
  

 

نآبي كفايتي بيش از حد اين حكومت خامنه اي را بر. ن خامنه اي شده استحكومت احمدي نژاد وبال گرد:انقالب اسالمي
  در مديريتدو و چند دستگياما  .  نمايندگان خود در سازمانهاي حساس ، اداره امور را در دست بگيرد داشته است كه توسط 

در فصل اول  . شتر و فلج و فساد را افزون تر كرده است، هرج و مرج  اداري را بيكه جانشين يكدست شدن مديريت گشته است
ت و حكوم( گيجي روز افزون رژيم ، وبال گردن خامنه اي شدن دولت ، مجموعه اي از اطالع ها و خبر ها را مي خوانيد گوياي 

   .)  مجلس و دستگاه قضائي 
ي را مسئول اوضاع  كه خامنه ا،جدائي و تقابل روحانيان با رژيم:  دارد ييمدهاآن خامنه اي شدن دولت، پي     اما  وبال گرد

  . ر برابر يكديگر  تضعيف احمدي نژاد  و صف بنديها دكنوني مي دانند ، همچنين
  .نستآتالشي رژيم از درون و وضعيتي است  كه در     فصل دوم را به نظرها و اطالعاتي اختصاص مي دهيم  گوياي 

بنا بر اين اطالعات و خبرها ، انزواي ايران در سطح منطقه .     در فصل سوم خبرهاي گوياي روابط ايران و امريكا را مي يابيد 
  . تشديد مي شود

  .از نظر خوانندگان مي گذرانيم.  در فصل چهارم گزارشها و داده هايي در باره وضعيت اسفبار اقتصادي را    
  را مي خوانيد86در فصل پنجم نوشته گلزار در باره  بودجه 

ركوبها      در فصل ششم گزارشي خبري از ايران  را  نقل مي كنيم كه بر فصلهاي پيشين پرتو مي افكند و ما را از تشديد س
  . گاه مي كند  و از اين نظر ربط مستقيم پيدا مي كند به فصل هفتم  آ

    در فصل هفتم ، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را به اطالع خوانندگان خود مي رسانيم 
  
  

  :خامنه اي را نيازمند خالي بندها كرده است ،  خالي شدن از درون و انزوا 
  

  عاتي از درون ايراناطاللترناتيو دموكرات آترس از *
  
  : اين رژيم رفتني است . رژيم پوشالي شده است :   سقوط ◄

  .  بسادگي قابل انجام است ژيم  باشند سرنگون كردن ر57 اگر جوانان بهمن - 1
 اگر راديو تلويزيون تصرف شود و منتظري براي جوانان بسيجي صحبت كند، دست اندر كاران خود فرار را بر قرار - 2

  . ميدهند ترجيح
 3در صفحه

 
 
 
 
 
 
N   انقالب اسالمي :

  وبال گردن
   1ص : را نيازمند خالي بندها كرده است خامنه اي، خالي شدن از درون و انزوا◄
   احضار احمدي نژاد به مجلس -نها كه كشور را به خطر انداخته اند ؟  آ◄
   4ص: ...و! تش بازي نكنيد آ با – انشعاب –
  چرا بحران نتوانست طوالني:  انگليسي 15زاد سازي آ از دستگيري تا ◄

   5ص: ...و ؟ و بزرگ شود 

  ماده گفتگويآيا حكومت امريكا  آ-نه مي وزد؟ رامش بر خاورمياآ نسيم ◄
   7ص مستقيم با رژيم مي شود ؟ 

   اقتصاد ايران در حال تالشي است–امريكا اقتصاد ايران را خفه مي كند ◄
   9ص:... نقدينگي و تورم از مهار خارج مي شوند و– 

   10ص   : 86سال تورم انفجاري با بودجه : گلزار  ◄
  11ص :  از خبرهاي گوياي وضعيت اي شامل مجموعهگزارش خبري از ايران ◄
   قربانيان تجاوز  ،  معلمان و دانشجويان و روزنامه نگاران و زنان◄

   12ص :به حقوق انسان

 
  

  ابوالحسن بني صدر
   3 –ميزان عدالت در قلمرو اقتصاد 

  

  رابطه مستقيم انسان با واقعيتها
  
  
 فعاليتهاي ششگانه انسان ميسر مي شوند هرگاه انسان بتواند با واقعيت ها – 8

كه اگر انسانها نتوانند با يكديگر و  با واقعيتهائي . رابطه مستقيم بر قرار كند 
نها را تشكيل مي دهند ، رابطه مستقيم برقرار كنند، بدان معناست آمحيط زيست 

اما تنها عاملي كه . زادي بمعناي بي كران الاكره را از دست داده اند آكه 
يعني از ( رابطه  انسانها را با واقعيت ها قطع مي كند، يا محدود و يا غير مستقيم 

  . است ) ر زو( =  ، قدرت ميگرداند) راه قدرت 
       اما واقعيتها كدامها هستند ؟

  انسانها  در جامعه اي كه محيط اجتماعي زندگيشان را تشكيل مي دهد و، – 1
  و . ن، با يكديگر و با طبيعت رابطه بر قرار مي كنند آدر 

  و  .  طبيعت محل فعاليتهاي انسان ها – 2
يگري كه اين منظومه   طبيعت بزرگ ،يعني منظومه شمسي و منظومه هاي د– 3
  .نها در رابطه است آبا 
  .  جامعه ملتها – 4 

هستي هوشمند، خدا ، . يا  جز اين ها  واقعيتهاي ديگري نيستند ؟  چرا        آ
در مورد خدا ،كلمه واقعيت را .  غاز و پايانش ناپيدا ست آواقعيتي است كه 

ع فعاليتها  را در پي مي بكار بردم زيرا پذيرفتن و نپذيرفتن او، يكي از دو نو
  . ورند آرابطه مستقيم داشتن يا نداشتن با او ، دو نوع فعاليتها را ببار مي .  ورد آ

     بنا بر اين، از دروغهاي بزرگ كه بسا نسلها را فريفته و خواهد فريفت ، يكي 
نكه نوع آحال .  اينست كه گويا  رابطه با خدا ، اثري بر فعاليت اقتصادي ندارد 

اين رابطه  يا نيروي محركه ،رشد را مي سازد و يا نيرو را به زور ويرانگر بدل 
چرا كه نوع رابطه با واقعيتهاي ديگر را اين ) .  ديناميك تخريب ( مي كند 

 كه رابطه قوا -چرا كه از رهگذر رابطه مستقيم با خدا  .  رابطه معين مي كند 
با واقعيتهاي ديگر رابطه مستقيم برقرار   انسانها  مي توانند با يكديگر و -نيست 
  ) . زادي آديناميك توحيد و (كنند 

      بدين قرار، فريب، بزرگ است و بزرگي فعاليتهاي ويرانگر ، هنوز  ترجمان 
براي اين كه  بيان را شفاف و زبان را زبان تجربه كنيم، . بزرگي فريب نيست 

  :گوئيم 
در . بطه با واقعيتها ، رابطه با ضد ها مي شود  اگر اصل را بر تضاد بگذاريم ، را●

محدوده رابطه با ضد ها ، محيط زندگي هر فرد ، زنداني مي شود كه تضادها 
  .مي سازند 

  2 در صفحه.
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 تحقيق در ايران پيرامون
 

ن راآگروگانگيري، خيانتي كه خميني   
4 –خواند » انقالب دوم  «   

  
  در ايران سفارت نياز به تسخير *
  

در مورد تسخير سفارت امريكا تا به حال مطالب بسياري نگاشته شده     
ما را بر نگيري، در باره گروگا ابوالحسن بني صدر مطالعه گترده است اما 

  : از بعدهاي ديگري بنگريم  با اين موضوع در حد توان ، ن داشت آ
ن عمليات ويرانگر تا به حال حدود بيش از بيست و هفت آنكه از آ      با 

 كمتر در داخل،  . باقي است ن ويرانگري هنوز آ تاثير ، سال مي گذرد 
 را افشا كند و به كسي تالش گسترده اي نموده است تا اين خيانت بزرگ

 چه گاهي ملت ايران برساند تا مردم بدانند كه اين عمليات تحت آ
  . ي انجام گرفتند پوشش

 اجراي طرح گروگانگيري  كساني كه در ،با توجه به گذشت زمان    
  :دست داشته اند به چند دسته تقسيم شده اند  

بكنند  و برخي از دانشجويان طلب بخشش كرده اند يا مي خواهند    -
 .  عذر خواهي كنند گروگانگيري حتي تصميم دارند از كارتر بابت 

 گردانندگان جالب اينجاست كه اين عده كه مي توان گفت تقريبا از 
مي هرگز مردم ايران را به حساب ني، اين حركت  نابودگر بوده اند 

  مي خواهند از مردم ايران بابت اين خيانتي كه در نمي گويند  و ندورآ
 ابراهيم ن جمله است آ از .نان و كشور كرده اند عذر خواهي كنند آحق

  .اصغرزاده
 دچار ، اين خيانت، ازبا وجودي كه مردم ايران بيشتر از هر كس ديگر     
زيانهاي . كسي نمي خواهد از اين مردم پوزش بخواهد سيب شده اند آ

زيانهائي را مي  در اين جا، . گروگانگيري را پيش از اين بر شمرده ايم 
  :زادي و تجربه مردم ساالري وارد شده اند آوريم كه به استقالل و آ
فريب دانشجويان :  مهندس مهدي بازرگان  برضد حكومتكودتا  - 1

 تحت تاثير تبليغات برخي از روحانيون و امريكايي ها كه از خورده 
و رسم راه  مهندس بازرگان كه به نوعي خود را وفادار به حكومت وجود 

، قرار گرفتند و ناشيانه كاري را كردند كه  دكتر محمد مصدق مي دانست
 . ن بودندآبه دنبال گردانندگان اصلي طرح و اجراي گروگانگيري، 

  .ن كشور آيعني خميني و دار و دسته او وامريكاييان و سران بحران ساز 
  13در صفحه
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 اگر بنا را بر توحيد بگذاريم ، رابطه  ●
با واقعيتها ،  سازگاري جستن و و 
سازگار شدن و سازگاركردن مي شود 
و محيط زندگي هر فرد فراخناي 
توحيد و نظام اجتماعي بطور كامل باز 
و از راهگذر رشد، تحول پذير مي 

  .شود 
ي انسان ها در     چند و چون فعاليتها

اين دو محيط اجتماعي ، چند و چون 
)  بر اصل  تضاد ( فعاليت هاي ويرانگر 

بر ( و يا چند و چون فعاليتهاي سازنده 
  . مي شوند) اصل توحيد 

  تنها -بدين قرار ، راست راه رشد      
وقتي انسان به حق عمل مي كند ، اين 
راست راه را بر مي گزيند زيرا خط يا 

  راهي كه انسانها  - دالت استميزان ع
ن مي شوند با خدا، و به آچون در 

ن، با واقعيتها رابطه مستقيم برقرار آيمن 
مي كنند و بنا بر اين، نيروهاي محركه 
را در رشد بكار مي اندازند،  اين راه 

  . است 
 –    و نيز، اگر زمان و مكان اجتماعي 

طبيعي  را  محدود بدانيم،  
در فعاليتهاي خود،  از ، استعدادهاي ما 

و اگر .  اين  حكم پيروي خواهند كرد 
اين زمان و مكان را نامحدود بدانيم،  
استعدادهاي ما فعاليتها را با زمان و 
.  مكان نامحدود سازگار خواهند كرد 

