـی می ـانی دیگـر، و . س ـا زم ولـی همـین اینه
ـایع لیبـی، مجـددا  ـا توجـه بـه وق دوباره بخصوص در این روزهـا، و ب
برای مردم و توان ملی مردم، پشیزی اعتماد قائل نیستند، و اینبار، سـر 

ـارجی فـرود می آورنـد و چکمـۀ قشـون انیرانـی را  تعظیم به قـدرت خ
کننـد کـه بلکـه بتواننـد  ند و از قدرت خارجی کمک، گدائی میبوس می

آنها را راضی کنند که به مملکت ما هم حمله کنند و ایران را هم مانند 
و بــدین شــکل، بســیاری از . کننــد!" آبــاد و آزاد"افغانســتان و عــراق، 

ـالفین"اینگونـــه  ـاکن کـــردن جنـــبش "مخــ ، از خـــود رژیـــم، در ســ
اند و بـدین ترتیـب کـه در عمـل،  خودجوش، نقـش مـوثرتری داشـته

ـای رژیـم  سیاست رژیم را دنبال کرده اند، در واقـع از عوامـل مـوثر بق
  . اند جمهوری اسالمی شده

یکــی دیگــر از علــل، اینکــه علیــرغم ســه انقــالب در قــرن اخیــر، 
تـوان  مردمساالری در ایـران نهادینـه نشـده اسـت را، در ایـن مهـم می

" اپوزیسـیون"کثرا زیر پوشش واحـدِ یافت که همۀ نیروهای سیاسی، ا
گیرند و این صفت، با ناشفافی، به همۀ مخالفان رژیـم اطـالق  قرار می

ـائی کـه بـرای برانـدازی رژیـم . شود می در نتیجه همۀ افـراد و گروهه
، بـرای "اپـوز یسـیون. "شوند کنند، با یک نگاه قضاوت می فعالیت می

روشــهای مبــارزه و  اینکــه چــرا رژیــم جمهــوری اســالمی بایــد بــرود و
ولی با کمال تاسف، . های فراوانی دارند ها و گفته براندازی آن، نوشته

گفتمان غالب در بعضی از این افراد و گروهها، همان محتـوای رژیـم 
جمهوری اسالمی را دارد و روش و به تبع آن، هدف، در ایـن خالصـه 

ـای  می ـاکم را براندازنـد و خـود بـه ج آن گردد که چگونه، قـدرت ح
بنشینند و سپس برای بقای والیت خود بر مردم و ادامۀ تکیۀ خـود بـر 

ولــی هنگــامی کــه الزم . اریکــۀ قــدرت، از هــر روشــی فروگــذار نکننــد
ـا رژیـم والیـت  ـا چـه تمـایزاتی ب میشود که بگویند نظام پیشـنهادی آنه
ـا،  فقیه دارد، و یا اینکه اظهار کنند که اگر آنها و تشکیالت و گـروه آنه

را برانداختند و خود به جایش نشستند، چه خواهند کـرد و چـه رژیم 
  . توان دریافت هائی دارند، اکثرا شفافیت الزم را نمی برنامه

ولـی اگـر . این غفلت رایج است که قدرت، انواع و اقسام فراوان دارد
اصالت به قدرت داده شود، اگر قدرت پرستش و رسیدن به آن هـدف 

درت حاکم، قدرتی با همان محتوا، ولی گردد، در صورت براندازی ق
ای دیگــر بــه  کنــد و همــان آش در کاســه در صــورتی دیگــر، تظــاهر می

هدف قرار دادن و پرستش قدرت، این بتِ . شود خورد مردم داده می
گـردد،  وقتـی قـدرت، هـدف می. آورد عیار را هر لحظه به رنگی در می

. گــردد ت میها و روشــهای برگزیــده نیــز از همــان جــنس قــدر وســیله
هدف و وسیله، پیوسته بر یکدیگر اثرگـذار بـوده و همیشـه یکـدیگر را 

ـای عـدم حقوقمنـدی و عـدم اصـول حرام. کنند تبیین می مندی، و  ه
ها در اخالق سیاسـی، حـالل، و در روش سیاسـی، حلّـالِ  بر زدن میان

ـالی . شود اختالفات، و باب روز می مردم به این احزاب و گروههـا، اقب
کــم  در اعضــاء و هــواداران اینگونــه تشــکیالت، کم. نمیدهنــدنشــان 

، به قدرت برسـد، بعـد "اپوزیسیون"اگر هم این . شود ریزش دیده می
ـالها در برانـدازی آن تـالش  از مدتی خودش همان سیسـتمی را کـه س

کرد را، با شکلی دیگر ولی با همان محتوا، و چه بسا بمراتب بـدتر،  می
. ، شــاهد ایــن مــدعا اســت۱۳۵۷انقــالب تجربــۀ . کنــد بازســازی می

ـاندند  ـای رژیـم پهلـوی نش نیروهای اسالمی و خمینی، رژیمی را بـه ج
که در انتقادهائی که خود آنها قبل از انقالب از شاه داشتند، از زنـدان 
و شکنجه و خشونت و رواج آسیبهای اجتماعی و فقر و اقتصاد ویـران 

ــه .... د آزادیهــاو وابســتگی و عــدم اســتقالل و تحدیــد و تهدیــ از او ب
ـای . مراتب بـدتر کردنـد ـا سـراب " اپوزیسـیون چـپ"گروهه هـم، ب

ـاد و  ـاد بـه اصـل تض ـا اعتق ـا امپریالیسـم، و ب " تـز آنتی"و " تـز"مبارزه ب
ها، در تخریب نیروهای مردمساالر، گوی سـبقت را از رژیـم  تراشیدن

پهلــوی و شــاه ربودنــد و در تثبیــت رژیــم جمهــوری اســالمی، نقشــی 
ـاد . کلیدی بازی کردند آن دسته از افراد و گروههائی که شـهامت انتق

ـان اندیشـۀ خـود،  از خود و گروه خود را داشته و توانا شدند که در بنی
در رابطه با اصالت قدرت، تجدید نظر بنمایند، امروزه توسـط مـردم، 

اند و بــا اقبــال  از گــود مبــارزات مردمســاالری، بیــرون انداختــه نشــده
اند در کنــار مــردم، در تــالش بــرای آزادی و اســتقالل  انســتهمــردم، تو

  . میهن، نقش داشته باشند
گوینـد، دشـمنِ دشـمن  شنویم که می تکرار این کلیشۀ ناروا را بسیار می

ـاتی بایـد پیوسـته ! من، دوست من است به ایـن نکتـۀ بـس مهـم و حی
کـه دشـمن والیـت فقیـه اسـت، " اپوزیسـیونی"توجه داشت که، هـر 

افراد و احزاب و تشکیالتی هـم کـه . اً دوست مردمساالری نیستالزام
خود را فقط در تقابل با جمهوری اسالمی و برانـدازی رژیـم، تعریـف 

دهنـد نیـز،  را سر می" امروز فقط اتحاد"کنند، و مثال شعار ناشفاف  می
ـار حمایــت داشــته باشــند مــردم، در مطالبــۀ . نبایــد از مــردم انتظـ

خواهند بدانند که افـراد و گروههـایی کـه  می گوئی، به درستی شفاف
ـانی هسـتند و بن زیر این چتر قـرار می ـان  گیرنـد، چـه کس مایـۀ تفکرش

گیرنـد، از  چیست؟ گروههای ناهمگونی که در زیـر ایـن چتـر قـرار می
ـا هـم در  همان ابتدای کار، برای دستیابی به برتری و قدرت بیشـتر، ب

کاهنـده، تـوان و نیـروی خـود و  های گیرند و در تقابل رقابت قرار می
ـار می . برنـد بقیه را به زور و قدرت و تخریب مبدل، و بر علیه هم بـه ک
ها، البتـه  در صورت براندازی و جانشین قدرت فعلی شدن، این تقابل

. شوند ایم، منجر می به خشونتهائی از انواعی که در سه دهۀ اخیر دیده
ـا بـی تن مـردم در ایـن معادلـه، ارزش دانسـ با اصیل دانستن قدرت و ب

حــاکم مقتــدر، بــرای در دســت نگــاه داشــتن قــدرت، انــواع و اقســام 
خشونت و خفقان و سرکوب را، به عنوان سکۀ رایج، ضرب و در تمام 

هر رژیم قدرتمداری که توانا نیست مشـروعیت . کند مملکت خرج می
های مردمـی، مجبـور  خود را از مردم کسب کند، بعلـت نداشـتن پایـه

که به قدرت خارجی رجوع کند و به آن تکیه داشته باشد و یا بـه  است
. هر شکلی که شده، عامل خارجی را در امـور مملکتـی، دخالـت دهـد

ـا نیســت  ـا گــروه سیاســی قدرتمــداری هــم کــه توانـ هــر شــخص و یـ
ــه ــد، بعلــت نداشــتن پای های  مشــروعیت خــود را از مــردم کســب کن

ـارجی رجـو ع کنـد و بـه آن تکیـه مردمی، مجبور است که به قدرت خ
داشــته باشــد و یــا بــه هــر شــکلی کــه شــده، عامــل خــارجی را در امــور 

  . مملکتی، دخالت دهد
که در تعریـف خـود و در تبیـین اندیشـۀ خـود ناشـفاف " اپوزیسیونی"

ـا می : شـعارهائی از قبیـل. کنـد است، در دل مردم ترس از آینـده را الق
ـات، جهـت انتخـاب مجـدد بـین " ـا " بـد و بـدترشرکت در انتخاب و ی
ـام" ـا " بازگشت بـه دوران طالئـی ام ـانون "و ی ـازل ق اجـرای بـدون تن

، ناشـفاف اسـت، گنـگ "اصالحات و اسـتحاله از درون"و یا " اساسی
ـال  است، دلسرد کننده است،  و در نهایـت بـه گیجـی و سـردی و انفع

ـالی کـه در عمـل، جنـبش خـود . شود مردم، منتهی می دلسردی و انفع
را از جوشـش انـداخت و مـردم را خانـه نشـین  ۱۳۸۸جوش خـرداد 

آنهــا کــه هنــوز هــم نســخۀ مــدارا و مماشــات بــا رژیــم را از روی . کــرد
ـا کـه اصـالحات را بـه  برای مـردم می" مصلحت اندیشی" پیچنـد، آنه

ـا  صالح مردم می دانند، به خود این زحمت را بدهند که برای مـردم ب
ـایش  ایـن سیاسـت در عـرض روشنی و شفافیت توضیح دهند کـه آزم

ای را داشته است و آیا فقط یک مثال، فقط یک  سی سال، چه کارنامه
تـوان یافـت، و پرسـیده شـود کـه  مثال، از موفقیت این سیاسـت را می

اصالً کدام قسمت از رژیم  والیت مطلقه قابل اصالح است؟ با سعی و 
ـال اصـالحاتی در آن، و ـا  تالش سی سالۀ آنها برای حفظ نظام و اعم ب

