
  

 

را»سردار ساالري«شوراها و مجلس خبرگان ، كشماكشهاي ميان  مالساالري و»انتخابات«:انقالب اسالمي
يد بلكه به آلت نمي شكار مي كنند كه در اين رژيم، انتخابات بكار مهار دولت توسط مآو . شكار تر گزارش مي كنند آ

نكه خوانندگان آاز اين رو،  براي . يد آكار نگاه داشتن ملت در مدار بسته بد و بدتر و بنا بر اين، در مهار دولت مي 
فصلهاي دو و سوم را بدون ابهام دريابند، فصل اول را به خبرهاي مهمي اختصاص داده ايم كه از كشور دريافت كرده 

 .ايم 
رشهاي رسيده از ايران در باره وضعيت دروني سپاه و تارعنكبوت روابط شخصي كه حكومت    در فصل دوم گزا

  .وريمآرا مي » انتخابات « احمدي نژاد در اختيار دارد و در فصل سوم گزارشهاي پيرامون  
اسلحه اتمي در فصل چهارم ، خبرها و گزارشهاي بحران اتمي  و وضعيت جهان بلحاظ نياز به انرژي و خطر انتشار     

 .وريمآو نقشه هاي روسيه براي ايران و سرنوشت قطعنامه مجازات ايران را گرد مي 
     در فصل پنجم داده ها و اطالعات اقتصادي حاكي از افزايش تعهدهاي خارجي و افزايش هزينه هاي دولتي و در 

 .ست  را نقل مي كنيم لودگي محيط زيآنتيجه تورم و بدتر شدن وضعيت اقتصاد كشور و هزينه سنگين 
  .وريمآباز مي      و در فصل ششم ، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را 

 
 نقش - شنود گفتگوي احمدي نژاد با مصباح يزدي–بيماري خامنه اي 

 : پرونده فساد جديد خانواده رفسنجاني– نظامي كردن دولت –دانشجويان 
 

 :... ي و شنود گفتگوهاي احمدي نژاد و مصباح وبيماري خامنه ا:خبرهاي مهم از منابع موثق* 
 
حسن روحاني نيز .  خبر بيماري خامنه اي ، از دو منبع به انقالب اسالمي رسيده و در شماره هاي گذشته درج شده بود ◄

، احتمال داده » انتخابات « ن مجلس شده است، پيش از آمجلس خبرگان شركت كرده و نماينده » انتخابات « كه در 
 3 در صفحه  :ية اهللا ناصري، با صراحت سخن گفته است آاما ، .  ود كه اين مجلس ناگزير از انتخاب رهبر شود ب

 
 
 
 
 
 

New  
 

 در رورو » سردارها«  
 نقش دانشجويان - شنود گفتگوي احمدي نژاد با مصباح يزدي– بيماري خامنه اي ◄
  1ص  : پرونده فساد جديد خانواده رفسنجاني– نظامي كردن دولت –
  مالي را – خامنه اي و رفسنجاني ماماي سپاه شدند و مافياهاي نظامي ◄

  4ص  :زاياندند
 مالي راگرفتار تضاد –و بدتر و مافياهاي نظامي كه مردم را گرفتار بد  » يانتخابات « ◄
  6ص  :شتي ناپذيرميكندآ

 انرژي اتمي و – احمدي نژاد براي محافظه كاران جديد  خوراك تهيه مي كند ◄
 ٩ استراتژي روسيه و قطعنامه مجازات ايران؟ ص

  11 ص : بيكاري و– رشد نقدينگي و هزينه هاي دولتي– تعهدهاي خارجي ◄
 12 ص:دستگيري مسيحيان، سركوب دانشجويان و روزنامه نگاران، 209بند ◄

  ابوالحسن بني صدر
  مالي–دولت مافياهاي نظامي 

 
 –هرگاه بنا بر قول مافياهاي نظامي » مجلس خبرگان « شوراها و »  انتخابات « 

راست سنتي ( خر نباشد، روياروئي مدافعان مالساري آمالي جنگ در خاك ريز 
. از سوي ديگر است  مالي –اصالح طلبان از يك سو و مافياهاي نظامي « و ) 

اين مافياها نه تنها قصد ندارند دولتي را كه تصرف كرده اند، بازپس دهند ، 
 . نند كه نظامي كردن دولت را كامل كنند آبلكه در كار 

      هرگاه در كار خود موفق شوند، تصرف دولت گوياي چگونه تحولي است 
  ن كدامهايند ؟آمدهاي آو پي 

  :پاسدار ساالري  مي گويد تحول از مالساالري به 
 ، چون پيوندهاي يك گروه بندي كه ابن خلدون » عصبيت «  بنا بر نظريه – 1

ن گروه بندي بخاطر از دست آن خود كرده است ، مي گسلند ،  آدولت را از 
يد و از بيرون شهر ، آدادن عصبيت ناتوان مي شود و خالء قدرت پديد مي 

به شهر در )  پيوندهاي استوار ( = م و عصبيت گروه بندي ديگري، با توان الز
اين گروه بندي نيز تا زماني كه . يد و دولت را تصرف مي كند آمي 

اين نظر ، .  پيوندهايش نگسسته اند، دولت را در تصرف خود نگاه مي دارد 
در ايران ما، . بيانگر رابطه گروه بندي هاي ايلي با جامعه بوم نشين بوده است 

از رهگذر دولت مداري . لها ، سلسله اي را ايجاد و دولت  مي كردنداتحاديه اي
و جانشين قشر مالكان پيشين گشتن، در جامعه بوم نشين جذب و خصلت ايلي و 

انقالب .  نيز پيوندها را از دست مي دادند و دولتشان روي به زوال مي نهاد 
گاه كودتاي مشروطيت پايان يك دوران بس دراز تاريخ ايران مي بود ،  هر

رضا خاني روي نمي داد و تجربه مشروطيت موفق مي گشت،  تحول قطعي 
كودتاي رضا خاني .  ن خود كرده بود آگشته و جامعه بوم نشين، واليت را از 

اين گروه بندي فاقد .  گروه بندي نظامي را جانشين گروه بندي ايلي كرد 
مدهائي ناشي آجي و درن، وابستگي به قدرت خارآبه جاي . عصبيت ايلي بود 

در جريان تحول اجتماعي ، گروه بندي . از سلطه اقتصادي غرب بر ايران  بود 
در .  هاي ايلي بتدريج هم توان و هم عصبيت خويش را از دست مي دادند

نتيجه، در برابر ارتش ، گروه بندي ديگري كه در پي دولت مداري شود، 
 .ه ملي با دولت نظاميان بوداين بار، تقابل ميان جامع.  وجود نداشت 
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 علي شفيعي
 روانشناسي جنايات سياسي

 
قرن بيستم را قرن بزرگترين جنايات سياسي از لحاظ كمي و كيفي، در طول 

 سياسي مهمترين در اين قرن و پس از آن، جنايات. تاريخ بشريت، خوانده اند
ابزاري  كه براي نمايش و . ابزار خود نمائي براي نظامهاي توتاليتر گشته است 

تأثير جنايات سياسي بر .  دروغين خويش، بكار مي برند"قدرت مطلقهء"تبليغ 
آمران و عامالن جنايات . اذهان عمومي، بقصد ايجاد ترس فلج كننده است

س، از جرئت و شهامت مخالفين خويش سياسي در صددند از راه ايجاد اين تر
 .بكاهند و آنها را تحت نفوذ خود در آورند

 13 صفحهدر

 پرستو فروهر 

  سال پس از فاجعه8
 

 سال گذشته هر 8 با سالم و سپاس از بر پا كنندگان اين نشست كه در طي    
 . بوده اند77ساله ياد آور قربانيان قتل هاي   سياسي پائيز 

 ياد عزيز يكايك  آناني كه به جرم دگر انديشي و تالش در راه آغاز ميكنم با
ستوي كوچه اي ، چهار ديوار خانه اي يا فضاي پاستقرار آزادي در ايران در

و با ياد . سرد سلولي زير حمله هاي  وحشيانه ماموران امنيتي جان دادند 
حقوق گرامي وكيل زنداني ام دكتر ناصر زرافشان كه پايداريش در دفاع از 

                                                    .اين قربانيان مايه افتخارمن است
 14 صفحه       در

 عذرا حسيني 
 ئينه برگي چند از دفتر شعرشآپروانه در 

 
، عنوان گزيده اي از اشعار خانم پروانه فروهر است كه از » شايد يك روز     «

 – بنابر گفته پرستو فروهر –بسياري از اشعار او . استدست تاراج به امان مانده 
از انجام جنايت ها، به تجسس خانه فروهرها  پس در گرو مأموراني است كه 

 . پرداخته و شعرها را برده و پس نداده اند 
 16 صفحهدر

 

مين سالگرد قتلهاي تسه سخنراني بمناسبت هش
  در اجتماعي كه در 1377سياسي در آذر سال 

يس بر گزار شدپار  
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    در دوران نهضت ملي كردن صنعت 
نفت، اميد مي رفت با خلع يد از 
قدرت مسلط از دولت و اقتصاد كشور، 
ارتش جاي خويش را بمثابه مدافع 
استقالل ايران بازجويد و حاكميت 
ملت را بر دولت بشناسد و بپذيرد 
ارتش جامعه جداگانه اي حاكم بر 

داراي رسالت رهبري جامعه ملي و يا 
دروازه هاي تمدن « جامعه ملي به 

بلكه بخشي از دولت و . نيست » بزرگ 
مراجعه به .  تحت حاكميت ملت است 

قدرتهاي امريكا و انگلستان و كودتاي 
 مرداد، اين تحول را نيمه تمام 28

با اين حال، تقابل برجا ماند . گذاشت 
  حاكميت 57 سر انجام ،  انقالب ،و

انتظار اين بود كه  . ا مستقر كرد ملت ر
با استقرار واليت جمهور مردم ، تضاد 
دولت با ملت  پايان بپذيرد و ايرانيان 

 .راه رشد را در پيش گيرند 
  اما سپاه پاسداران تشكيل شد - 2
نيز تشكيل »  نهادهاي انقالب « ديگر .

با توجه . سپاه  عصبيتي نداشت . شدند 
»  عصبيت ديني «به تمايلهاي ديني ،  

با وجود .  ن نيز كامل نبود آاعضاي 
ن وجود داشت كه يكبار آاين، خطر 

ديگر، تحول از راه استقرار قطعي 
واليت جمهور مردم انجام نگيرد،  
مشكل تاريخي حل نشود و ايران نظام 

 . اجتماعي باز و تحول پذير را نجويد
       بدون ايجاد ستون پايه هاي 

ي بر خوردار از جديد و گروه بند
نوعي عصبيت، واليت فقيه نمي 

اما چه كساني . توانست برقرار شود 
حواسشان جمع تاريخ و  يكي از دو 
جهت تحولي بود كه جامعه ملي مي 
توانست  در پيش گيرد ؟  بدون ترديد، 
اكثريت بزرگ جامعه شناسان و 
روشنفكران و سياستمداران و نيز 

ه سازي روحانيان از توجه به ستون پاي
و اهميت تعيين كننده ايجاد گروه 

» عصبيت ديني «  نظامي  با  بندي
هم » دولت فقها « باني  . غافل بودند 

نها بودند كه ستون پايه هاي قدرت آ
را باز سازي و يا ايجاد مي كردند و هم 
كساني بودند كه واقعيت را نمي ديدند 

ن بود كه قدرت را آو  حواسشان جمع 
 .  د ن خود كننآاز 

 غفلت بزرگ تر اين بود كه – 3 
بمحض ايجاد ستون پايه هاي جديد، 

نها مي آمواد اجتماعي چركين جذب 
بتدريج باورمندها را مي رانند و . شوند 

. ورند آبنيادها را به قبضه خود در مي 
از اين پس، عامل وابستگي به يكديگر و 

منافع « در همان حال عامل اختالف ، 
يان جانشين شدن جر. مي شوند » 

» عصبيت ديني « بنيادهائي كه بر پايه 
مدند با بنيادهاي رانت خوار ، آپديد 

ن شتاب داشته است كه بتوان آبيش از 
ميان رژيم كنوني، حتي با رژيم شاه 

 . مقايسه كرد 
     بدين قرار، گرچه گفته مي شود كه 

در سپاه موجب » افسران « تورم كادر 
دن دولت گشته كشيدن نقشه نظامي كر

است، اما وجود اين تورم خود ناشي از 
ن،  آ، در اقتصاد زير سلطه ايست كه

فرصت هاي سودهاي كالن تنها در 
قلمرو رانت هايي است كه دولت 

نقش . استبدادي ، ايجاد مي كند 
دولت بعنوان فروشنده نفت و گاز و 

مد، محروم ماندن آدريافت كننده در
ن دروازه اقتصاد از رشد و گشوده شد

ورده ها و خدمات و نيز آها بروي فر
قاچاق و نقش دولت در توزيع 

مدها و كاالها و خدمات، و نيز آدر
استبدادي كه امنيت فعاليت توليدي را 
به حداقل مي رساند، قلمرو رانت 
خواري را تنها قلمرو تحصيل 

لذا ، . مدهاي كالن مي كند آدر
بنيادي مثل سپاه پاسداران كه بسيج را 
نيز در مهار خود دارد،  با جذب مواد 
چركين و تركيبي كه يافته است، نمي 

تواند نسبت به رانتي كه نزديك به 
نيمي از اقتصاد را تشكيل مي دهد، 

مدهاي كالن و آزيرا در. القيد بماند 
نقشهاي گوناگون سپاه مي بايد فقدان 

 :عصبيت را جبران كند 
ز غاآنچه در آ سپاه پاسداران ديگر – 4

بتدريج كه چند وظيفه اي . بود، نيست 
 :شده، در ابهام نيز فروتر رفته است 

 در قلمرو  اقتصاد، فعاليتهاي بس •
گسترده اي دارد و طرف قراردادهاي 

. قاچاق مي كند . بزرگ با دولت است 
بندرها و فرودگاه ها را به مهار خود 

ورده و افزون بر واردات و آدر
درانحصار صاداراتي كه بطور رسمي 

دارد، واردات و صادرات دور از چشم 
پروژه هاي  .گمرك نيز مي كند 

ميلياردي نفت را از آن خود كرده 
 ...است و

 در قلمرو سياسي ، در همان حال كه •
جريان نظامي كردن دولت را به پيش 
مي برد، جانشين احزاب سياسي نيز مي 

، در نقش حزب » انتخابات « در . شود 
عمل مي شود و در پوشش سياسي وارد 

» دست غيبي « بسيج و پوششهاي ديگر، 
بكار مي گيرد و نامزدهاي دلخواه 

 .ورد آخود را از صندوق بيرون مي 
موزش و آ در قلمرو فرهنگ و •

پرورش ، غير از مهار و اداره صدا و 
سيما و بخشي از مطبوعات رژيم، از راه 

سازمانهاي مختلف به سركوب  
ازد و آنها را مهار مي دانشگاهها مبپرد

موزش و آنست كه نظام آدر پي .  كند
 .ورد آپرورش را تحت اداره خود در 

ن آ در قلمرو اجتماعي ، سپاه در كار •
بوده و هست كه يك پايگاه اجتماعي 
از راه  وابستگي مالي براي دولت خود 

قاي محسن رضائي آ. ورد آبوجود 
 ميليون رأي 5مدعي شده بود كه 

استفاده از ترس، براي . ارند ثابت  د
ناگزير كردن بخشي از رأي دهندگان 
به دادن رأي و استفاده از پيوندهاي 

 كه در دوران شاه سابق نيز -زناشوئي  
 ، براي جبران كمبود -روش بود 

عصبيت،  از جمله كارهائي هستند كه 
 . نها مي پردازد آسپاه به 

      با توجه به اين امور، ديگر سپاه يك
. نيروي نظامي با هدف مشخص نيست 

يك سازمان چند وظيفه ايست كه 
گمان مي برد با ايجاد يك شبكه 
تارعنكبوتي مي تواند جامعه ملي را در 
هر چهار بعد سياسي و اقتصادي و 

وسيله .  اجتماعي و فرهنگي مهار كند 
ناتواني است كه » ولي فقيه « كارش ، 

نياد تكيه گاهي نه در جامعه و نه در ب
. ديني و نه در بنيادهاي سياسي دارد 

مد نفت و آدر+ بدين سان، واليت فقيه 
بحرانهاي سخت + رانت خواري 

سركوب و فساد + داخلي و خارجي 
 . نظامي كردن دولت = گستري 

     بديهي است نظامي كردن دولت 
نمي تواند بدون برقرار كردن يك 
رشته تبعيض ها و سرعت گرفتن 

م كننده دولت مداران به دستگاه تقسي
دو و حذف يكي از دو، به سامان برسد 

 : 
  تبعيضي كه جانبداران مالساالري - 5

نمي توانستند تصور كنند و گوشها را بر 
ن هيچ آهشدارها مي بستند تا از 

نشنوند، تبعيض بسود سپاه پاسداران و 
تا  . است » روحانيت « به زيان 

وسيع انتخابات مجلس اول كه با تقلب 
انجام شد،  تبعيض بسود روحانيان 

با . قدرت جوي بود كه برقرار مي شد 
نها گمان مي آ، 60كودتاي خرداد 

از . بردند   به هدف خود رسيده اند 
نها يكي طوالني آاشتباه هاي كالن 

كردن جنگ ، از جمله بقصد جانشين 

ارتش كردن سپاه  و تبديل سپاه به 
زيرا  . د ستون پايه استبداد ماليان بو

برقرار كردن تبعيض بسود سپاه و به 
زيان ارتش، تبعيضهاي ديگر را به دنبال 

نها اين بود آاشتباه كالن دوم . وردآ
 را ،  مخالفت 76 خرداد 2كه انتخابات 

همگاني مردم كشور با رژيم تلقي 
راستي نيز اين بود كه مردم . كردند 

كشور با مالساالري مخالف بودند و 
اليان از ديدگاه  قدرت خود م. هستند 

مي نگرند، اما، از اين نظر هم ، 
نادرست بود كه راه حل را تكيه بازهم 
بيشتر بر سپاه و دستگاه قضائي و 
دستگاههاي سركوب گمان برند و 

، ن داشت كه آنها را بر آزيرا  . بكنند 
در پوشش حكومت اصالح طلبان، 

 –دولت را به تصرف مافياهاي نظامي 
حكومت خاتمي از اين . ورند آمالي در

امر كه اكثريت بزرگ پاسداران به 
قاي خاتمي رأي داده بودند، براي آ

بازگردان سپاه پاسداران به مرز قانون 
كار . و خلع يد از سپاه ، اقدام نكرد 

 9« عالوه بر ساختن هر : وارونه شد 
و تجديد سازمان »  روز يك بحران 

ي،  ترور و دست زدن به قتلهاي سياس
به سبك ارتش تركيه، تهديد خاتمي و 

فرماندهان » وظايف « حكومت او از 
 .سپاه گشت 

 درصد 80 تا 70      در همان حال كه 
قاي خاتمي رأي داده آسپاه كه به 

بودند، از سوي او و حكومتش به حال 
خود رها مي شدند، فرماندهي سپاه 
برنامه نظامي كردن دولت را به پيش 

، سپاه » انتخابات« ه طي س. مي برد 
نخست قوه مقننه و سپس قوه مجريه را  

اصالح .  ورد آبه تصرف خود در 
اگر مردم در : طلبان مي گويند 

انتخابات شركت كرده بودند، دولت به 
مد و نظامي نمي آتصرف سپاه در نمي 

 يا راست مي گويند ؟آ.  شد 
ري آ   بنا بر منطق صوري،  پاسخ 

. اقع ، پاسخ نه است اما  بنا بر و. است
 :به اين داليل 

 اصالح در نظامي كه يك تن را •
داراي واليت مطلقه مي داند،  در 
جهت قابليت اجرائي پيدا كردن اين 
اختيار مطلق ممكن است و نه در جهت 

بدين خاطر بود كه در . ن آمخالف با 
بخشي از » اصالح طلبان« حكومت 

الح اص« به قول »  رهبر « اختيار مطلق 
حكم « : شد » نهادينه » « طلبان 

و » دادگاه روحانيت « و » حكومتي 
قاي منتظري و قتلهاي آدستور توقيف 

سياسي و  تعطيل مطبوعات و دستور 
اجراي انتخابات قالبي كه حكومت 
خاتمي اجرا كرد و بيرون كشيدن 

 از – بنا بر روايت خود او –خاتمي 
 رختخواب ، در ساعات بعد از نيمه شب

شما را احضار » رهبر « به اين عذر كه 
 ... كرده است و

 در پوشش حكومت اصالح طلبان بود •
كه سپاه  بيش از پيش ، چند وظيفه اي 
شد و دستگاههاي سركوب را به مهار 

 .ورد آخود در
 نگرش در مردم و اكثريت سپاه و •

» ماده بي شكل « دستگاه اداري، بمثابه 
از پائين و چانه فشار «  بنا بر نظريه ،كه

 مي بايد نقش فعل ،»زني  در باال 
بي اثر كردن ، پذيرانه اي مي يافتند

 .  بود» تغيير از درون « نقش مردم در 
غافل از اين كه جامعه فعل پذير، 
نخست بي تفاوت مي شود و سپس طرد 

 .مي كند
»  اصالح طلبان « مردم رأي دادن به •

هاي از ميان گرايش. را مفيد نيافتند 
 مذهبي از –موجود، گرايش ملي 

مقبوليت بيشتري برخوردار است اما در 

نها رأي آانتخابات شوراها مردم به 
زيرا مي دانستند رژيم به . ندادند 

شوراي شهري از اعضاي اين 
گرايش،كمترين امكان عمل را نمي 

« ،  85ذر  آ24در انتخابات . دهد
ائتالف كردند، از مردم » اصالح طلبان 

»  شركت وسيع در انتخابات « بت با
سپاسگزاري كردند،  با وجود اين، 
اكثريت بزرگ اعضاي شوراي شهر از 

يا مردم به آ. شد » اصول گرايان« ن آ
رأي ندادند و يا » اصالح طلبان « 

ن پاسخ، آ؟ بنا بر اين يا تقلب شد 
ن اين كه در آشكار شد و آواقعيتي 

گاه اين رژيم، انتخابات درمهار رژيم ن
اين انتخابات . داشتن مردم است 

نها داد آدرس بزرگي به مردم و همه 
وردن وجدان آكه به جاي پديد 

جمعي به راه حل واقعي ، به استقرار 
واليت جمهور مردم ، مردم را در 

در : زندان بد و بدتر نگاه داشته اند 
مدار بسته بد و بدتر، مردم گرفتار بد و 

چنين  در بدتر و بدترين مي مانند و
انتخابات وسيله ابراز اراده رژيمي، 

نها در آمردم نيست وسيله نگاه داشتن 
 .مهار رژيم است 

اصالح «  اما ويرانگر ترين استدالل •
اگر مردم در انتخابات : اينست » طلبان 

حكومت ( = شركت كنند، وضعيت بد 
اصالح طلبان در محدوده رژيم كه به 
كار چنداني حتي در حد محدود 
كردن رانت خواري و فساد قادر نيست 

و اگر شركت نكنند، وضعيت بدتر را ) 
يا در استدالل آاما . خواهند يافت 

خويش انديشيده اند و مي دانند كه 
بدين استدالل، اين فساد طلبي است 

يا مردم نديدند آكه ابراز مي كنند ؟ 
كه چون به بد رأي دادند گرفتار بدتر 

ان ،دليلي شدند ؟ واپس ماندگي اير
جز زنداني بودن ايرانيان در زندان بد 

تحريم وسيع انتخابات و بدتر دارد ؟ 
 :حداقل كاري كه مي كند اينست

ما ايرانيان تصميم گرفته ايم  از زندان 
ئيم و در فراخناي به و آبد و بدتر بدر
  .  بهتر ، رشد كنيم

هنوز » اصالح طلبان «  و باالخره،   - 6
به . ت را ببينند نمي خواهند واقعي

و شركت در » درون نظام « ماندن در 
قدرت چنان دلبسته اند كه ياراي 
اظهار اين واقعيت را  به مردم ندارند 
كه نه تنها دولت نظامي شده است و 
مي شود ، بلكه سپاه پاسداران ، به زيان 
روحانيت و بسود خويش تبعيض برقرار 

« به مردم نمي گويند كه . مي كند 
وسيله تصرف »  مطلقه فقيه واليت

دولت و چهار بعد سياسي و اقتصادي و 
 توسط ،اجتماعي و فرهنگي جامعه

 .  مالي است –مافياهاي نظامي 
» فرمانده كل « قاي خامنه اي به      آ

سپاه نامه نوشته و اخطار مجدد كرده 
قاي هاشمي آاست كه سپاه از تخريب 

 هرگاه معني نامه. رفسنجاني باز ايستد 
اين باشد كه او نه تنها محرك و راضي 

ن مخالف آبه اين تخريب نيست كه با 
نيز هست، پس سپاه ، بي اعتناء به 
دستورهاي پيشين او، همچنان در كار 

قاي هاشمي رفسنجاني بوده آتخريب 
اين تنها مورد نيست كه سپاه اما . است 

واليت مطلقه خويش را اعمال مي كند 
اد به عنوان قاي احمدي نژآتحميل . 

شوراها » انتخابات « رئيس جمهوري و 
سپاه » سرداران « كه روياروئي ميان 

 .است، نمونه هاي ديگري هستند 

     نقش فرماندهان سپاه پاسداران در 
تمامي بحرانهاي داخلي و خارجي كه 
پي در پي ساخته مي شوند و نگاه 
داشتن كشور در لبه پرتگاه جنگ و 

ضور روز محاصره اقتصادي و ح
افزونشان در قلمروهاي مختلف، 
ترجمان مرام خشونت و جنگي است 

. قاي مصباح يزدي ساخته است آكه 
پنداري نظريه انقالب دائمي است كه 
در نظريه جنگ دائمي از خود بيگانه 

بديهي است تصرف چهار . شده است 
بعد واقعيت اجتماعي و بحران سازيها 

.  نمي شود » ايدئولوژي « بدون 
ايدئولوژي جنگ دائمي همان است 

. يد آكه بكار نظامي كردن دولت مي 
زيرا بدون نگاه داشتن كشور در 

، نمي توان خشونت و جنگ دائمي
دولت را نظامي كرد و تمامي عرصه 
هاي زندگي را به مهار سالح بدستان 

  :ورد آدر
  

مرام خشونت و جنگ و نيز تضاد 
و تالشي ذاتي نظامي كردن 

رف ابعاد واقعيت دولت و تص
 :اجتماعي است

 
   اين نه از راه اتفاق است كه در - 7

جريان تحول رژيم، بيگانه هاي با 
مرام خشونت ( انقالب و مواد چركين 
 بتدريج، ، )ن آو سازندگان و مروجان 

جانشين مي شوند و  در پي تصرف سه 
مجلس خبرگان « ن مي شوند آقوه، بر

لت » آبر ره« ن خود كنند و آرا از »  
آن خود كنند  فعل خود بسازند و يا از

استبدادي كه بر انقالب و ايران ، از . 
رهگذر گروگانگيري و محاصره 
اقتصادي و جنگ و بازسازي ستون پايه 
هاي قدرت استبدادي، استقرار جست، 

باني . بدون نظريه خشونت، شدني نبود 
اگر . قاي خميني بود آاين نظريه 

 مصباح يزدي از او قايان خامنه اي وآ
مرام خشونت را گرفته و بسط داده اند، 

چرا كه انزوا در . باز از راه اتفاق نيست 
سطح جامعه ملي و در سطح جامعه 
جهاني از سوئي و نياز شديد به 
بحرانهاي داخلي و خارجي از سوي 

. ديگر، نياز به مرام جنگ دائمي دارد 
و اين مرام از عوامل مهم نظامي شدن 

 و تصرف ابعاد زندگي جامعه دولت
 . ملي است 

      تصرف دولت و ابعاد زندگي 
ورنده تمركز و آورده و فرآجامعه، فر

بزرگ شدن قدرت است كه بنوبه 
خود، با مكانيسم تقسيم به دو و حذف 
يكي از دو همراه و حاصل اين ساز و 

پس نه از راه اتفاق است . كار است 
ي اين  مال–كه دولت مافياهاي نظامي 

سان به گروه بنديها تجزيه و گروهها 
.  در برابر يكديگر قرار مي گيرند 

حكومت احمدي نژاد و رودر روئي 
» انتخابات « در » سرداران « هاي 

بيانگر »  مجلس خبرگان « شوراها و 
تضادي است كه جز از راه حذف حل 

 . نمي شود 
 مالي – اما اگر مافياهاي نظامي – 8

رفتار تضاد و تقابل چنين با سرعت گ
گروه بنديهاي متضاد شده اند،  بخاطر 

 اينست كه
  مرام خشونت و جنگ دائمي بر - الف 

 15 صفحهدر

 مالي–دولت مافياهاي نظامي
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»  ندهينما«  ،ي اهللا ناصرتيآ راياخ* 
 و امام جمعه يخبرگان رهبرمجلس 

امسال برنامه : باد گفته است آخرم 
 يلي خيخبرگان رهبرمجلس انتخابات 

 تا تابستان ديباجلس م ني ا. مهم است 
 حال رايز . كنددايقا پآ ي براينيجانش

 مانند گري و دستي خوب ن  اصالشانيا
 يدگي تواند به كارها رسيگذشته نم

 ني خبرگان الي دلنيه همب. كند 
 باشند كه بدون ي افرادديدوره با

 .معين كنند  رايدمقام رهبرنترس بتوان
 دوره  جي كه زنان در بسي محلدر* 
نان از آ يبراسخنران  ، نندي بيم

 ي انتخابات خبرگان رهبرتياهم
  : گفته استاو. است سخن گفته 

 ي دوره خبرگان رهبرنيتخابات انا
 طيقا در شراآ راياست ز مهم اريبس

 گري و چشمانش دستي نيخوب جسم
 يي شنواشي و گوش هاندي بيخوب نم

 نيبه هم. ند خود را از دست داده ا
 ديتخاب رهبرجد اني برادي باليدل
 ني است كه در اي ضرور .ميماده باشآ

 كه مي بدهي رايانتخابات به افراد
 . مورد وثوق باشند

 افتاده بتازگي كه ي اتفاق مهمك ي◄
  ي رهبري شنود ها:  است نيا

يزدي اد و مصباح ژ ني احمدگفتگوي
در اين گفتگو، . را ضبط مي كنند 

ه  كردي طلب ممصباحاد از ژ نياحمد
 انجام بدهد و ي نشده كارري تا داست 

 . ردي و امور را به دست بگديايبزودتر 
ي، پسر خامنه اي كه قا مجتبآ    چون 

نقش احمد خميني را در دستگاه 
خميني يافته است، پس از اطالع از 

 با جناح مصباح خامنه اي رابطه ماجرا، 
خامنه اي . ي را برهم مي زند زدي

اند  ورود بي جلودستور مي دهد 
خبرگان گرفته مجلس  به يزديمصباح 

به سرعت مأموران خامنه اي  .شود
 مي شوند و مي توانند دست به كار 

 هي را تهينها اسنادآ از ي برخيبرا
 .  شوند.شان  شدندايكنندو مانع كاند

    از جمله كساني كه رد صالحيت مي 
 .  است ايري بحجت االسالم شوند، يكي 

 بزرگ مصباح  از شاگردانيكي ايريب
 ي برايزي مسئول برنامه راو   . است

 در سطح يي دانشجوجي بسياردوها
موزش آ مختلف ي دورها. كشور است

 مصباح ي از سوو دانشگاهها را اجيبس
 ي و سپاه پاسداران برگزار ميزدي

  .  كندي مديي خبر را تااو  حذف . كند
 از  استان چهارمحال قرار بود ايريب

 كي ،وبعد از حذف ا شود  و دايكاند
 به نام اند فرستاده ن محلآنفر را به 

در محل،   .انيلي اسماعحجت االسالم 
 نجايمرا به ا: ي مي پرسد  از دوستاو 

 انتخابات چگونه نجايفرستاده اند ا
 ني ايداي گفته اند كه كاند ؟است

 ستميشنا نآ شهر ني ابامن . استان  شوم 
اقدام  دي باقيه طرچ دانم كه از يو نم
 نامزد كردن او از چهار محال . كنم

، گوياي  ايري بتي و رد صالحبختياري 
اين امر است كه رويدادي سبب شده 

 و » يد آرهبر را سياستي دگر « است 
تغيير نامزدها شتاب زده انجام شده 

 . است 
 ، پس از شنود اين گفتگو بود كه◄

بناگهان،  احمدي نژاد با بني صدر 
اين توجيه كه او در برابر با . مقايسه شد

رهبر ايستاده و مي خواهد رهبر را 
  :بردارد 

     سايت رجا نيوز كه بيشتر از احمدي 
نژاد  حامي او است ، در مقام اعتراض 

برخي كه تمامي حمايت «  مد كه آبر
هاي رهبر و مردم از احمدي نژاد را 

با بي شرمي تمام  فراموش كرده اند،
ا به پاي حاميان رئيس جمهور ر

گذاشتن در مسير رجوي و بني صدر 
 »! متهم مي كند

راستي اينست كه تاريخ : انقالب اسالمي 
انتخاب  استقرار واليت جمهور مردم از

زاد بني صدر به رياست جمهوري و آ
نقش او در كشاندن خميني و مالتاريا به 

شكار كردن اين هماني واليت آابتال و 
.  مي شود غازآفقيه با استبداد فراگير 

اين تاريخ زود است كه تاريخ استبداد را 
تا پايان تاريخ استبداد، . به پايان برد 

البته بني صدر همچنان خواب و بيداري 
مقايسه .  شفته مي كند آاستبداديان را 

كردن تروريست دست پرورده اي چون 
احمدي نژاد با بني صدر،  هم 
برخوردهاي شدت گير در درون رژيم و 

شفتگي خاطر استبداديان را  آهم شدت
 .« گزارش مي كند

روزنامه جمهوري اسالمي نيز كه از * 
حاميان رفسنجاني در برابر جريان 
مصباح يزدي محسوب ميشود در 

در ": آذر خود نوشته است29سرمقاله 
داخل كشور يك جريان نوظهور اما پر 
اشتها براي تسخير مجلس خبرگان 
ه رهبري و پياده كردن اهدافي ك

تشريح آنها فرصت ديگري ميطلبد ، 
خيز برداشته بود اما خوشبحتانه ناكام 

ين جريان از يكطرف به دليل ا. ماند
برخورداري از تفكر افراطي في نفسه 
خطرناك است و از طرف ديگر در 
انتخابات مجلس خبرگان رهبري اگر 

رسيد، تهديدي براي  به پيروزي مي
رهبري انقالب و نظام محسوب 

نقش بي بديل تاثيرگذار و .شد مي
سرنوشت ساز رهبر معظم انقالب 

اي در سامان  اهللا خامنه حضرت آيت
گرفتن ابعاد گوناگون انتخابات 
خبرگان رهبري بسيار كارساز و 

 .«سرنوشت ساز بود
 از يكي يقا مجتبآ شود ي مگفته ◄

شنيده  ربنا ب.  استي رهبرياهايكاند
 ي بار رهبرني قرار است اگري دهاي
 خود مهر ي خامنه ا.بگردد  ييشورا

 زده و يقا مجتبآ » صالحيت  «  بردييتا
 ايشان مجتهد هستند و از : ست گفته ا
از سطح هم  يگاهآ و استعداد لحاظ
 ! برخوردارندييباال

 
سومين پرونده خانواده * 

رشوه ستاني : هاشمي رفسنجاني 
از شركت نروژي، دستور توقيف 

ني بين المللي هاشمي رفسنجا
رژانتيني و اينك آتوسط قاضي  

 ميليون فرانك 41پرونده 
 :سوئيس رشوه گرفتن از توتال 
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ضربه : خبر داده است  ) 2006دسامبر 
سخت جديدي به اعتبار شركت توتال 

پليس سوئيس كشف كرد كه . وارد شد 
وردن آاين شركت نفتي براي بدست 

 41از ايران، مبلغ امتياز استخراج نفت 
 ميليون 30( ميليون فرانك سوئيس 

به يك حساب مرموز واريز كرده ) اورو 
 .  است 

 صفحه اي كه 5     بنا بر يك گزارش 
پاتريك المون، دادستان لوزان براي 
بازپرس فرانسوي فيليپ كورواي ، 

، پليس 2004فرستاده است ، در دسامبر 
 ميليون 41سوئيس كشف مي كند مبلغ 

 دسامبر 1فرانك سوئيس ، در فاصله 
،  به حساب 2003 اوت 15 تا 1998

مرموزي بنام سياكل، در بانك لومبارد 
اوديه داريه هانچ و كمپاني 
Lombard Odier Darieh 

Hentsch et Cie در ژنو، ريخته ، 
اين پول هنگفت   راچه .  شده اند 

كسي به اين حساب ريخته است ؟ 
مي كنند كه بازجويان به سرعت كشف 

پول را شركت نفتي توتال به اين 

نخست پول را به . حساب ريخته است 
حسابي در بانك كردي سوئيس در ژنو 
ريخته و سپس به حساب باال انتقال 

علت پرداخت و گيرنده . داده است 
دو پرسشي بوده كه بازجويان 

:  ورده اند آپاسخهاشان را به دست 
هدف از پرداختن اين پول بدست 

وردن قرارداد بهره برداري در حوزه آ
صاحب . پارس جنوبي بوده است 

حساب نيز شخصي بوده است بنام بيژن 
داد فر كه هيچگونه سر و كاري با نفت 

او از نزديكان . و صنعت نفت ندارد 
 . خانواده هاشمي رفسنجاني است 

     بنابر گزارش دادستان لوزان ، 
توتال از لحاط قوانين سوئيس، عمل 
شركت توتال رشوه دادن به قصد 
انجام معامله ايست بسود شركت و بنا بر 

از لحاظ قوانين .  اين جرم است 
فرانسه ، پرداخت رشوه بقصد استفاده 
از نفوذ يك مقام و استفاده نامشروع از 

از قرار دادستان . اموال عمومي است 
لوزان مي خواهد كه توتال در فرانسه 

. ار گيرد نيز تحت تعقيب قضائي قر
هرگاه چنين شود، ضربه سختي به 

هم اكنون . اعتبار توتال وارد مي شود 
« دو تن از مديرانش بخاطر فساد در 

در دوران » نفت در ازاي مواد غذائي 
 .صدام، تحت تعقيب هستند 

 دسامبر، خبرگزاري فرانسه 19 در ◄
گزارش كرد كه دادستاني پاريس نيز 
 رشوه دادن توتال به خانواده
رفسنجاني را موضوع تعقيب قضائي 

اتهام توتال سوء استفاده . كرده است 
از اموال عمومي و ارتكاب فساد بقصد 

دو قاضي، يكي . تحصيل امتياز است 
فيليپ كورواي و ديگري اكزاوير 
سيموني معين شده اند براي بازپرسي 

اين دو مي بايد از راه . از توتال 
: ند بازجوئي پاسخ اين پرسش را بياب

يا توتال اين رشوه را به قصد بدست آ
وردن امتياز بهره برداري از نفت را آ

 پرداخته است يا خير ؟ 
     گروه توتال ترجيح داد در اين باره 
واكنشي نشان ندهد و به خبرگزاري 

 . توضيحي نداد 
    قرارداد بهره برداري از گاز پارس 

 امضاء شده و  1997جنوبي در سال 
 گازپروم و شركت شركت روسي

مالزيائي پتروناس شركاي توتال هستند 
. 