چند و چون هاي اين دو نوع فعاليتها 
زيرا . را نمي توان متفاوت خواند 

ه توضيح اين ك. متضاد هستند 
فعاليتهايي كه در تابعيت از زمان و 
مكان محدود انجام مي گيرند،  غير 

زاد و قدرت فرموده ، بنا بر اين ، آ
نكه  آحال .  ويرانگر مي شوند 

فعاليتهاي بر وفق زمان و مكان 
زاد از محدود كننده ها ، آنامحدود ،  

پس، .  بنا بر اين ، سازنده مي شوند 
دمي  آ، عدالت  ميزاني است كه بدان

را از  باز و بسته بودن زمان و مكان 
. گاه مي كند آانديشه و عمل او ، 

اقتضاي عمل به عدالت اينست كه 
زمان و مكان هر فعاليت نامحدود فرض 

  .شود
.      اينك تجربه را پيشنهاد مي كنم 

ن رو پيشنهاد مي كنم آاين تجربه را از 
كه فعاليت اقتصادي اول انسان، تنظيم 

 با واقعيتها  به ترتيبي است كه رابطه
زاد آاستعدادهاي او در فعاليت خود، 

باشند و اين فعاليتها با يكديگر همĤهنگ 
  : باشند 

 استعداد  تعقل و خلق انديشه نياز به ●
زيرا . نامحدود شمردن هستي دارد 

عقل از رهگذر اينهماني جستن با 
زاد مي شود آهستي هوشمند است كه 

نه تنها . شه را خلق كند و مي تواند اندي
لحظه انديشيدن ، لحظه ايست كه  در 

ن، عقل از  زمان و مكان محدود رها آ
است، بلكه  هر گاه عقل كسي بخواهد 
خود را به زمان و مكان محدود پايبند 
كند،  توان تعقل را از دست داده و 
خويشتن را از خلق انديشه ناتوان 

ن بنا بر اين، محدود كرد.  كرده است 
 اين مرغ تيز ،زمان و مكان،  عقل 

پرواز را  از افقي محروم مي كند كه 
اين محروميت . بي كران هستي است

سرانجام  از پرواز ناتوان و نازايش مي 
  .  سازد 

زمايش را كرده آ     بسا اگر انسانها اين 
بودند ، چرخ زندگيشان بر راست راه 

  . رشد، شتاب مي گرفت 
به گر بپذيرد كه نه      باري، اگر تجر

تنها بگاه انديشيدن و خلق انديشه ، 
دمي با هستي اينهماني مي جويد ، آ

بلكه فعاليت طبيعي  استعداد او ايجاب 
زيرا  . مي كند هستي را بي پايان بداند 

در اين فراخناي بي كران است كه 
. زاد مي شوند آاستعدادهاي انسانها  

ابع در اقتصاد ، توليد محور و توليد ت
نيازهاي انسان در جريان رشد مي شود 

ن، اين آبدين سان، حالتي را كه، در .  
زاد مي يابد را حالت آاستعداد  فعاليت 

زاد و اين حالت را ميزان عدالت مي آ
  . خوانيم

 به اعتبارهاي ،موختنآ استعداد علم ●
نست كه رشد آگوناگون ، نيازمند 

ن جمله آاز . علمي را نامحدود بداند 
ند اين سه اعتبار كه از نظر فعاليتهاي ا

  :انسان مهمند 
 اگر بنا را بر محدود بودن رشد –يك 

علم بگذاريم ، همواره همان خطر 
وجود دارد كه در طول تاريخ وجود 
داشت و در قرن بيستم جمعيتي عظيم 
را بكام مرگ برد و ويراني هاي بزرگ 

  : ورد آببار 
علم اليقين يكي است و اين يكي 

انست كه من يا ما بدان دست يافته هم
ايسمهاي قرن ما و بنيادگرائي ها  ( .ايم
  ) ها ) انتگريسم ( » پاك ديني « و 

 علم محدود است و من يا ما به –دو 
در . ن رسيده ام يا رسيده ايمآخر آ

تاريخ، ملتهايي بوده اند كه اين حكم 
را صادر و بدان دلشاد شدند،  اما از 

چون رشد نكرده اند، . رشد مانده اند 
در بيراهه ويرانگري افتاده اند و بسا تا 

يا جامعه هاي آ. نابودي  رفته اند 
مسلمان ، از جمله به خاطر جبر اين 
حكم ،از رشد نماندند و همچنان در 

  بيراهه ويرانگري نماندند ؟
نكه عقل بر روي علم باز آ براي –سه 

باشد و سانسور در كار نيايد ، اصل 
ي الزم است كه هيچ حدي راهنمائ

ايجاد نكند و عقل را گرفتار محدوده 
اطالع ها، داده ها ، . اي نگرداند 

انديشه ها ، بدون مانع و بي كم و 
. كاست، به انديشه راه پيدا كنند 

چنانكه عقل از جبر منطبق كردن 
  واقعيت با دلبخواه قدرت رها باشد و 

واقعيت را چنانكه هست ببيند و بشناسد 
صلي كه عقل را از هر حد و مرزي ا. 

رها مي كند و هستي بيكران  را فضاي 
زاد  آاو مي گرداند، از بندگي قدرت 

مي ماند و جامعه اي با عقل جمعي 
زاد، رابطه مستقيم با اقتصاد برقرار مي آ

كند و در اين رابطه، اقتصاد در خدمت 
موزانه عدمي اين اصل . انسان است
   .راهنما است

 قرار، هم رشد انسان و هم      بدين
پرهيز از اسطوره كردن ( زادي او آ

، اقتضا مي ) ن آعلم و چماق كردن 
دمي رشد علمي را پايان ناپذير آكند 

  . بشمارد 
     اگر تجربه را پي بگيريم، متوجه مي 
شويم حالت يادگيري، حالت احاطه 

. محدود، توسط نا محدود است 
ه توضيح اين كه ، هرچند به حافظ

سپردن، علم جستن نيست ، اما براي 
 ، خوب و زود، اين كه ما موضوعي را

ن آنيم كه آ، نيازمند به حافظه بسپاريم 
ن را  آيعني . احاطه را پيدا كنيم

 هر كس فراوان –اين تجربه .  بفهميم 
  انسانها را به اين -انجامش داده است 

صرافت نينداخته است كه كودكان و 
موزند ، آني كه مي نوجوانان و جوانا

مي بايد ابتكار عمل داشته باشند ، 
تجربه گر بشوند  تا اين معرفت نخستين 
را بيابند كه رابطه اشان با دانش ، رابطه 

با احاطه ) جوياي علم ( احاطه يابنده 
حال .  است) موضوع علم ( شونده 

نكه والدين و سپس معلمان ،دانشجو آ
ز علم را ظرفي تلقي مي كنند كه بايد ا

پر كرد يا مصرف كننده اي مي انگارند 
اين جانب ، . كه بايد علم مصرف كند 

ن روز كه به اين غلط پي بردم و آتا  
رابطه خود با علمي كه بايد جست را 
تغيير دادم، زمان و كارمايه هاي 

در ايران . بسياري را تباه كرده بودم 
موزان و آما، همچنان، دانش 
موزش و آم دانشجويان گرفتار نظا

پرورشي هستند كه حاضر نيست به 
موز و دانشجو ميدان ابتكار آدانش 
موز و آدر نتيجه  ، دانش . بدهد 

دانشجو در استعدادهايش بجاي عقل 
. ،حافظه را بيش از اندازه بكار مي برد 

اما  به حافظه سپردن ، نيازمند احاطه 
پيدا كردن بر موضوعي است كه به 

از اين زمان .  حافظه مي سپاريم 
مانده، موضوع هاي بخاطر سپرده 
شده، بستگي به ميزان فهميده شدنش 

فرداي امتحان يا در زماني كم و . دارد 
  .بيش ديرتر،  فراموش مي شود 

نها آ   در كشورهائي كه نظام اجتماعي 
مر و آباز نيست و رابطه ها، رابطه هاي 

موزش و آامربر است، بابت روش 
هاي بس سنگين  پرورش غلط، هزينه 

را تحمل مي كنند و زماني را از دست 
  . مي دهند كه طول عمر نسلها  است 

  از اين تجربه نيز به اين نتيجه مي 
ن، آرسيم  كه  وضعيت، وضعيتي كه در 

موختن و بيشتر از آاستعداد علم و فن 
ن، جستن و يافتن دانش و فن جديد ،  آ

خود جوش و طبيعي ، انجام مي گيرد 
  .  

    بدين قرار، ميزان عدالت ، 
زادي استعدادهاي آخودجوشي و 

 .  انسان در فعاليتهاي خويش است
قلمرو اقتصاد، ديگر عرصه قدرت 

ن، انسان آسرمايه نيست كه در 
زادي در انواع آخودجوشي و 

  . كارهاي خود را باز يابد 
  تأنس را انسان شدن و انسان فرهنگ ●

ر فطرت، انسان بنا ب.  ساز معنا كرده اند 
انس مي گيرد و محبت و دوستي و 

اما . صلح را حقوق خويش مي شمارد 
عشق نيز، از جمله فعاليتهائي است كه 
بمحض حد يافتن و تعين پذيرفتن،  و 
ديگري را بخاطر خود خواستن ، از 

براي مثال، اگر . خود بيگانه مي شود 
كسي به ديگري گفت  با او دوست 

انست بخاطر است اما در دل مي د
مقصود معيني اظهار دوستي كرده است 
و با رسيدن به مقصود، به دوستي پايان 

  . مي بخشد ، فريبكار است 
نكه بتواند با آ    بدين قرار، انسان براي 

ديگري انس بگيرد، نخست مي بايد 
،  بعنوان انسان،برخود و ديگري 

به قول سعدي، بداند . معرفت بجويد 
حتي براي . » وهرند از يك گ« انسانها 

اين كه از رهگذر رشد هويت بجويد، 
« بر او است  كه پاسخي براي پرسش 

هرگاه .   داشته باشد» انسان كيست ؟ 
پاسخ او به پرسش اين باشد كه انسان 
حقوقمند ، صاحب استعدادهاي پرشمار 
، بنا بر اين چند بعدي ،  از جمله 

استعداد انس گرفتن دارد ، و فرهنگ 
ست، اگر راه رشد در پيش گيرد، ساز ا

به خود هويت سازندگي مي بخشد و 
اگر  بيراهه قدرت سازي و ويرانگري 
در پيش گرفت، هويت ويرانگري مي 
جويد،  و رابطه ها با يكديگر را، رابطه 
قوا مي كند و به فرمان قدرت 

ورد آستمگستر، اين مرزها را پديد مي 
 :  