در دست داشتن شاخۀ مجریه و مقننـه، چـه بهبـودی در وضـع مـردم 
ـا اسـتفادۀ  دیده شده است؟ با تحقیر مردم تا به حـد یـک وسـیله، و ب

و بدین وسیله به رژیـم " داغ کردن تنور انتخابات"ابزاری از مردم در 
جمهــوری اســالمی، مشــروعیت دادن، و بــا زنــدانی کــردن مــردم در 

ـا در "نتخاب بین بد و بدترا"زندان و سیاه چال  ، آیا وضـع مملکـت م
ـا محصـور  عرض این سی سال، ذره ای بهتر شده اسـت؟ و آیـا اینکـه ب

بـین بـد و بـدتر " انتخاب"  زندان خودساختۀکردن خود و مردم در 
در ایــن ســه دهــه، همیشــه بــدتر از هــر دو، و ســپس بــاز بــدتر از آنهــا، 

  سرنوشت مردم نگشته است؟
ـانند و خیـزش را بـه  هائی که مردم را از جنبش میاز افراد و گروه ترس

آیا این حضرات کـه بـه خـود . کشند، چند سوال وارد است انفعال می
دهند مردم را از احقاق حقوق حقۀ خویش بر حـذر دارنـد،  اجازه می

ـار رژیـم  و بدین ترتیب؛ خواسته و عمداً و یا ناخواسـته و سـهواً، همک
انـد، بـه ایـن دلیـل  ۀ رژیـم کمـک کردهشده و به بقای بیش از سی سال

است که صد در صد مطمئن هستند که اگـر رژیـم بـرود، بـدون هـیچ 
شــکی وضــع حتمــا بــدتر خواهــد شــد؟ آیــا ایــن پیشــگوئی؛ و یــا بهتــر 

ـازه  بگوئیم، این غیب گوئی؛ دلیل کافی و خوبی است که بـه خـود اج
ـات رفتن رژیـ(و بدتر ) ماندن رژیم(دهیم مردم را در زندان بد  م و تبع

ـا نیاموختـه ) حدسی آنها نگاه داشت؟ آیا تجربۀ ایـن سـه دهـه بـه آنه
است که با انفعال، خود و مردم را در زندان جبـر بـد و بـدتر محصـور 
کردن، همیشه به بدتر از هر دوی آنها انجامیده است، و باز این وضع 

در  ساز باز هم بدتر از آنـرا فـراهم کـرده اسـت؟ آیـا بدتر از قبل، زمینه
ـارت، آنقـدر  دنیا هیچگونه خوبی وجود ندارد؟ آیا بیماری عقـدۀ حق
شدید شده اسـت کـه خـود و فرزنـدان خـود را حتـی شایسـته و الیـق 

دانیم؟ آیا اگر حتی توان انتخاب بـین خـوب و خـوبتر را  خوبی، نمی
، در بـدها با دست خـودبه مخیلۀ خود راه ندهیم، سرنوشت خود را، 

ایم؟ آیا دیگر برای کسی حتی شکی باقیست که  دهو بدترها زندانی نکر
ـا شـرکت کـردن ! با دعوت ولی مطلقۀ فقیه را لبیک گفتن و مجـددا ب

آمیز، به رژیم مشروعیت بخشیدن، و با  تقلبی و توهین" انتخابات"در 
ـان از امـــروز  ـان فردایمــ ـادن، بـــدی حاکمــ ـال و از جنـــبش افتــ انفعــ

دیگر شکی مانده اسـت کـه  نژادهایمان بدتر نخواهد بود؟ آیا احمدی
  با هرگونه ماندنِ رژیم والیت مطلقه، وضع حتما بدتر خواهد شد؟

برای استقرار و استمرار مردمساالری، راهی به جز گـذار از جمهـوری 
اما اگر هدف، برانداختن . اسالمی و سرنگونی کامل آن، نمانده است

ـا هـر  رژیم استبدادی، و خود جانشین آن شدن، و رسیدن به قدرت، ب
ـاه در آن  ـان رژیـم ش وسیله و به هر قیمتی باشد، درسـت ماننـد مخالف
ـــان، کشـــتی  ـــن زم ـــدگان جمهـــوری اســـالمی در ای ـان و گردانن زمــ

ـاره چنـد نسـل ایرانـی را در  با سـکّان قدرت" اپوزیسیون" پرسـتی، دوب
ـاب  دریای پر تالطم استبداد و خفقان و خشـونت و تخریـب، در غرق

ـاعی ــر و آســیبهای اجتمـ ــه ســاحل امــن فق ــرد، و ب ــه خواهــد ک ، نفل
  .مردمساالری، نخواهد رساند

در نزد هر فرد و یا هر گروهی، هر چه اعتقاد به قدرت، بیشتر، و ههـر 
ـان  چه التزام به مشروعیت از جانب مردم، کمتـر بـوده اسـت، بـه هم
ـال زور و خشـونت و  ـا گـروه، بـه اعم نسبت، میزان نیاز آن شـخص و ی

ایــدئولژیهایی کــه هــر کــدام بــه نــوعی . گــردد تــر می تخریــب، افزون
انــد، همــه امتحــان مــردود خــود را  باورمنــد بــه اصــالت قــدرت بوده

ـاور بـه . اند و مردم اکثرا به آنها اقبالی ندارند داده دکان ایدئولژیها با ب
ـا  دینـی، ملـی، علمـی، مدرنیتـه، جهـانی  پوشـشاصالت قدرت، ولی ب

ـای عمـومی مسـتقل و آزاد و  رسـانه. از مشتری خالی اسـت... شدن، ه
تر کــرده  مردمــی، درک اهمیــت مشــروعیت داشــتن از مــردم را آســان

ورود در معادالت قدرت و کنش در توازن قـوا، همیشـه مـردم و . است
ـاه قـدرتی جدیـد، هدیـه  حقوق بشر را، چون گوشت قربـانی، بـه درگ

  .کرده است
داشته است، موازنۀ عدمی که از ایران قدیم، در فرهنگ ایرانی وجود 

هـر چـه . آفـرین اسـت در هستۀ اندیشۀ جنـبش و سرنوشـت آن، نقش
روابط اشخاص و گروهها، کمتر براسـاس تـوازن قـوا تنظـیم شـود، از 

ـازدهی آن هسـته و  میزان تقابل های کاهنده، کاسته شده و بر میـزان ب
ـال متقابـل هسـتند، افـزون  ـاس اِکم جبهه، به علت روابطی که بـر اس

  .گردد می
ـا  ها و سلیقه وجه به تنوع افکار و عقیدهبا ت ـاهی حتـی، ب ـاید گ ها، و ش

ها، افراد و  اعتمادی ها، و بی توجه به امکان وجود تردیدها، سوء ظن
گروههای سیاسی، اگر بـه اصـل اسـتقالل و آزادی و عـدم هژمـونی و 
سایر اصول جبهۀ مردمساالر معتقد باشند، الزاماً مجبور نیسـتند کـه از 

ا، بــه تشــکیل یــک گــروه یــا حــزب و یــا تشــکیالت واحــد همــان ابتــد
  . بپردازند

ـاور بـه اصـول  ها و تشکیالت مختلف می اشخاص و گروه ـا ب تواننـد، ب
. های خودجـوش مردمـی بزننـد مردمساالری، دست به تشکیل هسته

ای حقوقمنـد،  نتیجۀ عمل این جنبش خودجوش، در عملکرد جبهـه
ـا کـنش در  لیت در ایـن هسـتهمردم ایران با فعا. گردد متبلور می ها، و ب

ای حقوقمدار، با همکاریهای مستقیم و غیرمستقیم، و نیز حتـی  جبهه
ـا و همکاری با کنش ـای دورا دور خـود، می ه ـاز و مفیـد  ه توانـد کارس
و بدین ترتیب، و با روش تبادل آراء و بحث آزاد، و با التـزام بـه . باشد

همســازی و همســوئی  حقوقمنــدی و ارج نهــادن بــه اخــالق سیاســی،
ــرای  ــد، و ب ــز  برپــائیبجوین ـا اســتفاده از  پویــائیو نی مردمســاالری، بـ

  . ساالرانه، همکاری و تالش کنند های مردم روش
  

های حقوقمـدار تشـکیل  مشخصات جبهـۀ مردمسـاالر و هسـته
  دهندۀ آن

  
  : هدف- ۱
  

  . حاکمیت مردم
ـادش گسـت رده و بایسته است که هدف، هرچـه فراگیرتـر باشـد و و ابع

اگـر هـدف اصـلی، . تعداد زیادتری از ملت ایران، در آن دخیل باشند
ــر آن(رد والیــت انحصــاری و مطلقــه  ــه و غی ــذیرش والیــت ) فقی و پ

ـا خیـل  جمهور مردم گرفته شـود، در ایـن صـورت می تـوان براحتـی ب
ضروری و . ای مشابه پیدا کرد عظیمی از مردم، بیانی مشترک و مطالبه

ه دائماً به خود و به دیگـران گوشـزد کنـیم، کـه بـه بلکه حیاتی است ک
عنوان هدف، این حاکمیت مردم است که بـرای تحقـق آن، مشـغول 

  تالش و جنبش 
ـارزه هســتیم هــای مکــررِ حاکمیــتِ مــردم بــه عنــوان  بــا یادآوری. و مب
ـار می هدف، وسیله ـائی کـه بک رونـد، و پیشـنهادهائی کـه  ها و راهبرده

ــت  داده می ــوند، از راس ـارج  ش ــداری، خـ ـاالری و حقوقم راه مردمسـ
ـا . انجامنـد ، نمی شـکنی شوند و بـه اسـتبداد و حقوق نمی حتـی اگـر، ب
ها، چهرۀ کریه قدرتمداری، با  زدن ها و یا شاید خودگول فریبی مردم

ــۀ بشردوســتدارانه"، "محــدود"، "مــوقتی: "مفــاهیمی چــون ، "حمل
توانـد  آرایش شود، این ایدئولوژی هرگـز نمی... ،" دیکتاتوری صالح"

سرنوشت بهتری از جمهـوری اسـالمی را بـرای کشـور، در پـی داشـته 
ـارهباشد و در نهایت، ما والیت فقیه را برداشـته،  ـا  دوب ، دسـت خـودب

  .ایم به جایش گذاشته والیتی با اسمی دیگر را،
  

  ۱۴در صفحه
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اتی جهت استقرار و ضرورتی تاریخی و حی
  استمرار مردمساالری،

  
. قدرت متمرکزی، تمرکز بیشتر و افزودن به ابعاد خود استالزمۀ هر 

ــــدرت، افزون ــــت ق ـاده طبیع ـــ ــــی و زی ــــت،  طلب خواهی و در نهای
  .خواهی و توتالیتاریسم است تمامت

ـا  دیدیم که بنا بر مدارک منتشره در ویکیلـیکس، عـده ای، در تعامـل ب
انـد  قدرت خارجی، به مجاری خبرگیری دولت امریکا، مخفیانه گفته