 
يا احمدي نژاد و آ* 

پورمحمدي مطمئن بودند 
 :؟!دانشگاهيان را رام كرده اند  

 
 رو به يي دانشجويروهاي نيريدرگ ◄
 در دانشگاه نكهي است بعد از اشيافزا
 يموزش عالآ ري از حضور وزري كبريام

 در  كردند ويريدر دانشگاهها جلوگ
 ي سخنراناني بعد در جريروزها
 رفتياد او را وادار به پذژ نياحمد

 در ي موضع كردند كه اگر خاتمنيا
 اني دانشجويمهري سال هشتم مورد ب

 و دياد با تمام ژ ني احمد، گرفتارقر
 ي و نهاد رهبريي دانشجوجيسب يضايب

 شهدا و دهها گروه راه و دفتپو س
 ،گاه در سطح دانشي و اطالعاتيتيامن

 قرار يي دانشجويمورد حمله شعارها
 انيگفت تا متوجه شود دانشجو

 داد ديه بر سر سكوالرها باكهمانگونه 
 افتهي جرات را نيبزنند به قول شما ا

 داد زي جمهور نسيياند كه بر سر ر
 ندو او شيبزنند و مانع سخنران

 به ري كبريام ها برنامه در دانشگ◄
ر افكار اد نشان داد چقدر دژ نياحمد

با وجود تجربه . خود دچار خطا است

، پور محمدي به چند روز بعداو، 
 اني دانشجودانشگاه شيراز رفت و

اين  بال را بر سر ني همرازياه شگدانش
مأمور كشتار زندانيان  ، معروفتكاريجنا

و ترورهاي خارج از كشور و ترورهاي 
 يقتل ها«نها  آسياسي كه رژيم به 

 او  .دندورآ داد، عنوان » ي  ارهيزنج
 يواالت خود دارئبه سفتن گ از پاسخ

 اني دانشجوهاي شعارانيكرد و درم
 كه دست به ي زماننهايا.  افتاد  ريگ

 كردند ي زدند فكر نمي متيجنا
.  مردم باشندي پاسخگودي بايروز

سركوبها مطمئنشان كرده است كه در 
هر جا مي توانند حاضر شوند و هرچه 

نجا كه آتا . د بگويند بخواهند مي توانن
جنايتكاري چون پورمحمدي به خود 
اجازه مي دهد به دانشگاه برود و براي 
دانشجويان سخن راني كند و انتظار 
داشته باشد كه دانشجويان چون بز 
اخفش، سخنان او را تصديق كنند و 

 اني حال كه در م.  برايش كف بزنند 
 ، تازه رندي گي قرار مدانشجويان
 شدن با  در رو وشوند ر يمتوجه م

همانگونه . چقدر خطرناك است مردم 
 ،ادژ ني احمديكه در زمان سخنران

 دانشجو از دانشگاه امام 300حدود 
 دادن ي و امام صادق برانيحس

اد پسند وارد ژ ني احمديشعارها
، براي سخنراني پور ندددانشگاه شده بو

و » دانشجويان بسيجي « محمدي نيز، 
 را بسيج كرده بودند بسيجي هاي ديگر

 ترفندها ني كه با اانيدانشجو  اما. 
 ي احمدنه در روياروئي با هستند،شنا آ
و نه در مقابله با پورمحمدي از اد ژن

 .نكردند  واهمه بسيجي ها 
 با ي پور محمد    براي سخنراني

ي بسيجي و جوش كه صدها دانيوجود
در محل سخنراني را از قبل سهميه اي 

مخالفت با او  اما بودند، مستقر كرده 
. نها روبرو شدآ ي و افشاگرانيدانشجو

اين بار، او بود كه نمي توانست ترس 
چهره او و قيافه . خود را پنهان كند 

 هاي گماشتگان رژيم  كه به خود 
نام نهاده اند، ترسشان  دانشگاه نيمسئول

 . را بروز مي دادند
 

تبليغات  صدا و سيماي رژيم  * 
و ميزان »  نتخابات ا«در باره 

شركت مردم در دادن رأي  و 
سانسور رسانه هائي كه به زبان 
فارسي و از بيرون از مرزها 

 :برنامه پخش مي كنند 
 
االن چند روز است كه به خاطر  ◄

 ي كانالهاهي انتخابات كليبرگزار
 ساعته 24ماهواره به شدت و به طور 

 است و تي پوشش امواج پارازريز
 برنامه نيا. ه كرده است مردم را كالف

 كرده اند يداري را از سوئد خرديجد
 . كسونياز شركت ار

رأي  طيتعداد افراد واجد شرا ◄
 نفر ونيلي م53 حدود رانيدر ادادن 
 نكهي اي براهاني اما روزنامه ك. است 

 داند كه تعداد شركت كنندگان يم
كم است از حاال اعالم كرده است كه 

 نفر ونيلي م46 طي واجدان شرازانيم
 شي از چهار سال پي حتيعني . است

 هم كرده است كه ديهم كمتر و تهد
 دي بگوني را بالتر از ازاني مياگر كس

 !  به مقامات مسئول پاسخگو باشدديبا
 ي ضرغاميماي جمعه صدا و سروز ◄

 دهندگان بشتابند تا ياعالم كرد كه را
 ي راي است به صندوق هايزمان باق

 كه داشت و تا يهيتوج و در . بروند
 گفت از ي هم درست بود ميحد
 دهندگان و ي كه در تهران رايينجاآ

 زي مهم مانند تبري شهرستانهايدر برخ
 تعداد … و رازيو اصفهان و مشهد و ش

 كه از افراد ي است و زمانادي زاهايندكا
 دي است باقهي دق20 حدود ردي گيم

 بروند و ي رايزودتر به سر صندوقها
 ي زماننيا. خابات شركت كنند در انت
 ني از بهتريكي ها اعالم كردند نيكه ا

 ي رازاني انتخابات و ميمالك ها برا
 با توجه به كل صندوق رايمردم است ز

 ي بودن حوزه هاازها و مقدار ساعات ب
 ي مباي و تعداد حوزه ها تقريري گيرا

 مردم را به ي واقعيراآ زانيتوان م
 .  شودي ميورد كه بعدا بررسآدست 

 تهران تي صالحديي تااتي زور ه◄
 اعالم اتي كه هي با وجودنچربيد و

 شركت در تيكرده است كه صالح
  خود را بافاني زر، انتخابات را ندارند

 .نامزد شوراي شهر تهران كرد 
 به نام  ي مشهد فهرستدر ◄

 لوني حدود دو مراژيهوالمطلوب در ت
 فهرست شورا ها پخش شده است يبرا
 زي فهرست در چهار سال گذشته ننيا

در زمان انتخابات پخش و باعث شده 
 شده به يبود افراد سازمانده

نامزدهائي رأي بدهند كه اساميشان در 
در دوره قبل . مده بود آاين فهرست 

 از ي كسانهايشوراها در مشهد تنها نام
 ستي لني كه در اندمدآ ها در قصندو
 وابسته ه گرو را  ستي لني ا. ندبوده ا

 واعظ نبه جناح راست و از مخالفا
 ي براگروه   . است، انتشار داده طبسي

 را يستي ليني چنزيانتخابات خبرگان ن
اما اين بار، اموري . انتشار داده است 

روي داده اند كه وضعيت را دگر گونه 
بيماري خامنه اي و شنود : كرده اند 

گفته هاي احمدي نژاد با مصباح يزدي 
 ...و
 

 قرار بر وسعت بخشيدن به *
 :نظامي كردن دولت است 

 
 برابر اطالع واصل، قرار بر انتقال ◄

  افسر پاسدار ديگر به  دستگاه 700
اين كار در بهار انجام . اداري است 
سه علت براي نظامي . خواهد شد 

 :كردن دولت وجود دارند 
 تورم افسر در سپاه كه همچنان – 1

 . فشار وارد مي كند 
 بخصوص ائتالف گروه بنديهاي – 2

درون رژيم بقصد محدود كردن 
 اختيارات خامنه اي و 

 خالي كردن سپاه از فرماندهان – 3
يعني كساني كه مي توانند . مزاحم 

وارد گروه بنديهاي ناسازگار با يكه 
 . تازي خامنه اي بشوند 

 در انتخابات شوراي شهر تهران ، ◄
 و بدستور خامنه اي، ميان قاليباف

قا مير ، فرمانده بسيج استان آمحمود 
تهران ، قرار و مدارها گذاشته شده 
است و قرار است اكثريت اعضاي 
شوراي شهر از كساني باشند كه با 

 . قاليباف بعنوان شهردار موافق هستند 
 بنا بر اطالع از عراق، ميان سوريه ◄

و ايران قرار و مدارهائي در باره فشار 
كا ، گذاشته شده وارد كردن بر امري

بموجب اين قرار و مدارها، . اند 
 دست سپاه قدس براي همكاري با 

گروههاي مسلح در عراق بازترشده 
 . است 

با وجود اين خبرها، مي :  انقالب اسالمي 
توان دريافت نظامي كردن دولت تا كجا 

 : مهم است
 4 صفحهدر

 
 

رو در رو»سردارها« 
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خامنه اي و 
رفسنجاني ماماي سپاه 

شدند و مافياهاي 
 مالي را –ظامي ن

 :زاياندند
 

اين فصل را در دو : انقالب اسالمي 
در قسمت اول ، : قسمت مي خوانيد 

گزارشي است در باره چند وظيفه اي 
ن آشدن سپاه و پيدايش گروه بنديها در 

در قسمت دوم، گروه بندي از راه روابط . 
شخصي قدرت، نمونه تارعنكبوتي كه بر 

مده آيد محور باهنر و احمدي نژاد پد
  :است

 
پيدايش گروه بنديها و 
تضادها در سپاه چند 

 :وظيفه اي 
 

از سالهاي قبل و بعد از انقالب     
نيروي سپاه پاسداران كه جهت حفظ 
دستاوردهاي انقالب تاسيس شده بود با 
ترفندهاي افرادي وابسته و جنايتكار 
تغيير كاربري داد و از نگهبان حاكميت 

سران  به نگهبانمردم و مرزهاي كشور 
 .يان تبديل شد چاستبداد و كودتا

بعد از پايان جنگ و سردار شدن     
سپاهيان بي درجه در سه سطح و وارد 

ن در آشدن يا وارد كردن عمدي 
كارهاي اقتصادي ودادن امتيازات 

 سپاه دچار تغييرات ، به ناگاه،گوناگون
اساسي در طرز فكر و زندگي نيروهاي 

ج هر چه جلو تر مي خود شد و به تدري
 شدت شان باورهايمبانيرفت ويراني 

 كار به جايي رسيد كه نماز . مي يافت 
شب خوانهاي سپاه پاسداران كه به 

 سياست تفسيد پاسداران كه توسطيمن 
خامنه اي و هاشمي و ديگر 

 ، به اجرا گذاشته شد، كودتاگران
 شدند، صاحب مال و منال و قدرت 

يدند و براي دست از باورهاي خود كش
كسب سرمايه و قدرت بيشتر مانند 

 گروههايي را به دور ،باندهاي مافيايي
به مكيدن خود جمع كردند و زالو وار 

 . پرداختند مردم ايران خون
با نگاهي به سوابق برخي از     

 و مقايسه وضعيت سابق سپاهفرماندهان 
اين نتيجه  شان، نان با وضعيت امروزآ

ام جمهوري  نظيد كه آبدست مي 
وارد  را اسالمي حاكم بر ايران هر كس

ر ه و خدمت خود مي كند، كار 
نيروي صادقي را كه به همكاري 

 ش بعد از مدتي ويران، نمايد ميدعوت
ن نيرو و يا آمي سازد و با وارد كردن 

ن نيرو به زد و بندهاي سياسي و آافراد 
نان مي آمالي موجب تخريب اعتقادي 

 .شود 
 پايان جنگ با ورود نيروهاي بعد از     

 هاشمي رفسنجاني ، جبهه ها به شهرها 
و خامنه اي براي اينكه بتوانند اين 
 ،نيروها را از حالت جنگي خارج سازند

نان را  آبا دادن امتيازات و درجات
وارد پست هاي مديريتي دولتي 

 كه جنگ ي زمان، در عين حال.نمودند
 كه ن نشدند آبر  رسيد،به پايان 

رماندهان سپاه را از كار بركنار كنند ف
  .برخيزند مقاومت مبادا به

ه االن ك طرحي ،در همان زمان نيز     
 .  را اجرا كردنداستدر حال اجرا 

سپاه دست فرماندهان يعني براي اينكه 

را از قدرتي كه در طول جنگ به 
 ند، محروم سازند، ورده بودآدست 

 و تغييرات زيادي در سطوح فرماندهان
به اين  . نددورآنان به وجود آكاربري 

  : ترتيب 
بسياري از فرماندهان را با درجات باال  •

به سطوح مديريتي دولت وارد كردند 
و از محل و منطقه قدرتي و فرماندهي 

 .خود دور ساختند 
برخي ديگر از فرماندهان را با  •

درجات باال و حقوق بسيار به داليلي كه 
 بازنشسته كردند ندنان مي دانستآخود 

  .و به كارهاي ديگر رهنمود ساختند 
برخي از فرماندهان و نيروهاي  •

اعتقادي راكه از اوضاع به وجود 
 به ، نگران و ناراحت بودند،مدهآ

: صورت مختلف  از سر راه برداشتند
نان و به زندان آترور كردن برخي از 

انداختن برخي ديگر و به عمد كشتن 
 .اقدام كردند برخي ديگر دادن 

برخي ديگر از فرماندهان سپاه با  •
بركناري محسن رضايي كه به عاملي 

و  هاشمي  خطرناك براي خامنه اي
تبديل شده بود از فرماندهي كنار 
گذاشته شدند و با عنوان اينكه نياز به 

 و اين نيرو بايد در استجهاد اقتصادي 
استقالل اقتصادي كشور به مردم و 

نان را به سوي آد انقالب كمك كن
  .كارهاي مافيايي اقتصادي سوق دادند 

 ...و •
 سال بار ديگر 16حال بعد از حدود     

مي بينيم كه نيروهاي سپاه براي 
  خطرناك شده رهبري و حاكميت 

است و بايد به نوعي از سر راه برداشته 
 . د نشو
گروههاي مختلف در سپاه اوضاع را     
 كنند بدتر ني كه اينان فكر ميآاز 

مدن احمدي آ با بر سر كار : اندكرده 
 سپاه به وضعيت ،نآاد و حتي قبل از ژن

ن آ بود كه هر شدهگونه اي در 
درگيري هاي مي رفت گرفتاراحتمال 
 سپاه فرماندهان  حال كه . شودداخلي 

اد از كادر نظامي خارج ژ احمدي نرا 
بازي هاي سياسي قوه اجرائي و و وارد 

دست برخي از  كرده است، 
فرماندهان براي كارهايي خطر ناك 

 با توجه ، همخامنه اي  . باز شده است 
به اختالف في مابين او وهاشمي 
رفسنجاني كه روز به روز شديدتر مي 

 و بينداوضاع را خطرناك  مي ، شود
بايد فكري اساسي براي حفظ موقعيت 

 .خود بنمايد 
 
 : گروه بنديها در سپاه ◄

 
مي رسد كه در ميان نيروهاي به نظر     

عمده  گروه 4سپاه در حال حاضر 
 به وجود يافته اند  كه به نوبه خود، 

 :دسته جات كوچكتري تقسيم مي شود 
 با فرماندهاني طرفداران خامنه اي  -1

 و سعيديو  مرتضي رضايي چون
اد ژاحمدي نو جزايري و صفارهرندي 

و  علوي وكوچكي و سليماني و فتاح و
 ...  و و فدايي  و فروزنده وعطايي 

فرماندهان بينابين كه هم گروه تابع  -2
موافق و هم  مخالف برخي از فرمان 
هاي خامنه اي هستند مانند رحيم 

 و شمخاني و محسن رضايي وصفوي 
  ...قاليباف و و  چمران واسماعيلي 

فرماندهاني كه خود را گروه تابع  -3
وان برتر از خامنه اي مي دانند و از ت

بااليي در سپاه برخوردارند مانند 
 ...رشيد و  وذوالقدر 

 فرماندهان و نيروهايي از سپاه -4
پاسداران كه تنها به باورهاي ابتداي 
انقالب اعتقاد دارند و هنوز وارد زد و 

بندهاي سياسي و مالي نشده اند و هيچ 
اعتقادي به هاشمي و خامنه اي ندارند 

 خدا كار را  تنها اميدوارند كه براي. 
وهاي ر بسياري از نياينان. انجام دهند

   .در بر مي گيرند و پايين را ميانه
گروه بندي با چهار اين چهار      وجود 

 در نيروهاي سپاه نوع طرز فكر
يكي .  دو خطر عمده دارد ،پاسداران

 خامنه اي كه او را روي هوا نگاه براي 
نها آبه  نه مي تواند زيرا . داشته است 

نان را آمطمئن باشد و نه مي تواند 
  خطر . بركنار سازد يكسره از كار

زيرا  . است كشور دومش  براي 
دارد درگيري هاي ن وجود آاحتمال 

اين نادانان قدرتمند موجب شود 
 بريزد و كار به  به هم وضعيت كشور 

مدهايش آو پي درگيري هاي سخت 
البته در  . براي كشور و مردم بيانجامد

حاضر وحشت نيروهاي سپاه و حال 
 وضعيت ،  اين مافياها ازسران حاكم 

سران حاكم  براي ي را امنيتي بسيار بد
 . ورده استآبوجود 

 
  :نآ تصفيه در سپاه و توجيه ◄

 
در زير بخشي از صحبت هاي رحيم    

صفوي فرمانده سپاه پاسداران را مي 
وريم كه مويد اين نظر است كه آ

خطرناك شده  براي حاكميت وضعيت
 .است 

 رحيم صفوي در جلسه اي خصوصي *
علت تغييرات پي در پي فرماندهان 
سپاه و ارتش در رده هاي باال را ترس 
از نفوذ سازمان سيا در اين نيروها 

 ما از جنگ عراق  :دانسته و گفته است
ن جنگ آو امريكا درس گرفته ايم در 

علت شكست نيروهاي عراق اين بود 
نسته بود با فرماندهان كه امريكا توا

نها را آارتش عراق وارد مذاكره شود و 
از دفاع از صدام در مقابل امريكا باز 

 به همين دليل ما براي اينكه در  . دارد
جنگ با امريكا كه به طور قطع پيش 

مد بازنده فوري نباشيم بايد آخواهد 
نيروهاي مدافع را از ميان بهترين ها 

بطه اي كه انتخاب كنيم و هر نوع را
احتمال دارد بين نيروهاي سپاه و 
ارتش با ستون چهارم و پنجم پيش 

به همين دليل .بيايد را قطع كنيم 
تصميم گرفته ايم كه با يك نقب در 
ميان نيروها ارتباط بين اين فرماندهان 

 روابط مخفي اي كه  با امريكا و يارا 
ن آممكن است به وجود بيايد بيابيم و 

 يم را ريشه كن كن
  تا به حال  :وي همچنين گفته است    

 دستان افراد شناخته شده را يمتوانسته ا
 نهاآبه  و افرادي را هم كه يمقطع كن

  .يم را نيز شناسايي كنداشته ايم شك 
وي گفته است اين برنامه تنها در    

 به . كه اجرا مي شود سپاه نيست 
 و واواك زودي همين طرح در 

 فرماندهان به اجرا  در بدنه و، ارتش
 .مد آدر خواهد 

واعالم كرده است ادر همين جلسه    
 نفر از 15كه در حال حاضر بيش از 

 ،فرماندهان رده باالي سپاه و اطالعات
 . دستگير شده اند ،در همين رابطه

 رحيم صفوي در را اين صحبت     
 از خامنه اي،كه وضعيتي كرده است 

اد تا ژنمدن احمدي آزمان بر سر كار 
 نيروي هوايي   سه بار فرمانده،به حال

سپاه و دو بار فرمانده نيروي زميني 
سپاه و چندين بار فرماندهان ديگر سپاه 

 . پاسداران را عوض كرده است
 برخي از فرماندهان ارتش همزمان ، 

 در زير دو . را نيز تغيير داده است
  :وريم آخر اين تغييرات را مي آنمونه 

 اميرسرتيپ امير حاتمي خامنه اي* 
را به سمت معاون نيروي انساني ستاد 
كل نيروهاي مسلح و سرتيپ پاسدار 
سعيد مجردي را به عنوان معاون 
طرح و برنامه و بودجه ستاد كل 

 .نيروهاي مسلح منصوب كرد 
    در همين حال مي بينيم كه خامنه 
اي متوجه خطر شده و سردار 
مرتضي رضايي را از پشت پرده 

ورده و به معاونت فرماندهي آبيرون  
 .كل سپاه پاسداران منصوب مي كند 

   رحيم صفوي فرماندهي است كه 
به دليل دادن امتيازات زياد به افراد 

نچناني و دخالت آسپاه و وام هاي 
دادن پاسداران و بسيجيان در 
كارهاي اقتصادي، از وجهه خوبي در 

ميان پاسداران و بسيجي ها  
رحيم صفوي از . است برخوردار 

مدن احمدي نژاد آقبل از بر سر كار 
با او قراردادهاي اقتصادي اي امضا 
كرده است و در مدت رياست 

 4جمهوري او،  حكومت با پاسداران 
 ميليارد دالر 8قرارداد به مبلغ بيش از 

اين اواخر، با .  امضاء كرده است 
تشكيل نيروي جهاد بسيج ، او تالش 

نيز با عقد قراردادهايي دارد بسيج را 
همين . وارد عرصه اقتصادي كند 

كارها باعث شده اند وي نزد افراد 
 . سپاه  محبوبيت پيدا كند 

 
نمونه هائي از قراردادها كه ◄

حكومت احمدي نژاد با سپاه 
 :امضاء كرده است 

 
 قرارداد سپاه به 4    در زير به شرح 

قاي خليق مي پردازيم آنقل از مقاله 
: 
اگذاري چهار قرارداد بزرگ به سپاه  و

در انتخاب احمدي :در طي يك ماه 
نژاد به رياست جمهوري، سپاه و بسيج 

بهمين خاطر، . نقش مهمي داشتند
احمدي نژاد هم تعدادي قابل توجهي 
از وزراء و معاونين آنها را از ميان 
سپاهيان برگزيد و هم راه را براي 

 و واگذاري پروژه هاي بزرگ به سپاه 
 .بسيج گشود

    در دوره احمدي نژاد، فعاليت 
اقتصادي سپاه وارد فاز جديدي شده 

 طي يكماه دولت احمدي نژاد :است
چهار قرارداد بزرگ با سپاه منعقد 

 7مبلغ سه قرارداد بيش از . كرده است
با اين قراردادها، . ميليارد دالر است

ميزان فعاليت اقتصادي سپاه بطور قابل 
وزير نفت .  خواهد رفتتوجهي باال

بهنگام واگذاري پروژه ها به سپاه  
گفت اين قراردادها قراردادهاي 

 :ديگري را به دنبال خواهند داشت 
 سپاه  اين پروژه اولين پروژه « 

نفت نيست و در   پاسداران با مجموعه
. شود امتداد كارهاي گذشته انجام مي

داشت كه اين  البته اين امكان وجود
به چند شركت واگذار كنيم، پروژه را 

توجه قرارگاه  ولي به دليل توان قابل
االنبيا در اجراي  سازندگي خاتم

كار به  خطوط لوله، تصميم به سپردن
وزيرنفت  »  .اين شركت گرفته شد

 بسيار  با اين مجموعه«:  اضافه كرد
كارهاي بسياري را در دست  ارزشمند،

انجام داريم كه جزئيات آن در آينده 
 ».شد الم خواهداع

 :قرارداد اول * 
   نخستين قرارداد بين شركت ملى گاز 

االنبيا  ايران و قرارگاه سازندگى خاتم
اين قرارداد احداث خط . منعقد گشت

متر   ميليون50لوله گاز براي انتقال 
مكعب از گاز عسلويه از طريق استان 

بلوچستان  هرمزگان به استان سيستان و
مبلغ . ست كيلومتر ا900بطول 
در .  ميليارد دالر است3/1قرارداد

مراسم امضاي اين قرارداد كه مهمترين 
به سپاه  پروژه نفتي واگذار شده

پاسداران است، كاظم وزيري هامانه 
وزير نفت و سردار رحيم صفوي 

 .پاسداران حضور داشتند فرمانده سپاه
 :قرارداد دوم * 

    بفاصله سه روز پس از امضاي 
 ميليارد دالري  بين وزارت قرارداد سه

هاي  نفت و سپاه، يكي ديگر از شركت
شركت ملي (وابسته به سپاه پاسداران

و يك شركت وابسته به بنياد ) ساختمان
، قراردادي )شركت قرب(مستضعفان

 ميليارد دالري با مترو تهران امضا 4/2
  EPCپروژه ياد شده به روش. كردند

يعني مهندسي . اجرا مي شود
 پروژه به عهده  و طراحي  ساخت

دو شركت يادشده بوده و بهره برداري 
توسط شركت مترو صورت خواهد 

 .گرفت 
 :قرارداد سوم *  

     بنا بگزارش روزنامه سرمايه توسعه 
 پارس جنوبي  به 16 و 15فازها 

االنبياء سپرده  قرارگاه سازندگي خاتم
 ميليارد دالر 5/2مبلغ قرارداد . شد

 .است
 :د چهارم قراردا* 

    بگزارش خبرگزاريهاي داخل كشور 
در تيرماه امسال وزارت نيرو تمامي 

هاي عمراني آب و برق غرب  پروژه
كشور  را به سپاه پاسداران واگذار 

در قراردادي بين وزارت . كرده است
هاي برق آبي و  نيرو و سپاه، كليه پروژه

كشور كه از اين پس در  سد سازي
 – كردستان –ي حوزه آذربايجان غرب

لرستان و خوزستان  –  ايالم–كرمانشاه 
اجرا خواهند شد، به طور صد در صد 

سپاه قرار مي  در اختيار پيمانكاران
 .گيرند

   انعقاد اين قراردادها موجب شده 
است سپاه ديگر مانند گذشته نيرويي 
فداكار و وفادار به انقالب و 

بلكه تنها به .  ن نماندآدستاورهاي 
يك مشت دالر بيشتر تن به هر خاطر 

 .كاري بدهد 
   تغييرات در فرماندهي  سپاه نشان 
مي دهند خامنه اي از امكان كودتا 
توسط گروه بندي هاي موجود در 

در حال . سپاه، در وحشت است 
حاضر،  در سپاه چند گروه را مي 
بينيم كه  هر كدام با داشتن امكاناتي 
در پي به دست گرفتن قدرت هستند 
اين تقسيم بندي با تقسيم بندي باال 

 :ن را كامل مي كند آمتفاوت و  
 
 : گروههاي موجود در سپاه◄
 
 گروه احمدي نژاد و نزديكان او - 1

در سپاه پاسداران كه از زمان بر سر 
مدن وي بسياري از افسران آكار 

سپاه را وارد بدنه مديريتي دولت 
 .نموده است 

 بر سر گروه ذوالقدر كه از زمان- 2
مدن احمدي نزاد و احساس آكار 

خطر از سوي او، وي را از سپاه 
 وي كه از . محترمانه دور ساخته اند 

 5 صفحهدر

رو در رو»سردارها«
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.  فرماندهان قدرتمند سپاه بوده است
در حال حاضر در وزارت كشور به 
كار گرفته شده است و براي خود 

 .دفتر و دستكي دارد 
گروه رحيم صفوي اين گروه كه - 3

 حاضر فرماندهي برخي از در حال
نيروهاي سپاه را بر عهده دارد بيشتر 
در امور اقتصادي دست بازي براي 
عمل دارد و در عين حال با برخي از 

 .فرماندهان ارتباط نزديكي دارد 
گروه سپاهيان قدس كه تحت - 4

.  به كار مشغول است» رهبر « نظر 
اين گروه از نيروهاي سپاه از افراد 

 بيشتر استفاده مي كند و غير ايراني 
كارش ايجاد مسئله در برون مرز 

با گرفتن حقوق هاي بسيار باال .  است
و پاداش و حق ماموريت هاي ويژه 

مدهائي  يافته آافراد اين سپاه در... و
اند  كه تقريبا هر يك براي خود 

 .مافيايي را تشكيل داده اند 
گروه سپاهيان هوادار محسن -5

 از سپاهيان نيز  اين گروه:رضايي 
هنوز اميدوار به محسن رضايي هستند 
و با ارتباطاتي كه اين شخص در ميان 
نيروها و فرماندهان سپاه دارد مي 

توان گفت كه حلقه اي خطر ناك را  
از جمله برخي از . در اختيار دارد

فرماندهان  رده دوم سپاه و بسياري 
از سرداران كه مافياي مالي ايجاد 

 . كرده اند 
 گروه فرماندهان و نيروهايي از - 6

سپاه كه اوضاع و احوال كنوني را 
به هيچ  وجه خوشايند انقالب و اسالم 
نمي دانند اين نيروها بيشتر در زير 
چتر حفاظت اطالعات سپاه قرار 

 .  دارند
   

  دستگيريها در سپاه ◄
 

 15   رحيم صفوي گفته است  حدود 
 در نفر از فرماندهان شناسايي شده و

زندان هستند اما بنا بر اطالعات دقيق 
تر توقيف ها بسيار بيشتر از اين تعداد 

اين در حالي است كه .  هستند 
بسياري از افسران سپاه، در جريانات 
جديد، بازنشسته زود هنگام شده اند 
تا دستشان از فرماندهي  نيروهاي 

 .سپاه كوتاه شود 
   در سپاه هستند فرماندهاني كه يا 

از جمله با ( يد به شهادت برسند با
و يا بايد در )  سقوط هواپيما 

زندانهاي سپاه بمانند و به اعدام 
محكوم شوند مانند سردار 
دوزدوزاني كه به خاطر مخالفت با 
برخي از كارهاي نظام به تيرباران 

 .محكوم شد 
نها كه به نام آ    برخي ديگر از 

ماموريت بعد از عمليات به خاطر 
 جريان افشا نشود توسط خود اينكه

نيروها كشته مي شوند مانند مورد زير 
 :به نقل از انقالب اسالمي در هجرت 

انقالب اسالمي جريان روزنامه * 
تروري را باستناد  اطالعاتي كه در 
: اختيارش قرار گرفته، شرح داده است

 مأموريتي را مي خوانيد كه از  شرح"
 سوي خامنه اي از طريق هاشمي

نجاني به محسن رضائي و از طريق رفس
 او به فرمانده سپاه قدس و به تيمهاي

مأمور مذاكره با قاسملو، رهبر حزب 
دموكرات كردستان و دو تيم ترور 

مأموري كه مأموريت . است  داده شده
خويش را شرح مي كند، ناصر تقي پور 

است كه به اتفاق  او كسي. است
عسگري، مأموريت قتل قاسملو و فاضل 

را انجام داده  سول و عبد اهللا قادرير
نكه كشته شود، آتقي پور پيش از . است

. حذف او را دارند در مي يابد كه قصد
از اين رو شرح مأموريت را به دوست 

به او مي . سپرد خود به امانت مي

اگر از مأموريت زنده بازگشتم، : گويد
. فراموش مي كنيد شما ماجرا را

ن را نشنيده آچنانكه گوئي كلمه اي از 
ن را آشدم شما  اما اگر كشته. ايد

در اواخر زمستان گذشته، . منتشر كنيد
ايران گريخته بود، نزد  دوست او كه از

قاي بني صدر رفت و ماجرا را به اين آ
 :صورت بيان كرد

 يكي از افسران 1380   در اواخر سال 
پور،  سپاه پاسداران بنام ناصر تقي

او از . گذاشت اطالعاتي در اختيار من 
اتفاقي  من خواست در صورت بروز هر

. براي او، اين اطالعات را منتشر كنم
 : دليل اين كار خود را چنين گفت

احتمال دارد توسط تشكيالت سپاه 
 او خود يكي از افسران ارشد –قدس 

 به دليل اختالفاتي كه با  - ن بودآ
فرماندهي سپاه پيدا كرده ام ، به دليل 

، تصفيه » امنيتي نظام اسرار حفظ« 
. درك او صحيح بود. فيزيكي شوم 
مدتي بهنگام غواصي در  چرا كه بعد از

عضو ديگر . رود كارون به قتل رسيد
، هنگام 1382نيز در سال  تيم، عسگري

ورود به محل كار خود تير خورد و 
به دليل بي احتياطي  : گفتند. كشته شد

 !دژبان هدف گلوله قرار گرفته است
ع اين مأموريت حذف فيزيكي موضو

. رهبران حزب دموكرات كردستان بود
ن خطرناك بودنشان براي آعلت 

 .جمهوري اسالمي بود
    طراح عمليات  يكي از اعضاي ارشد 

 او. سپاه قدس  بنام حاج غفور بود
اينك رئيس حراست صدا و سيماي 

بنا بر طرح، . جمهوري اسالمي است
انجام دو مرحله مي بايد  عمليات در

در مرحله : مي گرفت و انجام گرفت 
گفتگو و رسيدن به  اول ، پيشنهاد

توافقي بر سر مسئله كردستان، از سوي 
عبدالرحمن قاسملو  دولت به دكتر

در . رهبر حزب دموكرات داده شد
توافقي صوري  اين مرحله مي بايد

در مرحله دوم ، . انجام مي گرفت 
وافق و ت چند ماه بعد، مي بايد گفتگوها

. نهائي انجام و توافقنامه امضاء مي شد
 ترور رهبران حزب دموكرات

كردستان در اين مرحله مي بايد انجام 
 چرا طرح دو مرحله بود و. مي گرفت 

ترور در مرحله دوم مي بايد انجام مي 
گرفت؟ زيرا مي بايد رژيم را طالب 

و حل مسئله جلوه گر مي ساخت  صلح
ان را در و مخالفان حل مسئله كردست

 . قرارمي داد معرض اتهام
 تيم مذاكره – 1: سه تيم تشكيل شدند 

امير  كننده كه حاج غفور با نام مستعار
ن و رابط با دو آمنصور بزرگيان عضو 

، يكي   دو تيم ترور– 2. تيم ترور بود
مركب از ناصر تقي پور و عسگري و 
ديگري به سرپرستي حميد احمدي 