 قومي ،      مرز نژادي ،  مرز ملي ، مرز
مرز جنسي ، مرز طبقاتي ، مرز قشري ، 

، مرز خانوادگي ، مرز مرز گروهي 
اصالت فرد و ( ديني و مرامي ، مرز فرد 

( و مرز اجتماعي ) ن بر اجتماع آتقدم 
اين مرزها را  ... و) تقدم اجتماع بر فرد 

به دست انسانها ، در ) زور ( = قدرت 
 . ورده ست آجريان ويرانگري ، بوجود 

نها كه خود را در اين مرزها محدود آ
مي كنند، نخستين قربانيان ويرانگري 

زيرا ناگزير هستند . خود مي شوند 
زادي خويش را از دست بدهند و آ

استعدادهاي خود را به بردگي قدرت 
عصر ما ، عصر قربانيان مرز . ورند آدر

اما واقعيتي . سازيها و مرزبنديها است 
ن غافلند ، اينست آكه جمهور انسانها از 

كه حتي بندگان قدرت نيز ، ناگزير 
« ، » نژاد برتر « هستند تصوري از 

» جامعه بي طبقه « ،  » مسلمان مكتبي 
داشته باشند تا بتوانند ...  و 

ور و آقدرتمداري و خشونت مرگ 
  . ويران ساز را توجيه كنند 

گاهي از اين غفلت، به ما مي      آ
نسانهائي كه موزد كه توجه دادن اآ

خود را در اين مرزها زنداني كرده 
زادي كه از دست مي دهند و آاند، به 

استعدادهايي كه تخريب مي كنند و 
محيط اجتماعي كه بسته يا نيمه باز نگاه 
مي دارند، نيروهاي محركه اي كه 
تخريب مي كنند و محيط زيستي كه 

ايجاد نظام با  اما،... لوده مي كنند وآ
ي از اين مرزبندي ها، باز اجتماعي خال
 ممكن ميشود و اين خودو تحول پذير

 به عدالت اجتماعي تحقق بخشيدن 
  . است

     باري، حالت انس، محبت، دوستي و 
صلح اجتماعي ، حالت رهائي از  

زادي آ، باز جستن توحيد  و تضادها
زادي آفعاليت اقتصادي در اين . است 

،  فعاليت انسان در خدمت قدرت 
يه نيست و انسان موجودي كه در سرما

و مصرف كننده ) نيروي كار ( شئي 
زاد مي آ. ناچيز شده است ، نمي ماند 

شود و اختيار خود را  از نو به دست 
  . ورد آمي 

     استعداد انس و عشق ورزي انسان 
  :به ما مي گويد 

 برنامه رشد اقتصادي كه بر كاهش 
و روابط قوا و از ميان برداشتن تضادها 

افزايش رابطه هاي خالي از زور و پر 
از انس و دوستي ، همراه نباشند، 

  . درغهاي بزرگ هستند 
 فعاليتهاي ششگانه انسانها ، در ●

محيطهاي اجتماعي و طبيعي كه مي 
سازند، و در بطن رابطه با هستي ، 

ورده آفر( فرهنگ و نيز ضد فرهنگ 
هر جامعه را پديد مي )  هاي قدرت 

ن فرهنگهاي در رشد يا در اي. ورند آ
 بدان ها، هر جامعه هويت ،انحطاط كه

اين . پيدا مي كند، مشتركات دارند 
اشتراكات را فرهنگ جهاني مي 

اگر رابطه با هستي نبود، .  خوانيم 
 ،نها كهآفرهنگها نيز نبودند ، مشتركات 

در واقع ، مشترك اول و پايه ، همان 
 رابطه  با هستي است ، هم نبودند و
  .  فرهنگ جهاني نيز وجود نمي داشت

     اما در اين جا، مقصود از فعاليت 
»  هنر و ادبيات « فرهنگي كه به  

   : هم نيست هست وهم ، اصطالح   شده
      براي اين كه فعاليتي را هنر 
بخوانيم ، مي بايد فعاليتها، مرزهاي 
ممكن را درنورديده و در فراخناي 

بدين . باشد ناممكن ، انجام گرفته 
قرار، هر ابتكار، ابداع و خلقي كه 
مرزهائي را در مي نوردد كه عقل 

نها را آجمعي و عقلهاي افراد عبور از 
بنا بر .  ناممكن مي انگارد، هنر است 

اين تعريف، هنر نه تنها نياز به  رابطه 
اي با زمان و مكاني فراختر از  زمان و 
مكاني زندگي هاي فردي و اجتماعي 

نجا كه خود بيرون آد ، بلكه از دار
رفتن از اين دو محدوده است، بنفسه 

هنر و «از اين رو، .زاد كننده است آ
وقتي هنر نيستند، محدود » ادبيات

زاد آكننده اند و چون هنر مي شوند، 
  :كننده مي شوند 

زادي ذاتي آ هنر انسان ها را به ياد 
نها جرأت رها آخويش مي اندازد و به 

رهاي اجتماعي را مي شدن از جب
  . بخشد 

هنر و «       از لحاظ رشد كه در 
بنگريم، صاحب دو نقش »  ادبيات 

  : تعيين كننده شان مي يايبم 
 جريان انديشه هاي باز كننده –يك 

افق زماني و مكاني و بنا بر اين، باز 
شكار كردن آكردن افق ديد و  

  و . امكانهاي جديد 
دي ، در زاآ بسط دادن فراخناي –دو 

نتيجه ، رشد پذير كردن انسانها و جامعه 
  .نها آهاي 

) زور ( =      در جامعه اي كه قدرت 
غاز و آرابطه ها را تنظيم مي كند و 

» هنر و ادبيات « فرجام فعاليتها است ،  
ي  پيدا مي شود كه ستايش قدرت، 

دميان به آبيانگر ترسها و راهبر 
ر از سرشا. فعاليتهاي ويرانگر هستند 

خشونت و ضد ابتكار و ابداع و خلق ، 
در اين جامعه ها ابعاد .  هستند ،ضد هنر

ويرانگريها هستند كه رشد مي كنند و 
ضد فرهنگ است كه گسترش مي يابد 

 .  
ن استعداد كه  آ از استعدادها ، ●

موضوع فعاليتش ، اقتصاد است ، كارش 
ن را آتنظيم رابطه ايست كه مي توانيم 

اد و مستقيم انسان با زمان و زآرابطه ء 
مكان ، دقيق تر بخواهي، با  هستي 

به ترتيبي كه فراخناي نا .  بخوانيم 
محدود ، عرصه فعاليتهاي استعدادهاي 
انسان بگردد  و وضعيت انسان، وضعيت 

تنظيم رابطه با هستي .  زاد باشد آانسان 
،  ضابطه اي مي شود براي يك رشته 

  : تنظيم ها ميان
ن زندگي آن و طبيعتي كه در انسا-

  مي كند ،
ن زندگي آ انسان و جامعه اي كه در -

  مي كند ، 
منظومه (  انسان و طبيعت بزرگ -

  )شمسي و منظومه هاي ديگر 
عدالت را ميزان كردن در اقتصاد  

   . بدين انقالب  واقعيت پيدا مي كند
نكه الگوي آ     بدين قرار، براي 

  ني شود،  اقتصادي ديگري پيشنهاد كرد
  16در صفحه

 رابطه مستقيم انسان با واقعيتها
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لترناتيوي آ سانسور شديد در باره – 3 
. يد كه مطلوب مردم است آبعمل مي 

لترناتيو دموكرات آدر نتيجه ، جوانان 
و اين . را در صحنه حاضر نمي بينند 

امر يكي از مهمترين داليل برنخاستن 
  . موجهاي اعتراض است 

يم جلوگيري از انتشار افكار ژبراي ر ◄
در  زيرا . خيلي مهم استر بني صد

لترناتيو مطرح نزد آحال حاضر، تنها 
يك . لترناتيو دموكرات است آمردم ، 

. سوده بودآدوره بود كه خيال رژيم 
بازگشت ( زيرا مردم را از بدتر از خود 

مي )  مدن مجاهدين آپهلويها يا 
ن دوره سانسور انديشه آدر . ترساند 

را از زيرا مردم . بني صدر كامل بود 
. گاه مي كرد آلترناتيو ديگري آوجود 

ن آحاال سانسور تشديد شده است زيرا  
لترناتيو آو . دو دسته از اعتبار افتاده اند

. دموكرات روز به روز در قوت است 
 حاضرند دست به هر كاري حاكمان 

 ، اين انديشه انتشاربزنند تا مانع از 
حق افشاي ناجوانمردي هاي خود در 

گاه شدن مردم از وجود آو بني صدر 
 به همين .  شوندلترناتيو دموكرات آ

ثار بني آانتشار مانع تقال مي كنند دليل 
  با نهم اكتفا نمي كنند آبه . شوند صدر 

مخدوش در دروغ ساختن و پخش 
   .مي كوشندچهره او كردن 

قبل از عيد بود كه با ترتيب دادن      
مصاحبه هايي با امثال مهدوي كني و 

از بني  كردندسعي ... ناطق نوري و 
  » امام« فردي مخالف و ضد صدر

 مي شود گفت بيشتر مصاحبه .بسازند 
  .باره بني صدر بود ان در نآهاي 

اينگونه تبليغات براي سپاه و بسيج است 
زيرا مردم با . در مردم اثر مثبت دارد . 

: شنيدن اينگونه مصاحبه ها مي گويند
با . شناخته بود پس او اينها را خوب 

نكه در سپاه و بسيج فضا بسته است اما آ
نها را نيز بايد به اين آدر دراز مدت 

« فكر بياندازد چرا بني صدر مخالف 
   . و مالساالران بود » امام 

وري است كه  آ در خور ياددر اينجا    
بني كي از دوستان و ياران يروزي 

در اجتماعي شركت كند قرار شد صدر 
اه به نزد يكي از مسئولين  سر ر. 

مي خواهد : دانشجويي رفت و گفت 
بني صدر شركت  از ياران در جمعي 

از او دعوت مي كند با او همراه . كند 
 اگر من را :  او پاسخ مي دهد  .شود 

با لنين و استالين و بوش بگيرند من به 
راحتي مي توانم از زندان خارج شوم 

 داران  در جمعي از هواولي اگر من را 
   !، نهبني صدر بگيرند

  
درماندگي خامنه اي و توسل * 

  :به وحدت ملي 
  
اعالم سال وحدت ملي و انسجام  ◄

 موجب خامنه اياسالمي از سوي 
 مردم مي .خنده مردم شده است 

 بودن مسلمانگويندبين ملي بودن و 
 خامنه اي مگر چقدر فاصله است كه 

   مي كند ؟ تاكيد ن، آبر 
ت هاي مردمي بايد به در مورد حرك

ن ااين نكته اشاره كرد كه نظام و سر
ن با سركوب ها دارند كم كم آ

گروهها را به هم نزديك مي كنند 
سركوب دانشجويان و زنان و معلمان و 
كارگران موجب شده است كه 
حركتهايي از سوي برخي از 

يد آنمايندگان اين گروهها به وجود 
يت تا در حركات بعدي از يكديگر حما

ينده آنان شايد در آهمبستگي . كنند 

البته در . ورد آببار نتيجه خوبي را 
مورد معلمان بايد به اين نكته اشاره 

ها در چند سال گذشته و در نآكرد كه 
زمان خاتمي به خوبي عمل كردند اما 

 اصالح طلبان با «  برخي از خيانتهاي 
ايجاد گروه رهبري موازي براي 

 حركت عظيم نآ موجب شد ،معلمان
زيرا جنبش معلمان گرفتار . ادامه نيابد

ن آ چند سال و . شدچند دستگي 
اما امسال گويا . حركت به تاخير بيفتد 

  .حركت منسجم تر شده است 
  

خامنه اي و خالي بندهاي * 
دور و بر او رژيم را ورشكسته و 

ايران را در معرض  خطرها قرار 
  :داده است 

  
ز كروبي در جلسه اي كه ا◄

روحانيون وابسته به اعتماد ملي برگزار 
قاي آ اين :شده است گفته است 

خامنه اي فكر مي كند كه مستقيما از 
سوي ولي عصر دستور مي گيرد كه 
اينقدر تند روي مي كند او نمي داند 
كه اطالعاتي كه به او داده مي شود 
بيشتر خالي بندي است و مسئوليني كه 