ـای خامنـهک ـا آق ای مخالفنـد، ولـی چـون در حـذف والیـت فقیـه  ه ب
ناتوانند، مایلند که برای محدود کردن اختیارات او، مـثال اصـالح آن 

بینیم کـه ایـن  می. به شکل شورائی و یا انتخابی، پشتیبانی داشته باشند
محلی برای تعامل با مردم را حتی در مخیلۀ خـود " مخالفین"عده از 

ـا، فقـط و  نیز نتوانسته ـاد بـه قـدرتِ آنه اند راه بدهنـد، و در ذهـن معت
ـارجی، اسـت کـه خطـور  فقط، تعامل با قدرت، چـه داخلـی و چـه خ

باید این سوال را پرسید که چگونـه " مخالفین"از این عده از . کند می
ـارجی را محرم ـا، قـدرت خ تـر از مـردم ایـران میداننـد و  است کـه آنه

ـا  هدف خود را و نیز محل عمل خود را، که همانا رسیدن بـه قـدرت ب
ـان  توجیه هر وسیله ـا مـردم ایـران در می ای است، در شفافیت تمام، ب

ـالفین"گذارند؟ با اعتیاد به قدرت، این عـده از  نمی ، راه حـل را، "مخ
ـا تشـبث بـه هـر وسـیله فقط رسیدن به قدرت می . ای دانند و آن هـم ب

ـالت قـدرت اسـت، تن ذهنی که بن ـا وقتـی بـه فکـر مایۀ تفکرش، اص ه
ـا  افتند که الزم می مردم می بیند از مردم استفادۀ ابـزاری بنمایـد و تنه

ـان مـردم، بـرای  رانند که الزم می وقتی سخنی از مردم می بیند از نردب
البته برای این عده . رساندن خود و گروه خود به قدرت، سود جویند

ـان ، هرچه میزان اعتیاد به قـدرت بیشـتر باشـ"مخالفین"از  د، بـه هم
شود، و باز به همان نسبت، میـزان  نسبت، فهم این مفاهیم مشکلتر می

ـا از  ـا در مخاطـب قـرار دادن مـردم و نیـز میـزان تعامـل آنه تالش آنه
  . گردد طریق مردم، ناچیزتر می

 
  :محل عمل - ۲
  

  .خارج از معادالت قدرت
  : خارج از حیطۀ قدرت داخلی - الف
ای از  داخلی، در عمل، جانشینی مهـرهگری با نمادهای قدرت  معامله

ای مشابه و در ظاهر متفاوت را، به همـراه  جمهوری اسالمی را با مهره
ـائی  ـائی و پوی خواهد داشـت و در فـراهم نمـودن وسـایل و لـوازم برپ

  . کند مردمساالری، وقفه و خلل ایجاد می
ـا چنـد  پشتیبانی از یک یا چند گروه از قدرت داخلی، در مقابل یـک ی

روه دیگر، در عمل با دست خود، خود را اسباب بازی رقابت قدرت گ
در درون رژیم کردن است و دوباره خود و نسل خود و نسلهائی دیگـر 

مــردم را، . را، قربــانی خشــونت معــادالت قدرتمــداران کــردن اســت
کردن، و بی محابا، بـرای " فشار از پائین"تحقیر نمودن و آنها را آلت 

مرکــز ثقــل تجــاوز و جنایــت و فســاد و " چیتــدارکات"خــود تــوهین 
ترین عـواملی اسـت کـه  خیانت شـدن را روا داشـتن، یکـی از کلیـدی

ـا "...اینکه گفته شـود کـه . مملکت را به وضعیت فعلی کشانده است م
به شرط آزادی احزاب و مطبوعات و انتخابات، حاضریم در سیاسـت 

بـه ایـن اسـت کـه  اعتـراف..." بمانیم و نامزد و کاندیدا، معرفی کنـیم
ـارج از محـدودۀ  ـاید بشـود در خ توانائی اینکه حتی تصور کردن که ش

ـامال هویـدا اسـت کـه . بینند رژیم فعالیتی بکنند را در خود نمی البته ک
بــه دالیــل و بــا توجیهــات مختلــف، خواســتار " مخــالفین"بعضــی از 

ـا، حتـی صـریحاً  حفظ نظام جمهوری اسالمی هسـتند و بعضـی از آنه
ـان میاین اع ـای . آورنـد تراف را بـه زب بعضـی از اینهـا، بـه علـت باوره

ترسانند، که این رژیم بد اسـت، ولـی اگـر  ترسند و می عمیق دینی، می
ـاس دیـن از پایـه و بـن، مضـمحل  این رژیم برود، اسـالم مـی رود و اس

ـام می. شود می ای  کوشـند، عـده از این عده از کسانی که در حفـظ نظ
ای دیگـر،  عـده". تنازل قانون اساسی هسـتنداجرای بدون "خواهان 

ـا " جمهـوری اسـالمی"تغییر قانون اساسی  ـابی کـردن و ی بـرای انتخ
ـارات آن، را  شــورائی کــردن والیــت فقیـــه و محــدود کــردن اختیــ

نـویس  بازگشت به پیش"ای هم برای حفظ این نظام  عده. میخواهند
ـا کشـ. ، را در نظر دارند"قانون اساسی خطـوط "یدن ولی اینها همـه ب

گرفتـه شـود، " جمهـوری"از " اسالمی"خواهند صفت  ، نمی"قرمزی
. که در نهایت به ادامۀ استبداد و نقض حقـوق بشـر خواهـد انجامیـد

دیـن متعلـق . راه حل، آزاد کردن دین و عقیده از زندان قدرت است
ـائی نیسـت ـانون . به انسان است، عقیده اسـت، و آنـرا در دولـت، ج ق

ـان و عقایـد، خنثـی اساسی و به تبع  آن دولت، باید نسبت بـه همـۀ ادی
ـا  هســته. باشــند ـاالر و حقوقمنــد، بایســته اســت کــه بـ های مردمسـ

فعالیتهــای خــود در اســتقرار و اســتمرار دموکراســی، در تهیــۀ قــانون 
اساسی تدوین شده بر حقوق بشر بکوشند و با حضور مـداوم خـود در 

  . گه دارندصحنه، دولت را در چهارچوب قانون اساسی، ن
، خودجــوش بــود و علیــرغم ترســاندن ۱۳۸۸جنــبش مــردم در ســال 

، و تشویق مـردم بـه خانـه نشـینی و انفعـال، "انقالب"مردم از عواقب 
این اشتراک وسـیع، . میزان مشارکت مردم، ابعادی بس وسیع داشت

ــه تشــویش و ضــعف و  ــی موفــق شــد کــه ب ــود، ول گرچــه زودگــذر ب
ــه  درهم ــز ب ــم، و نی ــزایش ریختگــی رژی ـادن و اف ــرون افتـ ــرده بی از پ

ـا علـم بـه اینکـه . برخوردهای درونی نظام والیت مطلقه، بیانجامـد ب
انـد،  تر شـدن رژیـم، خـود مـردم بوده ترین علل ضـعیف یکی از اصلی

حال روا نیست که بجای ترساندن مردم، آنها را تشویق بـه جوشـش و 
را بـه خـود و  های هموطنان ترغیب به جنبش کنیم، و اینگونه توانائی

  به دیگران، یادآور شویم؟
برای انتخاب محل عمل و مبارزه و جنبش، الزم است کـه بـه جبـری 

ـارزه  حیطـۀ  که قدرتمداران معین می کننـد، تـن در نـداد و میـدان مب
ای  در قلمرو رژیـم و در محـدوده. عمل را، خود ابتکار و انتخاب کرد

پرهیز،  ، نیروهای خشونتکند، اگر به مصاف او برویم که او تعیین می

تواننــد از جــنس ســفاکان رژیــم بگردنــد و در آن مکــان و زمــان،  نمی
  . دستیابی به نتیجۀ مطلوب، بعید است

شـوند، بایـد  بُرند و جدا می افرادی از رژیم که از جمهوری اسالمی می
مطمئن شوند که میتوانند به آغوش ملت بازگردند، و ضـروری اسـت 

قوقمند، در احقاق حقوق حتی این افراد هـم های مردمی ح که هسته
بکوشــند و شــرایط ایــن بازگشــت را، فــراهم و هرچــه بیشــتر تســهیل 

ـادر اداری و دولتـی  هسته. نمایند های مردمساالر و حقوقمند، که از ک
شـوند، بایـد احسـاس  و نیز قوای نظامی و امنیتی و انتظامی تشکیل می

خـود و فرزنـدان خـود، بـه ای بهتـر بـرای  امنیت کرده و بـرای آینـده
  : خارج از حیطۀ قدرت خارجی - ب  . جبهۀ مردمساالر ملحق شوند

گری با نمادهای قدرت خارجی، در عمل جانشـینی جمهـوری  معامله
اســالمی را بــا قــدرتی مشــابه، بــه همــراه خواهــد داشــت، و در فــراهم 
ـاالری، وقفـه و خلـل  ـائی مردمس ـائی و پوی نمودن وسـایل و لـوازم برپ

  .کند می ایجاد
گری وابســتگی، گفتــه شــد کــه در منــافع ملــی بایــد مخــرج  در مشــاطه

ـا  ـارجی و بـرای سـرنگونی رژیـم، از آنه ـا قـدرت خ مشترکی پیدا کرد ب
ـاس روابـط سـلطه ولی هرگاه هر رابطه. کمک خواست گر و  ای بر اس

زیر سلطه باشد، این تعامـل هیچوقـت نمیتوانـد منصـفانه باشـد و در 
ـام  ع دولـت سـلطهعمل همیشه، بـه نفـ ـاالری تم گر و بـه ضـرر مردمس

  .میشود
خواســت جبهــۀ مردمســاالر از قــدرت خــارجی اینســت کــه در امــور 

های حقوقمنـد اینسـت کـه  خواسـت هسـته. مملکت ما دخالت نکند
دولتها، بجای اعمال خشونت و زور برای بدست آوردن هرچه بیشـتر 

" حقـوق بشـر"و " حقـوق ملـی"، به احقاق هرچه بیشتر "منافع ملی"
ــدار و گفتــار دولتمــردان و سیاســتمداران، لفــظ  . بپردازنــد اگــر از پن

برداشته  شود و ایشان به جای آن، در کردار خود، از مفهـوم " منافع"
استفاده کنند، و صد البته آنکه نه فقط حقوق یک گروه " حقوق بشر"

ـاد بشـرو یا یک ملت خاص،  ـام آح ها  گذاری ، سیاسـتبلکه حقوق تم
اگر واقعاً، دولتهای خارجی بـرای . سازد عمل، دنیای دیگری را میدر 

ـال در امـور مملکـت  خود قدرتی قائلند، این قدرت را در بی طرفی فع
های حقوقمنـد تشـکیل  ما بکار برند و درک اینکه محل فعالیت هسته

بایســت کــه در خــارج از قلمــرو قــدرت  دهنــدۀ جبهــۀ مردمســاالر می
طلبد به تاریخ  است و فقط نگاهی کوتاه می خارجی باشد، بسیار ساده