ه سفارت ايران رابطه تيم اول ب  .نژاد
اسلحه را او . در وين، احمدي نژاد شد

سفارت گرفت و به دو عضو تيم ترور  از
  داد

 و 28   برابر طرح ، مذاكرات اول در 
 ، در وين  پايتخت1988 دسامبر 30

 ماه بعد، در 7. اتريش انجام گرفت
  مذاكرات دوم باز در وين1989ژوئيه 
  مدآبعمل 

يك هفته    ناصر تقي پور و عسگري  
پيش از تاريخ مذاكره  از طريق 

متحده عربي  با گذرنامه هاي  امارات
اسلحه . اروپائي  وارد اتريش مي شوند

نها را سفارت  آنيازمنديهاي ديگر  و
نها قرار آتوسط احمدي نژاد در اختيار 

اطالع در باره محل و ساعت . دهد مي
نها اطالع مي آمذاكره را حاج غفور به 

  . دهد

يأت كرد چندين بار زمان و محل    ه
 اين كار. مذاكره را تغيير دادند

تيم ترور از . وردآمشكالتي را ببار 
هيأت مذاكره كننده خواست تا ممكن 

زمان گفتگو را طوالني كند تا  است
فرصت مناسب براي اجراي مأموريت 

اين فرصت  بعد از  . يدآقتل بدست 
يك . مد آ بدست 1989 ژوئيه 13ظهر 

كننده بنام  هيأت مذاكرهعضو 
مصطفوي درب را باز گذاشت و من و 

محل  عسگري بدون هيچ مشكلي وارد
مذاكره شديم و بسوي رهبران حزب 
دموكرات كردستان، قاسملو و قادري و 

كرد عراقي و ( سوم بنام فاضل  نفر
 . تش گشوديمآ) استاد دانشگاه در وين 

قاسملو حتي فرصت بلند شدن از 
او و دو تن .  پيدا نكردصندلي را نيز

بعلت تاريك . قتل رسيدند ديگر به
بودن محل مذاكره، جعفري شاهرودي 

مذاكره و از فرماندهان  از اعضاي تيم( 
  نيز زخمي شد) سپاه 

سرعت محل قتل را     من و عسگري به
. ترك گفتيم و از اتريش خارج شديم 

بيمارستان  جعفري شاهرودي را به
 ساعت در 24 بعد از او را. منتقل كردند

اسالمي   پي دخالت سفارت جمهوري
زاد كردند و او به سفارت رفت و در آ
به  بعد از مدتي هم. ن پناه جست آ

 . ايران بازگردانده شد
  در جلسه توجيه كه پيش از رفتن به  

مأموريت در تهران تشكيل شد، حاج 
. توجيه كننده اعضاي سه تيم بود غفور

 را كه ممكن بود احمدي نژاد مشكالتي
نها روبرو شويم، طرح مي كرد و آ با

در پايان . حاج غفور پاسخ مي داد
گفت  ترتيب همه چيز داده  حاج غفور

از لحاظ اتريش هم با . شده است 
مي رويم و . شويم  مشكلي روبرو نمي

ب هم آمأموريت را انجام مي دهيم و 
در عمل  . ب تكان نمي خوردآاز 

ظ روابط دولت اتريش براي حف
در  دوستانه با ايران ، همكاري الزم را

انتقال اعضاي هيأت به ايران بعمل 
پليس اتريش نيز پي گيري . وردآ

 ".نكرد جدي
 يكي از افسران امنيتي: مورد ديگر * 

سپاه قدس، وابسته به واحد نهضت هاي 
 اسالمي سپاه پاسداران همراه با برخي

اسناد هويتي خويش از ايران خارج 
و در يكي از كشورها تقاضاي شده 

گفته مي شود . است پناهندگي كرده
اين افسر امنيتي عضو تيم چهار نفره 

در نجف و  انفجار حرم حضرت امير
در .  كشتن آيت اهللا حكيم بوده است 

حكيم ،  آستانه و يا پس از ورود محسن
برادر آيت اهللا حكيم، به ايران از كشور 

  .خارج شده است
فل گفته مي شود،    دربرخي محا

محسن حكيم كه جانشين برادر خود، 
اعالي عراق شده و  بعنوان رهبر مجلس

درعين حال عضو شوراي حكومتي 
با خود  عراق است، اسناد و مداركي را

به ايران برده و دراختيار مقامات ايران 
قدس  قرار داده كه بموجب آن سپاه

در ترور آيت اهللا حكيم دست داشته 
 لوم نيست اين اسناد راهنوز مع. است

امريكائي ها دراختيار حكيم قرارداده 
رژيم  اند و يا دستگاه امنيتي بازمانده از

صدام كه تحت نظارت شوراي 
حكومتي عراق بازسازي و فعال شده 

. اطالعات دست يافته است به اين
محسن حكيم از اوائل اين هفته 

  .درايران بسر مي برد
ر قاسم    فرمانده سپاه قدس سردا

سليماني است و گفته مي شود طرح 
اهللا حكيم زير نظر وي و  ترور آيت

سردار علي آقامحمدي ،  قائم مقام 

سيماي جمهوري  علي الريجاني در
اسالمي تهيه و توسط چهارتن از 

نجف  افسران امنيتي عضو اين سپاه در
توجيه اين عمليات . به اجرا گذاشته شد

حكيم  تروريستي، پشت كردن آيت اهللا
به روحانيت حاكم ايران پس از 
بازگشت به عراق و همچنين مذاكرات 

تفاهم هاي وي با نيروهاي امريكائي  و
  .و انگليسي مستقر در عراق بوده است

    افسرامنيتي از ايران گريخته 
همچنين در بازجوئي هاي اوليه خود 

كه خود را در آن به  در كشوري
مدعي مقامات بين المللي معرفي كرده 

ديگر كه همراه وي  شده كه سه افسر
در عمليات انفجار حرم حضرت امير در 

از بازگشت  نجف دست داشته اند پس
به ايران، به اشكال مختلف كشته شده 

تيم عملياتي  اند و او تنها بازمانده آن
  .است

    او گفته يكي از اعضاي تيم ترور در 
جريان يك مسموميت شديد غذائي 

ومي در يك حادثه شده، د كشته
اتومبيل در اتوبان بابائي تهران و 

گلوله دژبان پادگان  سومين با شليك
تيراندازي . مناجات كشته شده اند
در پادگان  منجر به مرگ نفر سوم

مناجات، بي احتياطي دژبان هنگام 
 تحويل و تحول سالح گزارش شده

  .)بنقل از سايت انقالب اسالمي(است
ه طور كلي سپاه     در سالهاي اخير ب

دچار تغييرات بسياري شده بود اما با 
مدن احمدي نژاد به رياست آ

جمهوري و قدرت گيري برخي ديگر 
از سران سپاه و همچنين در رفتن 

و ديگر » رهبر« شيرازه امور از دست 
مسئوالن نظام كه از خوشبختي مردم و 
از ناداني خود حاكمان است،  كار به 

بري نظام جايي رسيده است كه ره
نمي داند چه بايد بكند و مرتب با مهره 
هاي نظامي اش بازي مي كند به اين 
اميد كه بتواند بيشتر بر حاكميت خود 

يا مي تواند به اين اميد آباقي بماند اما 
 زندگي كند ؟

 تير همان 18    خامنه اي در روز 
صحبت هاي شاه را كرد و در حالي 
 كه گريان بود به دانشجوياني كه

توسط انصار حزب اهللا با چاقو و دشته 
زخمي شده بودند گفت من صداي 

اين زمان همان زماني . شما را شنيدم 
بود كه شاه هم روزي تكرار كرده بود 
و همان زمان اگر نبودند اين 
گروههاي به اصطالح اصالح طلب و 
نبود خاتمي فرصت سوز شايد خامنه 
اي در همانجا كار را تمام شده مي 

 .و كار به اينجا كشيده نمي شد ديد 
وردن مرتضي رضايي به جانشيني    آ

رحيم صفوي براي كساني كه در ايران 
بر روي حركات نظامي و سياسي دقت 

زيرا نشان مي . دارند بسيار مهم است
دهد خامنه اي جرات ندارد رحيم 
صفوي را از كار بركنار كند به همين 

ص دليل در كنار او و در معاونت او شخ
مطمئن تري را قرار مي دهد كه بتواند 

وردن آاو مي داند . او را كنترل كند 
مرتضي رضايي ، با سوابقي كه دارد، از 
جمله بخاطر سوء استفاده ها بر كنار 
شده بود، براي او بسيار پر درد سر ببار 

وردن او گوياي آپس .  وردآمي 
اينست كه چاره ديگزي نديده است 

« رار دادن مگر مقابل يكديگر ق
 »سردارها

شبكه تارعنكبوتي باهنر در 
 –دولت مافياهاي نظامي 

 مالي 
  

    زماني كه به رهبري اكبر ناطق 
 شوراي ائتالف انقالب و رهبري ،نوري

براي انتخابات رياست جمهوري تالش 
مي كرد ديده مي شد كه گروه باهنر 
كه به گروه جامعه اسالمي مهندسين و 

انقالب معروف بود و يا گروه وفاداران 
دفتري در ميدان  گلهاي خيابان 
فاطمي داشتند با ياران قديمي خود 
برنامه هايي را براي انتخابات در 

بر سراين برنامه .  دست  اجرا داشتند
ها ،  مجتبي هاشمي ثمره همان كسي 
كه زماني كه از جبهه برگشته بود 
گوشه نشين شده بود و از خدا طلب 

ا در جبهه هاي بخشش مي كرد زير
جنگ به شهادت نرسيده بود و تنها 
زخمي شده بود و مرتضي نبوي 
مزدور سالهاي اول انقالب دور هم 

 .جمع شدند
ن زمان،  مجتبي هاشمي ثمره را     آ

كسي درست نمي شناخت اما  با 
توجه به بي اعتباري روز افزون 
احمدي نژاد و حكومت او و رو در 

ز او روئي سردارها، الزم است ا
 :يد آمعرفي در خوري بعمل 

     مجتبي از رزمندگان جبهه هاي 
جنگ بود و، در عملياتي،  مجروح 

اما او ذوب در شهادت بود و .  شد
دلش نمي خواست كه مجروح 
جنگي باشد و اين را براي خود افتي 
مي دانست كه به جبهه رفته باشد اما 

 .شهيد نشده باشد 
ن آكه در     او از جمله افرادي بود 

ب گيرش نمي آزمان به دليل اينكه 
مد ، كسي نمي دانست چه اندازه  آ

او مردم را نيز از شنا . شنا گر است
چنان در افكار . كردن منع مي كرد

ماليخوليايي خود غرق بود كه جلوي 
چشمانش تنها محشور شدن  با امام 

را مي ديد به همين دليل ) ع(حسين 
دند و او ورآزماني كه او را به شهر 

متوجه شد كه تهران اين دنيا است نه 
به .   ن دنيا، خيلي دپرش شده بودآ

همين دليل به درون خانه خزيد و 
گوشه عزلت را برگزيد و دست از 
دنيا شست و به گريه نشست تا خدا او 
را به درجه اي برساند كه لياقت 

 .شهيد شدن را پيدا كند 
    مدتها بعد، باهنر داييش او را به
وزارت امور خارجه معرفي مي كند 

قاي آقا تنها به آ اين :و مي گويد 
مصباح ارادت دارد و امام زمان و 
الغير و به هيچ وجه  در امور دنيوي 

به همين دليل در وزارت . نيست 
امور خارجه از او به عنوان مسئول 

 .حراست و گزينش استفاده مي كنند 
   هاشمي ثمره وقتي به وزارت 

 مي رود و مي بيند كه خارجه 
وزارت امور خارجه جمهوري 
اسالمي گويا در بالد اسالمي نيست و 
در غرب گرائي غرق است، ناراحت 
 مي شود و اطاق خود را به زير زمين 

وزارت منتقل مي كند و مي گويد از 
بيت المال اينگونه استفاده كردن 

همه با حيرت او را مي .  گناه است 
ويي گمان مي نگرند و او را حق ج

برند كه در جمهوري اسالمي ايران 
اداهاي او بعد از . ظهور كرده است 
 او در زير شيشه . مديريت بيشتر شد

 6 صفحهدر

رو در رو»سردارها« 
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ميز خود تنها عكس مصباح يزدي را 
مي گذاشت و به كس ديگري اعتنا 

هز زمان به مسافرت هاي . نمي كرد 
خارج از كشور مي رفت، در 

نمي كرد و سفارتخانه ايران اقامت 
ن را از اموال آسفارت و اثاثبه 

دوران سلطنت مي دانست به همين 
ن آدليل در مسجد كشوري كه به 

همه از . مي رفت، سكني مي گزيد 
اين همه عدالت جويي او متحير 
بودند و فكر مي كردند فردي است 

او . سمان نازل شده است آكه از 
چنان قيافه محجوبي به خود مي 

 او را مي ديد فكر گرفت كه هر كس
مي كرد كه از عرفاي دوران است و 
اما كسي نمي دانست زير اين قيافه 
عارف مانند گرگي در كمين طعمه 

 .است 
    با شروع انتخابات رياست 
جمهوري تالش وي و خانواده و 
بستگان او براي حركت به سوي 

 :غازشد آعدالت خواهي 
    او كه تاييديه مصباح و خامنه اي 

داشت و از قبل از سوي  باهنر و را 
نبوي به احمدي نژاد معرفي شده 

 احمدي نژاد او را خيلي جلو -بود 
تر از خود در مسايل مربوط به امام 

 ، در بيرون -زمان مي دانست 
وردن احمدي نژاد از صندوق، نقش آ

جست و  با شروع رياست جمهوري 
احمدي نژاد،  او همواره در كنار 

شت  و در  انتخاب احمدي نژاد مي ن
افراد براي مقامها،  از او استفاده مي 

 .شد  
   براي انتخاب همكاران احمدي 
نژاد، گروهي را  تشكيل داد و به قول 
خودش براي هر مقام، فهرستي 

.  نفر را ترتيب داده بود 90حدود 
گروهي كه در انتخاب افراد احمدي 
نژاد  را ياري ميدادند و از مسئولين 

يص صالحيت بودند اصلي تشخ
 :عبارت بودند از 
 مجتبي – باهنر –مرتضي نبوي 

 – سعيد لو – زريباف –هاشمي ثمره 
 مصباح – موسي پور –محصولي 

 حسين – مجتبي خامنه اي –يزدي 
 – داود احمدي نژاد –شريعتمداري 

 دانش –  مددي -پرويز داودي 
 ... جعفري و 

    با نگاهي  به افراد فوق مي توان 
 كه قدرت را گروهي به دست گفت

گرفته بود و در انتخابات تصميم اول 
را مي گرفتند كه هر كدام به نوعي 
با باهنر و مجتبي هاشمي ثمره ارتباط 

 .داشتند
   اين گروه كه وابستگي فكري 
افرادش به مجتبي هاشمي ثمره به 
خوبي مشهود بود كار را به گونه اي 
شروع كرد كه مايه تعجب همه 

 شد كه او را از قبل مي كساني
او كه در گذشته تنها به . شناختند 

اصول و كردار انسانها توجه مي كرد 
و محور را عدالت خواهي مي 
دانست، در اين زمان روابط را ضابطه 
كرد و احمدي نژاد را متقاعد كرد 
كه اين افراد بهترين ها هستند و 
براي اينكه افراد را ملزم به رعايت 

نا بر رهنمود هاشمي عدالت كند، ب
نها در برابر آثمره، احمدي نژاد با 

امام زمان ميثاق بست و ميثاق را به 
 .چاه جمكران سپردند 

    مجتبي هاشمي ثمره كه احمدي 
نژاد از او به عنوان رياست جمهوري 
نام مي  برد كسي است كه در تمام 
تصميمات كشوري راي اول را دارد 

ي نژاد و در بسياري از مواقع احمد
تنها حرف او را تاييد مي كند و كالم 
او را بر  قول كليه وزرا ارجح مي 

. زيرا او را ضمير بين مي داند .  داند
گفته مي شود كه مجتبي هاشمي 
ثمره زماني كه مجروح شد و شهيد 

نشد توانست به قدرتي عجيب دست 
يابد كه زماني تنها مي نشست و فكر 
مي كرد و بعد از فكر كردن، 
حرفهايي مي زد كه به عقل هيچ 

مد و همين مورد آكس جور در نمي 
كه » سرداران « باعث شد تا برخي 

در اين باند بودند، او را خيلي باالتر 
 .از خود بدانند 

   اين شخص بعدها در بسياري از 
كارهاي احمدي نژاد حرف اول را 
ميزد و هم او بود كه وقتي احمدي 

راني  كرد،  نژاد، در سازمان ملل، سخن
بر گرد اگرد احمدي نژاد هاله نور 

نجا كه مي دانست آو از .  ديد
دم خودخواه ساده آاحمدي نژاد 

لوحي است و به راحتي مي توان او 
را فريب داد،  بعد از سخنراني، به او 

قا  زماني كه شما رفته بوديد  آ:گفت 
به سخنراني متوجه شدم كه نوري از 

ر گرفت و به مد و شما را در بآباال 
همين دليل بود كه در زمان 
سخنراني شما هيچ كدام از 
نمايندگان مجلس را ترك نكردند و 
در مدت سخنراني شما، حتي پلك 

 ! هم نمي زدند 
   اين حرفها را احمدي نژاد در 

قا آ: ملي ، باز گفت آحضور جوادي 
باور كنيد ما هر جا كه وارد مي 
شديم در نيوريورك گويي كه از 

وي نيرويي حفاظت مي شويم و س
وقتي كه مي خواستم در جلسه 
عمومي سازمان ملل،  صحبت كنم، 
يكي از دوستان همراه گفت كه 

اين . مد و ما را در بر گرفت آنوري 
بنده نادان و جاهل خدا همان 

ملي آحرفهايي را براي جوادي 
بازگفت  كه هاشمي ثمره به او گفته 

دي نژاد ن ماجرا، احمآبعد از .  بود 
ارادتش به   مجتبي هاشمي ثمره  

 . بيشتر شد
   مي گويند احمدي نژاد در گفتگو 
با وزرايش هميشه مجتبي هاشمي را 

زماني كه يكي .  در كنار خود دارد 
از وزرايش به او گفته بود مي خواهد 

احمدي . با او خصوصي صحبت كند
ما صحبت : نژاد  به او پاسخ داده بود

اشمي ثمره رييس خصوصي نداريم ه
 .جمهور هستند نه من 

 
شبكه تارعنكبوتي باهنر 
در دولت مافياهاي 

  مالي –نظامي 
  

   زماني كه شوراي ائتالف انقالب و 
رهبري براي انتخابات رياست 
جمهوري تالش مي كرد به رهبري 
اكبر ناطق نوري ديده مي شد كه 
گروه باهنر كه به گروه جامعه 

گروه وفاداران اسالمي مهندسين و يا 
انقالب معروف بود و دفتري در 
ميدان  گلهاي خيابان فاطمي داشتند 
با ياران قديمي خود برنامه هايي را 
براي انتخابات در دست  اجرا 

بر سراين برنامه ها ،  مجتبي .  داشتند
هاشمي ثمره همان كسي كه زماني 
كه از جبهه برگشته بود گوشه نشين 

خشش مي شده بود و از خدا طلب ب
كرد زيرا در جبهه هاي جنگ به 
شهادت نرسيده بود و تنها زخمي 
شده بود و مرتضي نبوي مزدور 
سالهاي اول انقالب دور هم جمع 

 .شدند

تارعنكبوت روابط شخصي * 
قدرت كه باهنر تشكيل داده 

 :است 
 

    به هر حال براي اينكه بدانيم اين 
دمي است و چه آباهنر  چگونه 

اخته  است نگاهي مي تارعنكبوتي س
اندازيم به مقام ها دولتي احمدي 

 :نژاد 
از بين جمع مديران رده اول و دوم 
حكومت احمدي نژاد افراد زير از 

 .يك خانواده به چشم مي خورند 
 خواهر زاده –مجتبي هاشمي ثمره 

باهنر و مشاور اصلي رييس جمهور و 
 .معاون وزير كشور 

مهور  زريبافان مشاور اجرايي رييس ج
و عضو شوراي شهر تهران و شوهر 

 خواهر باهنر 
 ساله 29محسن نبوي فرزند سيد

مرتضي نبوي مدير مسئول روزنامه 
عضو هيات : رسالت  محافظه كار

مديره شركت سرمايه گذاري 
 داماد زريبافان و خارجي

مديركل وزارتي  عليرضا مددي
وزارت تعاون، برادر زاده باجناق 

 زريبافان
تعاون، شوهر  اني  وزيرناظمي اردك

 عمه داماد زريبافان
دانش جعفري  وزير اقتصاد، پسر عمه 

 زريبافان پدر داماد
مهندس مهدي هاشمي ثمره 
مديركل وزارتي وزير نيرو، برادر 

 ثمره هاشمي
خانم قند فروش  مشاور خانواده 
وزير كشور، همسر برادر هاشمي 

 ثمره
عبدالحميد هاشمي ثمره  معاون 

 ع، برادر هاشمي ثمره وزير صناي
معاون پارلماني وزير  موسي پور، 

 كشور، شوهر دختر خاله زريبافان
 اين تارعنكبوت به تارعنكبوتي ◄

وصل مي شود كه از احمدي نژاد و 
حامي » سرداران « برادر و خواهر و 

با توجه به . او در سپاه تشكيل است 
نقش هاشمي ثمره و كسان او، بمثابه 

 دو شبكه تارعنكبوتي، تار اتصال، اين
بنوبه خود، با شبكه تارعنكبوتي 

  .مصباح يزدي متصل مي شود 
     هرگاه اين سه شبكه را با شبكه 
هاي سرشاخه هاي سازمان ترور 
وصل كنيم ، مجموعه تارعنكبوتي از 
روابط شخصي قدرت  بدست مي 

يد كه دولت و اقتصاد و فرهنگ  آ
ع نزا. كشور  را در خود گرفته است 

» انتخابات « در دو » سردارها « ميان 
مجلس خبرگان و شوراها ، در درون 
اين شبكه هاي تارعنكبوتي انجام مي 

 .گيرد 
خبرگان » انتخابات « : انقالب اسالمي 

و شوراها انجام شدند و يكبار ديگر 
مسلم كردند در اين رژيم انتخابات بي 
معني است و مردم را بيشتر از پيش 

د و هم بدتر و هم بدترين گرفتار هم ب
  : مي كند

 
 
 

ي كه » انتخابات « 
مردم را گرفتار بد و 

بدتر و مافياهاي 
 مالي –نظامي 

شتي آراگرفتار تضاد 
 :ناپذيرميكند

 
در اين فصل ، سه : انقالب اسالمي 

در : ورده ايم آرشته گزارشها را گرد 
«  جبهه بندي ها پيش از قسمت اولي، 

سمت دوم ، ميزان ، در ق» انتخابات 
واقعي مشاركت مردم و قسمت سوم 

« راء، درس آتقلبها بهنگام شمارش 
و تركيبي كه مجلس » انتخابات 

خبرگان و اعضاي شوراي شهر تهران 
پيدا كردند و در قسمت چهارم تقلبها 
به روايت گروه بنديهاي موجود در رژيم 

» نمايندگان « و مطبوعات رژيم و 
   :مجلس مافيها

 
رش در باره جبهه گزا

بنديها پيش از شروع 
انتخابات و زمينه سازيها 

 :براي تقلب ها 
 
 خط روانيروه پگ تي فعالاز ماهها ◄

 هم  گروهني و اذشت گيامام و رهبر
 بدون ي ناطق نوريقاآمانند گروه 

  اعالم  و بدونتيوردن موفق آبدست
.  ناره گرفتكاز كار فهرست نامزدها، 

 خواست يوه م گرني كه ايوجود با
 و يني خمهواداران ني بيونديپ

 االصلي  علستي باي بدهد و ميرهبر
 كردند ي متيتبع  گروه نيهمه از ا

 ي مدعيروهها گاز  كدامچي هيول
 نهاي آ برايني و خمياطاعت از رهبر

 يتيثي حيتره هم خورد نكردند و با ب
 نشان و  گذاشتند كنار نان راآكامل 
 از مهم تر يطلبي امر كه قدرت ددادن

 و يمدآ و كارخدمت  ويامام و رهبر
شعار گروه بندي ها اينست . است... 
 ديوردن قدرت باآ به دست يبراكه 

 فدا كرد امام و رهبر كه را زيهمه چ
  چون گروه نيا.   خود دارنديجا

  انجام دهد باينتوانست كار
اسامي  اعالم كرد از كاملي سرشكستگ

  با  ،ده اعالم شي هاستيلمندرج در 
شكاف نجا كه آاز  .  نفر موافق است11
 سردار گروهي نيع دو گروه ني انيب

 با ياد و سردار محصولژ نياحمد
 ي و سردار مهدبافي سردار قالگروه

 ني ااست اديز ييسردار طال چمران و
  ازيري جلوگي براي تاره استيگروه ل
نقدر آ شكاف .  دهدي نمشتري بشكاف

نيست  شكاف گري شده است كه دعيوس
 ن پل اتصالي آو بر  است  ي دره ابلكه 

 ها ي بندگروه نيا ◄. وجود ندارد 
اد ژ نيمدحن نداشته اأبه شدت از ش

 كاست و گريد ي گروههاانيدر م
اد ژ ني از دوستان خود احمديبرخ
 يكي روي ني بابا اي اكه ندي گويم

 كرده دي را هم در لجاجت سفينيخم
 دولت انيامح گروه خره بالو  .است

 خوش دولت وارد حهيبا عنوان را

 گروه ،  برخورد نيدر اول.صحنه شد 
 و سردار يي فدانيسردار حس

اد و ژ ني سردار احمدبه يبادآروزيف
انتقاد شديد كردند كه  يسردار محصول

 ي مبني رهبري بر خالف گفته هاچرا 
 يريوارد درگ متاسفانه ،بر انجام كار

 را به ير و عدالت محويانتخاباتي ها
 كه گروه ني ا . وال برده اندئ سريز
 ي گروههاني از قدرتمند تريكي
 گروه ورود بادگران بودند باآ
 بسته رو  را ازري شمشباي تقر،بافانيزر

 و يي اجرااتي هروزي دنيهم تا .است
 ،بافانيمسعود زر  در تهران ازينظارت

بعلت بر مالء شدن فسادهايش، 
نان آ.  كرد استعفا بدهد يخواهش م

 دارا لي به دلبافاني كه  زرگفتندي م
 در انتخابات تواند ي نميبودن مشكالت

 عنصر فاسد به ني ايشركت كند ول
 نام خود را و نان گوش ندادهآحرف 
  »دمتخ خوش حهيرا «  ستيوارد ل

  .نموده است
 بزم ي در پي پي به سفرهاتوجه با     

 ي سخنگوي،ادي بحسن ، پاش 
اگر :  گفته است  ،بادگران جوانآ

 گروه چند نيا يداهاياند ك ازيبرخ
 بكنند ركورد گري ديسفر خارج

پزم پاش  . شكنند يماركوپولو را م
عنوان مشاور جوانان كسي است كه به 

 و از روز مدآ ادژ ني احمديقاآ
 هر چه حكومت،  ني به اشورود

 به تومان اردهايليم  درو كرد وتوانست
. ه اش افزود خود و خانوادي هاهيسرما
  كه همه را متعجب ساختهي طوربه

  . است
 از خانواده باهنر و بافانيزر مسعود   

  بودن مشكلدارا لي ثمره به دليهاشم
 نشده است ديي تاي وتي صالح) فساد ( 

عضويت در تار عنكبوت  واسطه به واما ا
 سيي در كنار رروابط شخصي قدرت، 

 و ينظارتي  به حرف اعضا،جمهور
 گوش نكرد و وارد مبارزات يياجرا

  .شد يانتخابات
 برادر استاندار تهران كه دانشجو    

 گذشته ندارد ي در شورايسابقه خوش
 هي نگاه داشتن كرايين پاانيجر و در
 به همراه يكش مسافريها نيماش

 نفره 7 گروه ي اعضاگريسلطانخواه و د
 را به بافي سردار قالكه در تالش بودند

 نفره 8در مقابل گروه وبكشانند  چالش
 . كردندسكوت و شكست خوردند

 از بزرگان گروه ني راميعل محمد
 كه دكتر شد يزمان حزب اهللا كه از

 ي را غالف كرد و با چهره اخود چماق
  و دانشگاهماي وارد صدا و سيفرهنگ

ن آ از گرانيد بي و به تخرشتگ
  . پرداختقيطر
 خواهر ،اد ژ نياحمدپروين  خانم    
 اي گو. جمهور استسيي ريقاآ

ديده است مي بايد اد ژ نياحمد
تارعنكوبت روابط شخصي خود را 

 مي تصملي دلني به هم. گسترش دهد
خواهر خود را بعد از برادرش  گرفت

پروين احمدي نژاد . اورديبه سر كار ب
 شيلقا به  موزش و پرورش راآ كار هم
 اينها اعضاي فهرست . د يشخب

 .  هستند طرفداران احمدي نژاد
 ي خوش خدمت فكر محهيگروه را    

  افراد مانندازي  برخنوردآكند كه با 
  جمهور و برادر استاندار سيي ررخواه

  در تهران موفق شودتواندي تهران م
 مقاماتي كه فراهم  توجه به باته الب.

 اورنديبي  است رادشده است، بعي
 در اآي كه دي و دماندر  منتظديحال با

 كار به  هميبيبات امداد غ انتخانيا
  نه  اي دآي يم
 ،بافانيزر ديي بر سر عدم تاكشماكش*

 يرا به لجن م اد و باهنرژ نياحمد
 فرماندار ي،ريدرگ نيدر ا. كشاند 

 تيصالح نيي تعاتي و هييتهران از سو
 فالحت . رويارويزند گري ديياز سو

صالحيت  ندي گوي ميپبشه و سرور
 ي و را استنشده ديي تابافانيزر
  است و بهتر است كه خوداوردهين

  ي قانونري غيكاراستعفا دهد و فرماندار
  .ستانجام داده ا

 7 صفحهدر

رو در رو»سردارها«
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 بجاي  گروه ني انكهيبا توجه به ا     
 فساد و  بد يبوبوي خوش خدمت، 

مي دهد و اين  يالقخ اد و باختالس
 زار مي دهد، آبو شامه مردم تهران را 

 راي خود، آي بيشتر كردن  برايحت
 متي را با قغ تخم مري هانيماش
عرضه مي  شهر نيادي سر مبر انرزا

ي  براغاتي به تبلتس دي و در حالكنند
 زنند كه ي گروه منياد و اژ نياحمد

 تخم يها وانتبدنه نان به آپوستر 
  امرني شده است و اانده مرغ چسب

زير  تخم مرغ ي گرانكه  دهدينشان م
 ني ا، حالره به . گروه استني اسر 

 ي خوبتيگروه در تهران از موقع
 . ستيبرخوردار ن

او را اعتبار اد ژ ني احمدلجاجت ◄
در . ه استوردآ حد ني تر نييبه پا

 نفر 528از در تهران كه  ينظرسنج كي
 نفر ن، در بارهآمده است و در آبعمل 
شده  والئگروهها س ليستهاي اول 

است، اين درصدها  گوياي موقعيت 
 :هستند گروهها 

 34 يساع ي هاد، از اصالح طلبان*  
   درصد

    درصد14 ي جامعمسجد احمد* 
  درصد 11 ابتكار* 

 نفريي طال ،  اناي اصولگرگروهاز* 
  درصد 42اول حدود 

   درصد12 نژاد ياحمد نيپرو* 
 
 ساعت پيش از 24 هادرفهرست*
 :شوراها» انتخابات« 
 
 خوش حهي ستاد رايداهايكاند    - 1

 گروه اي – پاش  بزماستيمت به رخد
 به نزاد كه ي دولت احمدانيحام

 و گروه همراه ي علگروهي عنوان ها
 جمهور و گروه هزار صلوات هم سيير

 :  عبارتند ازاست معروف
 يانيشتآ واعظ –سلطانخواه  – يارتيز
 – بافاني زر– دانشجو –ذر آ معتمد–
 –عباس زاده –  بزم پاش– بيشك

 – ي سجاد– يفرشت– يي عال– يمجد
 ياحمد ني پرو– ني راميمحمد عل

  ادژن
افراد مشترك گروه خط امام و  - 2

 خط  از،يسجادي  كه از سويرهبر
  اعالم شده عبارتند از،يامام و رهبر

 – بي خسرو شك– يبانيش – چمران
 – ي ناصرميعبدالمق– يي طاليمرتض
 – ي سجاديدممح -آباد خانم
 .يانيت واعظ اش– ياري ز– بافانيزر
 : يعتماد ملا و اصالح طلبان گروه – 3
 – ي مسجد جامع– ي نجفيعلمحمد 

 حسن– ي دوستلي اسماع–ابتكار 
 ي سجادي نوروز محدي عل– يميكر
 يانيشتآ واعظ – ياري ز– بافاني زر–

 رزاي عباس م– نژاد ي كامل تقوديپورس
 زاده ي تق– يساعي  هاد– يابوطالب
 – ي زهرا صدر اعظم نور– يخامس

 – زاد بي حبني افش– يحناچ روزيپ
  راستگو  الهه– ييشهاب طباطبا

 يمدآ و كار اناي اصولگرگروه – 4 
  البته. است  بافيگروه طرفدار قالكه 

 . شود چگونه وضعيت كه ستي نمعلوم
 قرار  هادهي ها و شندهيبر اساس د
 دو گروه اصالح طلبان و نياست كه ا
 اما خدا باشند داشتهي  رابافيگروه قال

 داند كه كدام گروه قرار است يم
  .آيدصندوق در زا

 – چمران ي مهد– يبانيش عباس    
منظر  –يي طالي مرتض–رسول خادم 

 – بي شك– ي ناصح– يبادآ ريخ
 – يادي حسن ب–وفا  – يمحمود خسرو

  محسن–باد آ معصومه – ي كاشانبيحب
محسن  - زاده بي بهمن اد– يسوئز

 يري امي علري ام–وفا مهر 
 

فهرستهاي نامزدهاي  گروهها * 
 براي عضويت در مجلس

  خبرگان
 
 – ينيمشك:  ي ملاعتماد فهرست –1 

ي زي تبري موسو– يالنيگ – يهاشم
 – يروحان– ي خرراز– يسيهر– يقم

 –كازرون  – ي كني باقر– يلياسماع
 – مقدمي  هادو– يگانيفاضل گلپا
 – ي عباس قائم مقام– ييهاشم بطحا

 يسبزوار نيام
 : ي اعتماد ملصياختصا ستيل –  2

هاشم   –ي  محسن قم: يزي تبريموسو
 – يلي محسن اسماع– يسيزاده هر

 – مقدم ي هادو– يگانيگلپا فاضل
 – ي حسن قائم مقام– يياحهاشم بط

  يسبزوار ريام
 شود ي فوق مشاهده مستي به لتوجه با

 است يرفسنجاني  از هاشميكه نه نام
  بهي ولگراني و دينت از جيو نه نام
 و ي كروبني كه بيتالفخ ا لحاظ

 ازي مده است برخآ به وجود گرانيد
  اشته اندذ گستيافراد را در ل

 شامل جامعه – ني جامعتستيل –3
 وزه حني مبارز و جامعه مدرستيروحان
 بسوزد نه خي نه سستيل.  قم هيعلم

 است و نامزدها عبارتند از كباب 
 –ي جنت - ينالي گ– يهاشم –ينيمشك

 – ي كاشاني امام– يزدمحمد ي
 ي باقر– ي نماز– ي خراز– يروحان

 – يكن
 – ي رضوان– يزدي مصباح -كازرون
 يدر – ي رضا استاد– مقدم يمصباح
  .يباد آنجف 

 يقاآ كه نام ميني بي مستي لنيا در   
 و نيز ، .  استمدهآي نيز زديمصباح 

 كه –ي سياسي  بزرگ قتل هايمفت
 نام  ي ارهيزنجنها قتلهاي  آرژيم بر

 پدر خوشوقت  اهللاتآيبه نام  -نهاد 
 وجود ندارد ي اهللا خامنه اتآيداماد 
اما گفته مي شود .  است مهمي ليكه خ

 . روند آكه او را از صندوق بيرون مي 
 و خانه ي سازندگكارگزاران گروه - 4

 خانه و گرانركا  و حزب كارركارگ
 : كار و حزب كار

 –يزي تبري موسو– يتوسل – يهاشم
 – يسي هاشم زاده هر– يمحسن قم

 – ياستاد  - خرازي – يحسن روحان
 – پور مومني  عل– ي كنيباقر

 .  يبادآ نجف ي در– يرضوان
 –  ينيمشك : انيگرا اعتدال - 5

 – يزي تبري موسو– يالني گ– يهاشم
 – ي روحان– يسيهر  – ي قممدمح

 يباقر– يبادآ نجف ي در– يخراز
 – ي كاشاني امام– كازرون – ينك

 يقائم مقام -  نواب-ي محمدرضا توسل
 ي استاد–
 تازه گروه يمدآ كار و يياصولگرا - 6

 نامب در انتخابات شوراها كه سيتاس
  – ينيمشك: معروف است  بافي قالگروه
 – ي هاشم– يزدي محمد – يكاشان