ه مي شوند از سوي او بر سر كار گذارد
از خالي بندهاي معروف كشور هستند 
و در اين ميان به نام احمدي نژاد و 
پورمحمدي و ذوالقدر و صفوي اشاره 

به نظر مي رسد كه . كرده است 
كروبي در جلسات مخفي و غير علني 
خود حرفهاي تندي بر ضد مسئولين 
مي زند و اين باعث شده است كه 

ر سر پرونده احمد خميني و باليي كه ب
 .وردند براي او نيز ترتيب داده شودآاو
 :  يكي از مقامات واواك گفته است ◄

ايران در چند ماه گذشته به شدت رو 
به ضعف نهاده است و بسياري از برتري 
هاي خود در ميان كشورهاي اسالمي 

مدن و قدرت گيري آرا با به صحنه 
عربستان و مصر و اردن از دست داده 

وي انزوا پيش مي است و به شدت به س
عن قريب دستمان از كليه . رود 

كشورها حتي سوريه كوتاه خواهد شد 
و اين نتيجه سياستهاي اشتباه رهبري و 

  .احمدي نژاد است 
    نيروهاي راست در حال سرمايه 
گذاري بر روي قاليباف براي دور 

براي .  ينده رياست جمهوري هستند آ
 گروه اصالح طلب در ايران ديگر هيچ
.  جائي و اميدي، مشاهده نمي شود 

تنها  روي خاتمي  مي توان حساب 
البته اگر مانند گذشته ضعف به . كرد 

  .خرج ندهد 
    به نظر او، ايران در حال خارج 

زيرا با لجاجت . شدن  از عراق است 
خود، در عراق كليه امتيازات خود را 
از دست داده است و كار به جايي 

شيعيان عراق از رسيده است كه حتي 
ايران خواسته اند اين كشور را ترك 
كند و كاري به حضور امريكا در عراق 

سران عراق در نامه هايي . نداشته باشد 
از خامنه اي خواسته اند كاري به دين 

نها در عراق نداشته آو نگرش شيعي 
باشد و بهتر است كه نيروهاي وابسته به 
خود را از عراق خارج كند تا عراق 

  .رامش  به خود ببيند آوي ر
 بنا بر اطالعي كه او مي دهد،  عربستان 
در حال اوجگيري در منطقه است و 
اگر به همين منوال كار ادامه يابد 
ايران به سوي كره شمالي شدن به 

رژيم ايران در حال از . پيش مي رود 
هم پاشيدن است اما هيچ نيرويي در 
داخل و خارج از كشور وجود ندارد 

در صورتي كه اتفاقي در ايران كه 

بيفتد بتوانند  زمام امور  را به دست 
  . گيرد
بواسطه سين :  عقيم شدن حكومت ◄

جيم هاي اخير در مسائل مالي، عدم 
لياقت و كارائي در همه موارد 
مديريت و سمت مشاوره به سلك ياد 

  .  هيچكاري از پيش نميرود، شده
مخالف :  رهبري و رئيس جمهوري ◄

جناح هائي كه قبال موافق بودند شدن 
و آشكار شدن  ناتوان احمدي نژاد و 
حكومت او ، سبب شده است رهبري 
در بسيار سازمان ها توسط عوامل خود 

  . كارها را اداره مي كند 
 گفته مي شود كه در گيري ميان ◄

نيروهاي سپاه در ميان طرفداران 
نها شروع آاحمدي نژاد و مخالفين 

 در گيري ها از اين.  شده است 
روزهاي بعد از دستگيري انگليسي ها به 
تحريك محسن رضايي و هاشمي 

  .  رفسنجاني وسعت گرفته اند 
  

سركوب : ترس از دانشجويان * 
  :و فريب 

  
 دانشجويان تك ستاره دانشجوياني  ◄

هستند كه تنها از سوي برخي در 
نها پرونده ساخته اند آدانشگاهها براي 

ستاره كساني هستند و دانشجويان دو 
كه عالوه بر پرونده سازي برايشان در 

نها  آدانشگاهها در تحقيقات محلي براي 
و .  ورده اندآمشكالت سياسي ببار

دانشجويان سه ستاره كساني هستند كه 
عالوه بر پرونده سازي در دانشگاهها و 
تحقيقات محلي از سوي واواك  يا 
سپاه پاسداران نيز داراي پرونده شده 

 .اند 
    تعداد دانشجويان تك ستاره بيش از 

 نفر هستند كه در زير تيغ اخراج 400
در حال گذراندن تحصيل مي باشند و 
از ترس اخراج شدن كوچگترين 

 . حركتي را انجام نمي دهند 
 اخيرا  لو رفته است كه برخي از ◄

حركات نيروهاي چپ دانشجويي از 
سوي سران سپاه و بسيج دانشجويي 

پروژه .    انداخته شده اندبراه
 تند رونهم از نوع آكمونيست سازي 

ن توسط سپاه پاسداران و واواك  و آ
بسيج دانشجويي ، تكرار دام گستري 
هاي ساواك در دوران شاه براي بدام 
انداختن دانشجوياني است كه چه 
چپ و چه غير چپ  در مبارزه خود 

  .صادق هستند 
  

ب بسط شبكه و تعقي: تروريسم * 
 :تروريستهاي رژيم 

  
 رژيم  با انتقال  پولهاي كالن به ◄

كشورهاي خليج فارس ،حال  
سازماندهي برخي از شيعيان كشورهاي 
عربي براي انجام عمليات تروريستي در 
برخي از كشورها از جمله عربستان و 
. كويت و امارات متحده عربي ميباشد

پولهائي كه به اين افراد از سوي برخي 
هاي سپاه پاسداران و افراد از نيرو

مستقر در سفارت خانه هاي ايران در 
امارات پرداخت مي شوند،  نقد 

همچنين هزينه .  پرداخت مي شوند
 10نگهداري اين نيروها در ماه حدود 

ميليون دالر مي باشد كه به صورت نقد 
  .نها برده مي شود آاز ايران براي 

 محسن رباني كه بخاطر انفجار مركز ◄
يرس، آهنگي يهوديان در بوينس فر

تحت تعقيب پليس بين المللي است و 
سفارت » وابسته فرهنگي « ن زمان ، آ

رژانتين بوده است، اينك آايران در 
او از نوچه . در قم دفتر و دستكي دارد 

هاي حجازي رابط خامنه اي با 
... سازمانهاي تروريستي و واواك و

  . است 
 5 در خبر منتشره: انقالب اسالمي 

   :وريمآوريل را نيز همين جا مي آ
يرس همچنان در آ دادستان بوينس ◄

  : نفر زير است 6پي توقيف 
 عماد مقنيه معاون حسن نصراهللا و – 1

رئيس دايره امنيت خارجي حزب اهللا 
  .لبنان 

 محسن رباني وابسته فرهنگي ايران – 2
  .در زمان انفجار 

با نام مستعار (  احمد رضا اصغري – 3
دبير سوم سفارت ) محسن رنجبران 

ايران در واشنگتن بهنگام وقوع انفجار 
.  

 احمد وحيدي فرمانده پيشين سپاه – 4
  .قدس در زمان ايجاد انفجار 

 محسن رضائي ، فرمانده وقت سپاه – 5
پاسداران و دبير كنوني مجمع تشخيص 

  . مصلحت 
 علي فالحيان ، وزير واواك بهنگام – 6

مشاور كنوني خامنه اي ايجاد انفجار و 
  .در امور امنيتي 

بعالوه (      دستور توقيف اين عده 
 2006 نوامبر 10در ) هاشمي رفسنجاني 

  . صادر شده است 
 تن در ايجاد 8     هاشمي رفسنجاني و 

دادستان . انفجار نقش داشته اند 
نها آ تن 8 تن شد كه 9خواستار توقيف 

  . ايراني هستند 
 اينتر پل  به اين نتيجه     هيأت مديره 

 تن  9 تن از 6رسيد كه برابر مقرراتش ، 
مده اند،  مي آرا كه اساميشان در باال 

تواند براي توقيف تحت تعقيب قرار 
  . دهد 
لمان آ رجبي برادر زن الهام  در ◄

اينك او جاي . وابسته فرهنگي بود 
خود را به  همتي مي دهد كه وابسته 

 چند سالي به اطالعات سپاه است و
است كه با ضرغامي رئيس صدا و سيما 

  .كار مي كند 
به استناد )  وريل  آ2(  دبكا نيوز ◄

منابع اطالعاتي ، گزارش مي كند كه 
چند هفته اخير، فرودگاه بين المللي 

« دمشق  محل نقل و انتقال دادن  
به » تروريستهاي فلسطيني و لبناني 

 پايگاه سپاه پاسداران در ايران گشته
رئيس اطالعات ارتش اسرائيل، .  است 

بهنگام  توجيه هيأت وزيران اسرائيل ،  
بنا بر .  نها داده است آاين اطالع را به 

اين اطالع، كميته مشتركي از سوريها و 
ايرانيها تنظيم اين نقل و انتقال را بر 

  . عهده دارد 
     هدف از  تعليم اين افراد ايجاد يك 

 منطقه از جنگ تروريستي در سطح
لبنان و فلسطين گرفته تا عراق و حتي 

  . مصر است 
با توجه به منابع : انقالب اسالمي 

اسرائيلي دبكا نيوز، اين اطالع به ضد 
از جمله به اين دليل .  اطالع مي ماند 

   .كه با اطالعهاي ديگر خوانائي ندارد
» حجت االسالم «  قرار است كه ◄

به كريميان از نيروهاي سپاه قدس 
مسئوليت رايزني فرهنگي ايران در 
عراق منسوب شود و البته شده است اما 
ايران به خاطر شرايطي كه امريكا در 
عراق به وجود آورده است از فرستادن 
او به آن كشور خودداري كرده است 

ن مي ترسد كه او لو رفته باشد و آو از 
توسط نيروهاي امريكايي دستگير شود 

  يد  آان به اسارت در و مانند ديگر سپاهي
  

چرا نبايد قطعنامه شوراي * 
امنيت را پذيرفت  و چه وقت 
 :با امريكا بايد وارد معامله شد ؟

  
 برخي از مسئولين جنايتكار نظام در ◄
، در جلسه اي 85خرين روزهاي سال آ

كه برخي از سران سپاه و روحاني  
ما چاره : شركت داشته اند گفته اند 

هادات و قطعنامه هاي اي به جز رد پيشن
نجا كه آاز . شوراي امنيت را  نداريم 

در اين مورد، مردم از ما حمايت نمي 
كنند بايد قاطعانه بر همين موضع 

و اگر قرار است غرق شويم .  بمانيم
. مردم را هم با خودمان غرق مي كنيم 

مردم : حسين شريعتمداري گفته است 
بايد بفهمند كه دفاع از انرژي هسته 

ي يعني دفاع از اسالم و براي اين ا
دفاع حاضريم به جنگ هم تن بدهيم 

  .و مردم بايد اين را بپذيرند 
     در اين جلسه، گويا فرماندهاني از 

سپاه كه نامهاشان در دو قطعنامه  
مده اند،  آشوراي امنيت سازمان ملل، 

 بايد به :نيز حاضر بوده و  گفته اند 
ميت ندارد مردم بگوييم كه جان ما اه

اما اگر قطعنامه را بپذيريم از اسالم 
 .چيزي بر جاي نخواهد ماند 

     همچنين در اين جلسه تصميماتي 
براي برخورد با برخي افراد كه به 
نحوي با انرژي هسته اي مخالفت مي 