معاصر سیاسی ایران، و نیاز زیادی بـه تفسـیر موازنـۀ عـدمی و تفصـیل 
  .  مایۀ تعقل، ندارد بیان آزادی، به مثابه بن

  
  :ابتکار عمل و پُرکاری و حضور- ۳
  

حضور در همۀ مکانها و در همۀ زمانها، عدم انفعال و اجتناب از بـروز 
  .پر کردن همۀ خالءهای موجودهرگونه خالء و 

ـالفین را در   از روشهای تحلیل بَرَندۀ قـدرت، یکـی ایـن اسـت کـه مخ
ـار وی را بـه  العمل شـدن قـرار می موقعیت عکس دهـد و نیـروی ابتک

ـالفین را در واکـنش . کشاند ضعف می ـای مخ قدرت، به تـدریج نیروه
و چـه دارد و در سیر تسلسلی بـی فایـده  شدن با خود، مشغول نگه می
کوشد کـه اسـتفاده از  کشد و پیوسته می بسا مضر، به رکود و سکون می

ـا ایـن روش، . روشهای خود را به عنوان واکنش، به آنها تحمیل کنـد ب
ـال و مصـلحت سـکون، و نیـز تکفیـر جنـبش و مـذمت  دعوت به انفع

به گـوش مـردم " مخالفین"جوشش را، از دهان و از قلم این دسته از 
افتـد  البته پر واضح اسـت کـه بسـیار مـوثرتر از آن می رساند که این می

ـان کـالم را  ای در خطبه که مثالً آقای خامنه های نماز جمعه، عیناً هم
ـاب کنـد و بـدین شـکل اسـت کـه در چنـد دهـۀ اخیـر . به مـردم خط

در عمل، در جهت حفـظ " اپوزیسیون"ایم که چگونه گروهی از  دیده
ـارزه جهـت . برداشـته اسـتنظام والیت انحصاری و مطلقه، قدم  مب

استقرار و استمرار مردمساالری، و در راه پیوسـته حقوقمـدارتر شـدن 
تواند بسته و محدود باشد و یا به گروهی خاص و یا زمانی  جامعه، نمی

ایرانیان که در تمام مملکـت و . خاص و یا مکانی خاص، منحصر شود
ـا، پراکنـده شـده ـا  در تمام دنی ـال شـدن در اند، بایسـته اسـت کـه ب فع

ـار و خالقیـت  هسته ـام نیـروی ابتک های مردمساالر، و با بکار بردن تم
بقای بـیش از سـه دهـۀ رژیـم . خویش، تمام توان خود را بکار اندازند

ــودن توانــائی در حقوقمنــدی و  ــه علــت نب ــه ب جمهــوری اســالمی، ن
مردمساالری، بلکه به علت به این روش عمل نکردن، و در نتیجه، بـه 

بدین ترتیب، قوای سـرکوبگر . ها است کار نبردن این توانائیعلت به 
و امکانــات آنــرا، کــه از هــر زاویــه بــه آنهــا نگریســته شــود، در مقابــل 

تر شدن و کـم اثرتـر  رنگ هستند، به کم بسیار ناچیزنیروهای مردمی، 
. اثـری، بکشـانند شدن تدریجی، و در نهایت، به تحلیل و تجزیه و بی

ـای مختلـف و بیشـمار در طی سه دهۀ اخیر، ر ژیم، با تصـرف قلمروه
تمام مملکت، و نیز در خارج از ایران، توانسته است در جهت هر چـه 

تصــرف ایــن . شــدن والیــت انحصــاریش، پیشــروی کنــد" تر مطلقــه"
ــوده اســت کــه نیروهــای  ـا بــا ایــن دلیــل ب قلمروهــا، مســتقیماً و تنهـ

در نتیجـه، خـالء پیـدا اند و  مردمساالر، از آن موقعیتها استفاده نکرده
البته این تصـرف هنـوز . اند های رژیم به راحتی پر کرده شده را، مهره

ــت، و محــدود می ــه نیس ــته مطلق ــه هس ــائی ک ــه قلمروه ــود ب های  ش
  . اند مردمساالر حضور و فعالیت الزم را نداشته

تواننــد همیشــه  قــوای ســرکوبگر، در همــۀ ایــران و در همــۀ دنیــا، نمی
ـام قـدرت فعلـی حتـی . حاضر باشـند ـام قـوای سـرکوبگر و تم اگـر تم

ــورتیکه  ــیم، در ص ــرض کن ــر ف ــد براب ــم چن ــالمی را ه ــوری اس جمه
ـا تفکـر و  هسته های مردمساالر، اعتماد به نفس بایسته را بکار برند، و ب

ای، در  تبادل نظر و ابتکار، در هر کوی و برزنی، در هر شرکت و اداره
ای، در هـر شـهر و   ه و مدرسـههر کارخانه و کارگاهی، در هـر دانشـکد

ـاره ای، بـه هـر  روستائی، و در خارج از ایران، در هر شـهر و کشـور و ق
تواننــد ابـراز وجـود کننــد، رژیـم جمهـوری اســالمی را،  شـکلی کـه می

  چگونه این قدرت باشد که با آن مقابله کند؟
  
  :عدم هژمونی - ۴
  

ـات مسـاوی، تسـهیل اجتناب از برتری شـکوفائی  مداری، مطالبۀ امکان

  . های مردمساالر های همۀ هسته ابتکارات و توانائی
جـوئی خـود و گـروه خـود  هرچه تمایل هر فـرد و گروهـی، در برتری

ـارزه و  بیشتر باشد، تمایل آن فرد و گروه به انحصار قدرت، در زمان مب
بــه همــان . در دوران گــذار و بعــد از بــه قــدرت رســیدن، بیشــتر اســت

ـا نسبت، آن فرد و گروه د ـال زیـادتری، و ب ـا احتم ر موقعیت قـدرت، ب
ـان خمینـی و خامنـه ـال آقای ای و رفسـنجانی و  شدت بیشتری مثـل امث

ـاز بـه . عمـل خواهـد کـرد.... نژاد و الجوردی و خلخالی احمدی و ب
ـالیتر،  همان نسبت آن فرد و گروه، در برپائی نظامی تمامت خواه و توت
، نیروهــای محرکــۀ و برقــراری والیــت انحصــاری و مطلقــۀ دیگــری

  . مملکت را به هدر خواهند رساند
شود، و نه به علل ارثی و میراثی، و نـه بـه  مشروعیت، از مردم کسب می

علت عِده و عُدۀ یک شخص و یا  گروه، و یا بعلت موقعیـت مـذهبی 
ادعای مشـروعیت از . و یا دینی و یا عقیدتی یک شخص و یا یک گروه

ــ ــردود اس ــب، م ـالم غی ــۀ  ت و نمیخــدا و از عـ ـانی در جبه ــد مکـ توان
  .مردمساالری داشته باشد

  :روش - ۵  
  
  .زدائی پایمردی در احقاق حقوق، شکوفائی ابتکارات خشونت  

با توجه به تجربۀ تاریخ سیاسی معاصر ایـران، بـه خصـوص سـه دهـۀ 
ـان امـروز، بخصـوص خاورمیانـه و  اخیر، با توجه به واقعیت های جه

ـا توجـه  بـ ـایج  خشـونتشمال افریقـا، و ب مداری و بسـط  ه  تجربـۀ نت
خشونت در دنیای امـروز، بایسـته اسـت کـه از روشـهائی کـه بـه نقـض 

  .دهند، اجتناب نمود حقوق و خشونت و تخریب اولویت می
  :آمیز انواع روشهای خشونت  
  

  :خشونت فیزیکی از درون نظام
کودتــا، بــه عنــوان یــک روش قهرآمیــز بــرای بدســت آوردن و بــازپس 

شـود کـه  افتـد و موفـق می والیت جمهور مردم، وقتی موثر میگرفتن 
هدفش این نباشد که رژیم را براندازد و خود و گروه خود را جانشـین 

گروههــائی از قــوای نظــامی و انتظــامی و اطالعــاتی دولــت . آن کنــد
خواری بـه ایـن  خواری و رانت جمهوری اسالمی ایران، که برای ویژه

دغۀ وطن و هموطن را در دل دارند، و بـیش اند و  دغ لباس در نیامده
از این تاب تحمل به لجـن کشـیده شـدن اسـالم و بـه آتـش و خـون و 

های  فســاد کشــیده شــدن ایــران را ندارنــد، بــه عنــوان یکــی از هســته
ـاالری در ایـران، می تواننـد  حقوقمند برای استقرار و اسـتمرار مردمس

ازگشتن به آغوش ملـت، غیرت و آبرو و مشروعیت از دسته رفته را، با ب
ــران و اســالم اســت،  ــدۀ ای ــه برازن ــی ک ــد، و در ســاختن فردائ بازیابن

های دین خـود  ها و علی ای تاریخی خلق کنند، و نماد حسین حماسه
  . های مملکت خویش بگردند ها و رستم و آرشها و کاوه

  :خشونت فیزیکی از بیرون نظام
ـاموف: روشهای نظامی در مقابل رژیـم قدرتمـدار ق بـودن سـیاهکل، ن

ــوری اســالمی ــل جمه ــران و : روش مجاهــدین در مقاب در داخــل ای
... حمله از عراق بـه ایـران: کشتارهای خیابانی، و چه در خارج ایران

اعدامهای خیابانی و کشـتارهای : هائی شدند برای سرکوب همه بهانه
نفر، اعـالم شـدند  ۲۰۰۰، که از آنها اسامی فقط ۱۳۶۰وسیع در سال 

، و اوج کشـتار زنـدانیان در ۶۰ازی شد بـرای کشـتارهای دهـۀ و سرآغ
  . ۱۳۶۷سال 

  :انواع خشونتها در بیرون نظام
ـاهد انـواع و = خشونتهای غیر فیزیکی ـا تاسـف و دلسـردی، ش مردم ب

ـام فحاشـــی ـا و  ها، روشـــهای تخریبـــی و تهمـــت و بهتان اقســ زدنهــ
  در میان افراد و .... ها مالی ها و لجن گوئی دروغ

  
بعضی از ایـن اشـخاص و تشـکیالت، روی . اند های سیاسی بودهگروه

  . اند جمهوری اسالمی را، در این روشها، سفید کرده
ـام  = خشونتهای فیزیکی مردم با تاسف و دلسردی، شاهد انـواع و اقس

گروهــی و  کشــی و کشــت و کشــتارهای درون ها، اسلحه ضــرب و شــتم
هائی کـه  و شـکنجه های فیزیکی، و حتی زنـدان گروهی، و حذف میان

  بعضی افراد و گروههای سیاسی در مورد اعضاء خود 
  . اند اند، بوده و دیگران روا داشته

مردم کامالً محـقّ هسـتند کـه بپرسـند کـه ایـن افـراد و گروههـا، کـه 
داننـد کـه  هستند، و خود را مجاز می" اپوزیسیون"اکنون در موقعیت 