 – يلياسماع  محسن– يمحسن قم
  – يزدي مصباح – ي جنت–ييبطحا
 – ي قائم مقام– يگاني گلپا– ياستاد

  ي نجف اباديدر -ي خراز–نواب 
گروه  (  و دانشگاهحوزه نخبگان - 7

 مصباح  – ينيمشك :) مصباح يزدي 
 محمد  – ي خراز– خوشبخت – يزدي
 – يالني گيمحمد –ي جنت– يزدي

 –ي  نمازي عبدالنب– يرضا استاد
   مومن پور– ي اختريعباسعل

اقع گروه طرفداران و در  كهگروه نيا
.  باشدي و خوشبخت ميزديمصباح 

 است كه نام خوشوقت را ي گروهتنها

 اوردهي را نيورده است و نام هاشمآ
 . است
راء و دخالت در آخريد * 

 :انتخابات
 
 دانشگاه اني دانشجواز يگروه ◄

 تي هدر دادن اموال بخاطرتهران ب
اد اعتراض ژ ني به باند احمدلمالا

 : موضوع از اين قرار است . د  انكرده
را دانشجويان  ي بتوانند رانكهي ايبرا

 ي تعداد ،ورند آدر انتخابات به دست 
 . كرده اند مي تقسانيدانشجو ني بفيك

 كه يي كه هر دانشجونجاستيجالب ا
 :ه است  گفتي مه گرفتي را مفيك

 .مرگ بر حماقت .  بركت  بدهد خدا 
 ا رأي خريدن ه نيبه اهم و بعد 
 .د  كرده اناعترض

اد ژ ني احمدي حامبزرگان داريد ◄
 اني مانع دخالت او در جرنكهي ايبرا

 ستي شوراها و دادن گروه و لانتخابات
 و حداد نادران وي احمد توكل:   دنبشو

ديدار مي اد ژ ني احمدبا.. عادل و 
 دخالت  بهليماكنند و به او مي گويند 

 جهي نت بهي ول . ستندياو در انتخابات ن
 و حداد ي نادران و توكل.مي رسند ن

عادل در مورد انتخابات موافق ستاد 
 خواستار صحبت با و ستنديدولت ن
 ستاد نياد و متوقف كردن اژ نياحمد
 حداد عادل هم حاال ايگو. شدند
 انتخابات عي است كه اگر تجمدهيفهم
 ي فاتحه رادي بابداي ادامه زي نندهآيدر 
 كه  همانطور .وردن خود را بخواندآ

 او در خامنه اياگر نبود دستور 
  . وردآ ي نميانتخابات گذشته اصال را

 استي است كه انتخابات رمعتقد يو
 عي تجمكي و شوراها در يجمهور

 ي قانونري غجهي و در نترندي گي نمقرار
 ديي نگهبان هم تاي شورااگر. است 

 ني انوقتآ . رندي نپذندگانيكند و نما
 مصلحت صيع تشخقانون به مجم

 مورد در نجاآ شود و در يفرستاده م
  . شودي ميري گمين تصمآ

 انگار كه از گري بار دييرضا سردار  ◄
 كه در ديگو يمده باشد مآ خيكره مر

 يجنگ انتخابات شورا ها گروهها كار
 ي ارزشگرگروهيكرده اند كه بار د
 داند يقا نمآ نيا. وارد مبارزات شود

 ي گروه ارزشگري د كند كهينم  فكراي
 دوره  ها دريوجود ندارد همه ارزش

همراهانش به سر  اد وژ نيقبل با احمد
 مده اند اگر به دنبال گروهآكار 
 بار دي گردد از نظر او باي ميارزش

 كه او به جنگي  دم از شهداگريد
اد ژ نيكشتن داد بزند وگرنه از احمد

 و يعادل و محصول و حداد
 مصباح  وي و خامنه ايپورمحمد

 هم وجود دارد تر ي مگر ارزشيزدي
  تهديد ؟!گردد ي مشانكه به دنبال

 ناه فرمانديسرخوردگگوياي  ييرضا
ن  باز مي گويد كه آورد واست سپاه 
 گذاران استي سياد براژ نياحمد

 ساله هم خوش ستي بانداز برنامه چشم
  نبوده است و از حاال در فكرندآي

انند با  هستند تا بتوگريد يبرنامه ا
 مادهآ ندهآي ي را براي برخبيفر

 مصباح و وي  خامنه اقول به.  سازند
 زمان امام  گروه راني اينيمشك

 ثمره يفرستاده است و به قول هاشم
 بوده ادژن يهاله نور هم بر گرد احمد

 يد و گوي چه ميينوقت رضاآ .است
 ؟ زند ي به مرده چوب منقدريچرا ا
 و ندبرگشت جنگ  ازاو  كه امثال يزمان

 فاتحه همه سرداران ،دنوارد بازار شد
 ديگوي مييمحسن رضا . شد  خوانده

 نرسد جهي نتبه انياگر ائتالف اصولگرا
 اني شوند و اصولگراينها از هم جدا مآ

 شود ي از هم جدا مكاران و محافظه
 است و شبكه يخي ضرورت تاركيكه 

 انقالب كه در مساجد يارزش يروهاين
 ي اجتماعي گروههاو دانشگاهها و

 دارند و ي هم ارتباط نانوشته ابا هستند
 ياگر احساس كنند سران ائتالف نم

 بدهند به ي فهرست واحدتوانند
 نندي نشيمصورت خود جوش كنار هم 

 با تيرسه كنند و في مفي تكلنيي تعو
 ي نام و نشان ارائه مبدون اينام و نشان 

   .دهند
 

گزارشها پيرامون شركت 
 :»انتخابات « مردم در 

 
دو گزارش كوتاه از ميزان * 

 :مشاركت مردم در دادن رأي 
 
ذر، امروز هوا  آ24 گزارش در ◄

صبح تا ظهر . خوب و تقريبا آفتابي بود
 حوزه راي گيري در سطح 12من از 

شهر از شمال تا جنوب در اوج 
از . ساعتهاي راي گيري بازديد كردم 

رين  تاي آنها از اصلي ت6اين  تعداد  
حوزه ها  بودند كه مردم بيشتر به آنها 

خود نوشتن تعداد .  مراجعه مي كنند 
 نفر 15افراد مورد نظر كه براي تهران 

است ، با توجه به اينكه بايد شماره كد 
آنها را هم در برگه هاي راي  بنويسند 

و مانند راي . زمان زيادي را مي برد 
دادن به رئيس جمهور نيست كه تنها 

م  را مي نويسند و به صندوق مي يك نا
بنا بر اين خود . اندازند و مي روند 

اين موضوع باعث ايجاد تراكم آدمها 
در حوزه ها و تشكيل صف در آنها مي 

اما حوزه ها اصلي كه بازديد . شد 
شده است همانطور كه گفتم اصلي ها 
هستند مثل حسنيه ارشاد و مسجد امام 

واد حسن در سيد خندان و مسجد الج
در ميدان هفت تير كه وضع آنها در 

 . زير آورده شده است 
حسنيه ارشاد كه دوربينهاي تلويزيوني 
هم آنجا هميشه هست و تراكم زياد 

 .  نفر200 تا 150است 
مسجد امام حسن در سيد خندان كه از 

 .  نفر 60اصلي هاست 
روبروي مسجد امام حسن يعني آنطرف 

 . نفر  20خيابان كه حوزه معموليست 
   حوزه خيابان حاجي عبداهللا كه 

 .  نفر 50اصلي است 
حوزه مسجد ال جواد كه حوزه اصلي 

 .  نفر 20 تا 15است 
حوزه مسجدي در يكي از خيابانهاي 

 .  نفر 40مياني شهر كه اصلي است 
 .  نفر 20 تا 15 حوزه فرعي تر 2
  نفر 10 حوزه 1
 .  نفر 5 حوزه 3

 بود اما آنچه     اينها وضعيت حوزه ها
تركيب راي : بايد گفت اينكه 

دهندگان نشان مي دهد از همه اقشار 
هستند و بنا بر اين تعدادي راي 
دهندگان بيش از تخميني است كه 

آنها از هر گروه سني و . قبال زده شده 
هر موقعيت اجتماعي بودند  از زن و 

 . مرد 
(    هر چه بطرف جنوب شهر مي رفتي 

ناطق ضعيفتر شهري از يعني به طرف م
نظر درآمد و گروههاي پايينتر جامعه از 

از تعداد راي  ) نظر سطح زندگي 
و حوزه ها . دهندگان كم مي شد 

 . خلوت تر از شمال شهر بودند 
    به  نظر مي رسد دليل  شركت بيشتر 
از تخمين در مناطق شمال شهر  عدم 

كساني . وجود ايده  در ذهنيت است

ند به آنچه دارند كه رأي مي ده
چسبيده اند  و از ترس بدتر شدن 
اوضا ع و از دست دادن آنچه دارند 

 . در راي دادن شركت كرده اند 
امروز غروب و شب :  گزارش عصر ◄

هم از چندين حوزه در جاهاي 
عصر هم هوا . مختلف بازديد كردم 

خوب بود و مردم هم طبق معمول در 
اي اما در حوزه ه. خيابانها بودند 

اصلي مانند حسنيه ارشاد و مسجد امام 
حسن سيد خندان همانند صبح بود 
البته كمي خلوت تر و جالب اين است 
كه دفعه هاي پيش غروب ها و شب ها 
شلوغتر مي شد و اين بار نه چنين نبود 

حوزه هاي . و كمي خلوت تر بودند . 
و .  نفر بودند 150اصلي مثال در ارشاد 

دود كمتر از در مسجد امام حسن ح
اما .  نفر بودند 100 نفر و بيشتر از 150

حوزه هاي فرعي خلوت تر بودند 
مانند خيابان خواجه عبداهللا كه صبح 

و حاال خلوت بود . شلوغتر بود 
همانطور ساير حوزه هاي فرعي خلوت 

.  نفر در هر حوزه 20 تا 5بودند حدود 
اما در حوزه هايي كه راديو و 

مردم را نشان مي تلويزيون مي رود و 
دهد اصوال مردم بيشتر مي روند و 

مانند ارشاد و . شلوغ به نظر مي رسند 
مسجد لر زاده و مسجد هفت تير 

اصوال نسبت به . نارمك و امام حسن 
انتخابات رياست جمهوري خيلي كمتر 

اما از تخميني كه زده . شركت كردند 
بودند بيشتر  شركت كرده اند 

  .بخصوص در شمال شهر 
 

گزارش تقلبات بعد از رأي 
گيري، قرباني تقلبات  

       درس -اصالح طلبانند 
  تركيبهاي -» انتخابات « 

مجلس خبرگان  و شوراي 
شهر در تهران و شهرهاي 

   : ديگر ايران
 با پرسش هايي كه  از مسئولين ◄

برگزاري انتخابات خبرگان و شوراها و 
مده اند، اين نتيجه آمجلس   بعمل 

 مد كه در انتخابات خبرگان آست بد
راء  در حوزه هاي اخذ رأي  آكه 

ن آشمرده شدند بيشترين رأي از 
هاشمي و بعد مشكيني و بعد روحاني و 

است در اين محاسبه ... بعد جنتي و 
 راي 1000راي باطله از ميان آراء، آ

راي سفيد حدود آ رأي و 105حدود 
 .  راي بوده اند 100
شتر به  نامهاي راي باطله بي   آ

خوانندگان و فوتباليست ها و نام 
هنرپيشه زن كه فيلم او، در ايران، 

 ميليارد تومان فروش كرده 4حدود 
است و همچنين نام چهره هاي كمدي 

 .بوده اند... تلويزيون و
راي  انداخته شده به  آ در باره ◄

صندوقهاي شوراها  بنامهاي نامزدها، 
براي اولين قضيه از اين قرار است كه، 

راء در  حوزه آبار در تاريخ انتخابات، 
البته . هاي اخذ رأي خوانده نشده اند 

راء  در حوزه ها شمارش شده اند  اما آ
قرار شده است . خوانده نشده اند 

راي شوراها توسط نماينده آ
فرمانداري توسط صورتجلسه اي كه 
در محل برگزاري انتخابات انجام مي 

نماينده فرمانداري شود به همراه خود 
 در فرمانداري ، . به كامپيوتر داده شوند

 8 صفحهدر

رو در رو»سردارها« 
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راء را يكي يكي بخوانند و مسئول آ
وارد كردن اطالعات به كامپيوتر وارد 

 .كامپيوتر نمايد 
راي متخذ را به سايت فرمانداري     آ

راء از ساعت آقرار مي شود . مي برند 
ولي برنامه .  وارد كامپيوتر بشوند12
ماده نبوده است و آامپيوتري ك

 صبح براي 4كامپيوتر در ساعت 
ماده شده آراء آخواندن و وارد كردن 

ن آنماينده فرمانداري كه تا . است 
زمان بيدار بوده ،  دچار خستگي مي 
شود و كس ديگري كار او يعني  وارد 
كردن اطالعات به كامپيوتر را انجام 

 .مي دهد 
 اين ترتيب درگيري ها از اينجا و به* 

 :شروع مي شود 
راي ريخته شده به صندوقها با  آ-

.  دست و با خودكار نوشته شده اند
كامپيوتر در اين زمينه كاري نمي 

را خوانده آزيرا بايد اين .  تواند بكند 
شوند و  رأي داده شده به هر نامزد، 

در . يك به يك وارد كامپيوتر شود
اب نتيجه، كامپيوتر تنها كار ماشين حس

راي هر نامزد آرا براي جمع كردن 
بنا بر اين ،  مي توان بسياري . مي كند

را را تغيير داد و يا حتي به اشتباه به آاز 
نجا آنام نامزد ديگري وارد  كرد و از 

راء به صورت دستي در حوزه ها آكه 
خوانده و محاسبه نشده اند، بازشماري 

نها بسيار مشكل و احتمال تقلب بسيار آ
  . زياد

 4 بهر رو، برنامه كامپيوتر تا ساعت -
برنامه .  ماده نبوده است آبامداد 

نويسان مي توانسته اند كد هر نامزد را 
مثال .  با  كد نامزد ديگر يكي كنند 

برنامه گذاري شود كه هر رأيي كه به 
 را بخورد و هر 5نام صادقي است كد 

 5رأيي كه به نام زريباف است نيز كد 
راء،  آهنگام جمع كردن . را بخورد 

چون كامپيوتر بر اساس كد هاي 
ورودي محاسبه مي كند،  رأي صادقي 
و  زريبافان به نام زريبافان جمع مي 

 . شود و  اعالم ميشود 
 راي گيري كامپيوتري معموال زماني -

انجام مي شود كه برگه هاي راي مانند 
برگه هاي امتحانات كنكور تهيه شده 

گه رأي ،  به جاي ثبت باشند و در بر
نام كانديدا، كادرهاي كوچك مشكي 

برگه هاي رأي به كامپيوتر .  پر شوند 
راء آكد خوان داده مي شوند تا خود 

در غير اين صورت،  .  را محاسبه نمايد
راء را خواندن و رأي هر نامزد را آ

وارد كامپيوتر كردن ، استفاده از 
 .كامپيوتر بمثابه  چرتكه است 

با . محمدي قصد تقلب دارد  پور-
توجه به اينكه، در انتخابات خبرگان، 

 احمدي نژاد ، رأي –مافياي مصباح 
نياورده اند ،  تصميم دارند  در 
انتخابات شوراها تقلب را بيشتر و پيروز 

دستور خامنه اي و ثانيا  اما  اوال .  شوند
  ذر  آ25( حرف پورمحمدي شنبه شب

اند احمدي نژاد ، راي بآكمي  و ثالثا) 
مانع از تقلب تا حد تغيير نزديك به 

شنبه شب، . راء است آتمامي 
در انتخابات : پورمحمدي گفت 

شوراها  مقام اول را ليست اصول 
گرايان اصالح طلب و مقام دوم را  

ورده اند آليست رايحه خوش خدمت 
نجا تقلب كنند كه آحال اگر تا . 

  احمدي–نامزدهاي مافياي مصباح 
« نژاد برنده شوند، فاتحه انتخابات و 

تا امروز .  خوانده شده است » رهبر 
راء دست آذر است ،   آ27كه دوشنبه 

كاري شده  نشان مي دهند كه از 
گروه احمدي نژاد حتي اگر  تقلب 
وسيع هم بشود،  تعدادي كه عضو 

 ، 8شوراي شهر مي شوند، به عدد 
اكثريت الزم براي تعيين شهردار 

بنا بر اين ، قاليباف . هد رسيدنخوا
 . شهردار مي ماند 

راي چمران و طاليي آ بنا بر اطالع، -
و شيباني و خادم و ابتكار و خسروي و 
نجفي و مسجد جامعي و هادي ساعي و 

از گروههاي اصالح طلبان و ... 
طرفداران قاليباف بيشتر از گروه 
احمدي نژاد هستند و براي اينكه 

احمدي نژاد تعداد بتوانند از گروه 
بيشتري را وارد نمايند، بنا بر تقلب 

به هر حال به نظر مي رسد كه . دارند 
كشور بد جوري » وزير«پورمحمدي، 

دارد خودش و گروهش را به نابودي 
 .نزديك مي سازد 

 در خبرگان و شوراها با توجه به ◄
 ميليون 28راي ساختگي حدود آاينكه 

بيش از نفر است  و دارندگان حق رأي 
 ميليون هستند، باز ميزان مشاركت 52

بنا بر اين ، الزم .  مردم پائين است 
بنا بر رويه، : بوده است دو كار را بكنند 

راء را در ضريب دلخواه ، آتعداد 
واقعيتي كه يكبار نيز . ضرب مي كنند 

رقم . ن اعتراف كرد آكروبي به 
دارندگان حق رأي را كوچك تا 

.  را بيشتر كنند درصد شركت كنندگان
حسين شريعتمداري ماه پيش اعالم 
كرده بود كه تعداد واجدين شرايط 

 ميليون نفر است يعني از واجدين 46
شرايط دوره احمدي نژاد كمتر هستند 

ن آپس همه در صدها را بر اساس ! 
 . محاسبه مي كنند 

    اما در جريان رأي دادن به شوراي 
 خبرگان يك موج بر ضد مصباح كه

حامي احمدي نژاد است به راه افتاده 
بود و برخي براي اينكه هاشمي را باال 
بياورند به پاي صندوقهاي رأي رفته اند 
و در برخي از برگه هاي رأي تنها نام 

 .هاشمي ديده شده است 
 سئوال از پورمحمدي و باند متقلبي ◄

كه زير نظر هاشمي ثمره مشغول تقلبند 
ه افرادي كه  با توجه به اينك:اينست 

بايد براي شوراي خبرگان انتخاب 
رائي كه ادعا آ نفر هستند و 16شوند 

مي شود در  انتخابات خبرگان ، در 
تهران ، به صندوقها ريخته شده اند،  
باالي دوميليون و يكصد هزار نفر بوده 

راي مربوط به آاند، چگونه است كه 
مجلس خبرگان  را به  كامپيوتر نداده 

 خوانده و تمام كرده ايد  ايد و دستي
راي ريخته شده به صندوقها در آاما 

مورد  شوراها را به ماشين داده ايد و 
هنوز هم قرائتشان را تمام نكرده ايد ؟  

نكه تعداد اسامي اي كه بايد در آحال 
تعرفه هاي رأي به نامزدهاي شوراي 
شهر تهران،  نوشته شود كمتر از 

ت و  نفر اس15خبرگان رهبري يعني 
تعداد كل راي دهندگان دراين 

 8/1انتخابات ، به قول شما، حدود 
 .  ميليون  نفر بوده است 

حاال ديگر چه » اصالح طلبان « اما   ◄
مي گويند ؟ اين بار، مشاركت وسيع 

ائتالف هم . مردم را تبريك نيز گفتند 
حاال بايد  يكي از دو اعتراف . كردند 

أي نداده اند نها رآيا مردم به : را بكنند 
نها آزيرا مي بينند در اين رژيم از 

و يا رأي داده اند . كاري ساخته نيست 
و همچون انتخابات رياست جمهوري ، 
دست غيبي ، نامزدهاي دلخواه رژيم 

ورده است ؟  آرا از صندوق بيرون 
هريك از اين دو اعتراف تصديق اين 
واقعيت است كه در رژيم مافياهاي 

 نتخابات بي معني است مالي، ا–نظامي 
  

تركيب مجلس خبرگان و * 
شورهاي شهر در تهران و ديگر 

 :شهرهاي ايران 
 

، از ديد اصالح » انتخابات «  حاصل ◄
طلبان اينست كه در سرتاسر ايران ، 

راء و منتخبان از  اصالح آ درصد 7/39
اما در روزي بعد، . طلبان گشته است 

راي آذر، بازتاب، ميزان آ ، 29در 
 25 و 20اصالح طلبان در سطح كشور، 

درصد گزارش كرد كه با توجه به 
انتخابات رياست جمهوري در يك 

راي نامزدهاي آسال و نيم پيش، كه 
 درصد 45اصالح طلب بر روي هم 

 . نها نصف شده است آراي آشده بود، 
    و بنا بر جدول انتشار يافته، در 
شهرهاي بزرگ ايران ،  شمار منتخبان 

 :ح طلب ناچيز است اصال
 نفر، بعد از 15 نفر از 4 تا 3 در تهران ، •

 نفر 2چانه زني ها ، سهم اصالح طلبها و 
 مالي حامي –از مافياهاي نظامي 

احمدي نژاد و بقيه، همانطور كه از 
پيش خبر داده شوده بود،  بنا بر 
دستور، فهرست قاليباف برنده اصلي 

 .است 
« راي شهر،  عضو شو11 در تبريز ، از •

 و 2 و اصالح طلبان 7» اصول گرايان 
  .2رايحه خوش خدمت صفر و مستقل 

« «  عضو شوراي شهر، 11 اصفهان ، از •
 و 2 و اصالح طلبان 6» اصول گرايان 

  .3» رايحه خوش « 
«  عضو شوراي شهر، 11  مشهد ، از •

 و دو گروه ديگر 11» اصول گرايان 
 .صفر 

« وراي شهر،  عضو ش11 شيراز ، از •
 و 4  و اصالح طلبان 1» اصول گرايان 
 و 1 و رايحه خوش 4خدمتگزاران 

  1مستقل 
 در باب  تركيب مجلس خبرگان ، ◄

نخست بدانيم كه جنايتكاران بنام در 
ن، آاما  تركيب . ن عضويت يافته اند آ

به اعتبار معرفي كنندگان بدين قرار 
 :است 

معه  كساني كه جامعه مدرسين قم و جا•
روحانيت مبارز تهران معرفي كرده اند 

 . تن مي شوند65، افزون بر 
 كساني كه حزب اعتماد ملي و اصالح •

طلبان معرفي كرده اند و تفاوتي با 
گروه اول از لحاظ طرز فكر ندارند، 

 .  نفر 15
 . تن 6 گروه مصباح يزدي •
اصول «  طرفه اين كه گروه بندي •

ت ، مدعي اس» مدي آگرائي و كار
 تن از اعضاي مجلس 60افزون بر 

 ! خبرگان متعلق به او هستند 
 

تقلبها به روايت گروه 
بنديهاي موجود در 
رژيم و مطبوعات رژيم 

مجلس » نمايندگان « و 
 :مافياها  

 
 هفته تمام طول 1درحاليكه درست 

كشيد  تا وزارت كشور فهرست نهايي 
 30اعضاي شوراي شهر تهران را در 

 آذر 24 نمايد ،  از روز آذر اعالم
تناقضات در مورد تعداد واجدان  حق 
راي و نيز تعداد شركت كنندگان در 

 حتي در بين 85 آذر 24" انتخابات "
گفته هاي  مقامات رسمي نظام واليت 

فقيه بسيار زياد  صورت گرفت  
درمرود تشكيك در روند شمارش آراء .

و اذعان به تقلب ، نيز جناحهاي 
. د دررژيم متفق القولندمختلف موجو

در ذيل  آمار ونظرات را از هر سه 

 "انتخابات "دسته شركت كننده در 
 : آذر  نقل ميكنيم24
 

  :تعداد شركت كنندگان
 پس سخنگوي شوراي نگهباندرحاليكه 

ازاعالم پايان شمارش آراي خبرگان 
 درصد از مردم 60حدود : مدعي است

شركت ) خبرگان(در اين انتخابات
 26اند و براين اساس حدود  هكرد

هاي انتخابات  ميليون رأي به صندوق
 روزنامه  .مجلس خبرگان ريخته شد

 آذر مدعي 25رسمي دولتي، ايران در 
( براساس آخرين آمار ارائه شدهاست 

، در انتخابات !)يعني هنوز ادامه دارد 
 ميليون نفر 28مجلس خبرگان بيش از 

 درصد واجدان حق 65يعنى حدود 
و باز در حالي ! أى شركت كرده اندر

 26 شركت از تهران كه استاندار
 و گفته سخن انتخابات در نفر ميليون
 235 و ميليون 2 اخذ از كشور وزارت
 شوراي انتخابات براي راي برگ هزار
و روزنا سايت .دهد مي خبر تهران شهر

خبر رساني حزب  اعتماد ملي از 
 25موئتلفين ليست اصالح طلبان در 

 235 و ميليون 2 :آذر نيز تيتر زده است
 شهر شوراي نامزدهاي به راي هزار
سايت آفتاب از .شد داده تهران

هواداران رفسنجاني  در همان تاريخ 
 يك حدود : آذر اعالن ميكند25

 در تهراني هزار هشتصد و ميليون
 در تر كم مقداري و شوراها انتخابات
. اند كرده شركت خبرگان انتخابات

وگو با   مقدم در گفت  عيل گرامياسما
، در خصوص "ايلنا"خبرنگار پارلماني 

  اصالح طلبان با حداد عادلجلسه 
در اين جلسه، : تصريح كرد

طلب سه سوال را   كانديداهاي اصالح
از رييس مجلس مطرح كردند؛ اوال 
چرا بالفاصله بعد از انجام وقت 

دوم . گيري، آرا شمارش نشد  راي
دهندگان پس از   اد راياينكه چرا تعد

گيري هنوز    ساعت از راي72گذشت 
ها در روز   برخي سايت. معلوم نيست

 هزار 300 ميليون و 2اول از شركت 
دهنده در انتخابات خبر دادند اما   راي

گويد يك   امروز فرماندار تهران مي
 هزار نفر در انتخابات 200ميليون و 

 . اند  شركت كرده
كانديداهاي :  كردمقدم تصريح  گرامي
طلب از حداد عادل سوال   اصالح

كردند؛ اين يك ميليون راي چه شده 
 ؟است

و در حالي كه سايت امروز  متعلق به 
اصالح طلبان تعداد شركت كنندگان 

 درصد اعالم كرده 40در تهران را 
است ، آرمين  سخنگوي  سازمان 
مجاهدين انقالب اسالمي در همان 

 ابجايي صندوقها سايت در اعتراض به ج
 از جمله : آذر اعالم مينايد29در 

ابهامات انتخابات اين است كه 
 سايت 49ها پس از انتخابات به   صندوق

منتقل شدند و همزمان شمارش 
هاي با آراي   شوند، بنابراين صندوق  مي

شود و   كم و زياد با هم شمرده مي
نتايج بالفاصله به سايت وزارت كشور 

 640 آمار ديروز از .شود  منتقل مي
صندوق، سه هزار راي شمرده شد اما 

 500 صندوق، 1640عصر اعالم شد از 
معناي . هزار راي شمرده شده است

اين آمار آن است كه اگر از نصف 
 هزار راي استخراج 500ها   صندوق

 صندوق بايد 3100شده، در مجموع 
. يك ميليون راي وجود داشته باشد

وسط آقايان اين رقم با آماري كه ت
 درصد 40شده كه مشاركت مردم   اعالم

بوده است، همخواني ندارد و يك 
 . درصد20ميليون راي يعني 

 نظام واليت فقيه در امر باال جلوه 
دادن ميزان مشاركت مردم چنان 
اغراق  مينمايد كه گاهي  قوانين 
. رياضي را نيز خود اختراع مينمايد

خوانندگان بياد دارند كه 
ها مانند   رايان در برخي استانرگاقتدا

  ادعا 76لرستان در انتخابات خرداد 
 درصد واجدين شرايط در 180كردند 

 ناطق آن راي دادند و سبب شده بود 
رقيب خاتمي برخالف نقاط ديگر نوري 
 . برابر او راي بياورد3كشور 

 
 جابجايي صندوقها و راي ها  و استفاده 

  :لشكل از نظاميان با لباسهاي  متحد ا
 دولت حاميان: سايت آفتاب نقل ميكند

 فضاي تاكنون جمعه روز 22 ساعت از
 در و انداخته  راه به را عجيبي تبليغاتي

 ائتالف دو و مطلق پيروز را خود آن
 را »طلبان اصالح «و »اصولگرايان«

 اين. كنند مي معرفي خورده شكست
 حاميان كه است حالي در رويكرد
 يافته، ازمانس برنامه يك در دولت
 هستند خودشان واقع در كه نهم دولت

 متهم نيز آرا شمارش در تقلب به را
 !كنند مي
 انتخاباتي ستادهاي كه  حالي در و

 بزرگ ائتالف نيز و طلبان  اصالح
 به نسبت) قاليباف حاميان (اصولگرايان

 ابراز انتخاباتي رويدادهاي برخي
 از پس ويژه به و اند كرده نگراني
 اعالم از كشور وزارت يخوددار
 تهران نتايج مرحله به مرحله و تدريجي

 يكي است، شده تشديد ها نگراني اين
 در نژاد احمدي حامي ستادهاي از

 روند به نسبت رسماً آور تعجب اقدامي
  مورد!كرد تشكيك آرا شمارش
 دفتر – واليت پيروان هيأت تشكيك
 اهداف از مردمي هاي حمايت مركزي
  :باشند يم جمهور رئيس

 رأي هاي صندوق گسترده  جابجايي-1
  كانديداها ناظرين حضور بدون

  محل در ها صندوق درب بودن باز  - 2
 آراء شمارش ستاد با رأي اخذ هاي وزه
 آراء شمارش مراكز به آنها ارسال و

  ناظرين نظارت حضور بدون
 در آراء كامپيوتري شمارش اعالم  - 3

 كد بدون آراء از بسياري كه صورتي
 داراي آراء با رابطه در و شده نوشته
 محل پرنمودن عدم لحاظ به نيز كد

 آراء كامپيوتريي شمارش امكان كدها
 .ندارد وجود عمال
 به علت آراي :به گزارش آفتاب◄

بسيار پايين خواهر رئيس جمهور كه 
 نفر منتخب 15هاي آخر  وي را در رتبه

مردم تهران قرار داده و تفاوت فاحش 
 با كانديداهاي ائتالف بزرگ وي

طلبان،  اصولگرايان و ائتالف اصالح
برخي مقامات به علت جلوگيري از 

با «بروز اين شائبه در ميان مردم كه 
گذشت تنها يك سال و چند ماه از 
عمر دولت نهم، خواهر رئيس آن 
نتوانسته آراي قابل توجهي از 
شهروندان پايتخت كسب كند و حتي 

تن وي به شوراي شهر احتمال راه نياف
خواهان تاخير در » تهران وجود دارد

 .ستا نتايج انتخابات شدهاعالم 
آقاي . : آذر سايت ابطحي27◄

توسلي به وزير كشور گفته است كه در 
انتخابات قبلي خبرگان بدون حمايت 
هيچ گروهي و بدون اينكه در هيچ 

 .  هزار رأي داشته ام900ليستي باشم 
 9 صفحهدر

 

رو در رو»سردارها«



                                                                                                                                                                                       

 

 

9 
 

 
 

2007 ژانويه 7   تا2006 دسامبر  25 ا ز    1385   دي    17  تا 4     661 شما ره  

 

 

كه نفر هشتم م  خبر گرفته بود شنبه هم
  و يك مرتبه از ليست حذفهستم
 !شدم
 سخنگوي آذر حسين مرعشي28 ◄

 در مصاحبه با روزنامه حزب كارگزاران
شمارش آراي انتخابات سي وشش :روز 

. ساعت از وقت شمارش آرا را گرفت
بحث ديگر اين بود كه قرار گذاشتند 
شمارش آرابه صورت متمركز انجام 

ني ناظران بر صندوق و يع. شود
انتخابات، چه از سوي مجلس و چه 
كانديداها، كه بر طبق قانون بايد در 
جريان شمارش حضور داشته باشند، در 

يعني اين افراد بايد به . جلسه نباشند
كساني كه صندوق را باز كرده و آرا را 
مي شمرند اعتماد كنند؛ و عالوه بر اين 

نها بايد صورت جلسه اي را هم كه آ
مي نويسند امضا كنند، در حالي كه در 

 ! زمان شمارش آرا حضور ندارند
ايلنا، سيدرضا  آذر  بگزارش 29 ◄

: نوروززاده، نماينده اسفراين گفت
متاسفانه برخي قوانين در شمارش 
آراي انتخابات شوراها به صراحت 
ناديده گرفته شده و برخي صندوق 

شماري و برخي   هاي راي بعد از برگ
شماري و بدون حضور   ون برگبد

مجريان و ناظران حوزه، به مكان 
 ساعت هيچ 48ديگري منتقل و گاه تا 

نظارتي از سوي امناي ملت يعني 
مجريان و ناظران به ويژه ناظران 

 .نامزدها بر آنها اعمال نشده است
 ستاد انتخابات رييس روشن عبداهللا◄

در جمع خبرنگاران حاضر  استان تهران
 وجود  وانتخابات حضور يافتدر ستاد 
  خواند ي م»يتخلفات انتخابات«آنچه  را

 در پاسخ به اين سوال  وتاييد كردرا
:  صورت گرفته گفتيكه چه تخلفات

به عنوان مثال هشت دستگاه اتوبوس «
 از شهرستان ها بودند تا ي يكيراه

 خاص در يسرنشينان آن به نفع نامزد
  دهند كه از حركتياين شهرستان را

 «. شديآنها جلوگير
:  آفتابسايت 1385 آذر 25شنبه ◄

شود در ساعات پاياني جمعه،  گفته مي
تعداد زيادي كه سوار بر چندين 
دستگاه اتوبوس بودند از مناطق 
مختلف شهر تهران جهت راي دادن به 
مناطق شمال و غرب شهر منتقل 

 شاهدان محلي اين  بنابر گفته. اند شده
آباد    يذر، سعادتهاي چ اتفاق در محله

و تجريش رخ داد و طي آن افرادي 
هاي متحد الشكلي بر  كه اكثر آنها لباس

تن داشتند، به صورت دسته جمعي به 
شعب اخذ راي مراجعه كرده و راي 

 .    اند داده
بنا به گزارش خبرنگار سايت .آذر26◄

امروز در سايت شمارش آراي عالمه 
جعفري واقع در خيابان اشرفي 

اني تخلفات گسترده اي درحال اصفه
در اين سايت كه وظيفه . وقوع است

 صندوق را به عهده دارد 46شمارش 
هنوز يكي از صندوق ها به سايت 

همچنين مسوالن . ارسال نشده است
اجرايي ونظارت هشت صندوق را 
مشخص كرده به صورت مجزا آنها را 

سايت .  مورد شمارش قرار داده اند
ه هايي كه از اين امروز افزود برتعرف

صندوق ها خارج شده برخالف بقيه 
صندوق ها كه اكثريت مطلق آن با 

دست "اصالح طلبان بوده همگي با 
خطي كه آشكارا نشان دهنده عجله 

نام اعضاي ليست " نويسندگان بوده
و يك .رايحه خدمت درج شده است

نفر نيز موظف شده كه براي نام هاي 
ضافه موجود در ليست تعرفه ها كد ا

 .كند
در "انتخابات "وجريان نمايش ◄

گل بود و به سبزه نيز  نظام واليت فقيه 
زمان نيازي رئيس سا:آراسته شد

 24بازرسي كل كشور انتخابات روز 
ترين  آذر را از سالم ترين و كم تخلف

انتخابات در طول انقالب اسالمي 
 !دانست

شكست يكي از : انقالب اسالمي 
«  ، در  مالي–مافياهاي نظامي 

ن را برگزار مي آي كه خود » انتخابات
كرد،  نيازش را به بحران سازي بيشتر اما 
توانش را براي بحران سازي كمتر مي 

با وجود اين ، احمدي نژاد و .  كند 
همدستان او به خوراك تهيه كردن براي 
افراطيهاي امريكائي و اسرائيلي ادامه 