ن،  به آدر پي . كنند گرفته شده است 
گفته مي . نها اخطارهايي شده اندآ

ين سپاه برخي شود كه برخي از مسئول
از نيروهاي سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمي را تهديد كرده اند در صورتي 
كه بار ديگر اطالعيه در اين باره  صادر 

نها برخورد خواهد آنمايند به سختي با 
  .شد 
 خبر خوش هسته اي كه قرار است ◄

رييس جمهور در سخنراني حافظيه 
شيراز اعالم كند شروع به كار چرخه 

 سانتريفوز است و وي در اين  3000
سخنراني خواهد گفت كه ايران بعد از 
موفقيت در ايجاد دو چرخه سوخت 

 عددي حال مي خواهد كه 164
 عددي را كه مي 3000چرخه سوخت 

تواند توليد سوخت صنعتي نمايد را 
  .شروع كند 

خط كلي كه بايد :  سازش با آمريكا ◄
مسئله اي بهيچ :  رعايت شود، اينست 

ماده آوقتي زمينه . نوان پيش نيايد ع
  . شد ،  سازش خواهد شد 

  
 او از .لجبازي احمدي نژاد*

خط قرمز عبور كرده است و 
 :بايد برود 

  
 جناح هاي مختلف در حال ستيز با ◄

يكديگرند، خامنه اي، احمدي نژاد، 
. رفسنجاني و تندروتر از احمدي نژاد  

احمدي نژاد بواسطه عبور از خط قرمز 
رخي ها، ناگزير به پرداخت بها است ب

كه ميتواند برايش بسيار گران تمام 
تا . او در هر صورت بايد برود . شود

. آنجا كه بتوانند او را ضعيف  مي كنند
در . چوب الي چرخش  مي گذارند

ضمن،  در بسيار موارد او منافع مافيائي  
را از بين برده است كه او را بقدرت 

  . رسانده است
كي از طرح ها نيز از بين بردن     ي

فيزيكي احمدي نژاد  بصورت اتفاقي 
   ، حادثه هاتاچند وقت پيش نيز. است 

  4در صفحه
  
  

 وبال گردن
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بصورت هاي گوناگون اتفاق افتاده 
  .اند
قرار است  هامانه :   تغيير وزير نفت ◄

وزير عوض شود و به جاي او علي 
اصغر زارعي معاونت حراست وزارت 

كردان مسئول مالي علوم يا آقاي علي 
صدا و سيما در زمان الريجاني و يا 
سردار محصولي و يا غالمحسين نوذري 
از مسئولين سازمان زندانها به جاي وي 

  .آورده شود 
با وجودي كه وزير امور اقتصاد و  ◄

دارايي گفته است  تغيير ندادن ساعت 
 ميليارد و 450براي ايران زياني حدود 

... در روز  و  ليتر گازوييل 622حدود 
را موجب مي شود اما احمدي نژاد باز 
هم دست از لجاجت بر نمي دارد و 

مخالفت . مرغ يك پا دارد : مي گويد 
او با تغيير ساعت نه از روي مطالعه كه 

  .بلحاظ صفت زشت لجبازي است
     وزير نيرو در جمع معاونين خود 

تغيير ندادن ساعت حدود : گفته است 
ر خسارت براي  ميليون دال300

  . ورد آوزرارت نيرو ببار مي 
    اما  احمدي نژاد  كه به لجاجت 
معروف است حرف دوست خود را هم 

  .نپذيرفت 
   

هركس مي خواهد با فساد * 
مبارزه كند، خود دست اندر كار 

  ! :فساد مي شود 
  

يارانه ها و وام :  يارانه ها و كمكها ◄
ها براي  كمك به اقتصاد و صنعت 

به جيب  .   و ميل مي شوندحيف
  . دوستان و آشناياني ريخته مي شوند 

 در ابتدا همه : فساد اندر فساد ◄
ميخواهند با فساد مبارزه كنند و چون 
شروع بكار مي كنند ، مي بينند خود 
نيز از مفسدين و از جمع مفسدان 

لذا، مبارزه با فساد از امروز به . هستند 
  . ر مي شوند فردا مي افتد و فسادها بيشت

:  رشوه و نقش آن در توازن قوا ◄
 شب ،وقتي  رشوه ستاني  از توتال

،  در دستگاه دولت كسي عيدي رو شد
؟ نگفت اين همه فساد از چه رو است 

چرا ما از اين فرصتها : ديگران گفتند 
تازه دوريالي ها !  وريم آبدست نمي 
پس  اينهمه تبليغ براي : افتاد و گفتند

  ! علت نبوده است توتال بي 
     باندهاي مافياهائي قدرت خود را به 
موقعيت سياسي و پولي اندازه مي 
گيرند كه از ممر رانت  بدست مي 

  .  ورند آ
 از قرار مسموع  جريان فرار شهرام ◄

جزايري تنها يك نمايش براي ترساندن 
بسياري از كادر هاي رژيم بوده است 

در .  زند كه مبادا فكر فرار به كله شان ب
اين نمايش، واواك توانائي خود را به 
نمايش گذاشت و يك متهم فراري را 
در يك كشور خارجي  دستگير و به 

  . ورد آزندان 
:       همچنين حذف الياس محمودي 

برخي مي گويند كه اطالعات داده 
شده در اين مورد نشان مي دهد كه 
اين جريان با اطالع خود واواك  

  .بوده است 
اطالعاتي كه در  :قالب اسالمي ان

مطبوعات داخل و خارج انتشار مي يابند 
نند كه گروه بنديهاي آنيز حاكي از  

درون رژيم سعي در منشعب كردن 
اما اين احمدي نژاد است . يكديگر دارند

به : كه زير شديد ترين حمله ها است 
خطر افتادن كشور، احضار احمدي نژاد 

هللا به به مجلس ، اخطار ملك عبدا
وان پير« احمدي نژاد و انشعاب در جبهه 

  ...  و»  امام و رهبري 
  

نها كه كشور را به آ
 -خطر انداخته اند ؟ 

احضار احمدي نژاد 
 – انشعاب –به مجلس 

  ..و!تش بازي كنيدآبا 
  

صانعي به روزنامه نگاري * 
ايران در : سوئدي مي گويد 

خطر است، دموكراسي نيست، 
نمي شوند و حقوق انسان رعايت 

وضعيت اقتصادي وخامت بار 
است و روش حكومت در مسئله 

  :اتمي  نادرست است 
  
 مايكل وينيارسكي ،  خبرنگار ◄

 Dagens  روزنامه سوئدي ِ
Nyberter به قم رفته و گزارشي شامل

 7( مصاحبه با صانعي در اين روزنامه 
. انتشار داده است  ) 2007وريل آ

  :گزارش واجد اين نكات است
 در شهري  كه موسيقي حرام است ●

بخصوص براي زنان، دختراني را مي 
توان ديد كه با ميكروفون در گوش، به 
موسيقي گوش ميدهند ودر خيابانها 

  .راه مي روند 
 همه حجره هاي اطراف  ضريح ●

حضرت معصومه ، محل بحث هاي پر 
  . شور است 

     نظرهاي روحانيان حاكم بسيار باهم 
  . از پيشرو تا متحجر . فرق دارند 

از جمله .  خط قرمز وجود دارد ●
ممنوعيت ها ، ممنوعيت انتقاد از قانون 
اساسي و ممنوعيت انتقاد از نظرهاي 

  . ية اهللا خميني است آ
ية اهللا منتظري مزه تلخ اين انتقاد      آ

او كه بنا بود جانشين . را چشيده است 
خميني بشود و يكي از پايه گذاران 

، بعد 1989الب خوانده مي شد، در انق
از اين كه به اعدام زندانيان سياسي 
اعتراض كرد و حاضر نشد دستور قتل 
سلمان رشدي را تأييد كند ، مورد 

ية اهللا خميني قرار گرفت و آغضب 
  . بركنار شد 

    چند سال بعد، علي خامنه اي 
جانشين خميني ، منتظري را در خانه 

امروز .  كرد  سال زنداني5خود بمدت 
گاهي .  ساله است 85، منتظري 

. انتقادهائي از او شنيده مي شود 
ن در ماه ژانويه از احمدي آخرين آ

نژاد بخاطر روش او در مسئله اتمي و 
  .اداره اقتصاد كشور بود

 در طرف مقابل او،  مصباح يزدي ، ●
. رهبر روحاني احمدي نژاد قرار دارد 

كم شده ئي او اين اواخر بسيار آكار
رقيب او ، رفسنجاني كه يك . است 

پراگماتيست است ، انتخابات مجلس 
  . خبرگان را برد 

ية اهللا صانعي  همسنگر رفسنجاني  آ●
من او را در خانه اش كه در . است 

ية اهللا منتظري است ،  آهمسايگي خانه 
ية اهللا آصانعي كه .  مالقات كردم 

بزرگ است در سه موضوع به حكومت 
:   نژاد بشدت اعتراض دارد احمدي

فقدان دموكراسي و فقدان حقوق 
انسان و وضعيت وخامت بار اقتصاد 

ن سه آبحران هسته اي كه بر .  كشور 
  . موضوع اضافه مي شود 

او خواستار برابري زنان در حقوق با 
  :او مي گويد . مردان است 

 در زمان ما شوراي نگهبان تشكيل – 1
 اآلن خود اما. مي شد از چند عضو 

سازماني شده است با چند هزار كارمند 
و همانند يك حكومت جدا عمل مي 

شوراي . كند و اين درست نيست 
نگهبان فقط بايد نظارت بر قوانين 
داشته باشد كه با اسالم همخواني 

  . داشته باشند 
  او حاضر نيست مخالفت واضح - 2

خود را با برنامه اتمي رژيم ابراز كند 
اينها بنزين براي : سد اما مي پر

خودروها نمي توانند تهيه كنند چطور 
  مي توانند مقابل دنيا بايستند ؟

      او  فكر نمي كند امريكا به ايران 
حمله كند و براينست كه دو طرف 

او نيز مي . يند آباالخره با هم كنار مي 
گويد از ديد اسالم، بمب اتمي حرام 

ديد بايد چنان عمل كرد كه از . است 
جهانيان ، محلي براي شك  باقي نماند 

البته  دولت نتوانسته است چنين .  
  . عمل كند 

 تنها راه اينست كه رفسنجاني بيايد – 3
نها نمي آو كشور را نجات بدهد اما 

   ؟گذارند او اين كار را بكند
نها چه كساني آ:      از او مي پرسم 

گروه ضربت : هستند ؟  پاسخ مي دهد 
هستند كه مي زنند و خراب مي و فشار 

  . كنند 
صانعي حاضر نيست اسم ببرد اما     

حالي مي كند كه منظورش سپاه و 
   . بسيج هستند

يا در ميان سران آ:     از او مي پرسم 
رژيم شكافي حاصل شده است  و يا 
اين كه امروز  راحت تر مي توانيد 