شور، و یا به بهانۀ به قـدرت اینگونه حقوق بشر را نقض کنند، اگر در ک
ای از کشور، به قـدرت برسـند، چـه بـر  رساندن قومی، حتی در منطقه

سر مردم ایران و حتی چه بر سر مردم همان قوم و هر قومی خواهنـد 
  . آورد؟

  :زدائی خشونت  
  

یادآوری مکرر به خـود کـه فرهنـگ ایرانـی، فرهنـگ دوسـتی، صـفا، 
ـاهدۀ . بـوده اسـتمهرورزی، دستگیری، محبـت، همکـاری،   ۳۰مش

ـایر  ـار رژیـم جمهـوری اسـالمی و س ـا از اعـوان و انص سال عکـس اینه
قدرتمداران، تمرینهای فـردی و جمعـی مـدام  و مـداوم، و ممارسـتی 

  . هرروزه و کوششی پیوسته میطلبد
زدائی و پرهیـز از خشـونت بـه عنـوان یـک  تالش پیوسته در خشـونت

ــراد اســت کــ ــۀ اف ــه روزۀ هم  اســتمراره اســتقرار و ســنت و روش هم
ـای جبهـۀ  هسته. مردمساالری را نهادینه میکند های مردمساالر و اعض

کنند و با سرمشـق  حقوقمدار، این تمرین روزمره را، از خود شروع می
های مختلــف و  شــدن، بقیــۀ مــردم را بــه تشــکیل هرچــه بیشــتر هســته

  . کنند متنوع حقوقمدار، تشویق می
نهــا را از کــنج ســیاهچالها، بــا مــذمت و بــرداری از خشــونتها و آ پرده

ـا، و بـه  ـاندن آنه ـان آوردن و ضـدارزش شناس نکوهش بـه دیـدۀ همگ
معــرض دیــد افکــار عمــومی ایــران و دنیــا آوردن، و امکــان مطالعــه و 
ـای آزاد و مســـتقل دانشـــگاهی،  ـا در محیطهــ تحقیـــق و بررســـی آنهــ

  نیازی است برای پیشگیری بازسازی آنها در شکل و  پیش
  ۱۵حهدر صف
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ضرورتی تاریخی و حیاتی جهت استقرار و 
  استمرار مردمساالری،

  
  . شمایلی دیگر بدست قدرتمداری دیگر

های مردمـی،  طلب، با فعالیـت و حضـور دائمـی در هسـته مردم حقوق
شدن، ذاتی بودن حقوق بشر، و همۀ حقـوق  مردمساالرتر پیوستهبرای 

زنند، و برای پیوسـته  و برای همۀ آحاد بشر را، متصل به خود نهیب می
. کنـد تر شدن آن در جامعه، آنرا به وجدان جمعـی، گوشـزد می نهادینه

از . کننـد بینش و روش را از قدرتمداری پاالیش، و به آزادگـی آرایـش می
پیدایش هر گونه تقارن در پندار و گفتار و کردار، با قدرتمدار، اجتناب 

ـا حفـظ و ابتکار عمل را با خالقیت در دست ن. کنند می گاه میدارند و ب
ـنش شــدن بــه قدرتمــداران،  پــرورش تــوان رهبــری خــود، از واکـ

پیچند و توانائی انتخاب موقـع و محـل عمـل را در بطـن خـود،  سرمی
. کننـــد پذیرنـــد و بـــه آن عصـــیان می قدرتمـــداری را نمی. پرورنـــد می

ســتیزی، بــه زور  هــای خــود را در جهــت قدرتمــداری و حقوق توانائی
قــدرت ظــاهری و در واقــع، ضــعف بــاطنی . کننــد نمی مخــرب تبــدیل

ارزشی آنرا در مقابـل  آورد و بی های ابهام بیرون می قدرتمدار را از پرده
ـــداری، می ـــوان حقوقم ـــی و ت ـــفافیت آزادگ ـــد ش ـــته . نمایان در پیوس

ــه  ـاد اینگون ــه مردمســاالرتر شــدن و ایجـ ــدارتر شــدن وهمیش حقوقم
وندی پویا، حتـی بـرای آزادی امکانات برای دیگران، و در سیر چنین ر

قدرتمــداران از بنــدهای اعتیــاد بــه قــدرت، از هــیچ تالشــی فروگــذار 
  .کنند نمی

  
  :ارتباط با افکار عمومی - ۶
  

های جمعـی معمـول،  بزرگترین ابرقدرت جهان، افکار عمومی، رسانه
  .ای مدرن وسایل رسانه

ــزان آزادی و  ـا می ــه، بـ ــر جامع ـاالری ه ــدی و مردمسـ ــزان حقوقمن می
هـر . تقالل جریان اندیشه و اطالعات، نسبتی مسـتقیم و شـفاف دارداس

در . چه میزان سانسور و خفقان بیشتر، آن جامعه از حقوقمداری دورتر
رژیم جمهوری اسالمی، ابعاد سانسور به جائی رسیده است کـه در ایـن 

ـنجانی را هـم در بـر گرفتـه اسـت ـای رفس ـای . روزها، حتی سایت آق آق
اجازه ندارد در مورد مرگ مشکوک فرزند خویش، محسن رضائی حتی 
ای، توســط آقــای مجتبــی  خــود آقــای علــی خامنــه. پــرس و جــو کنــد

بازاری، مردم عادی  در چنین آشفته . گردد ای شنود و سانسور می خامنه
  . های مردمساالر و مبارزین که جای خود دارند و بخصوص هسته

ی محرکــۀ جامعــه، علیــرغم همــۀ خفقــان و سانســور، جوانــان و نیــرو
ـار و شـجاعت  توانسته است با پیشرو بودن و جنبش، با شهامت در ابتک
در خالقیت، اخبار را از اکاذیب، و اطالعات را از ضد اطالعات، جدا و 

  . در اختیار افکار عمومی جهان، قرار دهد
ـار   ـات و دروغ گفـتن بـه افک ـار اکاذیـب و ضـد اطالع سانسور و یا انتش

. های حقوقمـدار، آنـرا تحمـل کننــد ت کـه هســتهعمـومی، روشـی نیسـ
پــردازی، در تنــاقض اســت و جبهــۀ مردمســاالر،  حقوقمنــدی بــا دروغ

ـار جبهـه را  حتی گزافه. تواند پذیرای آن باشند نمی گوئی و اغـراق، اعتب
ـا قـرار خواهـد  مخدوش می کند و رژیم، آنرا با خوشحالی در بوق و کرن

ت، در اختیــار قضــاوت افکــار حقیقــت را بایــد همــانطور کــه هســ. داد
ابعاد جنایات رژیم، آنقدر گسترده است کـه بـه هـیچ . عمومی، قرار داد

سفّاکی رژیم آنقدر شنیع اسـت کـه هـیچ . وجه، احتیاج به اغراق ندارد
هائی را کـه از صـحت کامـل  خبرها و داده. گونه نیازی به مبالغه نیست

اشته و بعد از اطمینان جزئیات آن مطمئن نیستیم را، باید به تحقیق گذ
کامل از اینکه آن اطالعات، در واقع دام ضد اطالعاتی که قدرتمداران 

  .   اند، نیستد، در اختیار افکار عمومی قرار دهیم گسترده
های تشــکیل دهنــدۀ جبهــۀ مردمســاالر، در افــزایش  هرچــه هســته - ۷ 

ـا های ارتباطی افکار عمومی ایرانیان، و متصل کـردن آن وسعت شبکه ه
به افکار عمومی جهان، توانائی بیشتری داشته باشند، به همان نسـبت، 

ـان نسـبت، . شـود اثرتر می اسلحۀ خشونت در دست رژیم، بی و بـه هم
ـاالری، و رسـیدن بـه مرحلـۀ تـدوین  دوران گذار و سیر استقرار مردمس
قانون اساسی الئیک و بر اساس آن تشکیل دولتی حقوقمدار سـریعتر و 

ـان نسـبت، زمینـه خطرتر و  کم ـاالری،  اسـتمرارهای  باز بـه هم مردمس
  . گردد مهیاتر می

ـار  بایسته اسـت کـه هسـته ـاالر، ایـن تـوان خـود را در اختی های مردمس
همگــان، قــرار دهنــد و بــدین وســیله، افکــار بیشــتری را در تمــاس بــا 

متاســفانه بعضــی از اشــخاص کــه ماننــد بیشــتر . همــدیگر، قــرار دهنــد
ــروزی،  ــدهجوانــان ام ــزرگ نش ـامپیوتر ب ـا کـ ــتفادۀ  بـ ــدم اس ـا ع اند، بـ

حداکثری و بهینه از تکنولوژی جدید، قسـمت کمـی از تجربـه و تـوان 
دهنـد و آینـدگان را از بـه  بالقوۀ خود را، در اختیار نسل جوان قـرار می

دقیانوس کردن روشها با . نمایند ها، محروم می فعل درآمدن آن توانائی
و با وحشت ، کامپیوترای مدرن و  یل رسانهوساهای جدید و  آوری و فن

ـاه بـردن بـه  ـا پن از آن، و با گریختن از قسطنطنیۀ اخبار و اطالعات، و ب
بعد از بیداری از خواب سی صد و نُه ساله، سکۀ مردمساالری، کهف، و 

  !.شود به نام دیگری ضرب می
  هویت شفاف - ۸  
  
  .هویت جبهه، معرف جامعۀ حقوقمند و مردمساالر 

ـاب از  اعتقاد به بیان آزادی به عنوان بنبا  ـا اجتن مایۀ تفکر و تعقل، و ب
دخالت دادن قدرتهای خارجی و داخلی و نمادهای آنها و با عمل در 
فراخنای مشروعیت از مردم، در صیرورت حقوقمندتر و مردمساالرتر 
شــدن، بــا خالقیــت و ابتکــار و پرکــاری و حضــور پیوســته در کارگــاه 

خواهی  مداری و تمامـت خویش، با پرهیز از برتریمعماری سرنوشت 
و هژمونی، و با بها دادن به مشارکت هرچـه بیشـتر مردمـی و تسـهیل و 

ـا پیوسـتن قطره تشویق آن، با خشونت ـاالری در  زدائی، ب ـای مردمس ه
  اقیانوس بزرگترین ابرقدرت جهان، افکار عمومی، با مدد از ابتکار 

  زایش جبهه مردمساالر ضامن استمرار جنبش
  

بـه نظـر " خاموش" جنبشی که هرچند به ظاهردر مقطع کنونی
میرسد اما از آنجا که در یک خیزش کنشگرانه مردمی مکثها در 

ش نیروهای جدید و دینامیـک حاصـل از آن را یک مرحله، زای
در مراحل بعدی با خود بهمراه دارد، جنـبش مردمـی در واقـع 
آتش زیر خاکستری است که هرم گرمای جنبشـهای منطقـه ای 

چرا که جنبش مردم ایـران نـه . آنرا نیز بزودی شعله ور می کند
هدف وعلت وجودی خود را همانـا کوشـش در رهـایی از قیـد 