  :خواهند داد
 

احمدي نژاد براي 
 كاران جديد  محافظه

خوراك تهيه مي 
 انرژي اتمي و –كند 

استراتژي روسيه و 
قطعنامه مجازات 

 :ايران؟ 
 

در قسمت اول اثر : انقالب اسالمي 
نمايشهاي تبليغاتي احمدي نژاد بر قوت 
گرفتن تمايلهاي راست افراطي در امريكا 
و اسرائيل و در قسمت دوم گزارشي در 

كه البته ينده آباره نقش انرژي اتمي در 
به سود توسعه انرژي اتمي تهيه شده 
است و در قسمت سوم قطعنامه اي كه 
با موافقت روسيه تهيه مي شود و 
استراتژي روسيه در قبال ايران را مي 

  :يابيد
 

احمدي نژاد براي 
محافظه كاران جديد 
در انشعاب خوراك تهيه 

لوكاست و   ه–مي كند 
 رائيل بمب اتمي دارد اس

 
ژاد براي محافظه احمدي ن* 

كاران جديد و افراطي هاي 
 :اسرائيل خوراك نهيه مي كند

 
خبر مي دهد )  سپتامبر 15(  فيگارو ◄

از  نقش احمدي نژاد در تقويت 
گرايشهاي افراطي در اسرائيل و در 

 :امريكا
احمدي نژاد همچنان بر گرفتن * 

. مواضع ضد اسرائيلي ، مصر است 
 كشتار اسطوره« ديروز، او بارديگر 

را  افشا كرد  و  پيشنهاد كرد » يهوديان 
كه يهوديان از فلسطين بروند و در 
اروپا يا كانادا و يا در اياالت متحده 

السكا، دولت يهودي آامريكا و يا در 
 .تشكيل بدهند 

     در ماه اكتبر، او موج اعتراض در 
جامعه بين المللي را برانگيخت وقتي 

غرافيائي اسرائيل از نقشه ج« گفت 
، او در مكه . » جهان حذف مي شود 

در كنفرانس سران كشورهاي اسالمي،  
 .كشتار يهوديان را انكار كرد

در )  دسامبر 14(       احمدي نژاد كه  
زاهدان در برابر چند هزار نفر 

غربيها : سخنراني مي كرد، گفت 
اسطوره كشتار يهوديان را اختراع 

 از خدا و كرده و برايش مقامي باال تر 
در . اديان و پيامبران  قائل مي شوند 

نها اگر كسي منكر خدا آكشورهاي 
شود ، به او حرفي نمي زنند اما اگر 
اسطوره كشتار يهوديان را انتقاد كند، 
بلندگوهاي صهيونيست و دولتهاي در 

مجازات « خدمت صهيونيسم ،  فرياد 
 . سر مي دهند » بايد گردد 

شهاي وسيعي را سخنان اخير او واكن* 
 :در تمامي جهان برانگيخته است 

كاخ سفيد اين اظهارات را فضاحت بار 
و كشورهاي ديگر، .  توصيف كرد 

 . اين اظهارات را محكوم كردند  متعاقبا
يك ديپلمات غربي كه محل خدمت * 

مشكل :  او تهران است، به فيگارو گفت 
احمدي نژاد اينست كه او همه كار مي 

يكاتوري را كه محافظه كند تا كار
كاران جديد از او ساخته اند، تصوير 

بدين رويه، او .  واقعي خود بگرداند 
براي محافظه كاران جديد خوراك 

نكه آو به جاي .  تبليغاتي تهيه مي كند 
نها آبه منافع ايران خدمت كند، به 

 .زيان مي رساند 
روز   ) دسامبر 11( فايننشال تايمز  ◄

اس دو روزه اي ، در ، كنفردو شنبه 
تهران ، در باره هلوكاست، تشكيل شد 

 . و جنگ الفاظ از سر گرفته شد 
    گفته شد كه هدف بررسي يك امر 

اما روشن بود كه . تاريخي است 
ن ، مقاصد آ از تشكيل ،احمدي نژاد

خويش در سياست خارجي را بر مي 
 . ورد آ

     منوچهر متكي ، وزير خارجه ايران، 
ه شركت كنندگان در خطاب ب

دليلي براي مخالفت : كنفرانس گفت 
. با يك كنفرانس علمي وجود ندارد 

اما اگر چنين است، پس چرا كسي مثل 
 ، رهبر پيشين Dukeداويد داك 

كوكلوس كالن معتقد به برتري نژاد 
سفيد بر نژاد سياه و نژادهاي ديگر 
دعوت شده بود ؟  چنين كسي به حلق 

 شهرت دارد و نه به ويز كردن سياهانآ
 . دانش 

بادي ، روزنامه نگار آ     احمدي زيد 
اصالح طلب كه در زمينه نزاع اسرائيل 
: و فلسطين تخصص دارد،  مي گويد 

كنفرانس بخشي از كوششهاي احمدي 
نژاد براي تحصيل محبوبيت نزد توده 

اين كار او، .  هاي مسلمان است 
ي جانبداران راديكال او را نيز راضي م

كند بخصوص كه او وعده هائي را كه 
فحشا ، آ در باب مبارزه با فقر، فساد 

تورم و بي كاري داده بود، برنياورده 
 . است 

     از منكران هلوكاست فرانسوي ، ژرژ 
او بخاطر پخش . تيل دعوت شده بود 

متني در انكار هلوكاست، در فرانسه 
قاي تيل در آ.  زنداني شده بود 

بخش بزرگي از : كنفرانس گفت 
. هلوكاست دروغ بزرگي است 

نها تبعيد شده آ. زار شده اند آيهوديان 
اما ماشين مرگ در هيچيك از . اند 

اتاقهاي گاز نيز  . كمپ ها نبوده است 
 . نبوده اند 

      از شركت كنندگان در اين 
هرون كهن ، يك آكنفرانس، يكي هم 

روحاني يهودي ارتدوكس انگليسي 
 عضو جنبش ضد صهيونيست او. بود 

بطور : او گفت . نتوري كارتا است 
اما  نمي . قطع هلوكاست بوده است 

ن  براي اعمال ظالمانه مداوم آبايد از 
 . بر ضد فلسطينيان استفاده شود 

قاي متكي سخن او را دست مايه      آ
يهوديان صهيونيست : كرد و گفت 

ويز ايجاد دولت آهلوكاست را دست 
اگر در . ن كرده اند آ و توجيه اسرائيل

طول اين كنفرانس ثابت شد كه 
هلوكاست يك واقعيت تاريخي است، 
ديگر چرا ملتهاي مسلمان منطقه و 
فلسطيني ها مي بايد تاوان جنايتهاي 

 نازيها را بپردازند ؟
 30 تا 20     موريس معتمد ، نماينده 

هزار يهوديان ايران ، در مجلس اين 
را مربوط به همه كشور، هلوكاست 
ن را بزرگ ترين آيهوديان دانست و 

 .فاجعه انساني توصيف كرد 
اهود اولمرت ، نخست وزير اسرائيل، * 

كنفرانس عمق كينه و : گفت
بنيادگرائي راديكال در دولت ايران را 

 . نشان داد 
اسماعيل حنيه ، نخست وزير فلسطين * 

. نيز به كنفرانس بي اعتنائي نشان داد 
 روز پيش از شروع كنفرانس، به او يك

 روزه خود به ايران پايان 4مسافرت 
 .داد 
انشعاب در محافظه كاران * 

جديد و كاسته شدن خطر حمله 
 :امريكا به ايران 

 
ميان )  دسامبر 7(  به گزارش فيگارو ◄

محافظه كاران جديد امريكائي بر سر 
 .جنگ عراق، انشعاب شده است

راق، محافظه     بر سر لزوم جنگ با ع
.   همه ،  موافق بودند ،كاران جديد

، گمان مي بردند سربازان امريكائي
زاد كنندگان، با استقبال مردم آبمثابه 

مدهاي آدر. عراق روبرو مي شوند 
نفت هزينه بازسازي عراق را تأمين 

و استقرار يك . خواهند كرد 
دموكراسي در قلب خاورميانه  

تقرار كشورهاي اين منطقه را به اس
.  دموكراسي بر خواهد انگيخت 

محافظه كاران جديد بر مبناي اين 
اعتقاد كه تفوق امريكا مي بايد دنيا را 

ماده آتغيير دهد زمينه را براي جنگ 
 .كردند 

      سه سال و نيم بعد،  در واشنگتن 
در همان حال كه .  قشقرق است 

 –پرزيدنت بوش گزارش هيأت بيكر 
ت مي كند ، محافظه هاميلتون را درياف

كاران جديد به جان يكديگر افتاده اند 
: 

نها، ريچارد آيكي از حراف ترين * 
پرل ، عضو سابق شوراي سياست 
دفاعي وزارت دفاع امريكا،  از خود 

ن را آاگر توانائي « : انتقاد مي كند 
ن روز آداشتم كه وضعيت امروزمان را 

ن روز از من پرسيده مي شد آببينيم و 
عراق حمله كنيم يا نه ؟ من فكر مي به 

 .نه: كنم جواب مي دادم 
دلمن ، از نزديكان دونالد آكنت * 

رامسفلد، وزير پيشين دفاع، توصيه هاي 
« : غاز جنگ را نقد مي كند آخود در 

يك سياست بسا مطلقا درست و نجيبانه 
باشد اما هرگاه نتواني بكارش بري، 

، وز او به داويد ر. هيچ ارزشي ندارد 
استداللهاي : روزنامه نگار، گفته است 

نها را مي آبوش مطلقا صحيح هستند اما 
بايد در كشور ميز نهاد چرا كه اجرا 

 . كردني نيستند 
: دلمن، نتيجه اينستآ    از ديد كنت 

محافظه كاري جديد بمثابه يك 
سياست خارجي قوي كه بنام اخالق  

يد ،  اين فكر كه آبه عمل در مي 
خود را براي بهبود اخالقي قدرت 

زيرا دست كم .  جهان  بكار بريم،  مرد 
  .بمدت يك نسل،  خريدار نمي يابد

محافظه كاران جديد ديگري تقصير * 
را به گردن شوراي امنيت  مي اندازند 

دلمن است كه آنها همين آاز جمله . 
بي كفايت ترين « اين شوري را 

مي » شوراهاي امنيت در عصر جديد 
 .ند خوا

مايكل لودين عضو امريكن اينترپرايز * 
ي را بخاطر » زنان عاشق « انستيتوت ، 

ناكامي در عراق سرزنش مي كند كه 
 . دور و بر رئيس جمهوري را گرفته اند 

مايكل روبين، يكي ديگر از كله هاي * 
محافظه كار جديد و از مقامهاي 
وزارت دفاع، كاخ سفيد را بدين خاطر 

رجزخواني زباني را  بعمل در نياورد « 
 . مورد شماتت قرار مي دهد » 

داويد فروم ، كه پيش از اين نطق * 
هاي پرزيدنت بوش را تهيه مي كرد 

ن ن بوش مي داند بديآتقصير را از 
خاطر نخست سخن مي گويد و بعد 

 . فكر مي كند 
     اين ايدئولوگها  ، در مفاصا حساب، 

غير از تقصير . خود را طلبكار مي كنند
ن كردن، آن اين و آرا به شرح باال از 

فريادهاي بلند ما را كسي : مي گويند 
نشنيد اما تحسين هاي ما را همه شنيدند 

امريكا  حاكم ، 2003، در ماه مه وقتي. 
بر عراق، پل برمر ، دستور داد ارتش و 
دستگاه اداري عراق بعث زدائي شود، 
ما فرياد زديم كه اين دستور هزاران 

 .نفر را  به شورش بر خواهد انگيخت 
نها كه تواضع پيشه مي آدر برابر * 

: كنند، برخي نيز مبارز طلبي مي كنند 
 اينان گزارش بيكر را بباد انتقاد مي 

واقع بين «  تهيه كنندگانش را گيرند و
توصيف ) پدر ( هاي پير دستگاه بوش 

 . مي كنند 
اما با انتصاب گيت به وزارت دفاع * 

امريكا، ايده هاي كندولزا رايس ، وزير 
، است كه به كرسي قبول خارجه امريكا

مي نشينند و او است كه مهار عمليات را 
بنا بر ايده هايش، او .  ورد آبدست مي 

دار گفتگو با گفتگو با دشمنان جانب
نچه به منافع آو در . امريكا است 

حياتي امريكا مربوط مي شود،  ثبات بر 
ن آاستقرار دموكراسي  در اين و 

از ديد محافظه . كشور مقدم است 
 اين ايده ها ضد اخالقي ،كاران جديد

و خطرناك و مخالف اصولي هستند 
كه محافظه كاران جديد سالها تبليغشان 

: مايكل روبين مي گويد .  كرده اند 
واقع گرائي در كوتاه مدت سودمند 
اما امنيت امريكا را در دراز مدت به 

 . خطر مي اندازد
     در ويكلي استاندارد، ويليام 

نظريه « كريستول و روبرت كاگان 
عامه پسندي را نقد مي كنند كه گويا 
بيرون بردن قواي امريكا از عراق ، 

عراقيها با يكديگر تفاهم سبب مي شود 
برغم سه سال تجربه كه ابطال . كنند

اين نظريه را مسلم مي كند، باز اين 
نظريه را راهنماي عمل كردن از ساده 

 .» انديشي يا از فريبكاري است 
هر : كارشناس خاورميانه مي گويد * 

اندازه واقع و عمل گرائي اروپا در 
قبال ايران ناكام تر مي شود، نظرهاي 
محافظه كاران جديد در باره رفتار با 

  .ايران، قوت تمام خواهند جست
بدين قرار، راه و : انقالب اسالمي 

روش امثال خامنه اي و احمدي نژاد 
بيشتر از خوراك ساختن براي 

بسا مي . محافظه كاران جديد است 
 !تواند مردگان سياسي را زنده كند 

نگاه آيا المرت فكر كرده و آ*
 اسرائيل بمب اتمي گفته بود 

 01 صفحهدر
 

رو در رو»سردارها«
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دارد و نخست گفته و بعد فكر 
كرده بود اين چه حرفي بود 

  :زدم
 دسامبر، به قول فيگارو، 11 در ◄

: اولمرت تا بو را شكست و گفت 
بالفاصله .  اسرائيل اسلحه اتمي دارد 

لمان، آپس از مصاحبه او با تلويزيون 
سخنگوي رسمي حكومت اسرائيل 

 !تكذيب كرد سخنان او را 
     سخنان او موجي از واكنش در 

. ن بر انگيخت آاسرائيل و خارج از 
اولمرت در پاسخ به سئوال پرسشگر 

« :  ، گفته است N24 Sat1تلويزيون 
ما هيچگاه كشوري را به نابودي تهديد 

ايران در علن اسرائيل را . نكرده ايم 
تهديد به حذف شدن از نقشه 

مي توانيد . ند جغرافيائي  جهان مي ك
بگوئيد سطح تهديد ايرانيان در پي 
مجهز شدن به سالح اتمي ،  همان 
است كه كشورهاي داراي اسلحه اتمي 
مثل  فرانسه و امريكا و روسيه و اسرائيل 

 »  ؟ 
     اين نخستين بار است كه يك رهبر 
اسرائيلي در علن اعتراف مي كند 

تا اين . اسرائيل اسلحه اتمي دارد 
ن آ ، اين امر سري بود كه همه از زمان

در واقع ، كارشناسان . اطالع داشتند 
بين المللي بارها گفته بودند كه 

 كالهك اتمي براي 200اسرائيل 
او دولت . موشكهاي دوربرد دارد 

اسرائيل همواره از تأييد يا تكذيب 
 . اطالع كارشناسان سر باز زده بود 

      هفته پيش، روبرت گيت، وزير 
ديد دفاع امريكا اسرائيل را در شمار ج

كشورهاي داراي اسلحه اتمي ذكر 
 . كرده بود 

    يك مقام بلند پايه حكومت اسرائيل 
اين اظهارات سياست : مي گويد 

اسرائيل را در اين باره، به زير عالمت 
نكه، مطبوعات آحال . سئوال نمي برد 

سخن فكر « اسرائيل سخنان اولمرت را 
»  طوفان اتمي « ن و گفت» نكرده 

يوهال . برانگيختن  توصيف كرده اند 
استينيتز ، نماينده كنست از حزب 
ليكود، از اولمرت خواسته است بخاطر 
. اظهارات نيانديشيده اش استعفاء كند 

او سياستي را به زير سئوال برده « 
. » است كه بمدت نيم قرن ، مجرا بود 

يوسي بيلين ، نماينده كنست مخالف 
، سخنان او را پ حكومت اولمرت چ

ور  خواند و اين سخنان را آحيرت 
دليل بر بي كفايتي او براي تصدي 

 .مقام نخست وزيري شمرد 
)  دسامبر 11(   خبر گزاري رويتر ◄

نكه آخبر مي دهد كه اولمرت براي 
اروپائيان را به  اتخاذ تدبيرهاي شديد 
تر در روياروئي با برنامه اتمي ايران ، 

لمان و ايتاليا آ روزه اي را به 3 سفر
كرده است ، گفت اسرائيل اسلحه 

 . اتمي دارد 
:      گيت ، وزير دفاع امريكا، گفت 

ايران مي گويد از كشورهاي داراي 
در شرق ، : اسلحه اتمي ، محاصره است 

پاكستان و روسيه در شمال ايران و 
اسرائيل در غرب ايران اسلحه اتمي 

 . دارند 
لماني ، آلمرت به اشپيگل ، مجله      او

من اميدوارم اروپا قدمهاي : گفته است 
محكم تري براي جلوگيري از 
برخوردار شدن ايران از بمب اتمي 

يا آو چون از او پرسيده شد .  بردارد 
اسرائيل  قصد حمله به ايران  را دارد ؟ 

 . من چنين قصدي ندارم : پاسخ داد 
لمان ،  آ     در مصاحبه با تلويزيون

در جريان جنگ : اولمرت گفته است 
 ميليون يهودي توسط 6دوم جهاني ، 

نازيها نابود شدند و اين امر مي بايد  
ن دارد تدابيري براي آلمان را برآ

جلوگيري از مجهز شدن ايران به 
هلوكاستي كه . اسلحه اتمي اتخاذ كند 

وردند نمي تواند به آنازيها   بوجود 
 . د فراموشي سپرده شو

گرم شدن زمين و 
 درصد از 20كاهش 

توليد در جهان و نياز به 
انرژي و نقش انرژي 
اتمي و ترس از انتشار 

 :اسلحه اتمي؟ 
 
مقاله اي ) 2006 دسامبر 10(  لوموند ◄

در باره گرم شدن زمين و نياز به 
انرژي انتشار داده است واجد اين 

 :نكات 
دنياي فردا داراي انرژي اتمي * 

نياز جهانيان به انرژي . د خواهد ش
بيشتر و در همان حال گرم شدن 
زمين، انرژي اتمي را مقبول تر 

گزارش سر نيكال . گردانده است 
استرن  به حكومت انگلستان ، حاكي از 

نست  كه هرگاه كاري براي آ
جلوگيري از گرم شدن زمين انجام 

 درصد از توليد جهان كاسته 20نگيرد، 
ر بنوبه خود اين هشدا. خواهد شد 

انرژي اتمي را بازهم مقبول تر خواهد 
 .كرد 

رويارو با افزايش قيمتهاي  نفت و * 
گاز  و گاه شانتاژهاي كشورهاي توليد 
كننده نفت كشورهاي جهان را بيش از 

ن مي دارد روي به انرژي آپيش بر
اين كشورها برخوردار . اتمي بياورند 

شدن از انرژي اتمي را موجب تحصيل 
الل و امنيت از لحاظ انرژي مي استق

بخصوص كه افكار عمومي .  دانند 
كتيو ناشي از آابرهاي راديو 

فرسودگي نيروگاه اتمي چرنوبيل  را 
از يد برده و اينك نگران اثر گل خانه 

 . اي و گرم شدن زمين است 
بنا بر گزارش مطالعات غير دولتي در * 

 نيروگاه اتمي 442باره بازار اروستاف ، 
، 2005 كشور جهان، در سال 30 در

 370000مشغول توليد انرژي بوده و 
با ايجاد . مگاوات برق توليد كرده اند 

 نيروگاه ديگر، قابليت توليد توليد 180
 هزار 600نيروگاهها مي تواند به 

 . مگاوات افزايش يابد 
در برابر خوشحالي صاحبان صنايع * 

اتمي از وجود بازار چند صد ميليارد 
ري ، تنها اكولوژيستها نيستند كه دال

نگران چنين چشم اندازي هستند بلكه 
دواير اطالعاتي نيز نگراني انتشار اسلحه 

هرچند اين نيروگاه ها . اتمي هستند 
در كشورهائي ساخته خواهند شد كه 
داراي نيروگاههاي اتمي هستند،  اما 
كشورهائي هم كه فاقد نيروگاههاي 

رخوردار نها بآاتمي هستند ، از 
 . خواهند شد 

     داشتن نيروگاه اتمي  بضرورت به 
ساختن و داشتن اسلحه اتمي نمي 

اما كشوري كه بخواهد .  انجامد 
اسلحه اتمي داشته باشد فرصت مي 
. يابد در خفا، اسلحه اتمي بسازد 

 80كشوري كه نيروگاه اتمي دارد ، 
درصد راه رسيدن به اسلحه اتمي را 

 درصد 20ديهي است ب.  پيموده است 
هم از . باقي مانده راه، پر مانع است 

لحاظ توليد سالح اتمي و هم از جهت 
داشتن تجهيزات موشكي و هواپيمائي 

 .ن آبكار بردن 
     كارشناس امريكائي ، هانري 
اسكولسكي خاطر نشان مي كند  ظرف 

 سال گذشته، شمار كشورهاي 30

داراي بمب اتمي دوبرابر شده اند و 
ينده، كشورهاي داراي اسلحه  آ30 در

 .اتمي باز دو برابر خواهند شد 
 كشور داراي اسلحه 5 ، 1967در * 

امريكا و روسيه و چين و فرانسه ( اتمي  
با تصويب قرار داد منع ) و انگلستان 

گسترش اسلحه اتمي  به كشورهاي دنيا  
حالي كردند كه ديگر كشور ديگري 

اما بعلت  . نبايد اسلحه اتمي پيدا كند 
فقدان اراده سياسي نتوانستند 
كشورهاي ديگر را به رعايت قراردادي 

سه . كه خود بانيش بودند،  وادارند 
كشور هند و پاكستان و اسرائيل نيز 
وارد باشگاه صاحبان اسلحه اتمي شدند 

هند اراده خويش را بر توليد اسلحه . 
اتمي پنهان نكرد اما دو كشور پاكستان 

 در پوشش نيروگاه اتمي ، و اسرائيل
هر سه . محرمانه اسلحه اتمي ساختند 

كشور زير بار امضاي قرارداد منع 
بخالف . گسترش اسلحه اتمي نرفتند 

اين سه كشور، ايران  و كره شمالي 
قرارداد منع گسترش اسلحه اتمي را 

 . امضاء كرده بودند 
    اگر ايران و كره شمالي به خود 

تمي را داده اند، جرأت توليد اسلحه ا
از الگوي اسرائيل و پاكستان و هند 

ورود بدون اجازه به . پيروي كرده اند 
باشگاه اتمي، به اعضاي جديد قدرت و 

نها را از اين امتياز آاعتبار مي بخشد و 
برخوردار مي كند كه سرزمين خود را 
از مقاصد تجاوزكارانه همسايه ها ، 

اسلحه اتمي اين . حفظ مي كند 
. ت را دارد كه برابر كننده است شهر

يعني كشورهاي ضعيف تر  را بر كرسي 
 .برابري با قوي تر ها مي نشاند 

نمونه هاي هند و پاكستان نشان داده * 
اند كه جامعه بين المللي نه مي رنجانند 
و نه مجازات سبكي كه مي كنند، دير 

رئيس جمهوري ايران، . مي پايد
يت را محمود احمدي نژاد، اين واقع

زمان بسود : دريافته است كه مي گويد 
ن روشي كه قدرتهاي آ. ما است 

، از راه مجازات بزرگ مي كوشند
 بخاطر بلند  و كره شمالي،ايران

 ترك گويند  اين پروازيهاي اتميش ، 
 پرده دوم در برابر ما، : روش است 

  .بازي مي شودانتشار اسلحه اتمي 
ارنده باري ، حقوق بين المللي بازد* 

محكم در برابر اشتهاي ملتها به قدرت 
« بخصوص وقتي سر و كار ما با . نيستند 

و رژيم بين . مي افتد » دولتهاي الت 
المللي منع گسترش اسلحه اتمي بر 

ژانس بين المللي انرژي آتفتيش هاي 
اتمي ، بنا شده است و اين بازرسي ها، 

از جمله به . در جمع، ناكافي هستند 
كه تكنولوژي اتمي كاربرد اين دليل 

 . دوگانه دارد 
    قرارداد منع گسترش اسلحه هسته 
اي كه در زمان جنگ سرد منعقد شده 
است، تير خالص را از ايران خواهد 
خورد اگر ايران، بعد از كره شمالي، 

. ستانه توليد اسلحه اتمي شود آوارد 
بالدرنگ بعد از اين دو كشور، 

 نتيجه كشورهاي ديگر نيز به اين
خواهند رسيد كه چاره اي جز مجهز 
. شدن به اسلحه اتمي نخواهند داشت 

زيرا دولتهائي كه از مجهز شدن به 
اسلحه اتمي چشم پوشيده بودند 

نها نيز به آاطمينان داشتند كه همسايه 
در اين . اين اسلحه مجهز نخواهد شد 

صورت، قرارداد كاغذ باطله اي بيش 
 .نخواهد شد 

ي ورود به باشگاه اتمي كم نامزدها* 
ژاپن و كره جنوبيو : نخواهند بود 

رژانتين در آتايوان  در شرق و برزيل و 
امريكاي التين و مصر عربستان و تركيه 
در شرق ميانه و افريقاي جنوبي ، 

يكچند از كشورهائي هستند كه بنا بر 
هشدارهاي مكرر سازمانهاي اطالعاتي 

تمي غرب در پي مجهز شدن به سالح ا
در توكيو، داشتن اسلحه اتمي . هستند 

بنا بر قول كارشانان، . ديگر تابو نيست 
 دقيقه 10ژاپن با توليد سالح اتمي، تنها 

به سخن ديگر . فاصله زماني دارد 
تمامي تكنولوژي الزم براي توليد بمب 

 . اتمي را در اختيار دارد 
ن آچالشي كه جامعه بين المللي با * 

جهان شمول   » حق« روبرو است 
كشورهائي كه . استفاده از اتم است 

مي خواهند تكنولوژي اتمي خود را 
بفروشند بايد اطمينان حاصل كنند كه 
كشور خريدار كشوري نيست كه 

ن در توليد اسلحه اتمي آبخواهد از 
 . سود جويد 

  انجمن جهاني اتم پيشنهاد مي كند به 
، كشورهائي كه يك چند از تعهدها را

ژانس بين المللي انرژي آكنترل تحت 
اتمي، بگردن بگيرند، تحويل سوخت 

بدان اميد كه .  اتمي تضمين شود 
كشورهاي ذي عالقه به انرژي اتمي 
درپي غني سازي اورانيوم نخواهند 

 .شد 
اين همان منطق است كه برخي از * 

« ن داشته است كه آكارشناسان را بر
سوخت اتمي را بررسي و » جعبه سياه 

 سال 10 تا 5يشنهاد كنند كه بمدت پ
سوخت يك نيروگاه اتمي را تأمين 

اين راه حلها كه هنوز در مرحله . كند
ابتدائي هستند، بسيار دير هنگام هستند 

مگر اين كه خردمندي ملتها بتواند . 
جهان را از مسابقه تسليحات اتمي باز 

ينده  اتمي كره خاكي ما  آ. دارد 
 .تاريك است 

بديهي است مبناي : المي انقالب اس
نياز به انرژي ، نياز سرمايه داري 

در مدار . مسلط به مصرف انبوه است 
 مصرف ↔ كار ↔بسته مصرف انبوه 

انبوه، بلحاظ نقش انرژي در توليد و 
مصرف، نياز به انرژي بدانحد باال مي 
رود كه سالمت محيط زيست را به 

پرسشي از . خطر قطعي مي اندازد 
چرا بنا : بايد كرد اينست لوموند مي 

را بر مصرف بي حساب انرژي بايد 
گذاشت تا نياز به نيروگاه هاي اتمي 
بي شمار شود و ساختن اين 
نيروگاهها ، خطر انتشار سالح اتمي 

  ؟را ببار بياورد
 كشورهاي ديگر خاورميانه نيز مي ◄

كريستين ساينس : خواهند اتمي شوند 
ر مي خب) 2006 دسامبر 14( مونيتور 

دهد كه عربستان و كشورهاي خليج 
هرگاه مجازاتهائي : فارس مي گويند 

كه در باره ايران تصويب مي شوند، 
نها نيز در پي مسلح آضعيف باشند، 

 . شدن به اسلحه اتمي خواهند شد 
قدرتهاي :       احمدي نژاد مي گويد 

بزرگ توانائي متوقف كردن ايران را 
با .  ندارند در اجراي برنامه اتمي خود،

بكي كه در حال آتوجه به مجازاتهاي 
تهيه است،  با توجه به گرفتار عراق 
بودن امريكا و با توجه به اين امر كه 
روسيه و چين نمي خواهند مشتري 
خوبشان ، ايران، را از دست بدهند، 
ترديد وجود دارد كه بر فرض كه 

ن، كاري آقطعنامه تصويب شود، از 
 . ساخته باشد 

 ايرانيها در كار خود دارند پيش مي     
روند  و دنيا  چنان عمل مي كند كه 
اثر واقعي بر جلوگيري از كار ايرانيان 
ندارد و كشورهاي منطقه از هر دو امر،  

 .اتخاذ سند مي كنند 
    در حقيقت، با توجه به چشم انداز 
اقدام دنيا در جلوگيري از مجهز شدن 

ي منطقه ايران به سالح اتمي، كشورها

اعالن خطر مي كنند كه عمل ايران 
منطقه را گرفتار  مسابقه تسليحات اتمي 

اگر جلمعه : نها مي گويند آ. مي كند 
بين المللي نمي تواند كاري در 

جلوگيري ايران انجام دهد،  
كشورهاي منطقه ناگزير مي شوند به 

هم اكنون . اسلحه اتمي مجهز شوند 
س عربستان و كشورهاي خليج فار

نند كه با يكديگر در آاعالم مي كنند بر
برخورداري از انرژي اتمي همكاري 

دنيس رايس ، مقام امريكائي . كنند 
پيشين كه مأمور خاورميانه بود،  مي 

گمان مبريد كه مخاطب : گويد
عربستان و كشورهاي خليج فارس 

او . نها ما هستيم آايران است، مخاطب 
مور كه اينك در مؤسسه واشنگتن در ا

خاورميانه تدريس و تحقيق مي كند، 
عربستان به امريكا گفته : مي گويد

جلو ايرانيها را بگيريد ، اگر نه ، : است 
ما نيز در پي تحصيل اسلحه اتمي 

 خواهيم شد
 .  

قطعنامه مجازات ايران 
 نقشه -ماده مي شود  آ

هاي روسيه براي ايران؟ 
 ايرانياني كه بايد -

  امريكا-مجازات شوند 
 :به ايران حمله مي كند 

 
قطعنامه جديد كه با موافقت *  

 :روسيه تهيه مي شود
 
)  دسامبر 11( سوشيتد پرس  آ◄

گزارش كرده است كه روسيه موفق 
شد قطعنامه پيشنهادي اروپا را  تغيير 

در قطعنامه جديد ، مجازاتهائي . دهد 
كه مربوط مي شوند به غني سازي 

 اشاره اي به اورانيوم مقرر مي شوند اما
برنامه توليد سالح اتمي از سوي ايران 
و برنامه توليد موشك اين كشور و نيز 

ويتالي . نيروگاه اتمي بوشهر، نمي شود 
چركين، نماينده روسيه در سازمان ملل 

قطعنامه جديد بيانگر فلسفه : مي گويد 
روسيه در مورد برنامه اتمي ايران و 

 . روش حل اين مشكل است 
 دسامبر، كندولزا رايس، وزير 11    در 

با قطعنامه جديد : خارجه امريكا گفت 
كه با موافقت روسيه تهيه شده است، 

اميدوار است : او افزود . موافق است 
ن را بسرعت آاعضاي شوراي امنيت 

قطعنامه، خوب قطعنامه . تصويب كنند 
اما ديپلماتها احتمال نمي .  ايست 

 ، دهند پيش از تعطيالت كريسمس
 .قطعنامه تصويب شود 

    خبرگزاري فرانسه نسخه اي از 
بنا بر . ورده است آقطعنامه را بدست 

ن،  فروش موادي به ايران ممنوع آ
مي شود كه در برنامه هاي اتمي و 

براي . موشكي مي توانند بكار روند
سفرها دست اندركاران اين برنامه ها  
محدوديت قائل مي شود و تحت 

ژان . قرار مي گيرند مجازات مالي 
مارك دو ال سابلير، نماينده فرانسه در 

 عضو شوراي 15سازمان ملل، كه 
امنيت را در باره قطعنامه جديد توجيه 

قطعنامه تصريح : مي كرد، مي گويد
مي كند هرگاه ايران به قطعنامه 
شوراي امنيت در باره متوقف كردن 

 غني سازي اورانيوم،  عمل كند، 
 11 صفحهدر

رو در رو»سردارها«
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.  اي مجازاتها متوقف خواهد شد اجر
باب مذاكره نيز به روي تهران باز مي 

 .ماند 
 دسامبر، سرگي الروف، وزير 11 در ◄

خارجه روسيه ، قطعنامه جديد را باز 
قطعنامه جديد : او گفت .  بين كرد 

تنها صدور مواد حساس و تكنولوژي به 
اين با . ايران را ممنوع مي كند 

ان اروپائي ما قطعنامه اي كه همكار
اين .  تهيه كرده بودند، فرق دارد 

قطعنامه بر اساس پذيرش نظر روسيه 
نظر ما اينست كه . تهيه شده است 

ايران را مي بايد تشويق كرد تا به پاي 
 . ميز مذاكره باز گردد 

 
 :نقشه هاي روسيه براي  ايران* 
 
زير عنوان )  دسامبر 13(  استراتفور ◄
اين » راي ايران نقشه هاي روسيه ب« 

 :ورده است آتحليل را به عمل 
رئيس شركت صادر كننده سوخت * 

 دسامبر اعالم كرد 12اتمي روسيه، در 
ماده ارسال سوخت نيروگاه آشركت 

اين .  اتمي بوشهر به ايران مي شود 
، بكار افتد 2007نيروگاه م بايد در سال 

سوخت در ماه مارس به ايران مي .  
ن، نيروگاه كار آ از  ماه بعد6رسد و 
 .غاز مي كند آخود را 

در برابر كشورهاي اروپائي و امريكا * 
كه خواستار كند كردن ساختن و 

ن آتحويل نيروگاه و بسا متوقف كردن 
بوده اند،  روسيه بخاطر منافع اقتصادي 
و نفوذ سياسي خود بر ايران ،  نيروگاه 

ماده مي كند، به اين آاتمي بوشهر را 
سوخت تحويل مي دهد و نيروگاه 

تهديد مي كند با استفاده از حق وتو، 
مانع از تصويب قطعنامه اي مي شود 

با وجود اين، .  ن موافق نباشد آكه با 
رفتار روسيه نمي گويد كه اين كشور با 
برخورداري ايران از توانائي اتمي 

منافع روسيه در اينست . موافق است 
 .كه ايران  را در برزخ نگاه دارد 

     با بكار افتادن نيروگاه بوشهر،  
سخت از انتخابهاي روسيه در قبال 

وقتي نيروگاه . ايران و غرب مي كاهد 
مشغول كار شد و روسيه پولش را 
گرفت، غرب ديگر روسيه را به چشم 
يك صاحب نقش كامل عيار در 

زيرا . منازعات بين المللي  نمي بيند 
يران تعهدات بازرگاني روسيه در قبال ا

،  مانع از استقالل عمل روسيه مي 
افزون بر اين، غرب با روسيه اي . شوند 

كه به اجراي برنامه اتمي ايران كمك 
 . مي رساند، مهربان نمي شود 

در قرار داد فروش سوخت اتمي به * 
ن، ايران آايران، ماده ايست كه بنا بر 

در بردارنده ( مي بايد فضوالت اتمي 
.  ه روسيه تحويل دهد را  ب) پلوتونيوم 

جاي ترديد نيست كه برنامه اتمي 
ميز از انرژي آايران به استفاده صلح 

ايران درجا . اتمي خالصه نمي شود 
ن صورت، نه تنها آدر . گاه مي شود آ

روسيه شريك عمده ايران در اجراي 
برنامه اتميش  مي شود  بلكه مسئوليت 
اتمي شدن  هرچه زودتر ايران را نيز 