  مخالفتهاي خود را ابراز كنيد ؟ 
اين مطالب :   مي دهد      صانعي پاسخ

را كه من به شما گفتم ، به يك خبرنگار 
زيرا او را . داخلي نمي توانم بگويم

  .همين جلوي خانه دستگير مي كردند 
    او به خود دلداري مي دهد كه 
سرانجام نظر او پيروز مي شود زيرا 
جوانان دانشگاهها بيشتر و بيشتر همانند 

  .او فكر مي كنند 
نظرهاي صانعي واجد  :ي انقالب اسالم

  :چند نكته مهم است 
اما اگر در كشور .  كشور در خطر است ●

در خطر است و هاشمي رفسنجاني بايد 
ن را نجات بدهد، يك كس و آبيايد 

ن را گرفتار اين خطر كرده آگروههائي 
ن گروههاي آن كس خامنه اي و آ. اند

مي دانيم كه پيش . سپاه و بسيج هستند 
 قالبي مجلس و رياست از انتخابات

جمهوري به خامنه اي هشدار دادند  
لت آيكدست كردن دولت نتيجه اي جز 

فعل  پاسدار و بسيج شدن او ببار نمي 
از اين رو،  خامنه اي نه تنها قادر .  ورد آ

ن را به آبه نجات كشور نيست بلكه خود 
وگرنه با وجود او در . خطر انداخته است

 توسل به مقام رهبري،  محلي براي
  .هاشمي رفسنجاني بعنوان ناجي نبود

 اما  به قول صانعي ، سپاه و بسيج نمي ●
گذارند هاشمي رفسنجاني بيايد و كشور 

به سخن ديگر، سلطه .  را نجات بدهد 
واقعي بر دولت را سپاه و بسيج دارند و 

  . كشور را دچار خطر كرده اند 
 اما اميد بستن صانعي به هاشمي ●

در محدود رژيمي راه حل رفسنجاني  
جستن است كه كشور را به خطر انداخته 

يا او نمي داند يك تن نمي تواند آ.  است 
در نظامي عمل كند و توسط نظامي 
كشور را نجات بدهد كه خودكشور را به 

يا هاشمي آپرتگاه خطر برده  است؟  

رفسنجاني از معماران اين نظام نبوده 
  ت؟ است ؟و اهل فساد نبوده و نيس

      موضعگيري او حاكي از اينست كه 
بجاي بطور شفاف  در باب اساسي ترين 
حق از حقوق انسان كه حق هر انسان بر 

واليت ( رهبري جامعه خويش است 
،  بسود مالساالري در ) جمهور مردم 

 مالي ، موضع –هاي نظامي برابر مافيا
   .بگيرد

  
احضار احمدي نژاد به مجلس * 

رسشهاي براي پاسخ به پ
  :نمايندگان 

  
 قول اكبر آفتاب فررودين ، 15در  ◄

: اعلمي را بدين شرح انتشار داده است 
 از ي تعدادي اسامندهياحتماال تا هفته آ

 ي امضامي دارناني كه اطميندگانينما
 سي احضار و سؤال از رئيخود را برا

 ميكن ي منتشر مرند،يگ يجمهور پس نم
د كه  شونقي تشوزي نگراني دديتا شا

  .كنند طراح را امضا نيا
 نوع كي را ي انتشار اساميو    

 كرد و در خصوص تعداد يآزمون تلق
 امضاكنندگان سؤال از يكنون

  . ندادي پاسخنژاد ياحمد
 طرح در واكنش ني است ايگفتن   

 مجلس ندگاني از نماي برخيتيبه نارضا
 ني تدونژاد يدر مورد اقدامات احمد

 سياز رئطرح سؤال . شده است
جمهور چند ماه است كه در دست 

 ندگاني از نماي است و برخيبررس
 در مجلس يمجلس خواستار حضور و

 لي در مورد مسايحاتيو ارائه توض
  .گوناگون، هستند

 
ملك عبداهللا به احمدي نژاد * 

تش بازي آبا : هشدار داده است 
اگر شيعه ها در عراق . نكنيد 

اكثريت دارند در بقيه دنياي 
  ...:اسالم اقليت هستند و

  
  آفتاب، 86 فروردين 11 در ◄

 يبا آن كه افشا: گزارش كرده است
اظهارات سران كشورها در مذاكرات 

 متعارف و يمحرمانه دوجانبه امر
 خارجه ري حال وزني با است،يمعمول ن

 هي نشركيعربستان در مصاحبه با 
 مواضع مطرح شده توسط ييكايآمر

 قبل ي چندداريپادشاه عربستان در د
 جمهور سي رئنژاد ياو با محمود احمد

سعود .  كرديپرده علن ي را برانيا
 روزه كي با اشاره به سفر صليالف
 به عربستان و راني اجمهور سيرئ

عبداهللا و    مذاكرات ملكري سانيهمچن
 انتقادات ي برخاني به بنژاد، ياحمد
 پرداخت كه عبداهللا از يحيصر

صراحتاً به او  داشته و نژاد ياحمد
 !گوشزد كرده است

 خارجه ري وز»صلي الفسعود«    
 با مجله يا عربستان در مصاحبه

 اظهار داشت كه كيوزوي نييكايآمر
ملك عبداهللا، پادشاه عربستان به 

 ي جمهورسي نژاد، رئيمحمود احمد
 در خصوص دست كم گرفتن رانيا

 هشدار داده كاي آمري نظامديتهد
 پادشاه صل،يفبنابر اظهارات . است

 به ي حتيا عربستان در موضوع هسته
با « هشدار داده است كه نژاد ياحمد

 . » نكنديآتش باز
 نكهي با اشاره به اني همچنصليف    

 رك صحبت يليپادشاه كشورش خ

 گفت كه ملك عبداهللا بدون كند يم
 گفته است كه او نژاد يپرده به احمد

در موضوعات مربوط به اعراب دخالت 
 . ندك يم

 فرانسه، ي رسمي گزارش خبرگزاربه   
 خارجه عربستان در مصاحبه با ريوز

در موضوع هسته :  گفتكيوزويمجله ن
هشدار )  نژادياحمد( ما به او يا

 نكند و فكر نكند ي كه با آتش بازميداد
 راني به اكاي آمريكه خطر حمله نظام

 . محتمل استري غيخطر
 سران كهني در ادامه با اشاره به ايو   

اند كه   خواستهنژاد يعربستان از احمد
 ادآوري رد،ي بگي را جدكاي آمرديتهد

 نژاد يشد كه پادشاه عربستان به احمد
چرا شما : به صراحت گفته است

 و به كشورتان دي كنسكي رديخواه يم
 د؟ي داري چه عجله اد،ي وارد كنبيآس

 امسال و نه را ي سازي غنديچرا شما با
 انجام گري ديل ها ساايسال بعد 

  د؟يده
 نژاد، ي احمدنكهي با اشاره به اصليف   

به اظهارات پادشاه عربستان گوش 
 حال اظهارات او در نيكرده و در ع

 در مسائل رانيخصوص مداخله ا
ما به او : اعراب را رد كرده افزود

 مساله را انكار ني كه چه شما اميگفت
 موضوع در حال ني ار،ي خاي ديبكن
 راني درباره اياحساسات بد جاديا

 دي كه شما بامي كني و ما فكر متاس
 . ديمتوقف شو

 ني خارجه عربستان در اريوز   
 راني انكهي اي با ادعانيمصاحبه همچن

 كند در خصوص يدر عراق دخالت م
ما به او :  گفتي و سنعهيبحث ش

شما ممكن است :  ميگفت) نژاد ياحمد(
 تيثر در عراق اكانيعي كه شديفكر كن

 تي اقلگري دي آنها در جاهايهستند ول
 ل هستند كه در حايتيآنها اقل. هستند

 در ي و برابري به تساودنيرس
 .  هستندي سنيكشورها

 مثل ييدر كشورها:  افزوديو   
 در همه بخش انيعي ش،يعربستان سعود

 وزارت ني دولت، ارتش و همچنيها
 يتيخارجه در همه موضوعات امن

آنها مثل هر . ستندمشغول به كار ه
 كساني في حقوق و وظايگريشهروند د

 در عراق ييدارند اما اگر فرقه گرا
 درز كند بدون روني و به بابديادامه 

 دي تمام جهان را تهدعهي شعشك جوام
 ها يراني است كه ايزي چني اكند؛ يم

  .نگران آن هستند
 به قرار اطالع از ايران  همراهان ◄

از سكوت احمدي نژاد از اين كه 
خاضعانه او در برابر تندروي هاي شاه 

  متعجب شده و از خود مي ،عربستان 
او چرا حاضر شده است اين : پرسيدند

مگر او نبود كه . رفتار را تحمل كند 
مدعي شد دست غيبي پادشاه عربستان 

ن داشت كه به سراغ او بيايد و آرا بر
بهنگام ورود به سالن كنفرانس سران 

يا اين آ. ا خود همراه كندعرب، او را ب
مد  ؟  آبار، دست غيبي را سياستي دگر 

بهر حال، پس از اين سفر، پشم و پيله 
احمدي نژاد نزد همكارانش نيز ريخت 

 . 
اد سعي  مي ژ   در اين جلسه احمدي ن

كند به شاه عربستان بفهماند كه اگر 
عربها از فلسطيني ها در مقابل اسراييل 

الت نخواهد حمايت كنند ايران دخ
شاه عربستان گفته است كه مسئله . كرد 

صلح خاورميانه ميان كشورهاي عربي و 
اسراييلي است و به ايران هيچ ربطي 

  همانگونه كه ما درمسائل مربوط . ندارد 
به شما دخالت نمي كنيم به ايراني هم 
اجازه نمي دهيم در اين امور دخالت 

 .كند 
  5در صفحه

  
  

 وبال گردن
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بقاي حكومت احمدي نژاد * 
خود را در منشعب و منحل 

رقيب » اصول گرايان « كردن 
  :مي بينيد 

  
آفتاب   ، 86 فروردين 17 در ◄

 روزهاي در : گزارش كرده است 
 توسط اي شايعه 86 سال آغازين
 حاميان خبري هاي سايت و ها رسانه

 حاكي شد منتشر حكومت احمدي نژاد
 هاي گروه از تشكل 10 جدايي از

 و امام خط پيروان ههجب دهنده تشكيل
 راست هاي گروه ائتالف (رهبري
 يكي را آن توان مي كه خبري). سنتي

 اعالم به ها واكنش ترين جدي از
 دانست پيروان جبهه تشكيالتي گسترش

 از گذشته سال روزهاي واپسين در كه
. بود شده اعالم آن مسئولين سوي

 افزايش «صورت به توامان كه گسترشي
 و »جبهه اين عضو هاي گروه و احزاب

 هدف با آن »استاني دفاتر گسترش«
 هشتم مجلس انتخابات در شركت
 . گيرد مي صورت
 و جدايي كه است حالي در    اين
 حزب 14 مجموع از حزب 10 انشعاب
 و امام خط پيروان جبهه در عضو

  انحالل جز اي نتيجه تواند نمي رهبري،
 البته كه اي مسئله. آورد بار به را آن
حكومت  حامي هاي گروه براي انچند

 « از پنهان و پيدا صورت به بارها كه -
 جناح سنتي نيروهاي سياسي عمر پايان
 -اند  گفته سخن »آن بزرگان و راست

 . شود نمي تلقي نامطلوب عنوان  هيچ به
 كمال سيد «اين حال، اين    با

 خط پيروان جبهه سخنگوي »سجادي
 اين هب واكنش نخستين در كه بود امام
 را اخبار قبيل اين آن تكذيب با خبر