و باز یافت حق حاکمیت خود و برپایی نظـامی مـردم استبداد 
ساالر درخور عنصر ایرانـی را از دسـت داده  اسـت و نـه فضـای 

اجتماعی منطقه و جهـان، راه را بـر اعـتالی آن بسـته  -سیاسی
بلکــه بعکــس از آنجــا کــه  نضــج گــرفتن جنبشــهای ضــد . اســت

استبدادی و ضـد اسـتعماری، در قـرن اخیـر همـواره در ایـران 
ت گرفته است و ابتکار و مـدیریت جنـبش همگـانی مـردم صور

ایران خـود الهـام بخـش سـایر ملتهـا بـوده اسـت، هـم هـویتی 
جنبشهای اخیر جهان عرب بـا جنـبش مـردم ایـران و پیـروزی 
نسبی آنها زمینه مثبتی است برای به ثمر رسیدن جنـبش مـردم 

  .ساالری در ایران
خـود را در خطـر  در واقع هرگاه ملتی موجودیت حیات ملی   

ــد، در صــورتی کــه نیروهــای محرکــه سیاســی  اجتمــاعی  -ببین
موجود فرصت های استثنایی را از دست ندهنـد و خـالء هـای 
ایجاد شده را نه با قدرت بلکـه بـا رفتـار مبتنـی بـر حقـوق ملـی 
پرکننــد، امکــان ازمیــان برداشــتن موانــع حاکمیــت ملــی و 

  .موفقیت در آن محتمل تر است
زمینه تجربه های گرانقدری درچند قرن اخیر چـراغ در این    

حزب کنگره ملی که . راه جنبش ایران و جنبشهای عربی است
هـای  رهبری جنبش استقالل خواهی هند را بر علیه بریتانیایی

حاکم بر هند را بر عهده داشت، بعد از استقالل هنـد در سـال 
سـت بـا خالء ایجاد شده را بااقدام بموقع پر کـرد وتوان ۱۹۴۷

رهبری نهرو و گاندی به حزبی ملی و سرشناس تبـدیل شـود و 
همچنین زمانی . ضامن تداوم دموکراسی و استقالل هند گردد

که نظام هیتلری از بین رفت، احزاب سیاسـی دمـوکرات مـنش 
آلمان در دو طیف راست و چپ، مجال ایجاد خالئی که با زور 

ای یــک نظــام اســتبدادی نــو پــر گــردد را ندادنــد و بــا هــم بنــ
  .دموکراتیک راپی ریزی کردند

بی شک هر جنـبش اجتمـاعی را بـه هـدفهای آن جنـبش مـی    
زیــرا آن هــدفها  و ســرانجام و عــاقبتی کــه مــی یابنــد . ســنجند

معلوم می گرداند که چه نوع تمایلهـائی در آن جنـبش شـرکت 
فعال و نقش مثبتی در به ثمر رسـاندن اهـداف آن داشـته انـد و 

ایی هّم خود را مصروف انحراف و یا ایجاد مانع  بر چه تمایله
در حال حاضـر تمایلهـای موافـق . سر راه آن اهداف داشته اند

با اهداف جنبش مردمساالر در ایران و نیز مخالفان آن بوضوح 
مسـاله تحـریم و یـا شـرکت در . از یکدیگر تمیز داده مـی شـوند

ــ ــارق ای ــه خــط ف ــدل ب ــیش روی نظــام، خــود ب ن انتصــابات پ
حتی میان تمایالت اصـالح طلـب چـه در . تمایالت گشته است

خارج و چه در داخل کشورکه فلسـفه وجـودی خـود را زیسـت 
در درون نظام تعریف می کردند، بر سرعدم شرکت و بـه بیـانی 

تقلبی نظام شکافی ایجـاد گشـته " انتخابات"زیبنده تر تحریم 
سـیون است و بـین بخـش اعظـم آنهـا بـا بخـش بزرگـی از اپوزی

خــارج از نظــام بــر ســر تحــریم فعــال انتصــابات نظــام اجمــاع  
رهبری نظـام والیـت فقیـه بـا بسـتن تمـامی . بوجود آمده است

روزنه های فعالیت سیاسی حتی برروی نیروهای اصالح طلـب 
خود می دانستند، زمینـه را "اوجب واجبات " که حفظ نظام را

. رده اسـتبرای سـوق دادن آنهـا بـه خـارج از نظـام فـراهم آو
اســتنتاج تمــایالت اصــالح طلــب از انعطــاف ناپــذیری قــدرت 
حاکم در قبال خواسـته هـای بـه حـق مـردم در جنـبش خـود، 
لزوما این خواهد بود که  هر روز تعلـل در مانـدن در محـدوده 
نظام که محدوده اطاعت مطلق از اوامر و نواهی والیـت فقیـه 

حـق حاکمیـت  است، هدف و روش آنان را باجبار ناسـازگار بـا
مردم می گرداند و مآال، گودالی ژرف و به فاصله سالها بین آنها 

  . و مردم در جنبش ایجاد می نماید
  
  

ای  های جمعــی معمــول، و نیــز وســایل رســانه رســانه گــرفتن                   در بکــار
ـان یکـی بـر  مدرن، با التزام به استقالل و آزادی و عـدم تقـدم و رجح
ـاالرتر و  ـا تـــالش در رشـــد همگـــانی در پیوســـته مردمســ دیگـــری، بــ

هویت جبهه بطور .... حقوقمندتر شدن و با میزان عدالت اجتماعی،
  . شود شفاف به قضاوت افکار عمومی گذاشته می

بدین ترتیب، هرچه میزان التزام به این ضوابط، و نیل به این اهـداف 
ـان نسـبت نیـروی محرکـۀ جامعـه، بـدون تـرس از  بیشتر باشد، به هم

و . کنـد تر می تر شدن جنبش تالشی پیوسته ای مبهم، در همگانی آینده
ـا امیـد بـه  باز به همان نسبت، با تـالش در هسـته ـاالری، ب های مردمس

ـاط در پـرداختن سرنوشـت آینده، و ب ـا نش ا غرور، در ساختن آینده و ب
و ایضاً باز بـه . یابد خویش و نسلهای آینده، مشارکتی وسیع و دائمی می

های مردمساالر و جبهۀ حقوقمـدار، بـدین شـکل  همان نسبت، هسته
ـاط  و غـرور و سـربلندی بـه وطـن  می توانند در بازگرداندن امید و نش

اشند و در زدودن اضطراب و افسـردگی و عـدم نقش بایسته را ایفاگر ب
  .دار شوند اعتماد به نفس از وطن، مسئولیت بایسته را عهده

  
ناگفته پیداست که هر چه شمار توجیه گـران نظـام مافیـایی    

والیت مطلقه فقیـه کـم تـر و هـر چـه اقشـار بیشـتری از زنـدان 
مردمساالر ذهنی و عینی رژیم حاکم آزاد شوند، بر قوت جنبش 

  .و نیز زمینه تحقق اهداف آن افزوده می شود
لذ تعمیم موضع تحریم انتصـابات فرمایشـی نظـام، هـم جـان  

تازه ای به جنبش مردمساالر می بخشد و هم زمینه شکل گیـری 
جدی اتحادی جبهوی بین سازمانها و احـزاب و افـراد معتقـد 

اعی و به موضع استقالل و آزادی و رشد بـر پایـه عـدالت اجتمـ
  .مدافع جنبش مردمساالر  را بوجود می آورد

زمینه های نظری و عملی برای تولد و تحقـق و موفقیـت ایـن  
در طـول . جبهه مردمساالر هم اکنون از هر نظـر فـراهم اسـت

ســـه دهـــه اخیـــر در زمینـــه  نظـــری اندیشـــه هـــای راهنمـــای 
در واقـع . قدرتمداری، از راسـت تـا چـپ بـی اعتبـار شـده انـد

گیر مدافعان اصـول اسـتقالل و آزادی و رشـد برپایـه کوشش پی
عــدالت اجتمــاعی، در نشــان دادن ویژگــی ضــد حیــات و رشــد 
بودن والیت مطلقه فقیه وسایر والیتها بـه نماینـدگی از دیـن و 
انواع مرامها و ایدئولوژیها بر مردم، سبب بی اعتبار شدن قیم 

ــر از همــه ایــن تــالش . و والیــت مــابی گشــته اســت ــا  و مهمت ب
نیروهـــای درون . اســـت. پیشـــنهاد بیـــان آزادی همـــراه شـــده

اپوزیسون نظام حساسیتشان نسبت به نقـض حقـوق بشـر بطـور 
. نســبی بیشــتر از مقطــع قبــل از شــروع جنــبش گردیــده اســت

احـــزاب سیاســـی بتـــدریج دریافتـــه انـــد کـــه دفـــاع ازحقـــوق 
شهروندی را با اغـراض و منـافع گروهـی در نیامیزنـد و همـین 

توانایی تحمل و مدارا و نیز قبـول حـق اخـتالف را در آگاهی، 
کسب این ویـژه گیهـا و توانـایی . بین آنان افزایش خواهد داد

هــا و احصــاء آنهــا همــراه بــا میــل بــه مشــارکت جمعــی در 
بازگرداندن حـق حاکمیـت بـه ملـت و نیـز ارائـه برنامـه بـرای 
ت اداره آینده کشور به مردم و تنها مرجع تصمیم گیری و قضاو

را ملت دانستن و خود را به ملت خود و نـه قـدرتهای خـارجی 
متعهــد دانســتن، کــه فقــدان آنهــا تــاکنون از نقــاط ضــعف 
اپوزیسیون محسوب می گردید آن  را بدل به قوتی می کنـد کـه 
.  ابتر بودن و بی آیندگی نظام والیت فقیه را عیان تر مـی سـازد

آن خواهد  و تشکل جبهوی ظرف و کیفیتهای نامبرده مظروف
  . شد

از نقطه نظر بی اعتبـاری آلترنـاتیو سـازیهای قـدرتهای بیگانـه 
نیز در عرض چند ماه اخیر که بحث احتمال حمله نظـامی بـه 
ایــران از ســوی قــدرتهای بیگانــه گــرم شــده بــود، خوشــبختانه 
ـــه  مواضـــع اکثریـــت ســـازمانها و گروههـــا و افـــراد متعلـــق ب

ه به ایران و مداخالت اپوزیسیون در راستای تقبیح صریح حمل
قــدرتهای خــارجی در سرنوشــت ایــران و هماننــد ســازیهایی از 
نوع لیبی برای ایران بود و تا کنون اتفاق نظری به این وضوح 

  .در بین اپوزیسیون دیده نشده بود
جبهه ای که مستظهر به  جنبش مردمی است و نیـز جنبشـی کـه 

یی ایرانـی و مستظهر به جبهه ای مقـاوم از احـزاب و سـازمانها
خودی اسـت کـه محـل عملشـان درون ایـران و بـدور از نظـام 
حاکم و قدرتهای خـارجی ودسـت نشـاندگی آنـان اسـت و نیـز 
هدف از مبارزه را نه تعویض قدرت بلکه به ثمر رسـاندن آزادی 
و بازگرداندن حق حاکمیت به مردم می دانـد، کـارش تنهـا در 