 .ده مي گيرد برعه
    با وجود اين، تا زماني كه نيروگاه 
بوشهر بكار نيفتاده و يا نزديك به 

مادگي براي بهره برداري است،  آ
غرب به روسيه . وضعيت فرق مي كند 

نكه از نفوذ خود بر آنياز دارد براي 
وردن اين كشور به پاي آايران، براي 

ايران به روسيه . مذاكره، استفاده كند 
دارد براي اين كه با استفاده از نياز 

حق وتو، مانع از تصويب مجازات 
. ايران  توسط شوراي امنيت شود 

هرگاه نيروگاه بوشهر بكار افتد، هر دو 
 . نياز ، از ميان مي روند 

روسيه مي خواهد  منافع خود را با * 
ميزد و خاورميانه آمنافع امريكا در

.  ميزش است آبهترين محل براي اين 
له اتمي ايران به روسيه امكان داده مسئ

است، در گفتگو و تصميم در باره اين 
بعد از ورود به .  مسئله ، شركت جويد 

سازمان بازرگاني جهاني در ماه نوامبر،  
روسيه شروع كرد به كاستن از شدت 
. مجازاتهاي مندرج در قطعنامه اروپا

نيروگاه بوشهر از هرگونه مجازاتي 
 حال ، دوستان در همان. مصون شد 

خود در تهران را متقاعد كرد كه 
نكه اين آبا .  بكي خواهد شد آقطعنامه 

قطعنامه كاربرد جدي نخواهد داشت، 
به امريكا امكان مي دهد به ايران 
اخطار كند برنامه اتميش دست خوش 

 . فراموشي نمي شود 
تا چه : سئوالي كه مي ماند اينست * 

 را زمان روسيه مي تواند اين نقش
بازي كند ؟  پاسخ اين پرسش مشكل تر 

معامله بناي . نست كه فكر مي شود آاز 
 ، بعمل 1975نيروگاه بوشهر، در سال 

 تحويل 1995قرار بود در سال . مدآ
، روسيه 2004در سال . ايران شود 

اما همواره . ماده است آگفت نيروگاه 
بنا بر توقعات سياسي عمل مي كند و نه 

بنا بر اين ، بسا تحويل  . بر پايه واقعيت
نيروگاه را همچنان به تأخير بياندازد و 

ن در تعقيب نقشه هايش آهمچنان از 
 . استفاده كند 

 
ايرانياني كه ممكن است * 

 :مجازات شوند 
 
 11( سوشيتد پرس آ بنا گزارش ◄

چركين و نماينده چين در ) دسامبر
 ايراني كه 12سازمان ملل، با مجازات 

م در طرح و اجراي برنامه بطور مستقي
اتمي ايران شركت دارند، مخالفت 

رحيم صفوي ، فرمانده .  كرده اند 
 نفر است 12سپاه پاسداران يكي از اين 

. 
مي )  دسامبر 11(  واشنگتن پست ◄

 :نويسد 
بتازگي، وزارت امور خارجه از سيا * 

خواست فهرست ايرانياني  را در 
ر اختيارش بگذارد كه بخاطر شركت د

ايجاد مخفيانه تأسيسات اتمي شركت 
داشته اند و مي بايد مجازات شوند ،  
سيا  از دادن فهرست تفصيلي 

ن بيم داشت آزيرا از . خودداري كرد 
وزارت خارجه .  كه منابعش لو بروند 

ناگزير به گروهي از كاركنان خود 
مأموريت داد  از راه ديگري، با استفاده 

 . هيه كنند از گوگل،  اين فهرست را ت
دست اندركاران سياست و مقامات * 

اطالعاتي همواره بر سر زمان تصميم 
در باره انتشار اطالع سري اختالف نظر 

از جمله بر سر انتشار اسامي .  داشته اند 
ايرانياني كه در كار پيش بردن برنامه 
اتمي بوده اند و مظنونند به شركت در 
د تهيه تكنولوژي و تأسيسات براي تولي

در مواردي از اين نوع، .  سالح اتمي 
مقامهاي اطالعاتي با موفقيت استدالل 
مي كنند حمايت از اطالعات و منابع 

نها  ايجاب مي كند اطالع انتشار پيدا آ
 . نكند 

اما استدالل جامعه اطالعاتي دولت * 
امريكا را دولت دست و پا چلفتي مي 
گرداند بخصوص وقتي به سراغ انترنت 

 براي اين كه فهرست اسامي مي رود
كساني را تهيه كند كه بايد از سوي 

.  يك مقام  بين المللي مجازات شوند 
 12طرفه اين كه سيا  هيچيك از 

ايراني كه وزارت خارجه فهرست 
اساميشان را تهيه كرده است را، بعنوان 

كسي كه در اجراي برنامه اتمي مخفي 
 .شركت داشته است، تأييد نمي كند 

شنا به جاسوسي در ايران  آ يك مقام     
هيچ : به واشنگتن پست مي گويد 

مدركي دال بر دست داشتن اين يا 
ن ايراني در تهيه و اجراي برنامه آ

 . اتمي سري ، در اختيار نيست 
سيا حاضر به دادن توضيح نشد اما  * 

: يك مقام بلند پايه اطالعاتي گفت 
عوامل چندي وجود دارند كه كار را 

سيا نمي . چيده و وقت گير مي كند پي
تواند بگويد چه منابع اطالعاتي در 
ايران دارد و چگونه اين اطالعات را 

 .ورده است آبدست 
 100با مراجعه به اينترنت، فهرستي از * 

نامهاي دهها تن از . نام تهيه شد 
ديپلماتهاي ايران كه، در علن، نه از 
توليد بمب كه از حق كشور خود در 

اده از انرژي اتمي سخن گفته استف
فهرست .  بودند ،  در اين فهرست بود 

همچنين نامهاي ايرانياني را در 
برداشت كه طرف گفتگو با بازرسان 

ژانس بين المللي انرژي اتمي بوده و آ
يا به وين براي شركت در نشستهاي 

 .ژانس رفته اند آ
    بنا بر قول سه منبع، اين فهرست 

تيار سيا قرار مي براي تصويب در اخ
.  گيرد اما سيا از اين كار سرباز مي زند

وزارت خارجه، اسامي را به نصف 
تقليل مي دهد و باز به سيا براي تأييد 

خر، سيا نام اندك آدست .  مي سپارد 
بدون اين . شماري را تأييد مي كند 

 ، 11 – 1نها در  طرح آكه تصديق كند 
يعني طرح نظامي خاص توليد كالهك 

اسامي . تمي ، شركت داشته اند ا
 11 – 1كساني كه در اجراي طرح 

. شركت داشته اند ،  داده نشده اند 
نتيجه اين كه يا سيا قادر به تحصيل اين 
اسامي نبوده و نيست و يا نمي خواهد 

 . نها را در اختيار بگذارد آ
سرانجام مقامات امريكا و فرانسه و *  

نامها يي ن شدند از ارائه آانگلستان بر
كه نياز به اسناد براي اثبات شركت 
دارندگانشان در اجراي برنامه ها 

 ... داشت، خود داري كنند 
ناتواني سيا و وزارت : انقالب اسالمي 

يكي بدين : خارجه امريكا  از دو رو است 
خاطر است كه در گذشته ، كسي از 
سلطه گرها دليل و سند مطالبه نمي 

ني بدان قوت كردند و حاال وجدان جها
است كه هرگاه قدرتي مثل امريكا ، به 
استناد اطالعات قالبي، به كشوري چون 
عراق حمله كرد، سرانجامي را پيدا مي 
كند كه حكومت بوش پيدا كرده است و 
ديگري از اين روست كه ملتهاي زير 
سلطه باور كرده بودند كه دستگاههاي 
اطالعاتي امريكا  از همه چيز در همه 

نكه نه آحال . هان خبر دارند جاي ج
اطالع دارد و نه توانائي تحصيل اطالعات 

نها آهرگاه خائنان نباشند و به . دقيق
نها  نمي توانند اطالع آاطالع نفروشند، 

  .حاصل كنند
 

امريكا به ايران حمله مي كند * 
: 

 يووال استنيتز ، عضو كنست از ◄
 دسامبر گفته است 16حزب ليكود،  در 

ر اين باور است كه امريكا در بند او ب:  
مجازات ايران از سوي شوراي امنيت 
نمي ماند و به ايران حمله و جهان را 

 . نجات خواهد داد 
     او كه رئيس كميته مشترك كنست و 
كنگره امريكا است ، مدعي است كه 
راه حل ديپلماتيك به بن بست مي 
. كشد و امريكا به ايران حمله مي كند 

صاحب تكنولوژي الزم براي امريكا 

بمباران موفق تأسيسات اتمي،  و نيز 
او مدعي .  نيروگاه اتمي ايران است 

است اين نظر را پس از گفتگوهاي 
عميق با سناتورها و نمايندگان كنگره 

 . امريكا حاصل كرده است 
     بوش و بلر نقشي تاريخي در بي اثر 
كردن تهديد ايران دارند و مي بايد از 

 . يند آده اين نقش برعه
 

شبح جنگ شيعه و سني در * 
خاورميانه و امريكا و انگلستان، 
در مقام اخطار به ايران، بر قواي 
دريائي خود در خليج فارس مي 

 :افزايند 
 
 دسامبر، تركي الفيصل ، سفير 11 در ◄

عربستان در امريكا، بردار سعود الفيصل، 
وزير خارجه، از مقام خود استعفاء كرد 

توضيح داده )  دسامبر20( ليبراسيون . 
 ماه بعد از 5نجا كه تنها آاز : است 

انتصاب اين استعفاء انجام گرفت، 
ن آعلت . ميز جلوه كردآاسرار 

نارضائي شديد سعوديها از رويه امريكا 
ملك .  در عراق و در قبال ايران است 

عبداهللا زير فشار شديد مقامات مذهبي 
سني هاي عربستان براي كمك به 

عراق است و بر اينست كه  سياست 
امريكا حمايت از طرفي در عراق است 
كه اكثريت و اقبال بردن دارد يعني 

مداخله عربستان در عراق و . شيعه ها 
چشم اندازه جنگ عمومي شيعه و سني 

ن آدر خاورميانه ، وضعيت را بيش از 
 .كه هست، خطرناك گردانده است

ك تايمز  دسامبر ، نيويور21 در ◄
خبر داده است كه امريكا و انگلستان، 
در مقام اخطار به ايران، بر شمار كشتي 
هاي جنگي خود در خليج فارس مي 

 .افزايند 
 20(  به گزارش يونايتد پرس ◄

توني بلر، نخست وزير ) دسامبر 
انگلستان، از كشورهاي ميانه رو 
خاورميانه خواسته است بر ضد ايران 

نند ايران را مهار متحد شوند تا بتوا
 . كنند 

بدتر شدن وضعيت  :  انقالب اسالمي 
عراق و قول رايس كه با ايران و سوريه 
مذاكره نمي كنيم،  نياز به بررسي از 

اما . زبان داده ها و خبرها و نظر ها دارند 
ينده مي آن را به شماره آبعلت كمي جا، 

گذاريم  و به سراغ داده ها و اطالعات 
  :رويماقتصادي مي 

 

 –تعهدهاي خارجي 
رشد نقدينگي و 
 –هزينه هاي دولتي 

 ...:بيكاري و
 

افزايش حجم نقدينگي و * 
 هزينه هاي دولت 

 
 و ها ياداره بررس، 1385ذر  آ9 در ◄
 ي بانك مركزي اقتصاديها استيس

 در ينگي نقدحجم: ده است اعالم كر
 35 نخست امسال با رشد مهيكشور در ن

 مشابه سال قبل  نسبت به مدتيدرصد
 ارديلي م996 هزار و 105 از شيبه ب

 . ديتومان رس

 اني در كشور در پاينگي نقدحجم
 ارديلي هزار م103مردادماه امسال 

تومان بود كه نسبت به مردادماه سال 
 اني درصد و نسبت به پا9/34گذشته 

 درصد رشد نشان 4/12سال گذشته 
 .داد يم
ار  هز60 در كشور از ينگي نقدحجم  
 به 83 سال ورماهي تومان در شهرارديليم

 ورماهي تومان در شهرارديلي هزار م78
 تومان در ارديلي هزار م105 و 84
 . استافتهي شي امسال افزاورماهيشهر

 اسكناس و مسكوك در دست حجم
 نخست امسال به مهي در نزياشخاص ن

 كه نسبت دي تومان رسارديلي هزار م47
 درصد 20,7به مدت مشابه سال گذشته 

 سال ي اما نسبت به ابتداافتهيرشد 
 درصد كاهش نشان 6,7 يجار

 .دهد يم
 اول ماهه هشت ذر، در آ22 در ◄

 قبل سال مشابه مدت به نسبت امسال
 و درصد 4/34 دولت جاري هاي هزينه

  افزايش   درصد  76 عمراني اعتبارات
 در شده تهيه هاي گزارش بنابر. يافت

 هزينه دارايي، و اقتصادي امور وزارت
 اول ماهه هشت در دولت جاري هاي

 ريال ميليارد 268 و هزار 244 به امسال
 رقم اين كه است درحالي اين و رسيد
 و هزار 181 قبل سال مشابه مدت در

 .بود ريال ميليارد 687
 

 ميليارد دالر تعهد خارجي 90* 
 ميليارد دالر برداشت از 12و 

 :ذخيره ارزي
 
گفته  نوبخت مدباقرذر، مح آ18 در ◄

 60 داراي كشور اكنون هم«: است 
 ميليارد 90و ارزي ذخاير دالر ميليارد
 آن، بر عالوه و است خارجي تعهد دالر

 چهارم برنامهء طول در تواند مي دولت
 خارجي منابع از نيز دالر ميليارد 30

 نفتي هاي پروژه مالي تامين براي
 » .كند استفاده
 مجمع قتصاديا هاي پژوهش     معاون
 30 مبلغ از«:نظام مصلحت تشخيص
 از تواند مي دولت كه دالري ميليارد
 مالي تامين براي خارجي منابع
 10_بايد كند، استفاده نفتي هاي پروژه
 هفت فاينانس، صورت به دالر ميليارد
 و مهندسي و فني خدمات دالر ميليارد

 خارجي سرمايه نيز دالر ميليارد 13
 » .باشد
ذر ، كارگزاران گزارش آ 22 در ◄

 جمهوري رئيس حالي در: كرده است 
 برداشت بودن قانوني از دوشنبه روز
 ارزي ذخيره حساب از دولت هاي
 نخست ماهه هشت در كه گفت سخن
 ميليارد 846 و هزار 111 دولت امسال،
 از دالر ميليارد 2/12 ارزي معادل ريال
 . كرد برداشت محل اين

 
ر زمينه سقوط جايگاه ايران د*

 ريسك پذيري اقتصادي
 
 ، ايسناذر، بنا بر گزارش  آ22 در ◄
سسه تحقيقاتى بيزينس مانيتور در ؤم

ترين گزارش خود در زمينه  تازه
ريسك پذيرى فضاى اقتصادى 
كشورهاى جهان، ايران را در كوتاه 

 جهان 38 پله نزول در مكان 14مدت با 
 پله نزول در مكان 26و در بلند مدت با 

  .هان جاى داد ج50
الملل  به گزارش خبرنگار اقتصاد بين    

 2007ايسنا، در گزارش سه ماهه اول 
پذيرى فضاى  بيزينس مانيتور به ريسك

اقتصادى ايران در كوتاه مدت امتياز 
 داده شده و كشورمان با اين امتياز 72

  جهان قرار گرفت، اين در 38در مكان 
 12 صفحهدر

رو در رو»سردارها«
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ر در ميان حالى است كه موقعيت كشو
اى  كشورهاى خاورميانه بهبود يك پله

  .داشته و به مكان هفتم ارتقا يافته است
در همين حال امتياز ريسك پذيرى    

فضاى اقتصادى ايران در بلند مدت از 
 در نظر گرفته 2/63سوى اين موسسه 

شده است و اين امتياز ايران را در 
اين .  جهان جاى داده است50مكان 

جهانى در حالى صورت كاهش رتبه 
گيرد كه رتبه ايران در ميان  مي

كشورهاى خاورميانه بدون تغيير ششم 
  .است

اين موسسه گزارش كرده است كه     
شرايط بازرگانى دشوار مانع 

گذارى حتى در منابع عظيم  سرمايه
هيدوركربن ايران شده است در نتيجه 
اظهارات اخير غالمحسين نوذرى ـ 

ى نفت ايران ـ مديرعامل شركت مل
تواند به هدف  مبنى بر اينكه ايران نمي

خود براى توليد ميزان معينى نفت در 
 برسد، چندان مايه تعجب 2010سال 
به همين رو مقامات ايرانى تالش . نشد
كنند تا با اصالح قراردادهاى نفتى  مي

گذارى در ايران را براى  سرمايه
  .هاى خارجى جذاب تر كنند شركت

دهد  يزينس مانيتور نشان ميجدول ب   
كه در ريسك پذيرى فضاى اقتصادى 

 در 87كوتاه مدت، امارات با امتياز 
مكان اول خاورميانه و پنجم جهان 
جاى گرفته است و عربستان و كويت با 

 در مكانهاى دوم و 83 و 84امتيازهاى 
سوم خاورميانه و نهم و دهم جهان قرار 

  .دارند
حرين و عمان در همين حال قطر، ب    

هاى جهارم  پيش از ايران و در مكان
امتياز . اند تا ششم خاورميانه واقع شده

 و 77 و 80، 83اين كشورها به ترتيب 
 20، 10رتبه بندى جهانى آنها به ترتيب 

  . اعالم شده است24و 
رژيم صهيونيستى كه در گزارش     

پيشين پيش از ايران و در مكان هفتم 
بندى با امتياز   رتبهقرار داشت در اين

 پس از كشورمان و در مكان هشتم 72
رتبه بندى . خاورميانه جاى گرفت

 پله نزول نشان 19جهانى اين كشور نيز 
  .دهد مي

 
لودگي محيط زيست آهزينه * 

 :در ايران 
 
ذر،   آ23 به گزارش همشهري، ◄

 : گزارش كرده است 
درصد 22دهد كه  آمارها نشان مي
طراف فرودگاه، به افراد ساكن در ا

خاطر آلودگى صوتى ناشى از پرواز و 
فرود هواپيماها، دچار اختالل خواب 
شده و در صورت مواجهه با سطح 
زيادترى از سروصدا، تا حدود 

درصد، دچار اختالل در خواب 50
  .شوند مي
بانك جهانى در جديدترين      

گزارش خود از وضعيت هوا در تهران 
ردها نشان اعالم كرد آخرين برآو

دهد خسارت ساالنه آلودگى هوا  مي
ميليارد ريال 420هزار و 14در ايران 

درصد توليد ناخالص داخلى 6/1معادل 
  .است

بر اساس اين گزارش، آلودگى هواى 
ويژه تهران كه داراى  شهرهاى ايران به

تعداد زيادى وسيله نقليه با عمر بيش از 
هايى كه دود  سال است، از اتومبيل20
  .شود ار غليظ و سياه دارند توليد ميبسي
بر اساس گزارش بانك جهاني،     

برآورد خسارات ساالنه آلودگى هوا 
دهد كه خسارت  در ايران، نشان مي

ومير ناشى از آلودگى هواى  مرگ
ميليون دالر معادل 640شهري، ساالنه 

هزار و يكصد ميليارد ريال يعنى 5
درصد از توليد ناخالص داخلى 57/0
هاى بيمارى ناشى  همچنين نشانه. تاس

ميليون 520از آلودگى هواى شهري، 
هزار و يكصد ميليارد 4دالر معادل 

درصد از توليد ناخالص 46/0ريال و 
  .داخلى در سال است

هاى ناشى از آلودگى هواى  بيماري
ميليون دالر 260شهرى نيز ساالنه 

 ميليارد ريال و 100هزار و 2معادل 

ليد ناخالص داخلى درصد از تو023/0
ملى به اقتصاد ايران خسارت وارد 

  .كند مي
آموزش در اين  از سوى ديگر هزينه     

ميليارد 200ميليون دالر معادل 25زمينه 
درصد از توليد ناخالص 02/0ريال و 

داخلى و خسارات ناشى از آلودگى 
ميليون 50هواى شهر به مراكز تفريحى 

ميليارد ريال و 390دالر معادل 
درصد از توليد ناخالص داخلى 04/0

 است
تاثير سرب ناشى از آلودگى هوا بر 
كودكان، تاثيرات آلودگى هوا بر 
سالمت و بروز امراض، ميزان مراكز 
تفريحى كه در اثر آلودگى هواى 

اند و ميزان تاثيرات  شهرها از بين رفته
داخلى آلودگى هوا از جمله 

هاى  وميرهاى ناشى از بيماري مرگ
هاى   و تنفسى و بيماريعفونى

گوناگون ديگر، در اين گزارش مورد 
  .مطالعه قرار گرفته است

 
 بنا بر كاذب بيكاري و كار * 
 :مار دولتي آ
 
 گزارش روشنگريذر،  آ22 در ◄

 ، ابراهيم نظرى جاللى :  كرده است 
معاون روابط كار وزارت كار و امور 

 روز چهارشنبه در همايش ، اجتماعى 
وساى ادارات بازرسى كار و سراسرى ر

هاى  كارشناسان بازرس كار سازمان
اجرايي، اعالم كرد كه تا شش ماه 

يك ميليون كارگر به بازار كار « ديگر 
  .» وارد خواهد شد

وي با اشاره به اين كه تعداد 
هاى مشمول بازرسى حوادث  كارگاه

 برابر امكانات موجود اداره 100كار 
اي وزارت به تفاوت آماره, كار است

كار و سازمان تامين اجتماعي در مورد 
بيش از ":سوانح كار اشاره كرد و گفت

 درصد از حوادث ناشى از كار 65
شود در  مربوط به مديريت كارگاه مي

هاى سازمان  حالى كه براساس آمار
 درصد 30تامين اجتماعى مديريت تنها 

از عوامل حوادث ناشى از كار را به 
  ".تخود اختصاص داده اس

 ـ رييس  در همين همايش قاسمي   
مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و 

به طور متوسط ":بهداشت كار نيز گفت
چهار درصد از توليد ناخالص ملى 

ها به پيشگيرى از حوادث ناشى  كشور
يابد در حالى كه  از كار اختصاص مي

اگر در ايران تنها سه درصد از اين 
ا كند درآمد به اين بخش اختصاص پيد

بسيارى از امور مربوط به پيشگيرى و 
هاى مرتبط با آن اجرا خواهد  آموزش

  ".شد
در ":  بيان كرد قاسمي, به گزارش ايسنا

 6/2 ميليون كارگر، 18حال حاضر 
ميليون بيكار، پنج ميليون بازنشسته و 

 ميليون نفر 5/2 سال و 60افراد باالى 
  ".كارمند دولت در كشور وجود دارد

 7/2در حال حاضر ":ى افزودو    
هاى شاغل در  ميليون نفر از نيرو

 ميليون نفر 8/2هاى يك نفره،  كارگاه
 ميليون 2/2هاى دو نفره،  در كارگاه

 8/1 نفره، 10هاى سه تا  نفر در كارگاه
 24 تا 11هاى  ميليون نفر در كارگاه

نفره و شش ميليون نفر نيز در 
ت  نفره به باال فعالي25هاى  كارگاه

  ".كنند مي
 درصد 93با توجه به آمار ارائه شده    

هاى  هاى كشور را كارگاه از كارگاه
  ".دهند  نفر تشكيل مي10زير 

با اين وضعيت سياسي : انقالب اسالمي 
و اقتصادي ، تجاوزها به حقوق انسان 

  :نمي توانند روز افزون نباشند

 

، 209رژيم بند 
دستگيري مسيحيان، 
ن سركوب دانشجويا
 :و روزنامه نگاران

 
 بنا بر گزارش فعاالن حقوق بشر در ◄

ذر، در شهرهاي  آ19ايران ، در 
مختلف ايران، از جمله تهران و كرج و 

 واواك اقدام به دستگيري ، رشت
، به شمار زيادي از هموطنان مسيحي

 مي كند جرم برگزاري مراسم مذهبي 
 ناسامي تعدادي از بازداشت شد گا. 

مأموران واواك  به محل كه با يورش 
هاي اجراي مراسم مذهبي دستگير 

 . شده اند به قرار زير مي باشند 
 خانم شيرين صادق خانجاني ، از -1

 اعضاي كليسايي در تهران 
 آقاي بهروز صادق خانجاني ، شبان -2

 كليسايي در تهران 
 آقاي حميد رضا طلوعي نيا ، از -3

 اعضاي كليسايي در تهران
نام ايراني ، از اعضاي  آقاي به-4

 كليسايي در كرج 
 آقاي بهمن ايراني ، از اعضاي -5

 كليسايي در كرج 
 آقاي شاهين تقي زاده ، از اعضاي -6

كليسايي در رشت ، داراي يك فرزند 
  ساله 4
 آقاي يوسف نور خاني ، از اعضاي -7

 كليسايي در رشت ، داراي دو فرزند 
اي  آقاي ماتياس حق نژاد ، از اعض-8

كليساي رشت ، دستگيري در روز سه 
 شنبه ، طي روز گذشته آزاد شد

 آقاي پرويز خلج زماني ،از اعضاي - 9
كليسايي در رشت ، داراي يك فرزند 

  ساله 3
 آقاي محمد بلياد ، از اعضاي -10

 كليسايي در رشت 
 ، سهراب د آقاي پيمان ساال رون-11

 صيادي 
 آقايان داود و امين از اعضاي -12

 . كليساي رشت آزاد شدند
   بنا بر خبري،، 85آذر    21 در ◄

 جهاني فعال حقوق بشر كرد كه هشركو
چندي پيش توسط اطالعات سپاه 
بازداشت و به زندان منتقل گرديده 
بود، در پي اعتصاب غذا، شب گذشته 

 .در زندان جان باخت
شركو جهاني روزنامه نگار كرد و     

 بشر عضو سازمان دفاع از حقوق
 پيرامونكردستان به دليل مصاحبه 

شوانه "ي  آخرين وضعيت پرونده
 جواني كه قتل وي در "قادري

تابستان سال گذشته منجربه اعتراضات 
 ،ه بودشتوسيعي در مناطق كردنشين گ

 در و آذر ماه ، دستگير 6در تاريخ 
اعتراض به دستگيري غير قانوني خود، 

 .زددست به اعتصاب غذا 
 وي شب گذشته  خبر ديگري،     بنا بر

به بسيار بد، به دليل شرايط جسماني 
بيمارستان انتقال يافته و هم اكنون در 

 ش به سر ميبرد و احتمال فوت"كما"
  . زياد است

 وكيالن مدافع  ، 85آذر  21 در ◄
لو در متني كه به ايسنا نمابر نمنصور اسا

 موكلشان از :ور شده اند آ، ياداند كرده
 در 18/5/85  تا 1/11/84 تاريخ 

بازداشت و پس از سپري كردن مدت 
 اوين با قرار 209  روز در بند 231 
ي يك ميليارد و پانصد هزار  وثيقه

 مجددا در تاريخ و ريالي آزاد 
 بازداشت شده است، اين 28/8/85 

بازداشت غير قانوني و با اعمال 
خشونت و ضرب و شتم و بد رفتاري 

 . همراه بوده است 

مواليي و خورشيد با بيان اين كه     
ي متشكله عليه موكل  تاكنون به پرونده

خود دسترسي نداشته و از داليل 
اطالع هستند، به  بياو اتهامات 

ي قضاييه در  اظهارات سخنگوي قوه
 مبني بر اين كه علت 1/9/85 تاريخ 

بازداشت، عدم تمكين به احضار و عدم 
اين ايفاي تعهد بود، اشاره كرده و 

اظهارات را غير حقوقي و باعث شگفتي 
 .اند و نگراني بيشتر خود خوانده

،  بنا بـر اطـالع فعـاالن         85ذر آ24   در  
حقوق بـشر در ايـران ، آقـاي منـصور           
ــامورين وزارت   ــوي مـ ــانلو از سـ اسـ
اطالعات تحت فشار مستمر قرار گرفتـه       
است تا از مسئوليت خود در سنديكاي       

 . مايدشركت واحد اعالم انصراف ن
  اطالع حاصل شد ، 85 آذر 24  در◄

  3هاي پيش از اين تاريخ،  روز كه  در
شهروند بوكاني به نام هاي مصطفي 
ابراهيمي ، محمد آذربار و خالد 
 .شيرزاد بازداشت و روانه زندان شدند 

تا كنون هيچ علت يا عللي براي 
دستگيري اين افراد از سوي مراجع 

ا گفته مي رسمي اعالم نشده است ، ام
شود اتهام اين سه شهروند همكاري با 
يكي از احزاب كرد اپوزيسيون مي 

 .باشد 
خدايار تيموري   ،85 آذر 24 در◄

 ،وميهرفرزند فريدون تيموري شاعر ا
 بعد از ظهر در 3 آذر ساعت 21روز 

( مغازه خود واقع در پاساژ امير كبير 
 افراد واواك توسط ) خيابان خيام
 . ازداشتگاه انتقال يافتدستگير و به ب

روزنامه جوان،  ، 85 آذر 25  در ◄
شنبه به نقل از مالباشي، معاون  روز پنج

دانشجويي وزير علوم خبر داد كه وي 
با با انتقاد از رفتار زشت دانشجويان 

هاي انضباطي   از كميتهآجمهور رئيس
با » گران اغتشاش«خواست با شناسايي 

 . آنها برخورد كنند
برخي از   ، 85آذر  27  در◄

 طي  دانشجويان دانشگاه اميركبير،
 در ،شعور   با عنوان سوگ،مراسمي

 . صحن دانشگاه شمع روشن كردند
: ه است ك فعال دانشجويي گفت     ي

پيش از اين شوراي صنفي، درخواست 
مجوز برگزاري اين مراسم نمادين را 
به دانشگاه داده بود اما با اين برنامه 

 برخي دانشجويان كه . موافقت نشد
جمهور در سخنراني  معتقد بودند رئيس

ي گذشته خود در اين دانشگاه، به  هفته
دانشجويان اهانت كرده، درصحن 

 . دانشگاه، شمع روشن كردند
، بنا بر گزارش فعاالن 85ذر  آ27 در ◄

 با گذشت بيش  حقوق بشر در ايران ،
 روز از بازداشت آقاي حميد 60از 

در دره شوري خانواده كارگر و بها
هاي آنها در بي اطالعي مطلق از 

 . وضعيت آنها بسر مي برند 
حميد كارگر از فعالين حقوق بشري در 
ايران مي باشد ، وي پيشتر به دليل 
فعاليت هاي دانشجويي از دانشگاه 
اخراج شده بود ، او در بيست و ششم 
مهر ماه همراه با بهادر دره شوري از 

ي در فرودگاه شيراز فعالين دانشجوي
توسط مامورين وزارت اطالعات 
دستگير و به مكان نامعلومي منتقل شده 

 . است 
حسن احمديان   ، 85 آذر 25   در◄

 ،  »حركت ملي آذربايجان« فعال 
 به او.  شد نظامبر ضدمتهم به اقدام 

دنبال دستگيري در خردادماه گذشته 
پس از چند ماه بازداشت موقت به 

علني و بودن رعايت صورت غير 
 حقوق 

 . محكوم شد قانونيش محاكمه و 
به گزارش وبالگ ،  85 آذر 25  در ◄

جنبش دانشجويي "خبري 
  نشريه دانشجويي آياتاي "آذربايجان

بعد از دو شماره انتشار به اتهام تجزيه 
 نشر اكاذيب و تحريف تاريخ  وطلبي

آذربايجان و تشويش اذهان توقيف 
  .شد

صبح  ديروز   ، 85ذر  آ25   در ◄
آكو كردنسب روزنامه نگار و مسئول 
بخش خبر هفته نامه كرفتو در سنندج 

 اين روزنامه  .بازداشت شد 
نگارسنندجي حين تهيه عكس و خبر 
از صندوق انتخاباتي خانه ژيمناستيك 
واقع در خيابان شلمان سنندج توسط 
عده اي لباس شخصي دستگير شده 

 .است 
براساس حكم  ، 85 آذر 27  در ◄

صادره از سوي دادگاه انقالب اسالمي 
 ساسان بابايي معلم كامياراني، ،سنندج

.  سال حبس تعزيري محكوم شد5به 
 ماه پيش به اتهام فعاليت 4نامبرده از 

 دستگير و بازداشت ژيمرسياسي برضد 
 . شده است

 نفر از فعالين 495، 85ذر  آ28 در ◄
  از سياسي و دانشجويي بيانيه

دراعتراض به نقض صريح حقوق 
،  زندان اوين209زندانيان در بند 

صادر كرده اند واجد اطالعاتي در باره 
 زندان اوين كه در اختيار 209بند 

   :واواك است 
 زندان اوين از جمله بندهايي 209بند 

است كه زيرنظرمستقيم وزارت 
اطالعات بوده و هيچ مرجعي از قوه 

ها، اجازه  قضائيه تا سازمان زندان
بازديد از آنجا و بررسي وضعيت آن را 

يك روز پيش از : توضيح اينكه(  ندارد
مرگ اكبر محمدي در زندان، 
نمايندگان مجلس مجوز بازديد از اين 

به همين دليل  ).بند را بدست نياوردند
زندانيان نگهداري شده در اين بند كه 

 امنيتي هستند -عموما زندانيان سياسي
ليست زندان ثبت نشده و در نامشان در 

اكثر موارد خانواده هاي اين افراد 
براي مدت طوالني از وضعيت زندانيان 

 .خود بي اطالع هستند
در اين بازداشتگاه، زندانيان سياسي    

 گاه تا چندين ماه در  براي مدت
شوند و  سلولهاي انفرادي نگهداري مي

مدت قرار  هاي طوالني تحت بازجويي
 . گيرند مي
از قوانين اين بند داشتن چشم بند    

است، بطوريكه كه از لحظه ي ورود به 
بند به زنداني زده  ساختمان، چشم

شود و فقط درسلول خود اجازه  مي
زندانياني كه به . برداشتن آن را دارد

استفاده از چشم بند اعتراض كنند و از 
زدن آن خودداري ورزند، مورد 
ار ضرب و شتم  و آزار و اذيت قر

مهندس موسوي خوئيني در ( گيرند مي
اعتراض به غير قانوني بودن استفاده از 
چشم بند در اين بازداشتگاه از سوي 

 مورد ضرب و شتم 209مامورين بند 
بازجوييها نيز در اغلب ). قرار گرفت

 .شود اوقات با چشم بند انجام مي
زندانيان پس از تكميل پرونده ي     

راحل خود و پس از طي كردن م
كارشناسي كه گاه تا چندين ماه طول 

كشد، حق استفاده از تلفن را دارند  مي
 5اي يك بار به مدت حداكثر  كه هفته
 .باشد دقيقه مي

 ، 209عالوه برسلول انفرادي در بند     
بندهاي موسوم به عمومي نيز وجود 

هاي چند  دارد كه به صورت انفرادي
ز نفره ميباشد كه به ادعاي بسياري ا

 از شرايط ،افراد نگهداري شده در آن
هاي  به مراتب بدتري نسبت به سلول

 .انفرادي برخوردار است
كه به (  ها پنجره هاي اين اتاق   

صورت انفرادي هاي چند نفره است به 
اين شكل كه ديوار بين دو سلول 
انفرادي را برداشته و آن را به اتاقي 

 به عوض اينكه) اند بزرگتر تبديل كرده
رو به هواي آزاد باشد به سمت 
راهروهاي منتهي به سلولهاي انفرادي 

همچنين تهويه نامناسب در اين . است
ها شرايط را براي زندانيان بسيار  اتاق

 . نامساعد ساخته است
در اين بند زندانيان در هفته تنها     

 دقيقه حق استفاده از هواخوري 120
 دقيقه امكان 20را داشته و به مدت 

فضاي . شان را دارند القات با خانوادهم
شديد امنيتي در اين بند از جمله 

 209با اينكه بند     .معضالت آن است
محلي براي نگهداري زندانيان سياسي 
 به منظور كارشناسي پرونده آنان است،

 15در صفحه  

رو در رو»سردارها«
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  در ميهن ما ايران، نزديك به سه دهه 
است كه استبدادي خونريز و جنايتكار، 

الفان نظام خويش را يا گروه گروه مخ
اعدام مي كند، و يا بطرزي بسيار 
ددمنشانه به خانه و كاشانه آنها هجوم 

آنگاه با . آورده و آنها را ترور مي كند
وقاهت و بيشرمي خاص خويش، 

 ."من نبودم"ميگويد، 
 خميني اين 13 67در شهريور ماه سال
 :دستور را صادر كرد

  بسم تعالي"
ارد فوق هر كس در هر در تمام مو

مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش 
سريعاً دشمنان اسالم را . اعدام است
در مورد رسيدگي به وضع . نابود كنيد