 و افراد برخي كه دانست »اكاذيبي«
 . دارند آن انتشار در سعي نشريات

 ملوان 15اسير گرفتن  :انقالب اسالمي 
زاد كردن آو تنفنگدار دريائي انگليس و 

 ساعته 48نها پيش از پايان التيماتوم آ
توني بلر ، موجب ارزيابي هاي گوناگون 

اال اين كه . ار رژيم مافياها گشت از رفت
همگان اتفاق نظر دارند كه بحراني شد 

   :كه نتوانست دير پايد
  

زاد آاز دستگيري تا 
:  انگليسي 15سازي 

چرا بحران نتوانست 
طوالني و بزرگ 

  :...  و؟شود
  

در قسمت اول اين فصل : انقالب اسالمي 
گزارشي را مي خواند از ايران و در قسمت 

بي هاي غرب را از به اسارت گرفتن دوم ارزيا
  : ملوان و تنفگدار انگليسي 15
  

: گزارش از ايران 
ديپلماسي « طرفداران 

» در لبه پرتگاه جنگ 
جا نمي زدند اگر در 
رژيم تنها نمي ماندند و 
مردم قاطعانه دست رد 

  :نها نمي زدند آبه سينه 

  
و "جاسوس " 15دستگيري * 

نها به دنبال آبدرقه رسمي 
توسط ...  ست تظاهرات وشك

  :! رئيس جمهوري و وزيران او ؟
  
دستگيري انگليسي هاي به قول ◄

زاد آحكومت احمدي نژاد جاسوس با 
كردن و بدرقه رسمي  رييس جمهور 

نها كه در روزهاي اول آ.  پايان يافت 
فكر مي كردند توجه مردم را از  

 به بحراني برگردانند كه 1447قطعنامه 
جنگ سرباز كند،  ناگاه مي توانست به 

مواجه شدند با  واكنش سخت منفي 
  :مردم 

 انگليسي ،  15 روز اول دستيگري 
، صدا و سيما ژيم، از طريق سران ر

تالش كردند مردم را به خيابان بكشانند 
تا مگر بتوانند با هرچه طوالني تر . 

كردن دوره اسارت نظاميان انگليسي، 
.  ند ماجراي گروگانگيري را تجديد كن

فكر مي كردند با اين گروگانها غرب را 
وادار مي كنند روش تدافعي در پيش 
بگيرد و با تحريك غرور ملي مردم ، از 
حمايت ملي مردم هم برخوردار مي 
شوند و مي توانند بگويند دعوت 

» مقام معظم رهبري « وحدت ملي 
اما عدم حضور مردم . تحقق پيدا كرد 

قابل سفارت نها در مآو حتي هواداران 
انگلستان مانند مشت محكمي بود كه بر 

در واقع،  در اولين .  نها خورد آدهان 
  چند خبرنگار حضور ،تظاهرات 

كل تظاهر كنندگان بيش از . داشتند 
نها هويت آقيافه همه .   نفر نبودند 10
 ته مانده كفن : نها را بروز مي داد آ

وري شده و به آپوشان بودند كه جمع 
پوست .  ورده شده بودند آرت در سفا

خربزه اي بود كه رقبا زير پاي 
  .احمدي نژاد انداخته بودند 

    در دومين تظاهرات كه با برنامه  
 مردم ،گذاري چند روزه انجام شد  

قاطعانه از شركت در تظاهرات 
نها  در آاين بار ، . خودداري كردند 

برابر تلويزيونهاي خود شاهد تظاهرات  
چه هاي كم سن و سال عده اي ب

نها را جمع آبودند كه  معلوم بود  
نها كالسهاي آكرده اند و قبال براي 

زيرا زماني كه . توجيهي گذاشته اند 
نها سئوال آخبرنگار صدا و سيما از 

ميكرد كه شما براي چه در اينجا جمع 
مي گفتند ما جمع شده ايم  ؟ شده ايد 

انگلستان را وادار كنيم از ايران 
   !ذرت بخواهدمع

   معذرت خواهي انگلستان از ايران 
زماني  از زبان احمدي نژاد مطرح شد 
كه حكومت او متوجه شد از گوري كه 

ن در حال گريه است مرده اي بر آبر 
به همين دليل خامنه . نخواهد خاست 

اي و حكومت يكدست او  متوجه 
. شدند كه به اشتباه به كاهدان زده اند 

يعني . مله صوري شدند پس بدنبال معا
اميدوار شدند با پخش اعترافهاي 

تلويزيوني و تهديد به محاكمه،  
انگلستان پوزشي بخواهد و اينها باد در 
غبغب بياندازند كه انگلستان را وادار به 

چون . خواستن پوزش كرديم 
زادي اسيران را به مردم آنتوانستند ، 

  !انگليس  هديه كردند 
يران كه در     سران جنگ طلب ا

روزهاي اول صحبت از دستگيري 
جاسوسان و متجاوزان كرده بودند و 
با شعارهاي خاص جنگ طلبانه خود 
نشان مي داند كه مي خواهند با اين 
عمل انگليس و امريكا را به زانو در 

ورند به ناگاه متوجه شدند كه خود آ
  . به دام افتاده اند 

زاد كردن و آ    توجيهي كه براي 
انگليسي » جاسوسان « ه رسمي بدرق

ساخته اند،  خود مي گويد  عملشان 
مي . مدن از دام بوده استآبيرون 

امام خميني  گروگانها ي : گويند 
امريكائي را به اناري تشبيه فرمود كه 

بش مكيده و تفاله آب لمبو شده و آ
ديگر بايد . اش مانده شده باشد 

نگاهداري اسيران . رهايشان كرد 
  نيز ديگر  فايده نداشت ممكن انگليسي

بود مثل گروگانگيري كار را به امضاي 
اين .  قرارداد الجزاير ديگري بكشاند 

بود كه حكومت احمدي نژاد با 
  .زاد كرد آنها را آهوشياري 

     پرسيدني است چه شد كه از امروز 
به فردا احمدي نژاد هوشياري بدست 

 ؟!ورد آ
 
  

اما چرا خامنه اي و 
يكدست او طعمه حكومت 

 رها كردند و از ، ناگرفته،را
بدرقه رسمي » جاسوسان«

  :  وردند ؟ آنيز بعمل 
  
 جنگ طلبان سپاه و حكومتيان - 1

همدستشان  استحكام  رابطه  انگلستان 
با برخي از روحانيان حاكم را  تا اين 

يك عامل از .  اندازه نمي دانستند 
عوامل عقيم شدن بحران و ناتوان 

ن و آران سازان از بازي با شدن بح
ن ،  پايگاه انگلستان در آپيش بردن 

و غير » روحاني « رژيم مركب از 
  . روحاني بود 

     يك چند از  خانواده هاي  روحاني 
و بازاريان ايران در حال حاضر در 
انگلستان و كانادا  داراي سرمايه هايي 

نزديكي و ارتباط .  كالن  مي باشند
ني و حسن روحاني و ديرينه مهدوي ك

با ... ناطق نوري و فاضل لنكراني و 
انگليسها  سبب شده است  انگلستان از 
موقعيتي خوب در رژيم برخوردار 

نجا در رژيم، اكثريت با آ  از - 2باشد 
اسير گرفتن و بردن ايران به لبه پرتگاه  
جنگ موافق نبودند ،  گروه حامي 
احمدي نژاد نتوانست تظاهرات 

تظاهراتي كه . اي را بر پا كند گسترده 
به راه انداخت، موجب بي اعتباري 

انزواي او . محض او و حكومت او شد 
در خود رژيم و در جامعه ايراني ، بر 

احمدي نژاد و . همگان عيان گشت 
باند او متوجه شدند كه نمي توان از 
. اين پارچه براي خود پيراهن دوخت

اده به همين دليل سعي نمودند با استف
از برخي روابط  سر و ته ماجرا  را بهم 

  .بياورند
  احمدي نژاد كه خود از امور دنيا - 3

مشاوراني هم دارد .  وردآسر در نمي 
 وي كه مدعي است كه مشاورانش از –

برجسته ترين مشاوران و تحليل گران 
 چون او از امور دنيا سر در –هستند 

اين جمع به اين نتيجه .  ورند آنمي 
ده بودند  كه با گرفتن انگليسي ها رسي

.  ورندآمي توانند امتيازاتي به دست 
اما وقتي متوجه شدند  در دام افتاده 

تالش كردند  .  اند كه ديگر دير بود 
اگر شد امتياز كوچكي بگيرند و به 

اما بسيار . سرعت از دام خارج شوند 
  . نچه بگيرند دادندآبيشتر از 

 با موافقت   حكومت احمدي نژاد - 3
خامنه اي و خالي بندهاي دور و بر 

ن شدند از اسيران آخامنه اي  بر
از جمله فكر . انگليسي استفاده كنند 

مي كردند در شرايطي كه توني بلر در 
ن قرار دارد،  مي توانند  ضعف آ

اما غافل . حكومت بلر را تشديد كنند 
از اين كه انگلستان در رژيم چنان 

زاد آه گرفتن و پايگاه قوي دارد ك
كردن ملوانان و تنفنگداران انگليسي را  
مايه قوت و اعتبار بخشيدن به حكومت 

ور آبخصوص با كار بهت . بلر مي كنند 
احمدي نژاد و وزيران او كه در بدرقه 
رسمي از اسيراني شركت كردند كه 

نها را جاسوس مي خواندند و بعد از آ
 زاديشان ، اسكاي نيوز نيز مصاحبه ايآ

نها پيش از دستگيري انتشار آاز فرمانده 
داد كه معلوم مي كرد مأمور جاسوسي 

    .بوده اند 
     اما نظر سنجي ها نشان مي دهد كه 

در لبه پرتگاه « سران طرفدار سياست 
رژيم ، از رهگذر  اين ماجرا، »  جنگ 

موجب حمايت مردم انگلستان از بلر و 
 ماهها بود كه.  حكومت او شده اند 

مخالفان توني بلر توانسته بودند با 
افشاي برخي از مدارك موجب بي 

اما شاهكار وابستگان .  اعتباري او شوند
به احمدي نژاد و استفاده بموقع و 
بايسته پايگاه انگلستان در رژيم  موجب 
شدند تا نظر مردم انگلستان نسبت به 
توني بلر تغيير يابد به گونه اي كه در 

 در صد از 43دود آخرين نظرسنجي ح
مردم انگلستان موافق حمله نظامي 

زادي  آبعنوان واپسين اقدام  براي 
  .اسيران انگليسي بوده اند 

 انگليسي  سبب  15 اما گرفتن - 4
حمايت كليه كشورهاي اروپايي از 

حتي  يك كشور نبود . انگلستان بود 
حتي  . كه از ايران حماييت كند 
ق كند سازمان ملل اگر بخواهد تحقي

بهاي ايران شده بودند آنها وارد آيا آ
يا خير و مأموريت واقعيشان چه بوده 

  . است 
زموني شد براي نقش آ  اين ماجرا - 5

سران رژيم  :  تعيين كننده مردم ايران 
مي پنداشتند اگر نمايش ملي گرائي 

.  نها حمايت مي كنند آبدهند، مردم از 
ند اما مردم ايران فرصت را مغتنم شمرد

نكه به مردم دنيا بگويند با آبراي 
. ماجراجوئيهاي رژيم موافق نيستند 

اين كار مردم عامل تعيين كننده 
خاتمه بحراني شد كه بنا داشتند بدان 
دامن زنند و نيز سخن گفتني بود 
صريح با جامعه بين المللي  كه روشي 
را بر نگزينيد كه ما مردم دم فرو بنديم 