ام والیـت فقیـه بـه فراهم آوردن زمینه طی مراحل گـذار از نظـ
نظامی حقوقمدار و مردمساالر تقلیل نمی یابد، بلکه مـی توانـد 
چنانچه از خود  قابلیت نشان دهـد و مـورد قبـول آحـاد ملـت 
قــرار گیــرد، چشــم بیــدار و دیــده بــان تیــز بینــی باشــد در راه 

  . استقرار و مهمتر از همه استمرار مردمساالری در ایران
عضـای جبهـه و هـم مـردم بـا در جریان گسـترش جنـبش هـم ا

کوشش و عملی که می کنند تمرین حقوقمداری کرده و مزیـت 
عمل به حقوق را و زیست بدون قیم و مقام پر اختیار ولـی غیـر 

از اینـرو چنـین جبهـه ای از . مسئول را عمال تجربه می نماینـد
ابتدا بایستی واقف باشد که نه در موقعیت جانشین مـردم قـرار 

قیم مـردم را دار اسـت بلکـه در خـدمت هـدف دارد و نه حکم 
بازگرداندن حاکمیت به مردم و ملتزم به ملزومات ایـن هـدف 

  .است
جبهه مردمساالر بر این امر واقف است که محل تجمع نیروها 
ــهای متضــاد نیســت ــداف و روش ــا اه ــرادی ب ــازمانها و اف . و س

هرچند جبهه مردمساالر می تواند متشکل از هویتهای متکثـر و 
عدد اجتماعی باشد امـا خـود را ملتـزم بـه تحقـق حاکمیـت مت

ملی و ارکان مردمساالری همانا اصول آزادی و استقالل و رشد 
چــرا کــه بــا بریــدن از ایــن اهــداف و بــدون تکیــه بــه . میدانــد

حاکمیت ملی می تواند خود بی پایه و عامل بی ثبـاتی جامعـه 
ظریف نیز در عین حال چنین جبهه ای به این نکته . ملی شود

اذعان دارد که آینده وطن بیشتر از آنکه به خاطرات تلخ قرنها 
جنگ و خصومت و خشونت طلبی ساخته فکر و عمـل قـدرت 
طلبان که در حافظه ها حک شده اسـت، نیازمنـد باشـد، تشـنه 
تکــرار لحظــات حماســی همبســتگی ملــی اســت کــه در ژرفــای 

  .وجدان تاریخی ما نقش بسته است
رار جنبش مردمسـاالر آنهـم مسـتظهر بـه عمـل باشد که با استم

متحد نیروهای وفادار به ارکـان و اصـول مردمسـاالری، شـاهد 
  پاسخ یافتن این پرسش 

مــانعی کــه  نظــام حــاکم اســت را بــا چــه اســباب و وســیله ای " 
میتوان برداشت ونظام جانشین آن چه مختصاتی را داراست ؟ 

ری در مورد حال و باشیم که بدل به ترجیع بند هر اظهار نظ" 
  .آینده وطن شده است
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  در ضرورت جبهه
  

جمهــور مــردم بــه ترتیبــی اســت کــه هــر ایرانــی در حــق حاکمیــت 
شریک و نماد جمهوریـت باشـد، پـس مثلـث زورپرسـت در جبهـه، 

در حقیقت، آنها که بر سـر حـق مـی ایسـتند بـا . نباید پذیرفته شوند
یروزی و پس از آن، در آنانکه قدرتمدار هستند، هرگز نمی توانند تا پ
افزون بر این، تـا وقتـی . بنای یک دموکراسی پیشرفته، همراه شوند

جبهه محل حضور و عمل الگوهـا نشـود و خـود نیـز الگـو نگـردد، 
مردم اعتماد بایسته را به آن  نمـی کننـد و درپـی آن نمـی شـوند کـه 

  .تغییر کنند تا تغییر دهند
دی و حقـوق ملـی و انسـان عرصه مبارزه جبهه اسـتقالل و آزا - ۵/۲

میدان عمل می بایـد بیـرون از رژیـم باشـد : نیز تمام اهمیت را دارد
چرا که درون رژیم، عرصه حاکمیت جباران است و درآن، نه فرد و 
نه گروه و نه جبهه، استقالل و آزادی ندارند و نمی توانند بانی تغییر 

زنـده مـردم بـه مهمتر از آن اینکه نمی تواننـد برانگی. از درون شوند
تغییر و حضور دائمی آنها در صحنه سیاسی و اقتصـادی و اجتمـاعی 
  . و فرهنگی، بمثابه مردمی آزاد و مستقل، بنا بر این، مسئول  بگردند

و چون مردم هستند که از راه بازیافت استقالل و آزادی و حقوق      
خویش عمل می کنند، جبهه می باید مستقل از هـر قـدرت خـارجی 

د و با تمام توان مانع از حضور قدرت خارجی در صحنه سیاسـی باش
استقالل از قـدرت خـارجی مـی . کشور و عمل در این صحنه بگردد

  .باید همراه باشد با آزادی از هرگونه تعهد به هر قدرت خارجی
  
در نتیجه، جبهه معرف اعضای خـود در رویـاروئی بـا رژیـم و  - ۵/۳

  .پرست است قدرتهای انیرانی و گروه های زور
توضیح این که اعضای جبهه، به خود اجازه ارتباط گرفتن با رژیـم  

و قدرتهای خارجی و خوش و بش کردن با مثلث زورپرست را نمـی 
روش جبهــه در قبــال زورپرســتان را توضــیح . در بنــد ششــم. دهنــد

  .خواهم داد
جبهه در همان حال که نماد جمهوریت، یعنـی هـر نفـر یـک  - ۵/۴

یای استقالل هر ایرانـی در گـرفتن تصـمیم و آزادی او رأی، رأی گو
در گــزینش نــوع تصــمیم اســت، بــا توجــه بــه وجــود تبعــیض هــا در 
جامعه ایران، افزون بـر تبعـیض زدائـی، مـی بایـد مـدافع حقـوق و 

زنـان و . کرامت همه آنهائی باشد کـه از تبعـیض هـا رنـج مـی برنـد
ن کشـور کـه قربـانی زحمتکشان و اقوام و جوانان و بسیاری از ساکنا

ــده، در  ــران از رشــد مان یــک اقتصــاد مصــرف محــور گشــته و در ای
ســرزمین هــای وســیع فقــر زده، زنــدگی مــی کننــد، مــی بایــد از قیــد 

طبیعت ایران نیز نیازمند تبعیض زدائی است و . تبعیض ها بیاسایند
  .جبهه می باید الگوی کوشش برای عمران طبیعت باشد

اشـتراکات جبهـه را میسـر مـی سـازد،  در همان حال که وجـود -  ۶
برخورداری شرکت کنندگان در جبهه از حق اخـتالف، نیـز، عامـل 

بنا بر تجربه، هم ممنـوع بـودن بحـث بـر . پایداری جبهه می گردد
سر دقیق کردن تعریف های اصولی که شرکت کنندگان در جبهه بر 

ائی سر آنها اشتراک دارند و هم ممنوع بودن ابراز نظـر در قلمروهـ
که برسرشان اتفاق نظر وجود ندارد، عامل از هم پاشیدن جبهه ها 

  از این رو، . و اتحاد ها گشته است
جبهه ای که الگو می شود و خشونت زدائـی را روش مـی کنـد، - ۶/۱

دوستی را حق می . در درون خود، به خشونت هیچ نقشی نمی دهد
بـرای . دداند و مراقبت می کند همگان از این حـق برخـوردار شـون

آنکه برخورداری از این حق واقعیت بجوید، در درون خود، بحـث 
موضـوع هـای ایـن بحـث، هـم اشـتراک . آزاد را روش می گردانـد

نظرها و هم اختالف نظر هائی می شوند به جبهه و کار آن ربط مـی 
  . جویند

دین ها و مرامهـای شـرکت کننـدگان در جبهـه، از ایـن نظـر کـه      
الگــوی دولــت  –هــا مــی بایــد بــی طــرف بمانــد جبهــه نســبت بــه آن

از ایـن نظـر، مـی تواننـد . موضـوع کـار جبهـه نیسـتند –حقوقمدار 
با این وجود، از آنجا که یک جبهـه . موضوع بحث های آزاد نشوند

در جامعه ملی نقـش الگـو را بـازی مـی کنـد، طـرز فکرهـا، از جنبـه 
مـی تواننـد ناسازگاریهاشان با حقوق ملی و حقوق و کرامـت انسـان 

جبهه می تواند باب بحـث آزاد بـا . موضوع بحث های آزاد بگردند
  . زورپرستان را در این قلمرو و قلمروهای دیگر نیز باز کند

الگوئی که جبهه است و نسبت به دین ها و مرامهـای اعضـای  - ۶/۲
خود بی طرف می شود، به ضرورت، جانبـدار دولـت حقوقمـداری 

بنا بـراین در . ا و مرامها بی طرف باشدمی گردد که نسبت به دین ه
مقام مدافع کثرت گرائی و حق اختالف و زمینه ساز گذار از کثـرت 

آراء به اتحاد آراء بـه قصـد گسـترش قلمـرو اشـتراکات، روابینـی در 
در همـان حـال، بـا . درون خود را الگوی روابینی در جامعه می کند
یکتـاتوری الئیسـیته توجه به تجربه تاریخ معاصر، مراقبت می کند د

همــین ایــام، یــک رأس از مثلــث زور پرســت کــه از . را برقــرار نکنــد
اندیشه راهنما خالی است و آن توان را ندارد که استقالل و آزادی را 

از آنجا کـه . هدف و روش کند، سکوالریسم را شعار خود کرده است
زورمـــدار اســـت و از خاســـتگاه سکوالریســـم بـــی اطـــالع اســـت، 

ــرده اســتسکوالریســم  ــه اســالم ک ــوئی ب ــزا گ ــز ناس . را دســت آوی
سخنگویانش وقتی هم در تنگنا قرار می گیرند، روشن می گویند که 
مانع از ابـراز نظـر و رأی مـردم مسـلمان، هرگـاه مخـالف نظرشـان 

به سخن دیگر، هدف واقعیشان جانشین اقلیـت و . باشد، می گردند
رگ جامعــه حـاکم کــردن اقلیـت زورمــدار دیگـری بــر اکثریـت بــز

با توجه به ایـن واقعیـت، مبـارزه بـا دیکتـاتوری، مبـارزه بـا . هستند
  .، است»سکوالر«هرگونه استبداد، خواه دینی ویا مرامی و خواه 

حاصــل ســخن ایــن کــه دموکراســی یــک فرهنــگ، فرهنــگ - ۶/۳
اســتقالل و آزادی اســت و ایــن فرهنــگ فــرآورده پنــدار و گفتــار و 

پس جبهه ای که می خواهـد . استکردار آدمیان در جریان تحول 
نقش الگوی تغییر کردن بقصد تغییر دادن را برعهده گیرد، از آغاز، 
مــی بایــد خویشــتن را از بــار ضــد فرهنــگ قــدرت رهــا و فرهنــگ 