پرونده ها در هر صورت كه حكم 
سريعتر اجرا گردد، همان مورد نظر 

 "روح اهللا خميني .  است
 

 خميني، در آن زمان، "حكم"با اين 
بيش از سه طي مدت سه شبانه روز، 

هزار انسان بيگناه را در زندانهاي 
.  قتل عام كردند"واليت مطلقه فقيه"
نگاه كنيد به كتاب، خاطرات آيت اهللا (

منتظري؛ مجموعه پيوستها و دست 
نويسها، انتشارات انقالب اسالمي فوريه 

2001" 
جانشينان خميني روش او در ارتكاب 

در . به جنايات سياسي را ادامه دادند
 در حكم قاضيان دادگاه 1376سال 

، "دادگاه ميكونوس"برلن، معروف به 
 :آمده است

جمع آوري مدارك امكان داد، "
چگونگي تصميم گيري رهبري دولتي 
ايران كه سرانجام آن، نابود كردن 
مخالفان رژيم در خارج از ايران است، 

 . مبرهن شود
تصميم گيري عمليات در دست 

 در  است كه"كميته عمليات ويژه"
خارج از قانون اساسي، به شكل مخفي 
، به دستور رهبر مذهبي، تشكيل شده 

در اين كميته، رئيس جمهوري، . است
وزير واواك، وزير امور خارجه، 
نمايندگان سازمانهاي اطالعاتي و 
سازمانهاي ديگر و نيز رهبر مذهبي 

كمي پائين تر ..... ( عضويت دارند
 رهبري مذهبي كه در اين ") آمده

 "رهبر انقالب"كميته عضويت دارد و 
نيز ناميده مي شود، يك مقام سياسي 

به نقل از انقالب اسالمي در . ( "است
 14 تا 1 از 409هجرت، شماره 

  )1376ارديبهشت سال 
    

حضار گرامي، خانمها و آقاياني كه در 
اينجا در اين مراسم بزرگداشت 
قربانيان جنايات سياسي رژيم حاكم بر 

 حضور دارند، حتماً اخبار ايران،
وحشتناك جنايات و خشونتهاي اين 
رژيم را باندازه كافي شنيده و يا 

و يا  خود بنحوي از دور . خوانده اند
يا نزديك اين جنايات را تجربه كرده 

در مورد جنايات سياسي در ديگر . اند
 .نقاط جهان نيز شنيده و يا خوانده اند

حال جاي طرح اين سئوال است كه 
در يك جنايت سياسي چه فعل و 

 اجتماعي در  انسانها –انفعاالت رواني 
اين نكته از لحاظ . بوجود ميĤيد

روانشناسي جنايات سياسي حائز اهميت 
است كه در هر جنايت سياسي سه عضو 

يعني هر جنايت . حضور وشركت دارند
سياسي شبيه به مثلثي است، تشكيل 

يك  ضلع آن را  . يافته از سه ضلع
مران و عامالن قتلهاي سياسي، يعني آ

. جنايتكاران سياسي تشكيل مي دهند
ضلع ديگر آن را قربانيان آنها، و ضلع 
سوم آن، من و شما و ديگر مردم ايران 

به اصطالح عضو سوم جنايت . هستيم 
سياسي، افكار و اذهان عمومي است 

 .كه خبر اين جنايت را ميشنوند
 

د اگر  حضار گرامي هيچ تعجب نكني
من در اينجا بگويم، نقش من و شما و 
ديگر مردم ايران، يعني افكار و اذهان 
عمومي، براي جانيان سياسي بسيار با 
اهميت تر است تا قربانيان جنايتهاي 

 .آنان
  چرا؟

زيرا بر خالف جنايتهاي تبهكاري، هر 
. جنايت سياسي حامل يك پيام است

اين پيام به نشاني من و شما و ديگر 
دم ايران از جانب جانيان سياسي مر

محتواي اين پيام . فرستاده ميشود
 چيست؟

پيام قتل پروانه :  بهتر و روشنتر بگويم 
اسكندري وداريوش فروهر و ديگران، 
به من و شما و ديگر مردم ايران در 

 و از آن ببعد، تا بحال و تا 1377سال 
زمانيكه اين جرثومه هاي فساد و 

 ما، ايران جنايت، حاكم بر ميهن
 هستند، چيست؟  

 از نظر من، محتوي جواب اين سئوال 
، روان شناسي جنايات سياسي را تشكيل 

بهمين دليل من بطو مفصل . مي دهد
 : بĤن مي پردازم

در روانپزشگي و روانشناسي، شناخت 
جنايت، مدل يا نمونه شناسي ابتكار 
كرده اند كه از چهار مرحله تشكيل 

ر مرحله كه آنرا اين چها. يافته است
دست زدن به جنايت ) پروسه(روند 

مي نامند، نزد بيماران رواني جنائي 
چهار مرحله مذكور : شناسائي شده اند

 :عبارتند از
  ايجاد انگيزه مرتكب جنايت شدن - 1

 در درون بيمار جنائي،
  رفع موانع دروني، از جمله رفع - 2

موانع اخالقي و انساني، يعني رها شدن 
ر گونه عذاب وجداني، بهنگام از ه

دست زدن بجنايت و يا پس از ارتكاب 
 به آن، 

در جنايات .  رفع موانع بيروني- 3
 يا "شرعي"سياسي تراشيدن توجيه 

 براي آن  و "ايده ئولوژيكي–عقالني"
در جنايتهاي تبهكاري فردي يا جمعي 
و سياسي نيز، از قبل نقشه ها و برنامه 

دن ريزيهاي دقيق جهت دست ز
 بجنايت، تهيه كردن، و باالخره

 پوشاندن و مخفي نگاه داشتن - 4
 .جنايت مرتكب شده

جنايات سياسي نيز دقيقاً از همين مدل 
آن . تنها با يك تفاوت. پيروي مي كنند
در جنايت سياسي، : تفاوت اينستكه

همانطور كه در باال گفته شد، پيامي به 
نشاني افكار و اذهان عمومي نهفته 

براي جاني سياسي اين پيام  . است
بسيار با اهميت تر از جنايتي است كه 

 . مرتكب ميشود
حال چون پرداختن به همه اين چهار 
مرحله از حوصله اين جلسه و شما 
خارج است، من تنها به مرحله اول آن، 
يعني انگيزه دست زدن بجنايات 
سياسي، خواهم پرداخت و در پرتو آن 

 سياسي را محتوي پيام قتل و جنايت
 :شناسائي مي كنم

 
 : انگيزه دست زدن به جنايت سياسي

  
 يكي از مهمترين و در واقع مشكلترين 
بخش در روانشناسي جنائي، يافتن 
انگيزه دست زدن به  جنايت نزد 
جانيان، خواه سياسي وخواه غيره 

چرا كه اوالً، بهنگام . سياسي است
پرسش از آنها، وقتيكه  دستگير مي 

اسخ آنها در مورد انگيزه شان، شوند، پ
 "يا دروغ است و يا غالباً مي گويند 

ما مأمور بوديم و . دستور از باال بود
معذور و يا زمان ارتكاب بجنايت، نمي 

فريب . دانستيم كه كار بدي مي كنيم

 ثانياً شناخت ".خورده بوديم و غيره
دقيق و صد در صد صحيح علمي 

قريباً انگيزه ارتكاب بجنايت، هنوز ت
با اينوجود من نظريات . محال است

مهم و قابل اطمينتان در اين زمينه را، 
تنها در مورد آنچه مربوط به قهر و 
جنايات سياسي ميشود، بيان خواهم 

 .كرد
اين امري است كامالً واضح و بديهي 
كه مستبدين، در همه جاي جهان و نه 
فقط ايران، تنها بخاطر دستيابي به 

 آن، دست به قهر و قدرت و يا حفظ
حال ربط قهر و جنايت . جنايت ميزنند

با قدرت از جنبه روانشناسي اجتماعي 
چيست؟  واضحتر بگوييم، اثرات 
اجتماعي بكار بردن قهر و خشونت، 
باالخص قتل و جنايت، بر روي مردم، 

 افكار عمومي، چيست؟
ربط  واثرات آن اينستكه، قهر و 

ال جنايت، مستقيم ترين شكل از اشك
در حقيقت . قدرت استبدادي است

فعاليت هر قدرت استبدادي در قهر و 
بدينصورت كه . جنايت، نمايان ميشود

ساز و كار فعاليت قدرت استبدادي، 
 .آسيب رساندن به ديگران است

 بديهي است كه آسيت رساندن به 
ديگري نيز هميشه با هدف و قصد 

هدف و قصد . خاصي صورت ميگيرد
تبدادي، يعني بكار فعاليت قدرت اس

گيري خشونت و جنايت، جريحه دار 
 .كردن ديگران است

 حال قصد از جريحه دار كردن 
ديگران چيست؟ قصد از جريحه دار 
كردن ديگران، نشان دادن اين امر 
است كه صاحبان قدرت استبدادي، تا 
چه اندازه ميتوانند برتري زور وسلطه 

و . خود را بر ديگران، بنمايش گذارند
ر نتيجه مردم را از انجام هر گونه د

مقاومتي در مقابل تجاوزهاي خود 
جنايت . نسبت به حقوقشان، بترسانند

سياسي، در واقع اعمال جنگ رواني 
در اين جنگ پندار و كردار و . است

گفتار رهبران جنايتكار رژيم تبديل به 
 .پيامي ميشود به آدرس ما ها

 بيهوده نيست كه در روانشناسي 
عي، ترور و اعدام مخالفين را اجتما

تئاتر يا تماشاخانهء ايجاد ترس "
تماشاخانهء ترس .  مينامند"وحشت

وحشتي كه كارگردان و تهيه كننده و 
بازيگران آن، آمران و عامالن 
. جنايتهاي سياسي و قربانيان آنها هستند

و تماشاگران آن، من و شما و ديگر 
  . آحاد ملت ايران، هستيم

ت بسيار واضح كه جريحه اين امري اس
دار شدن انسانها بوسيله قدرت 

هيچ . استبدادي، قابل جبران نيست
درد و رنج و زجري كه انسانها از طريق 
فعاليت قدرت استبدادي مي كشند، 

در روانشناسي . قابل رفع نيست
اجتماعي بطور عمده سه نوع قهر با سه 
انگيزه گوناگون مطالعه و شناسائي شده 

 :اند
 قهري كه هدف و انگيزه آن، - 1  

كاستن از مشارك اجتماعي و سياسي 
 .ديگران در جامعه شان است

 قهري كه هدف و انگيزه آن، آسيب -2
رساندن مالي و اقتصادي به ديگران 

 و. است
 قهري كه هدف و انگيزه آن، - 3

مجروح كردن تن و روان ديگران 
 .است

 هر سه نوع قهر باال و انگيزه هايشان در 
همه انواع استبداد ها رواج كامل 

حال بپردازيم به توضيح و . دارند
تشريح هر كدام از آنها تا برسيم به 
آخرين حد قهر كه همان آدمكشي و 

 :جنايت سياسي است

 
 قهر عليه مشاركت اجتماعي و -1

 :سياس
 قهري كه عليه مشاركت اجتماعي و 
سياسي اعمال ميشود، از جدا و دشمن 

 گروههاي اجتماعي، يكديگر كردن
طبقات، اقشار، گروههاي  قومي، ديني 
و مذهبي، نژادي، جنسي و حتي افراد 
جامعه نسبت بهم شروع شده، به بي 
اهميت شماردن آنها، و قطع رابطه با 

بديهي است كه . آنها مي رسد
گروههاي سياسي مخالف استبداد در 
سر لوحه اين دشمني و ستيز قرار 

ريج فزوني يافته به اين قهر بتد.  دارند
رفتاري چون تحقير،  دست انداختن و 

در پايان . مسخره كردن منجر ميشود
طرد اجتماعي كامل مخالفين در 

تحت . دستور كار استبداد قرار ميگيرد
تعقيب قرار دادن گروهها و افراد 
مخالف كه سبب گريز آنها از جامعه 

و يا تحت  ) "هجرت"مهاجرت، ( شان 
رار دادن و قطع رابطه مراقبت دائمي ق

حصر منزل ( آنها با ديگر افراد جامعه 
و باالخره زنداني كردن آنها ) افراد 
 .ميرسد

 قهري كه سبب كاستن از مشاركت 
اجتماعي و سياسي ميگردد، اولين اثر و 

هر گونه . عالمت جنون استبداد است
استبدادي با هر نوع نام و صفت و 

ا اين مرامي كه به خود نسبت ميدهد، ب
قهر شروع ميكند و سر انجام، تجربه 
قرن بيستم نشان داد، كه با جنايات 
 . عظيم انساني، عمرش به پايان مي رسد

 قهر اقتصادي با انگيزه آسيب مالي – 2
و اقتصادي بديگران زدن، دومين 

اين .  جنون استبداد است"شاهكار"
قهر با غارت اموال عمومي مردم از 

 زميني و ديگر جمله ذخائر رو و زير
امكانات مالي عموم مردم شروع شده و 

سر انجام به كاهش احتياجات اوليه آنها  
از جمله خوراك و پوشاك و طبيعتاً 
گراني سرسام آور و روز افزون آنها و 
دست آخر به قحطي و گرسنگي هاي 

 .توده هاي عظيم مردم مي رسد
 قهر جسماني كه از جريحه دار – 3

شروع شده به ناقص نمودن تن افراد 
االعضو كردن آنها در اثر شكنجه و  در 
. پايان كشتار مخالفين منجر خواهد شد

شكنجه كردن افراد در زندانهاي 
استبداد، قهر جسماني سازمان يافته 

قهر جسماني سازمان يافته، يعني . است
شكنجه، هم نزد شكنجه گران و هم 
پيش قربانيان آنها با احساسات فوق 

بروز اين . ديد همراه استالعاده ش
احساسات شديد در اثر فشار آزار 
دهندهء رواني است كه به قرباني 

زيرا او حق و امكان . اعمال ميشود
بر خالف جنگهاي  -هيچگونه دفاعي را

 از -كالسيك و يا نزاع تن به تن 
در اينصورت اعمال قهر . خويش ندارد

سازمان يافته، تنها به مجموعه تن 
نمي شود، بلكه به تمامي قرباني ختم 

در . شخصيت انساني او، آسيب ميرسا ند
اينجا شخصيت، بمعناي روانشناسي آن 

يعني مجموعه تن و . منظور است
احساس و انديشهء انساني كه شكنجه 

بهمين خاطر استكه انسان . ميشود 
شكنجه شده، سالهاي سال از جراحات 
تن و احساس و حتي انديشه خود، درد 

ر قابل تصور سخت را و زجري غي
و اما قتل و . بايستي تحمل كند

آدمكشي كه در استبدادها تقريباً امري 
 و روزمره محسوب ميشود، "عادي"

.  روانشناسي خاص خويش را دارد
روانشناسي كه در آن قتلهاي سياسي 

اين . حامل پيام به همهء مردم است
 :روانشناسي و آن پيام اين است

ك آخرين هر نوع خشونت و قهري ي
انتهائي ترين . حد،ّ ويا مرز انتهائي دارد

حد و مرز قهر و خشونت كشتن و بقتل 
رساندن، بزبان سياسي، ترور و اعدام 

 .مخالفين است
 معرفت انسان، شناخت و آگاهي 
انسان، نسبت به مردن و مرگ، تنها 
معرفت داشتن به مرگ و مردن 
خويش نيست، بلكه معرفت داشتن به 

كشتن خود و . نيز هستتوان كشتن 
در اينصورت چون . كشتن ديگري

. كشتن و كشته شدن امكان پذير است
و از جانب ديگر آخرين حد و مرز قهر 

در اينصورت در . نيز محسوب ميشود
مغزهاي عليل و مجنون مستبدين، 

 را بوجود مي "قهر مطلق"انديشه 
در اين انديشه بيمار، قهر مطلق . آورد

يا قدرت كامل را معناي قدرت مطلق 
 .پيدا مي كند

 حال جاي طرح اين سئوال است، كه 
از ديد مستبدين، معناي قدرت مطلق يا 
قدرت كامل، بزبان رژيم حاكم بر 

 چيست؟ "واليت مطلقه فقيه"ايران، 
اگر من در اينجا، باصطالح درمان 
رواني، در نقش آنها فرو روم و بزبان 
خود آنها صحبت كنم، معني آن در 

 : آنها اينست ذهن
قدرت من زماني مي تواند بمثابه "

قدرت مطلقه پذيرفته شود، كه من به 
آخرين درجه از افزايش سلطه و 

يعني . حاكميت بر ديگر انسانها برسم
آن وقت كه من بر زندگي و مرگ 

ولي امكان . ديگران حاكم شوم
دستيابي به اين قدرت مطلقه تنها از راه 

ميسر اعمال قهر و خشونت مطلق 
چرا كه قدرت مطلقه من در . ميشود

ديگران ترس و ضعف مطلق ايجاد 
در اين صورت ضعف مطلق تنها . ميكند

بوسيله قهر مطلق كه همان قدرت 
كشتن ديگران است، براي من، حاصل 

زيرا قدرت كشتني كه من دارم  . ميشود
و امكان كشته شدن ديگران، در آنها، 
 .ترسي فلج كننده بوجود مي آورد

 ."ترس از كشته شدن
 انديشه بيمار مستبدين بناي حاكميت و 

ترس "سلطه خويش را بر پايه ترس، 
بدين معني كه .  استوار ميكند"ازمرگ

مقاومت در برابر حاكميت خود و 
مخالفت با قدرت مطلقه اش بايستي در 
تن و احساس و انديشهء من و شما و 

 .  پديد آورد"خطر مرگ"ديگران 
  و پيدايش "ترس از مرگ"اين ايجاد 

 در روان من و شما و "خطر مرگ"
ديگر آحاد ملت، اين است پيام و 
محتوي پيامي كه جاني جنايات سياسي 
با كشتن انسانهائي مثل فروهرها مي 

در . خواهد در درون ما ايجاد كند
حقيقت جنايت سياسي بر پا نمودن 
تظاهراتي جهت نمايش قدرت مطلقه 

جاني .  استخويش به افكار عموي
جنايت سياسي به افكار عمومي ميگويد، 

بايد ما و . بايد ما را بحساب آوريد
 .خطرناك بودن ما را جدي بگيريد

 پيام او را واضحتر كنيم، در واقع با 
 :زبان خود او صحبت كنيم

 او به افكار عمومي، به من، به شما و به 
 :ديگران ميگويد

م تر و  شما كه از فروهرها باالتر و مه" 
من آنها را كشتم، . سرشناس تر نيستيد

. تا شما ها حساب كار خودتان را بكنيد
اگر با من، با قدرت مطلقه من،  
مخالفت كرديد، همان كاري را با شما 

 ."خواهم كرد كه با فروهرها كردم
بله استداللي فوق تصور ابلهانه و ساده 

ولي اينست استدالل و محتواي . لوحانه
 .اي سياسيپيام جنايته

 بهمين دليل است كه براي همه 
استبدادها، مهمترين و استوارترين و 
 .مطمئن ترين ضمانت حفظ نظام و

حاكميت شان، جنايت و آدمكشي 
در حقيقت تمامي رژيمهاي . است

 "مشروعيت"استبدادي منبع اصلي 
نظام و حاكميت خويش را از طريق 

 در "ترس مرگ"كشتن و ايجاد 
آنها با اين . ديگران بدست مي آورند

 خيال واهي شب و روز ميگذرانند كه
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هشت سال پيش غروب يكشنبه يكم 
دت روزهاي يكشنبه آذرماه وقتي به عا

به همراه دو پسرم منتظر تلفن پدر و 
 خبر قتلشان را از زبان  ،مادر بودم

دوستي ميان هق هق گريه اش شنيدم 
از آن ساعتهاي غروب هيچ خاطره . 

 واضحي ندارم 
اي شكسته  هتصويرهاي درد مثل آينه

 .رويهم افتاده اند 
 يادآور پدر كه در  ،قامت بلند برادرم

نگ در ايستاده بود و چهارچوب ت
 براش از دو سو  مشتهاي گره كرده

 كه از ابتدا تا پسركم چوب ميكوفت و 
 نگاه ،انتهاي راهرو ميرفت و برميگشت 

ش به من يخردسالش را از پشت اشكها
 و دوباره و دوباره ميپرسيد  دوختمي

 صداي !پس اين مردم كجا بودند؟: 
مكرر زنگ تلفن كه به فغان و هق هق 

 .يشدي ختم مگريه
حاال كه پس از هشت سال به آن 
غروب يكشنبه فكر ميكنم تكه تكه هاي 

 در كنار هم هايم ديده ودانسته ها 
مينشينند و مرا به آن خانه و قتلگاه 

 تصوير پدرم را ميبينم كه روي. ميبرند
در سكوت  صندلي در اتاق كار آن

همان تصويري كه . مرگش نشسته
ن داد و هر  به من نشابازپرسيروزي 

بعدها  ،چه اصرار كردم به من نداد
گفتند كه به همراه بقيه عكسها و فيلم 
هاي كه از صحنه قتل گرفته اند گم 

  ،او سر رو به باال دارد. شده است 
چشمهايش بسته و لبهايش انگار به كالم 

 .از مانده است بنرمي
بازوانش را به عقب كشيده اند و 

ويزان دستهايش در دو سوي صندلي آ
چشم به او دوخته ام كه . مانده است 

اعترافات قاتالنش در ذهنم تكرار 
 يكي از برادران بازوي چپش. ميشود 

 برادر ديگري ، از پشت گرفت را
بازوي راستش را از پشت گرفت و 

 نهاد و شبرادر ديگر دست به دهان
  كارد را بر سينهضربه هاي طبق دستور

كه  كاردي ضربه هايهمان . اش زد 
در پزشك قانوني از من مخفي 

.  كه سرانجام به اصرار ديدم ،ميكردند
كه توان شمردنشان را نداشتم همان ها 

 دادندو در گزارشي كه به دستم 
فهرست شده بودند با اندازه و عمقشان 

 .در سينه پدرم 
صداي كشيدن پايه هاي صندلي را زير 

 مرگش ميشنوم كه رو به قبله نيسنگي
 تصوير پدر محو ميشود .ميچرخانند 

كه خشك لروي اين صندلي كه تنها 
زير شده اي ازخونش به آن باقي است 

عصايش را .اريكي از پرچم ايران نوارب
كه از دستش افتاده به اين صندلي رو 

 .دهم  ي تكيه ميلاخبه قبله 
 قدم هايم انگار مرا ،بيرون در اتاق

نميكشند تا پاي آن پله هاي شوم كه 
باالي پله ها . دنلگاه مادر مي برمرا به قت

  ،در انتهاي اتاق روي گلهاي فرش
 جاي .  افتادهپرچم بزرگ سه رنگي

كنار . مادر در زير اين پرچم است 
 مينشينم روي زمين پخش  ،قتلگاهش

دردش روي اين زمين پخش ،شده
 بر پرچم كه دست ميكشم اين .شده 

تنها جاي خالي جسم اوست كه مي 
 .يابم 

ن قاب عكس او كه در كنار اين از درو
ام به من لبخند ميزند و  پرچم گذاشته

من تقالي او را ميبينم زير . دور ميشود 
 در آندستهاي ماموران قتلش و آنچه 

 دوباره و دوباره در  ،پرونده خوانده ام
ذهنم پتك ميزند كه با نام يا زهرا زده 

ديدند تكان مي خورد ،  دوباره و اند 
 .دوباره زدند 

 پشت عكسش ،مادرم زير اين پرچم 
دور و دورتر شده و چشمهاي من ديگر 
جزء تصوير آن زخم هاي چاه گونه بر 

روي آن برانكارد . سينه اش را نميبيند 
كنار پدرم در حياط پزشك قانوني 

 صورتش سردي سرد ،تهران خوابيده  
خانه دارد و خشكي موهاي سپيدش 

ر  آنقد.ميشودنزير دستهاي من نرم 
اصرار ميكنم تا دست ماموري پارچه 

. روي بدنش را تنها لحظه اي باال ميبرد 
سر خم ميكنم  به زير اين پارچه تا 

 از . محض جنايتچشم بدوزم به 
 هاي هآغوش گرم مادرم تنها حفر

  .هزخم ماند
 را به ياد مي 77وقتي امروز يكم آذر 

 ماموران مادرم را كه روي ،آورم 
ميكنند و با آن فرش پخش شده جمع 

 دستهاي 
خشنشان روي برانكاردي ميگذارند و به 

كنار در .  سرعت از پله ها پايين ميبرند 
اتاق كار برانكارد را روي زمين 

پدرم را از روي آن صندلي . ميگذارند 
رو به قبله بلند كرده و بر زمين گذاشته 

دايره سرخي از انگار درون . اند 
ند و  بلندش ميكن،خونش خوابيده 

روي همان برانكارد روي مادرم 
 .ميگذارند 

ماموران درون حياط و سراسر كوچه 
 ،را پر از خشونت حضورشان كرده اند 

كتك ميزنند و راه باز ، هل ميدهند 
ميكنند تا اين دو جسد را از اين خانه 

 سر سفره ،مادر بزرگم ميلرزد. ببرند 
 شنيده كه دختر تلويزيونشام از اخبار 

 سراسيمه ، رسيده اندش به قتل و داماد
البالي آمده و دستهاي لرزانش را از

صف ماموران دراز كرده كه حتي 
براي نوازشي به موهاي دخترش 

 .نميرسد 
 ميانديشم 77وقتي امروز به يكم آذر 

دست ماموري در حياط خانه را باز 
 برادرم و  ،قتل هفت روز پس از،ميكند 

 جاي ،من را به داخل خانه راه دادند 
 خالي پدر و مادرم روي پله هاي حياط

 مي ايستادند به پيشوازمان آنجا كه ،
 . ابدي كنده است  ايحفره

باالي پله در خانه را باز ميكنم غارت و 
انگار  ،  ميكشد)1(دودرهجنايت 

 دهان باز كرده و تطاولگردابي از 
 قفسه هاي ، از كاغذ ها و كتابهاتلنباري

ون بر جاي باز و صندلي هاي واژگ
روي زمين اتاق كار زير انبوه  .نهاده

كاغذ ها كنار صندلي رو به قبله كه 
عصاي ، شريان خون بر آن نقش بسته 

 افتاده به صندلي تكيه  كه پدرم را
 من مي مانم در اين قتلگاه كه ،ميدهم 

سكوتش فرياد مرگ عزيزانم را پژواك 
 .در اين خانه غارت شده ،ميدهد

يست حضور بي نوز يك ر77يكم آذر 
زمان را چگونه . انقطاع جنايت است

درك ميكنيم ؟ اگر زمان فاصله ميان 
قدم هاست در راهي كه ميرويم چه 
راهي طي شده در درازي اين هشت 

 سال؟
 سالها اين نگاهي به سير آنچه در

از  درك تلخي  ، آنچه كردم ،گذشت
 .انجماد زمان برايم به همراه دارد 

 مجيد –وز دواني  قتل پير77پائيز 
 – داريوش و پروانه فروهر –شريف 

 محمد –ابراهيم و كارون حاجي زاده 
 . محمد جعفر پوينده –مختاري 

اين فصل را ميتوان بي شك نقطه 
اوجي در واكنش مردمي در دفاع از 
. حقوق دگر انديشان در ايران دانست 

در اين روزهاي تلخ علي رغم موج 
لت وجدان زخم خورده م ، ترس 

بانگ اعتراض برآورد و شرمسار از 
ستمي كه بر دگر انديشان در ايران 

. رفته بود پرچم دادخواهي برافراشت 
 شكست و از كردارهاي ابعاد اعتراض 

 به درون توده مردم در خيابان محدود
.  ايران كشيده شد جاي جاي هاي 

با اعتراض مردمي اين تالش همه گير 

ب در سطح جهاني همراه شد و سب
شت كه دستگاه حاكمه در اطالعيه گ

رسمي اعالم كند كه در اجراي اين 
جنايت ها ماموران وزارت اطالعات و 
امنيت جمهوري اسالمي مسئول بوده 

و اين صحه اي بود بر داوري  . اند
عمومي كه از همان ابتداي پخش خبر 
اولين  قتل ها انگشت اتهام بسوي اهرم 

 .هاي قدرت نشانه كرده بود
 اعتراف رسمي در ابتدا موجي از اين

خوشبيني در ميان بخش بزرگي از 
ايرانيان و بويژه محافل بين المللي 
پديد آورد كه با افشاي كامل حقايق 
در مورد اين جنايت ها بافت  خشونت 
تنيده در نهادهاي حكومتي در ايران 

 .رسوا وقطع خواهد شد
اگر چه كه در همان اطالعيه روشن 

 هستند مجرمان اين بود كه در صدد
جنايت ها را به چند مامور خود سر و 

 محدود جلوه ،برداشتهاي نادرست آنها
اما جامعه ايراني قانع به اين .دهند 

توضيح نبود و از تالش براي آشكار 
شدن ابعاد اصلي اين جنايت ها باز 

تالشهاي پيگيرانه مطبوعات در . نايستاد 
ايران كه آزادي هاي نسبي بدست 

ه بود و دگر انديشان در داخل و آورد
خارج از ايران در اين راستا بود كه 
ابعاد و خط و ربط فكري و سازماني 
اين جنايت ها را افشاءكنند و مسئوالن 

 .را به پاسخگوئي وادارند 
اما مسئوالن قضائي پرونده قتلهاي 

 كه محدود به چهار 77سياسي پائيز 
 محمد –داريوش و پروانه فروهر قتل 
فر پوينده شده بود محمد جع–تاري مخ

را از همان ابتداي امر روند تحقيقات 
زير پوشش حفظ امنيت ملي از افكار 
عمومي و حتي از ما بازماندگان 
قربانيان و وكاليمان مخفي داشتند و 
همزمان به ضد و نقيض گوئيها 

 خاموش تنها هدفشكه  دپرداختن
كردن عطش حقيقت يابي و داد 

 .د خواهي عمومي بو
سرانجام پس از نزديك به دو سال 
كشمكش هاي پشت پرده صاحبان 

 اعالم پايان تحقيقات و تشكيل ،قدرت
دادگاه در شرايطي انجام شد كه 
اندك آزادي هاي مطبوعات محدود 
شده بود و در پي يورشهاي پياپي به 
معترضان جو ترس خوردگي بيش از 

 .پيش مسلط بود 
د تا با اين شرايط زمينه آماده اي بو

تحميل برداشتي تحريف آميز و 
 عمق اين  ومحدود كننده از گستره

جنايت ها نمايشي زير نام دادرسي به 
 .صحنه آورند

به در طي اين دو سال بارها و بارها 
 –ايران رفتم ساعت ها در انتظار نشستم 

 پاسخي –اگر وقت مالقات دادند 
ندادند و جواب سئوال هاي ما را به 

يان تحقيقات حواله دادند وعده روز پا
 و صتا سرانجام پرونده اي سراپا نق. 

 روزه 10ساختگي به ما دادند با مهلت 
 .اي براي خواندن 

روز نخست كه براي اعالم شروع 
خواندن پرونده به همراه وكيلم به 
دفتر قاضي رفتم او گفت كه اين 

تنها ! پرونده بيهوده پيچيده شده است 
 قاتالن نيز اعتراف ، ي اتفاق افتادهيقتلها

كرده اند و مجازات خواهند شد 
وسپس رو به من كرده و ادامه داد  كه 
 در مورد خانواده شما دو حكم قصاص
 صادر خواهد شدكه در صورت اجراي

 براي قاتل مادرتان به حكم قصاص 
حكم قانون موظف به پرداخت نيمي 

اين شيوه قاضي در .  هستيد قاتلازديه 
در پرونده ملي  ، بوداجراي عدالت 

  .77آذر ماه قتل هاي سياسي 

 روز به رونويسي از اين پرونده 10
چندين وچند جلدي گذشت كه حتي 

 پر -شماره برگ هاي آن رديف نبود  
 .از شواهد زد و بند متهم و بازجو 

اما در اين پرونده همانگونه كه بارها و 
م و   نكته مه دوبارها تكرار كرده ام 

 كه هيچيك  به درستي كليدي بود
 .دادرسي نشد

يكي آنكه متهمان اين پرونده كه 
كاركنان وزارت اطالعات و امنيت 

 مدعي شده اند كه حذف ،بوده اند
فيزيكي دگر انديشان جزء وظايف 

 77شغلي آنان بوده كه قبل از پائيز 
بارها و بارها اجراء شده است و 
مسئوالن پرونده چنين اعترافهاي 

 .بكلي ناديده گرفتند هولناكي را 
و ديگر اينكه دو متهم رديف اول و 
دوم با ذكر داليل و شواهد مدعي 

اند كه دستور اين قتلها را از وزير  شده
 كه در اين –گرفته اند  وقت اطالعات 

 . انجام نشد  الزم مورد نيز دادرسي
به فهرست طوالني اعتراضات وكالي ما 

من . به پرونده ترتيب اثري داده نشد 
يه نامه ئ به رئيس قوه قضاه خود دوبار

نوشتم و اعتراض كردم اما آنان 
 .قصدشان دادرسي نبود 

 ،سرانجام نيز در دادگاهي فرمايشي
پشت درهاي بسته كه ما بازماندگان 

 شناختن و از به رسميت قربانيان
 آنشركت در 

گروهي مامور اجراي تنها سر باز زديم 
و پرونده ها را به محاكمه كشيدند  قتل

 زنداني وكيل ما را . را براي ما بستند 
كردند  اما وزير وقت راي برائت 

 .گرفت 
همزمان با اين دادگاه شكوائيه اي از 

 – مختاري –سوي سه خانواده فروهر 
پوينده به كميسيون اصل نود مجلس 

 حضوري در نشست هاينوشتيم  در 
اين كميسيون توضيح اعتراضاتمان را 

ندگان حاضر هر بارتعهد نماي. داديم 
كردند كه ما را در دادخواهي مان 

 اما سرانجام در آخرين .ياري دهند  
 با رئيس كميسيون به من گفته م ديدار

شد كه در تحقيقاتشان به كساني 
ي احضار يبرخورد كرده اند كه توانا

آنان به مجلس براي پاسخگوئي را 
هيچ پاسخ كتبي دريافت . ندارند 
 .نكرديم 

آنچه  زير نام : نجام بايد گفت سرا
 دادرسي در پيگيري قتل هاي سياسي

انجام شد خود جنايت دوباره 77آذر 
 .اي است در حق قربانيان اين قتل ها 

 سال 8چه تفاوتي است ميان امروز و 
نچه را كه گفتيم و  آ پيش ؟ آيا تمامي

كرديم ما را حتي قدمي از نقطه آغاز 
ي انچه را فاجعه دور كرده است ؟ تمام

كه ما كرديم در كفه ترازو در مقابل 
مي  وزني  چهواقعيت اين جنايت ها

  ؟ آفريند
 داد خواهيم اين بيداد " دازآن  فريا

اي چه مانده   شده مهر جز جمله"را
 است ؟

بارها و بارها در طي اين سالها از خود 
؟ چرا مي كنيپرسيده ام چرا تلفن 
ا با شيني ؟ چرنميروي ؟ چرا منتظر مي

اينان حرف ميزني ؟چرا به حرفشان 
چرا بغضت را فرو گوش ميدهي ؟ 

خ بيابي ؟ چرا سميخوري تا توان پا
بدون پاسخ به خانه برميگردي ؟تا 

 – تا دوباره بروي -دوباره تلفن كني  
 تا دوباره –تا دوباره منتظر بنشيني 

 .بغضت را فرو خوري 

 و هر بار بغض فرو خوردم و به خود 
 .دم كه بايد به رخشان كشيد نهيب ز

 شان است كه انجام هكه اين وظيف
بايد به رخشان كشيد كه بر .نميدهند 

مسند قدرت نشسته اند نه به پشتوانه 
 شان در برابر مردم كه تنها هانجام وظيف

 كه . به زور قدرت تسخير كرده شان
بايد جنايت را به نام   گفت  و به 

 .رخشان كشيد 
از اين به رخ تغييراما آيا ذره اي 

روشنگري ها ارزاني ما شد ، كشيدن ها 
؟ در اين دور تكرار سايش از آن ما 
بوده است و قدرت در دست آنان 

 .باقي مانده است 
سالهاست كه به خود نهيب ميزنم كه 
بايد راهكارهاي عقالني يافت براي 
خالصي از تنگناهاي حسي  تا شايد 

آيا ولي . بن بست ها را شكست بتوان 
در انتهاي هيچ بن بستي روزنه اي يافته 
ام ؟ وقتي كه اين راهكردهاي عقالني 
به سختي به دست آمده و به پافشاري 
حفظ كرده ام دوباره و دوباره و 
درتكرار خويش شايد همواره به بن 