در جامعه نیـز، مبشـر ایـن فرهنـگ . استقالل و آزادی را ایجاد کند
  .بگردد

را می باید  با هر سه رأس مثلث زورپرست، نزاع قلمی و زبانی - ۶/۵
در همـان حـال، . ترک گفت و آنها را به ترک زورپرسـتی فراخوانـد

. تاریخ همانطور که روی داده است، می بایـد بـر زبـان و قلـم بیایـد
زیرا نسل هایی که از پی هم می آیند، نیازمند وجدان تـاریخی غنـی 

یک وجدان تاریخی مشوش، زندگی در اسـتقالل و . و شفاف هستند
  . بر میزان عدالت اجتماعی را نا ممکن می کندآزادی و رشد 

این ایام که در دو کشور تونس : قلمرو زمان را نیز نباید از یاد برد - ۷
و مصر، انتخابات مجلس انجام گرفته است و حزب های اسالم گرا 
پیروزی بدست آورده اند، زورپرستان این توجیه را سـاخته انـد کـه 

ایرانیان تجربه کرده اند، تجربـه  این دو کشور، دولت اسالمی را که
سال است که چنین دولتـی را تجربـه کـرده  ۳۲ایرانیان . نکرده اند

پس اگر رژیم تغییر کند، مردم دیگر به اسالم گرایـان رأی نمـی . اند
را صـحیح بـدانیم، ایرانیـان، » اسـتدالل«بر فـرض کـه ایـن . دهند

یز تجربـه کـرده پیش از آن تجربه، دیکتاتوری سکوالر پهلوی ها را ن
پس اگر بنا بر درس گرفتن از تجربه باشد، ایرانیـان مـی بایـد از . اند

از چـه رو اسـت کـه زورپرسـتان بـه یـک . هر دو تجربه پرهیز کننـد
تجربه می پردازند و حتی آن را وسیله پرده کشیدن بـر تجربـه رژیـم 

  ؟ پهلوی و غافل کردن مردم از آن می کنند
رور اخالقی کسانی که تاریخ انواع استبدادها با سانسور از راه ت - ۷/۱

. را، همان سان مـی نویسـند کـه روی داده اسـت، بایـد مبـارزه کـرد
هریک از سه رأس مثلث زورپرست کارشان نشاندن تاریخ دروغ بـه 

هر سـه، هربـار کـه  تـاریخ نـوعی از انـواع . جای تاریخ راست است
زورپرسـت  استبداد نوشته مـی شـود کـه مطلـوب رأسـی از سـه رأس

اســت، از بــدترین شــیوه هــای سانســور بــر ضــد نویســنده و نوشــته 
جبهه ای که می خواهد الگوی استقالل و آزادی و . استفاده می کند

مبــارزه بــا تــرور اخالقــی باشــد و غنــی و شــفاف گردانــدن وجــدان 
تاریخی جامعه را در شمار مهمترین وظایف خـود مـی دانـد،  از راه 

  . با این سانسور مبارزه می کند اصرار بر اظهار حقیقت،
ــد و  - ۷/۲ ــوده ان ــاریخی کــه مــردم در جنــبش ب ــز دوره هــای ت تمی

شناسـائی رشـته بهــم پیوسـته ایسـتادگی هــای حقمـدارها، از تــاریخ 
ــان اســت ــه جمهوریخواه ــار جبه ــتبداد، ک ــل . اس تشــخیص عوام

بازسازی استبداد، در پی این و آن جنـبش و پیشـنهاد روش بـی اثـر 
وامل و از میان برداشتن ستون پایه هـای اسـتبداد، کـار کردن آن ع

این کاری . ضرور برای استقرار دموکراسی و دولت حقوقمدار است
مهم در قلمرو نیز در شمار وظایف جبهه ایست که الگوی تغییر کن 

چرا کـه چنـین جبهـه ای مـی بایـد خـود را در . تا تغییر دهی، است
دیدگاه حیات ملـی در خـود بطن تاریخ مردم خویش قراردهد و از 

یعنی خود را ادامه رشته بهم پیوسته ایستادگی بـر سـر حـق، . بنگرد
بـه سـخن دیگـر، . بداند که به یمن آن، حیات ملی ادامه یافته است

جبهه می باید به یک ضرورت تاریخی پاسخ گوید که عبـارت باشـد 
ن و از استقرار دموکراسی، به ترتیبی که بازگشت به استبداد، نـاممک

ادامــه حیــات ملــی در اســتقالل و آزادی و رشــد بــر میــزان عــدالت 
  .  اجتماعی، ممکن گردد

بدین قرار، نقد گذشته به قصد سرمایه کـردن آن در سـاختن  - ۷/۳
حال و آینده و نماد چنین تحـولی گشـتن، بـه جبهـه و کسـانی کـه از 
موضع جبهه عمل می کنند، امکان می دهد، در گذشته نماننـد و در 

چرا که بدون وجود نماد آینـده، . ان حال، نماد آینده ای بگردندزم
مردم یک کشور در جنبشی شرکت نمی کنند که هدف آن زنـدگی در 
فرهنــگ اســتقالل و آزادی و مشــارکت آحــاد مــردم در اداره امــور 

  . خویش است

گذشته را به حال خود باز گذاشتن و حتی نقـد تبغـیض آمیـز آن،      
دان تاریخی مردم و هم آنها را در ابهامی بـس هم مشوش کردن وج

برای آنکه مردمی در تغییر شـرکت کننـد . زیانمند نگاه داشتن است
هم می باید  گذشته را شفاف ببینند تا بتوانند در آن نمانند و هم می 

هـر دو کـار از عهـده جبهـه ای . باید درک شفافی از آینده پیدا کنند
این جبهه دیگر نه یـک . می گرددبر می آید که الگوی حقوقمداری 

جامعه کوچکی اسـت : بدیل سیاسی ساده که یک بدیل جامع است
با نظـام اجتمـاعی بـاز بـا فرهنـگ اسـتقالل و آزادی و مـدیریتی بـا 

بـر اصـول اسـتقالل و ) والیت جمهـور مـردم(شرکت تمامی اعضاء 
ایــن الگــو، از آغــاز، ایــن . آزادی و عــدالت اجتمــاعی بمثابــه میــزان

ان را در کـار مـی آورد و پنـدار و گفتـار و کـردار خـود و اعضـای میز
  . خود و نیز جامعه را در جریان تغییر، بدان می سنجد

در مطالعه ای تفصیلی، جبهه ها را از بعدهای گونـاگون بررسـی       
بدان امید که  در این مقام، ضرورترها را خاطر نشان کردم. کرده ام

قاعده پیروز شـدن را بـا موفقیـت بکـار  نها که می خواهند دوآبرای 
  ،برند و جبهه ای دیرپا و توانـا بـه عهـده دار شـدن رسـالت خـویش

  .سودمند افتد ،ورندآپدید 
  
  

  
  :؟..چرا جباران نمی پذیرند که

  
  

ريــيس کــل دادگســتري اســتان   ، بــه گــزارش ايســنا،۹۰دی  ۱۷در  ◀
کـه حجـم پيش بيني مسووالن قوه قضاييه اين است : خوزستان گفت

ــه دســتگاه قضــايي تــا پايــان ســال  پرونــده ــه  ۹۰هاي ورودي ب  ۱۵ب
ميليـون  ۳۰ميليون پرونده برسد و اين به معناي آن است که حـداقل 

نفــر از مــردم مــا درگيــر موضــوعات قضــايي و در معــرض رفتارهــاي 
 .ناهنجار ديگر هستند

ـاه ۹۰دی   ۱۷در ◀ ، به گزارش سازمان حقوق بشـر کردسـتان، دادگ
ـایبری بـه ریاسـت قاضـی صـلواتی درشـعبه وحی  ۱۵د اصغری فعال س

دادگــاه انقــالب برگــزار شــد و چنــد روز قبــل حکــم اعــدام او صــادر 
ـاریخ   ۴۲ساله  ۲۵این فعال .شد ماه رادر بازداشـت بـه سـر میبـرد در ت

 .توسط مامورين لباس شخصی سپاه بازداشت شد ۸۷/۷/۱۳
م محکومیـت عسـل ، به گـزارش سـحام نیـوز،  حکـ۹۰دی  ۱۷در ◀ 

نــامبرده، بـه یکســال حــبس  .اسـماعیل زاده بــه وکیـل وی ابــالغ شـد
ـاه حـبس تعزیـری و  ۴محکوم گردیده است،در حکم دادگاه  ـاه  ۸م م
 .حبس تعلیقی در نظر گرفته شده است

ــور، ۹۰دی  ۱۸در ◀ ــوروز، فخرالســادات محتشــمی پ ــه گــزارش ن ، ب
ـارکت ایـ همسر تاج ران اسـالمی و زاده عضو شورای مرکزی جبهه مش

 .مسئول شاخه زنان، به چهار سال زندان تعلیقی محکوم شد
، بــه گــزارش نــدای ســبز آزادی،احســان هوشــمند، ۹۰دی  ۱۸در  ◀

ـال مراجعـه شـش  ـات قـومی، بـه دنب ـار و پژوهشـگر مطالع روزنامه نگ
ـا مـواد مخـدر بـه منـزل شخصـی وی در  ـارزه ب ـأمور مب مأمور به اسم م

 .تهران، دستگیر شده است
ــزارش ۹۰دی  ۱۸در ◀ ــه گ ــران«، ب ــر ای ــوق بش ــه حق ــه » خان فاطم

ـانی زنـدانی سیاسـی کـه در  خردمند روزنامه نگار و همسر مسـعود لواس
ـان دوران محکومیـت از زنـدان آزاد شـده اسـت،  ماه ـا پای های اخیر ب

 .بازداشت شد
، بــه گــزارش هرانــا، رضــا ملــک از مســئوالن ســابق ۹۰دی  ۱۸در ◀ 

هاسـت در زنـدان بـه سـر  علت افشاگری مدتوزارت اطالعات که به 
ـال  ۲۸برد از سوی شعبه  می دادگاه انقالب تهـران بـه تحمـل یـک س

ـات ملـک . ضربه شـالق، محکـوم شـد ۵۰زندان دیگر و  تبلیـغ "اتهام
ـار فـیلم از داخـل زنـدان "نشر اکاذیب، از طریـق " و" علیه نظام انتش

 .عنوان شده است" اوین
رس، امیر میرزایی حکمتی که چنـدی ، به گزارش فا۹۰دی  ۱۹در ◀

بازداشـت  CIAپیش به اتهام همکاری با دولت آمریکـا و عضـویت در 
 .شده بود، به اعدام محکوم شد

ـادق هنـرور شـجاعی از ۹۰دی   ۱۹در ◀ ، به گزارش هرانـا، محمدص
ــر وارد  ــده و از ظه ــدان بازگردان ــه زن ــت ب ــد حکوم ـانیون منتق روحـ

 .اعتصاب غذا شد
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