چگونه ميتوانم از  . رسيده اندبست 
حركت سخن بگويم ؟ با چه ميزاني 

 حرف بر سر تقالهايم را ارزيابي كنم؟
سي رخستگي از تكرار نيست بلكه بر

 .برهنه دور اين تكرار است 
خوره  يافتن پاسخي براي اين پرسش

 حتي  ، كه در اين تكرار آيا قدميوار
 قدمي از در جازدن دور شده ام ؟

به گمانم اين سئوالي است كه امروز 
در جامعه ما زير پوست بسياري از 

ي اجتماع ي  هايكنش ها و بي كنش
 .خود را نشان ميدهد 

در مقاله اي به قلم يكي از شركت 
 آذر  يكم كنندگان مراسم ممنوع شده

 چند سال "ماه امسال خوانده ام كه 
 كف بر –پيش اگر بود عصباني ميشديم 

. دهان مي آورديم و اعتراض ميكرديم 
 بر لب مدتي با زهر خندياما امسال 

در اطراف خيابان هدايت پرسه زديم و 
 ماموران متلكي گفتيم و توهيني به

 "شنيديم و بازگشتيم 
 است و نشانگر بن تاملياين شرح قابل 

بست هاي ذهني و عملي كه بخش 
ه آنان كه در ايران ژبزرگي از ما بوي

زندگي ميكنند هستي اجتماعي خويش 
 .را در ان باز ميابند 

 در حيطه  خويش باور به تاثير گذاري
ه است و زندگي اجتماعي رنگ باخت

اين قدرت حاكم است كه چهار 
چوبهاي حركتي و زيستي مردم را 

در دايره تنگي . يكطرفه تعيين ميكند  
 در دايره تنگي گرفتار -گرفتار آمديم  

 .آمده ام 
تكرار فاجعه ميكنم   سالهاست كه ميگويم

 ، پايان گفته ها  ،اما ديگر در پايان متن
ه  اميد به آيندجاي آنجا كه به عادت 

 آنجا كه بايد نويد فرداي بهتر ،است 
 آنجا كه حفره پر شده درد ،داد  

شرياني باز ترك ما بسوي  تغيير مش
.  باور از قلمم جاري نميشود ،ميكند 

كلمات تبديل به كليشه اي ميشوند از 
 . همتاي خط خوردگي ،خودشان

تالش خود را چگونه محك ميزنيم و 
اي  چگونه با اين واقعيت كه دست و پ

اثر گذاريمان بريده است روبرو 
ميشويم ؟ با لحظه سنگين اين دريافت 
چگونه تا ميكنيم ؟ با عصياني كه اين 
دريافت به همراه دارد چه ميكنيم ؟ و 
اين عصيان دروني چه نماد بيروني 

 ميابد ؟
  

 16 صفحهدر

  سال پس از فاجعه8
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 رو در رو» سردارها« 
 
حال تعدادي از زندانيان با   اين با

حكم از سوي دادگاه وجود صدور 
همچنان در اين بند نگهداري 

افراد كه در اين بند . شوند مي
 :عبارتند ازنگهداري از جمله 

 7 احمد باطبي دانشجويي كه كه -1
سال پيش به جرم بلند كردن يك  

خونين به عنوان يكي از پيراهن 
گاه متهمين رديف اول كوي دانش

شناخته شد و حكم اعدام را در مقابل 
 بار ، سال7 پس از گذشت . خود ديد

ديگر در حالي كه مشغول گذراندن 
دوران مرخصي خود بود، بازداشت و 

بيش (و تاكنون .  منتقل شد209به بند 
هچمنان در بازداشت موقت )  ماه4از 

 .برد به سر مي
 كيانوش سنجري فعال سياسي و - 2

 براي تهيه گزارش به نويس كه وبالگ
اهللا  محل تجمع هواداران آيت

 در پي حمله ،بروجردي رفته بود
نيروهاي انتظامي و درگيري هاي 

 209صورت گرفته بازداشت و به بند 
انتقال يافت و هم اكنون به مدت بيش 

 ماه است كه در سلول انفرادي 2از 
 ,.نگهداري ميشود

كيوان رفيعي، فعال حقوق بشر در  - 3
 تير ماه در مقابل دانشگاه تهران 18 روز

 زندان اوين 209بازداشت و به بند 
 ماه 5وي پس از گذشت . منتقل گشت

همچنان در زندان وزارت اطالعات  و 
 . در وضعيت بالتكليفي به سر ميبرد

 ابوالفضل جهاندار مدير سايت  - 4
خبري پويا نيوز و عضو سابق انجمن 

ي و اسالمي دانشگاه عالمه طباطباي
شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، 

 ماه  از زمان 3با وجود گذشت بيش 
زندان 209بازداشت همچنان در بند 

بنا بر اطالعات . شود اوين نگهداري مي
رسيده ابوالفضل جهاندار تحت 
فشارهاي شديد بازجويان جهت انجام 

 .اعترافات تحمبل شده قرار دارد
 دكتر كيوان انصاري عضو  - 5

 دفترتحكيم وحدت نيز به دفترسابق
داليل نامشخص بازداشت و هم اكنون 

انصاري . شود مي  نگهداري 209در بند 
در مالقات با همسر و پدر خود از 
فشارهاي وارده بر خود در بند امنيتي 
اوين مبني بر اعتراف و پذيرش برخي 
اتهامات بي اساس خبر داد و عنوان 
كرد تاكنون هيچ اتهامي را نپذيرفته 

 .ستا
 خيراهللا درخشندي عضو سابق  - 6

انجمن اسالمي دانشجويان يزد،  بيش 
 نگهداري 209 ماه است در بند 3از 
خانواده درخشندي چندي . شود مي

پيش پس از مالقات با وي در زندان 
نسبت به شرايط نگهداري وي ابراز 

 . نگراني شديد كردند
اهللا  در اواسط مهرماه آيت - 7

دار  نش كه داعيهبروجردي و هوادار
اسالم غير سياسي بوده و تجمعاتي را 
در حمايت از اين عقيده در مقابل 

اهللا برگزار كرده بودند  منزل آيت
. اند  منتقل شده209بازداشت و به بند 

تعدادي از افراد آزاد شده در طي 
اند كه  چند روز اخير اعالم كرده

شدگان به شدت تحت شكنجه  بازداشت
چنين آخرين اخبار هم. قرار دارند

دريافتي از زندان اوين حاكي است 
وزارت اطالعات قصد دارد با تحت 

اهللا بروجردي وي  فشار گذاردن آيت
را وادار به انجام مصاحبه تلوزيوني 

 .كند
رضا ملك زنداني امنيتي كه به  - 8

اتهام افشاگري در مورد پرونده قتلهاي 
زنجيره اي بازداشت شده بود، با 

 سال از زمان 6ار گذشت بيش 
 بازداشتش همچنان در بند 

رضا ملك در . نگهداري ميشود209
اعتراض به برخوردهاي صورت گرفته 
با وي و عدم دسترسي به هر گونه 

و  سال  يكامكانات انساني، از حدود 
پيش، از رفتن به هواخوري نيم 

 .خودداري كرده است
 سعيد ماسوري زنداني سياسي  - 9

م اعدام به سر مجاهد كه زير حك
 زندان 209برد پس از انتقال به بند  مي

، همچنان در اين بند 82اوين در سال 
نگهداري شده و در شرايط نامعلومي 

 .برد به سر مي
منصور اسانلو، رئيس هيئت .  - 10

مديره سنديكاي شركت واحد پس از 
 209 ماه حبس در بند 8اينكه با تحمل 

 ميليون 150زندان اوين، با قرار وثيقه 
توماني آزاد گشته بود، مجدداْ حدود 
دو هفته پيش بازداشت و به اين بند 

هم اكنون براي . انتقال يافته است
 ميليوني صادر 30آزادي آسانلو قرار 

 .شده است
موارد ياد شده تنها : توضيح اينكه( 

شماري از  بررسي وضعيت تعداد انگشت
زندانيان نگهداري شده در اين بند 

 )است
يهي است كه موارد ياد شده و نيز بد

شواهد بسيار ديگر، همگي حاكي از 
ريزي شده حقوق  نقض مستمر و برنامه

 زندان 209زندانيان سياسي؛ در بند 
 .اوين و ساير بندهاي مرتبط است

، به گزارش فعاالن 85ذر  آ28 در ◄
حقوق بشر در ايران، باطبي بعد از 

، 209 روز در بند مخوف 130گذراندن 
از .  مالي منتقل شده است3ه بند ب

ديدار خانواده اش با او جلوگيري مي 
 . شود 
ذر، بنا بر گزارش فعاالن  آ29 در ◄

ذر،  آ28حقوق بشر در ايران ، در 
زندانيان سياسي، جعفر اقدامي و 
عليرضا كرمي خير آبادي توسط يكي 
از مسئولين بلند پايه واواك احضار 

ر قالب مقام واواك كه د.  شده اند 
 آماده تيك هيات به زندان گوهر دش

 ابتدا با تهديد ، از آنها خواسته اند  ،بود
با امضاي برگه اي قتل ولي اهللا فيض 

ن راخودكشي آمهدوي را انكار  و 
چون با مخالف شديد آنها .  اعالم كنند 

 ،روبرو شده، با دادن وعده وعيد ها
سعي در تطميع آنها  كرده و با عقب 

 از زندانيان ، خواسته قبليشنشيني از
 خواسته است 

 كاوه جوانمـرد  ،  5آذر  27  در◄
خبرنگار هفته نامه كرفـتو درسنندج ، 
درمنزل خود توسط نيروهاي امنيتي 

تاكنون هيچ علت يا . بازداشت شد 
عللي براي دستگيري اين روزنامه نگار 
از سوي مراجع رسمي اعالم نشده 

 . است 
حسين كه ادعا   ، 85آذر  22در ◄
هاي شيطاني  كند در پي وسوسه مي

دوستش محمود، قصد داشته او را تنبيه 
  در بوستان1383 آذر 11كند، روز 

فدك موسي آباد رباط كريم، كمر به 
جنايت بست و اين پسر را با چاقو 

حسين پس از دستگيري به   .كشت
  30كانون اصالح و تربيت برده شد اما 

دولت مافياهاي 
  مالي– نظامي

 
وهم و مجاز ساخته مي شود و مافياها 

. را از مقابله با واقعيت ناتوان مي كند 
توضيح اين كه نازيسم هيتلر و نظريه 

»  فضاي حياتي « جنگ بخاطر ايجاد 
براي نژاد برتر ، بر توانائي ايجاد يك 
ارتش بزرگ  متكي به يك صنعت و 
اقتصاد شكوفا ، بنا مي گرفت و نه بر 

اري و گسترش فقر و خشونت رانت خو
 ،نجا كه نازيهاآ  از -و ب .  در جامعه 

در عالم خيال،  توانائي جامعه هاي 
 از اين –ديگر را ناتواني مي ديدند 

قاي احمدي نژاد مقلد نازيها  آ،نظر
غاز كردند كه به آ ، جنگي را -است 

با مشاهده شكست، . شكست انجاميد
 و هيتلر دستور داد شهرها و روستاها

تش زنند و جز زمين سوخته آجنگلها را 
اگر .  تحويل قواي متفقين ندهند 

لمان برجاست بدين خاطر است كه آ
  غير از -ج . دستور او را اجرا نكردند 

ضديت با اسالم و واقعيت ستيزي مرام 
خشونت و جنگ دائمي ، فرماندهان 
سپاه گرفتار دو ناتواني ذاتي ديگرهم 

 :هستند 
منافع «  كه عصبيت را با  يكي اين- د 
و قدرت جانشين كرده اند  و غافل » 

بوده اند كه نفع و قدرت طلبي از 
 و. تضاد است و تضاد پيوند گسل است

 ديگر اين كه جامعه ايراني امروز ، - ه 
لماني دوران بعد از جنگ آجامعه 

 اسالم « جهاني اول نيست و اسالم، ولو  
د فراگير ، با فرعونيت و استبدا» فيضيه 

از اين رو،  مافياهاي .  سازگار نيست 
 5 مالي گرفتار دست كم  -نظامي 

 نها را معلول وآعلت ذاتي هستند كه 
 
 

 71 كه قرار بود در شعبه 84فروردين 
دادگاه كيفري تهران محاكمه شود از 

  .آنجا گريخت
 سال 16مجرم كه هنگام جنايت     

 71 در شعبه 85 آبان 10بيش تر نداشت 
دادگاه كيفري كيفري تهران پاي ميز 
محاكمه نشست، جرمش را پذيرفت و 
از سوي قاضي عزيز محمدي و 
چهارمستشار اين شعبه به مرگ محكوم 

  .شد
 اعالن شد  ، 85 آذر 24   در◄

 ساله ، اهل 22ابوالفضل منتظري 
در زندان بمدت يك سال شاهرود كه 

يش،  بنا بر گفته هاه، سمنان بسر مي برد
 دفاع از خانواده اش در مقابل ر مقامد

منجر به بوده و درگيري يك متجاوز 
 در روز ششم آذر ه ، شدمتجاوزمرگ 

 در زندان سمنان به دار 85ماه سال 
  . ه است آويخته شد

يك شهروند نقده   ، 85 آذر 27  در ◄
 طبق حكم ، رسول كرد اي به نام

صادره از سوي دادگاه جزايي شهر 
 4نامبرده در . آويخته شدنقده به دار 

سال پيش به اتهام قتل عمد دستگير و 
دادگاه براي نامبرده . زنداني شده بود

حكم اعدام صادر كرده بود و اين 
حكم پس از تاييد از سوي ديوان عالي 
كشور، طي روزهاي گذشته به اجرا 

 .گذاشته شد
 
 
 

. محكوم به ناتواني و انحالل مي كند 
 ، افزون بر اين 

 دولت در تصرف نظاميان را گرفتار – 9
انزوا در دولت و انزوا در دو سطح 

از . جامعه ملي و جامعه جهاني مي كند 
نجا كه مايه اين انزوا ، زور در برابر آ

 مالي –حق است،  مافياهاي نظامي 
 :خصومت برانگيز هستند 

 بدنه نيروهاي مسلح در تسلط •
، به  مالي برخود–مافياهاي نظامي 

  .رضايت نمي نگرند ديده 
 ارتش كه وجود سپاه را بر نمي تابد، •

نمي تواند با سلطه سپاه بر دولت و 
 .شئون جامعه ، مخالفت نكند

 دستگاههاي اداري  مديريت بي •
سوادان زور گو را ، بر خود و جامعه ، 
ستم مي شمارند و كارشكني و مانع 
تراشي را  روش مبارزه با چنين ستمي 

 .مي كنند 
 مالي با – رابطه مافياهاي نظامي •

جامعه از نوع رابطه ارتش چين با 
در چين، ارتش از . جامعه چيني نيست 

راه نقش خويش در رشد از راه توليد 
با جامعه رابطه برقرار مي كند و در 
ايران ، از راه رانت و مصرف واردات و 
قاچاق اين مافياها با مردم رابطه برقرار 

قاي احمدي آي كه تعهدهائ. مي كنند 
نژاد در سفرها به استانها بر عهده مي 

 ميليارد دالر 16ن را آگيرد و رقم 
عالوه بر مبلغي كه در بودجه رسمي 

مده است،عنوان ميكنند، فسادگستري آ
بي مانندي  را كه گزارشگر بي اعتنائي 
به توليد و شركت دادن وعده شدگان 
. در رانت خواري است نشان ميدهد

ضد رشد است و استبداد استبداد 
 مالي رشد ستيز و –مافياهاي نظامي 

بناگزير در تضاد با جامعه و خاصه 
جامعه جوان است كه چون رشدي 

. ينده را نيز ندارد آنيست ، چشم انداز 
رفتار دانشجويان دانشگاه امير كبير با 

قاي احمدي نژاد، نخست ترجمان آ
اضطراب شديد جامعه جوان از فقدان 

 . انداز است اين چشم
 اما انزوا در سطح جهاني ، انزواي  •

انزواي فعالي . كار پذيرانه اي نيست 
چرا كه نگاه داشتن ايران در لبه . است 

پرتگاه جنگ و در تهديد مجازات 
 كه هنوز شوراي امنيت –اقتصادي 

، غرب در قلمروهائي برقرار نكرده
تحريك هاي  و –برقرار كرده است 

قدرت جهان را مداوم، بخش صاحب 
 . بر ضد ايران فعال كرده است 

 بديهي است نظامي كردن دولت - 10
به انزواي فعال و تهديدهاي هرچه 

زيرا مردم را ميان . سخت تر نياز دارد 
اما به . سياب نگاه مي دارد آدو سنگ 

 –جريان  تحليل رفتن مافياهاي نظامي 
 چرا كه. مالي نيز شتاب مي بخشد 

ت كه وجدان جهاني  كافي اس– الف 
دريابد كه ميان گرايشهاي زورمدار در 
ايران و اسرائيل و امريكا و اروپا، پيوند 

لي وجود دارد و براي گسستن اين آ
زاد شدن، مي بايد با رها آپيوند و 

كردن روش تهديد، مردم ايران را از 
زاد كرد و به آسياب آميان دو سنگ 

زاد آاين مردم فرصت داد خويشتن را 
مشاهده كاسته شدن خطر جنگ . ند كن

با برخاستن موجهاي اعتراض ، مي 

تواند اين وجدان را قانع كند كه 
حكومتهاي بوش و شارون و اولمرت 
نقش مهمي در نظامي شدن دولت در 

اگر اين دو حكومت . ايران داشته اند 
به روش كردن تهديد به جنگ و 
مجازات اقتصادي ، دستيار مافياهاي 

لي در تصرف دولت و ابعاد  ما–نظامي 
زندگي مردم ايران شده اند، بخاطر 

. نيازي است  كه  به عنصر ترس دارند 
هرگاه شكست سياست حكومت بوش 
در عراق و افغانستان عيان نمي شد، بسا 
حمله نظامي به ايران توجيه و انجام 

و اگر فرماندهي سپاه . شده بود 
پاسداران بنا را بر قطعي شدن حمله 

كا به ايران گذاشته و اين فرضيه را امري
وسيله توجيه تصفيه ها در سپاه و ارتش 
و واواك و دستگاه اداري كرده است،  
بدين خاطر است كه به تهديد شدن به 

جامعه جهاني ملتهاي . جنگ نياز دارد 
در رابطه، بخصوص ايرانيان را از اين 

 .مدار بسته است كه مي بايد رها كند 
 

ران و هشدار به پرسش از پاسدا
 نهاآ

      
يا اين امر كه در موقعيتي قرار گرفته آ

ايد  كه يا بايد از فرماندهاني اطاعت 
 مالي را –كنيد كه مافياهاي نظامي 

ورده اند و فرصتهاي بي مانند آپديد 
رشد را مي سوزانند كه ايران امروز از 

نها برخوردار است، و يا تصفيه آ
 اگر واقعيت بگرديد،  واقعيت ندارد ؟ 

. دارد، در اين مطالعه تأمل كنيد 
بكوشيد واقعيت را همان سان كه هست 

اين كوشش شما را از فكرهاي . ببينيد 
زاد مي كند كه مافياهاي آجبري جبار 

 مالي و ماليان بنده قدرت مي –نظامي 
نگاه آ.  سازند و به خورد شما مي دهند

» نظام « زاد شديد ،  در مي يابيد آكه 
اري نيست كه شما ناگزير باشيد بنا جب

لت زورگوئي و سوزاندن آبر حكمش 
شما مي توانيد . فرصتهاي رشد بشويد

 دست كم ،فساد ستيز بگرديد و خود را
 –از ننگ فرماندهي مافياهاي نظامي 

شما نيك . زاد كنيد آمالي بر خود ، 
مي دانيد كه تصرف دولت و ابعاد 

 به زندگي مردم توان نظامي سپاه را
ناتواني بر مي گرداند و سپاه را در 
. موقعيت تضاد با جامعه قرار مي دهد 

يا هنوز زود است موقعيت خود را در آ
رابطه با رژيم با موقعيت ارتش در 
رابطه با  رژيم شاه مقايسه كنيد تا پي 
ببريد خود و كشور را در چه موقعيت 
خطرناكي قرار داده ايد ؟  زماني رسيد 

به اجراي اوامر افسر كه ارتش تن 
، نداد و از جنگ "هايزر"امريكائي ، 

مي توانيد  وضعيتي . با مردم باز ايستاد
را چنانچه ارتشيان به ابتكار خود جانب 

يا آ. مردم را مي گرفتند تصور كنيد؟  
ن تجربه درس آنمي خواهيد از 

بياموزيد با اين كه مي دانيد تضاد 
ارتش با ملت هيچگاه به شدت تضاد 
سپاه با مردم نبود ؟  يك لحظه در 

از خود . هويت خود درنگ كنيد
 بپرسيد كيستيد و چه مي كنيد ؟

    نظامي كردن دولت را از جنبه هاي 
ديگر نيز مي بايد مطالعه كرد و مطالعه 

ينده مي آن را در شماره آ. شده است 
  .خوانيد 
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ئينه برگي آپروانه در 
 چند از دفتر شعرش 

 
     يده به كوشش خانم پرستو     اين گز

اين گزيده به كوشش خانم پرستو 
ي علي قاآوري و به همت آفروهر گرد

 ، به چاپ 1379دهباشي ، در سال 
 . رسيده است 

     با گزيده اي از برگزيده اشعار او ، 
سعي كرده ام احساس خود را و شايد 
پري از پروانه را كه لمس كرده ام، 

  :ترسيم كنم 
 وجودت همه شعله ، همه شمع 
 تار و پودت تنيده از عشق وطن

 گستاخ، بي باك، بي پروا 
 پر شهامت ، پر صالبت، استوار ، قد افرا

 نه گفتي به هم نه گفتي به شاه ، هم
 شيخ 

نه به سالوس ، نه به ريا، نه به استبداد، 
 .نه به ستم 

 .نه به استثمار
     سالهاي سال ، در كنار مردي از تبار 
خود ، مبارزه اي بي وقفه و دراز را در 
برابر استبداد شاهي و بعد استبداد 
شيخي ، با تمام سختي ها، مرارت ها ، 

نه . دي دردها و رنجها، عاشقانه طي كر
، نه شكنجه او، نه زنداني شدن  يار 

سختي روزگار، نه دراز بودن راه ، نه 
تنهائي ، نه نيش زبان مغرضان، هيچيك 
قادر نشدند تو را از ادامه راهي كه در 
پيش گرفته و بدان باور داشتي ، 

 . بازدارند 
زادي بود و استقالل، آ     هدف 

 پرچم  ،پس استوار. زادي براي همه آ
. بارزه را همچنان بدوش كشيدي م

 اين اميد رسيدن به ،اين استواري
هدف  و اين بي ترديدي، در 

، بگاه  فرياد مي كشند ،شعرهايت
و چشمان را در خود خيره مي شنيدن، 

 :، بگاه خواندنكنند
 تا كه خورشيد به ما مي تابد ، 

 تش برپاست آتا كه 
 . رهرو اين راهيم 

 روزي خواهم رسيد 
 واهيم رسيد روزي خ

 ئيم آروزي مي 
 يد آكسي مي 

 در من چه وعده ها است 
يك روز بي گمان ذره ذره گرمي 

 خاموش وار ما
 سر ميزند زجائي و خورشيد مي شود 

 لب ها پرغزل ، دستان پر عمل،
 سر زنده و ستيزه گر و مست و بي قرار

     از خالل شعرهايت، عطر عشق به 
چه عطر . داريوش، استشمام مي شود 

 چه دل انگيز ،گين، چه خوش ريحانآ
. ، چه روح بخش ، چه شامه نواز است

رش و آعشق به فرزندانت ، پرستو و 
تش مهر بي كران مادري ، در آ

سياست تو را .  شعله ور است ،شعرهايت
ي ن نداشت فرزندان را به فراموشآبر 

سياست تو را از مسئوليت . سپاري 
سياست تو . خطير خانواده غافل نكرد

اگر . را از ابراز  مهر مادرانه  بازنداشت 
نها دهي، آغنائي مادي نداري كه به 

درس اميد را، شادي را، سر بلندي را ، 
كوشيدن  براي رسيدن به هدف را ، 
ايران دوستي را ، سراپا عشق شدن را ، 

نها آداري را، به مداومت در پاي
موختي و ميراث تو عشق به انسان و آ

خطاب به فرزندان خود . ايران شد 
 :مي سرائي 

 دلهاتان پر اميد ، لبهاتان پرخنده 
 .سربلندي همه ارزاني تان باد 
 ما در اين راه بسي كوشيديم 

 راه را گز ، سراپا عشق،تن رها كرده
 كرديم

 نيز تا در رگ هامان خون ما جاريست 
 .باز در اين راهيم 

 ما صبور و عاشق بي كه در مخفي گاه
دل هامان گاه سوسوي حرص رهي 

 باز كند 
تا كه خورشيد به ما مي تابد، تا كه 

 تش برپاست،آ
 .رهرو اين راهيم 

      در سياه ترين دوران ، وقتي 
سمان ايران آكابوس مرگ برفراز 

ن را تير و تار مي آپراكنده است و 
دم  بستن ياران راه عشق، از از « سازد، 

جدائي دلها، از لبهاي خاموش ، از پي 
راهي به دلها ، از غريبي در ديار خود 

از مصلوب شدن .  ئي آ، به فغان مي »
مي گريي و از پيروان قدرت و فرصت 

نها كه در كمين نشسته اند و آطلبان ، 
 : باد سنج ها را به دست دارند
 سوي مي  تا ببينند كه باد به كدامين

 وزد ،
تا بادبان قايق خويش را بدان سو 

 بگشايند
 باد و قايق سالمت و ارزاني شما باد 

 .ما راه را با ستاره ميزان مي كنيم 
     فقدان حقوق زنان، بي حرمتي به 

نها، آنان ،  خوار داشتن شئون انساني آ
شفته مي كند و به عصيان مي آتو را 
 :مي سرائي . كشاند 

 ن خيل بي سر و پايان ما زنها اي
در اين سرزمين سوخته ، در اين خانه 

 تار
كه جز كالغ و بوي گند روبهان ما را 

 نصيبي نيست
از كمترين هم كم تريم ، چه محلي از 

 اعراب داريم ؟
     قدر شناسي و وفاداري از و عشق به 
رهبر و معلم تو ، در مبارزه با استبداد و 

رت باز استعمار، وطن دوستي و   ايثا
ن ابر مرد تاريخ آمصدق، .  گفته اي 

، حرارت ايران كه تا ايران هست
به مردم ايران خورشيد وجودش 

گرمي حيات مي بخشد و تا ايران 
ن قلم زن چيره دست آهست ، خاطره 

 در  بر صفحه تاريخ ايران برجاست،
حافظه و خاطره تك تك فرزندان اين 
خاك و بوم حك شده و در خانه امن 

قصه اش بر . اشان جا گزيده است قلبه
سر هركوي و برزن، بر لبهاي خاموش، 

او تجسم فخر به ايراني . روان است 
 .بودن و غرور ايراني بودن است 

     قلمت عاشقانه بر برگ سپيد كاغذ ، 
شايد . يد و نقش مي زند آبه رقص مي 

قطره اشگي از گوشه چشمانت ، در 
ن مرد بزرگ كه بسان آحسرت فقدان 

تنه اي تنومند ، بگاه سختي، تكيه گاه 
تو بود، بر برگ كاغذ مي افتد و مي 

به او قول و مژده مي دهي كه . غلطد 
 :اند مبارزاتش بي ثمر نمي م
 كه دانه به ثمر مي رسد 
 .كه گل شكوفا مي شود 

  سال پس از فاجعه8
 

 ساله به 8اگر امروز با بررسي اين روند 
اين نتيجه تلخ ميرسم كه تالشها و اميد 

اي گرفتار   دايره بستهدر حصارهايم 
 دوباره و با ،است  پس چرا ميگويم 

تمام وجود جان به سايش اين تكرار 
ي يميسپارم ؟ چرا به ياد مي آورم ؟ چرا

 نه در نتيجه عمل كه در ،و حقانيت
در صيقل .خود همين عمل تكرار است 

حافظه جمعي و در عصياني كه در 
يش تكرار اين درد دوباره و دوباره زا

 .مي يابد 
براي من تنها دست مايه اي كه 

. ملموس ميماند خود اين عصيان است 
سر باز زدن از پذيرش چهار چوبهاي 

ي قدرت و قرائت هاي حكومتي لتحمي
 . و مفهوم ها از واژها 

همين عصيان است كه درد را به 
 .سپارد تسالي دروغين زمان نمي

ي بر اين درد نيست زيرا ي تسال،زمان
 ذات خويش فاصله اي ميان ما و كه به

تنها دگرگوني . فاجعه ايجاد نميكند 
تنها .ميتواند آغاز ايجاد اين فاصله باشد 

آن هنگام ميتوان گفت كه در راستاي 
م كه چهار يالتيام گام بر مي دار

كم و شرايط فكري و عملي اچوبهاي ح
 و.باشد تغييرپديد اورنده جنايت رو به 

 
 

      اما جايش بسي خاليست و نبودش 
 :ور آسخت تلخ و درد

 
ستانت آاي پدر ، اي هميشه پار ، سر بر 

 مي سايم
مزارت را اي يگانه، چه عاشقانه مي 

 . بوسم
اي شيرين ترين خاطره ، هركجا در 

 اين رهگذر پرواز مي كنم 
ب و  دستهاي پرستاره مي با فانوس مهتا

 يم آ
 شاخه ها جوانه دارند ، نگاه كن 

  اي هميشه پدر، ،پدر
مدن آبشارت شادي ، طلسم طالئي بر

 فتاب را، نگاه كنآ
با چراغي در دست ، من به دنبال تو 

 .مي گردم
بي تو بودن ، تلخ است، بي تو راه 

 . تاريك است
 بي تو شب بي پايان و سحر ناپيدا است

 ي انديشم ،به تو م
 . از اندوه است ، پر دلم از زيستن بي تو

 كاش مي ماندي تا بهار دگر 
 با رايت سرخ، شعله سر ،و تا شقايق ها

 . مي كردند 
 .كاش مي ماندي تا بهار دگر

كاش .  زاد باد آ    يادت شاد و روحت 
 مي ماندي تا بهار دگر 

 
از بذل توجه و صبر و حوصله شما 

 .متشكرم
 
 
 
 
 
 

تا آن هنگام ما حتي ذره اي از فاجعه 
 .دور نشده ايم 

تا ان هنگام راه هر چقدر كه طوالني ، 
هر چقدر كه مسدود ، تنها تعهدي كه 
ميتواند ما رااز همسويي باسير بي 

مدستي پنهان با تفاوتي و در پي آن ه
حركت قدرت جنايتگر دور بدارد 

 .تكرار بيان فاجعه است 
 :به سروده منيره طه

 من بار تو را به هيچ كس نسپارم
 اين داغ گران را به زمين نگذارم

 افتاده ام اگر دوباره بر ميخيزم
 افتاد اگر دوباره بر ميدارم

در خانه مان آنجا كه قتلگاه پدر و 
را كه باز مي مادرم است در ورودي 

كنم  در انتهاي راهرو، كنار راه پله، 
تصوير بزرگي از پدرم چشم به من 

اين تصوير را دوستي در . ميدوزد 
اين . گريه شب قتل او كشيده است  

تصوير را كساني به دوش كشيدند آن 
روزي كه تابوتهايشان روي هزاران  

آن . دست تا ميدان بهارستان رفت 
درختي در روز اين تصوير كنار 

گورستان شاهد به خاك سپاري آن دو 
شد و از آن روز به ديوار اين خانه 

در اين . تكيه داده و نظاره ميكند 
هشت سال اين تصوير، همدم تنهايي 

 .من در اين خانه بوده است 
در مقابلش  كه مانند پدرم از من بلند 
تر است ايستاده ام و به تمنا از او 

 از حضور پدر خواسته ام كه لحظه اي
از درون تصوير .را به من ارزاني كند 

آن نگاه هزار توي تو را اي پدر ميبينم 
كه هر بار به گونه اي سبك و سنگين 

گاه پرده شوخ طبعي ات به . ميكني 
چشمهايش كشيده و انگار به چرخ 
روزگار طعنه ميزني ، گاه سختگير 
ميشوي و گاهي انگار سايه رضايتي بر 

يند كه چه لحظه هاي چشمهايت مينش
 .عزيزي است 

پائيز امسال اما هرچه ساعت ها به اين 
تصوير چشم دوختم نگاهت را باز نيافتم 
و مادرم  او كه همواره واسطه اي بود 
ميان سختگيري هاي تو و توان ها و نا 
تواني هاي ما انگار بكلي كوچ كرده 

بر بال خيالهايش ، آرزوهايش . است 
وشعر ها كوچ كرده به سرزمين قصه ها

آيا .  ديگر دستم به او نميرسد . است 
روزي باز ميگردي ؟ درآن روز كه 
هميشه به آن باور داشتي ، كه شعرش 

آن روز . مي سرودي ، فريادش ميزدي 
 روز آبادي ايران كه –بزرگ آزادي 

آيا آن . در حضور تو دست يافتني بود 
روز تو دست يافتني مي شوي؟ در 

نوري بر من مي تابي ؟ يا با تلولوء گرم 
دست نسيمي بر من نوازش كني؟ آيا 
در فرياد شادي مردمان دوباره مي 
شنومت؟ آيا آن روز رحمت وجودت 
را به ما مي باري؟  آن روز باز ميگردي 

و تا آن روز شايد ما را . به يقين ميدانم 
پس تا آن . شايسته وجود تو نيست 

 .هنگام دردت عزيز ميدارم 
 ر تو را به هيچكس نسپارم من با

 اين داغ گران را به زمين نگذارم 
 افتاد اگر دوباره بر مي خيزم 
    افتاد اگر دوباره بر ميدارم

حركت تند دود از دود =هردود )1(
       كش

 

روانشناسي جنايات 
 سياسي

 
 "كشتن و كشتن و باز هم كشتن"با 

و عمر .  ميشوند"قدرت مطلقه"صاحب 
نظام پر از جنايت و فساد و خيانتشان 

 .ابدي خواهد شد
ن، من  دو نقل قول، از دو حال در پايا

جانيتكار بزرگ سياسي را براي شما 
خواهم آورد تا بزديك بودن نظرياتم 

اين دو قول : به واقعيت را ثابت كنم
يكي از هيتلر است و ديگري از علي 
اكبر هاشمي رفسنجاني، يعني كسي كه 

 خويش "رياست جمهوري"در دوران 
دولت ايران را تبديل به يك دولت 

 . ي كردتروريست
، "هرمن راوشنينگ"هيتلر در گفتگو با 

در بارهء جنايت سياسي اينطور 
 :ميگويد

 من با بكار بردن غيرمترقبهء همه "
ابزار و امكاناتم، ترس و وحشت را 

امر مهم زدن ضربهء . گسترش مي دهم
ناگهاني به قصد ايجاد ترسي مرگ آور 

چرا بايد من عليه . و وحشتناك است
خودم، رفتار ديگري مخالفين سياسي 

داشته باشم؟ اين عمليات باصطالح 
زشت و غير اخالقي، براي من كار صد 

عليه ) مجازات(ها هزار عمل تك تك 
مخالفين و شورشيان و ناراضيان را 

منظور جنايت (بعد از آن . ميكند
هر كس اين ترس ) مترجم:سياسي

مرگ آور را تجربه كند، پيش خود 
يه ما دست فكر خواهد كرد كه اگر عل

به عملي زند، چه عواقب وحشتناكي 
 ".در انتظار او نشسته است

Hermann Rauschning, 
Gespräche mit Hitler, Wien –
Zürich -New York, o. J   
unveränderter Neudruck von 
1940, s.82 

 
علي اكبر هاشمي رفسنجاني در سال 

 بهنگام سخنراني در نماز جمعه 1360
گروه گروه از مخالفين در مورد اعدام 

 ) نقل به مضمون: (اينگونه گفت
اگر ما در همان ابتداي انقالب چند "

را ) منظور مخالفين( نفر از اينها صد
دستگير و اعدام كرده بوديم، امروز 
مجبور نبوديم هزار نفر آنها را اعدام 

و اگر امروز هزار نفر آنها را . كنيم
اعدام كنيم، چند سال ديگر مجبور 

ستيم، ده هزار نفر آنها را اعدام ني
 ".كنيم

استدالل هر دو جنايتكار، هيتلر و 
جنايت سياسي . رفسنجاني، يكي است

.  مي آورد"ترس مرگ"نزد مخالفين 
و ترس مرگ تنها ضامن بقاي رژيمهاي 

 . جنايتكار ما است
و اگر ما، يعني گيرندگان پيام جنايات 

، به اين رژيم "واليت مطلقه"رژيم 
تكار نه گفتيم، واضحتر بگويم، از او  جناي

نترسيديم و يك ديگر را نيز نترسانديم، 
اين نظام جنايتكار خيلي سريع ساقط 

 . خواهد شد
 .باميد آنروز

  از حوصله شما كمال تشكر را دارم
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