اين معني از . بيابد و عمر استبداد ادامه 
   . نظر رسانه هاي غرب نيز پوشيده نماند

     مردم ايران مردمي هستند بسيار 
نها بسيار بطئي اما آصبور و حركات 

اين مردم با رفتار خود به . دقيق است 
رژيم اخطار كردند در بحران سازيها و 

نها حمايت نمي كنند آخطر تراشيها از 
را به جنگ و هرگاه بحران سازيها كار 

بكشاند، اين حاكمان هستند كه ميان 
  . سياب خرد خواهند شد آدو سنگ 

 رفتار مردم سخت حكومت - 6
. احمدي نژاد را عصباني كرده است 

چنانكه هاشمي ثمره ،  در جلسه اي،  
اين مردم لياقت ظهور   :گفته است 

امام زمان در . امام زمان را ندارند 

ردم از زماني غيبت كرده است  كه م
البته در .  اين قماش مردم بوده اند 

زماني و با وجود اين نوع مردم  ظهور 
ما هر چه هم تالش كنيم تا . نمي كند 

اين مردم تغيير نكنند و لياقت پيدا 
   . نكنند امام ظهور نخواهد كرد

 در جريان دستگيري نيروهاي - 7
انگليسي، امر مهمي كه بروز كرد 

ظامي در سپاه اختالف شديد نيروهاي ن
گفته مي شود محسن .  با يكديگر بود

رضايي و برخي از سران سپاه در جلسه 
اي گفتگو داشته اند از نوشتن نامه اي 

به رهبري و خواستن  از او كه در  
ماجرا  دخالت كند و قبل از اينكه دير 
شود،  از رييس جمهور بخواهد كه 

نها در اين جلسه به آ.  مسئله را حل كند
به احمدي نژاد و ياران او حمله شدت 

كرده و گفته اند كه گويا اصال در اين 
در حالي كه ما . دنيا زندگي نمي كنند 

مي دانيم اوضاع به شدت وخيم است و 
كليه اطالعات حاكي هستند و 
همسايگان و دوستان ما هم اين مسئله 
را مطرح مي كنند گويا رييس جمهور 

  .د اصال در اين جهان زندگي نمي كن
زاد شدن اسيران انگليسي ،  آ    بعد از 

( سايت بازتاب به روش احمدي نژاد 
بدرقه رسمي جاسوسان انگليسي بزعم 

كه موجب تحقير دولت ايران ) خود 
شد ، طرفداران احمدي نژاد قول و 

زاد آرويه محسن رضائي را پيش از 
شما : شدن اسيران  به رخ او كشيدند 

حمله نظامي گمان مي برديد به ايران 
مي شود حاال كه نشده است، حرص 

 !مي خوريد 
 بنا به اطالع در اين روزها و در كنار ●

اين جريان محسن رضايي با برخي از 
سران و سرداران سپاه صحبت هايي در 
مورد آوردن فشار بيشتر به احمدي 

يكي از . نژاد را نيز انجام داده است 
سرداران مي گفت كه با توجه به 

ت آقاي محسن رضايي بايد اطالعا
گفت كه ايران در شرايط جنگي قرار 
دارد و بايد به سرعت مردم را روشن 
ساخت كه در زمان حمله چه كار بايد 

  .بكنند 
  فيلم خبري كه در سراسر جهان - 8

منتشر شد، نخست احمدي نژاد را نشان 
مي دهد كه دارد به فرمانده عمليات 

انگليسي دستگيري ملوانان و تفنگداران 
نشان شجاعت مي دهد و سپس او را 
در حال بدرقه رسمي اسيراني  مي 
دهد كه به خاطر دستگير شدنشان، 
پيش از مراسم بدرقه ،  به افسر پاسدار 

اين رفتار و پيش از . نشان داده بود 
ن،  پخش فيلمهاي اعتراف اسيران ، آ

موجب اين ارزيابي شد كه با گذشت 
هنوز در  سال، دولتيان ايران 28

دوران كودكي و گرفتار هيجانهاي 
. كودكانه است و به بلوغ نرسيده اند
: افزون بر اين، فيلم به دنيا مي گفت 

مسئول دستگيري انگليسي ها و هم 
. نها احمدي نژاد است آبدرقه كننده 

يا اين كاريك  نوع بازي تبليغاتي آ
بقصد شكستن كاسه كوسه ها بر سر او 

رائي بدان قصد  آبود و يا نوعي صحنه
بود كه احمدي نژاد را مرد قوي ايران 
در نظر غرب جلوه دهد ؟ بهر تقدير، 
در نظر غرب ، او معرف ماجرا سازي و 
بحران تراشي و تند روي و سخت 

  . سري گشته است
  6در صفحه

  

 وبال گردن
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سپاه پاسداران در قلب 
بحران با غرب  ؟ نه سپاه 
براي ايران كه ايران 

  :...؟ و!براي سپاه 
  

خر خود را مي آرژيم نفسهاي * 
كشد و تالش براي اعاده اعتبار و 

مريت احمدي نژاد شكست آ
  :خورده است 

  
در باره اسير )  مارس 31(  فيگارو ◄

ن آ انگليسي و هدفهاي 15كردن 
سرمقاله اي نوشته است واجد اين 

  :نكات 
 بردن نظاميان اسير به تلويزيون و ●

پوزش،  نها به اعتراف  و آوادار كردن 
. عملي سخت زشت و ناپذيرفتني است

ارويا مي بايد با انگلستان همبستگي 
  . قاطعانه اي ابراز كند 

مده آن روي بعمل آ اين اقدام  از ●
مريت زير سئوال آاست تا مگر اعتبار و 

  . رفته احمدي نژاد را اعاده كند 
 از لحاظ رابطه با دنياي خارج، ●

ده پاسداران يك رشته ضربه ها خور
نها آ تن از 5نخست دستگيري : بودند 

در اربيل و ربوده شدن علي رضا 
عسگري در تركيه و مجازاتهاي مقرر  

  . توسط دو قطعنامه اخير شوراي امنيت 
 هدف اول از  به اسارت گرفتن ●

نظاميان انگليسي، به گروگان گرفتن  
بخصوص .  مجموع دولت ايران است 

هاي بين كه اين مجموعه در برابر  فشار
المللي روز افزون، رويه حكومت 

  . احمدي نژاد را خطا ارزيابي مي كند 
 هدف دوم فشار وارد كردن به غرب ●

و واداركردنش به واكنشي است كه 
نها آسخت سران مي پندارند بسود 

 غافل  از اين كه  اوال . تمام مي شود 
ما مي دانيم  اين  رژيم به نفس نفس 

  . افتاده است 
 نيز مي دانيم كه نبايد  واكنش     و

.  تحريكهاي سپاه پاسداران شويم 
مجازاتهاي ما  سخت سران رژيم را 

  . هدف مي گيرد و نه  مردم ايران را 
    سياست خونسردانه انگليسي ها مي 
بايد از  حمايت كامل برخودار شود و 
مجازاتها تدريجي و هدف دار مي بايد 

  .بر قرار شوند 
، لوموند در باره علت وريل آ3 در ◄

اسير كردن نظاميان انگليسي، قول 
ورده آايندپندنت ، روزنامه انگليسي را 

و اطالع جديدي را در اختيار  مي 
  :گذارد 

،  مي 2007 مارس 26 ايندپندت در ●
به اسارت گرفتن ملوانان و : نويسد 

 5تنفگداران انگليسي  پاسخ دستگيري 
توسط  ژانويه 11پاسدار در اربيل در 

  . امريكا است 
وريل، ايندپندنت اطالع  آ3 در ●

  : جديد تري را در اختيار مي گذارد 
 امريكائيها در صدد توقيف دو مقام مهم 

نها  محمد آيكي از . ايراني بودند 
جعفري ، نايب رئيس شوراي امنيت 
ملي ايران و ديگري ژنرال منوچهر 
فروزنده ، رئيس اطالعات سپاه 

اين دو در حال  . پاسداران بودند
ديدار رسمي از كردستان عراق بودند 
و با جالل طالباني و رئيس منطقه 
خومختار، مسعود بارزاني نيز ديدار 

اما پيش از اقدام . كرده بودند 
نها به آامريكائيها به دستگيري اين دو، 

  .ايران باز گشته بودند
    فئواد حسين ، رئيس دفتر مسعود 

 واقع امريكائي در: بارزاني مي گويد

ها  مي خواستند جعفري را دستگير 
  . كنند 

 از لحاظ ديپلماتيك، هرگاه ●
دستگيري اين دو انجام مي گرفت به 
توقيف رئيس سيا يا رئيس انتليجنت 

  . سرويس مي مانست 
  

 5( به ادعاي فايننشال تايمز * 
بدين خاطر كه سپاه ) وريل آ

( پاسداران زير حمله بود 
شوراي امنيت و  قطعنامه هاي 

و ...) دستگيريها در عراق و
روحيه باخته بود، خامنه اي دو 
روز پيش از دستگيري نظاميان 

در برابر بي : انگليسي گفت 
قانوني ها ما هم بي قانوني مي 
كنم و دست پاسداران را باز 

  :گذاشت 
  
زاد آ  عمل ايران در  گرفتن و ◄

  روز، 13، بعد از كردن نظاميان انگليسي
ور گروگانگيري اعضاي سفارت آادي

 1979 نوامبر 4امريكا در تهران در 
  . است 

     سپاه پاسداران ايران كه خود را 
زير فشار مي ديد، در عراق توسط 
قواي امريكا و در قطعنامه هاي شوراي 
امنيت ، بطور روز افزون روحيه خود 

  . را از دست مي داد 
ئي     توقيف ملوانان و تفنگداران دريا

 مارس،  يك چاره 23انگليس در 
دو روز پيش از . جوئي تاتكتيكي بود 

ية اهللا علي آن، رهبر عالي رژيم، آ
خامنه اي  تهديد كرد كه هرگاه  
اقدامات غير قانوني بر ضد ايران ادامه 
يابند ، ايران نيز  دست اعمال غير 

  . قانوني خواهد زد 
    اينك رژيم ايران احساس پيروزي 

  جالل شرفي  و زاديآ . مي كند
  مقام ايراني 5اجازه مالقات دادن با 

كه امريكا در اربيل توقيف كرده بود، 
  . اين احساس تقويت نيز مي كند 

    جالل شرفي يك ديپلمات ايراني 
است كه دو ماه پيش ، توسط كساني 
. كه يونيفورم نظامي داشتند، ربوده شد

  . اند ايران گفت او را امريكائيان ربوده 
جالل شرفي بهنگام : انقالب اسالمي 

در اسارت : ورود به تهران گفت
نان بوده آامريكائيان و تحت شكنجه 

   .است
    بنا بر قول يك مقام پيشين ايران و 
استاد دانشگاه، اين باور تقويت شده 
است كه از اين پس، هرگاه امريكائيها 
و انگليسيها تنش ايجاد كردند ما نيز 

در .  ا تنش پاسخ  خواهيم داد تنش را ب
قلمرو اتمي نيز ممكن است همين رويه 

تا اين زمان عالمتي از . اتخاذ شود 
  .واپس زدن ايران ديده نمي شود 

     ايران خواستار پوزش انگلستان شد 
 5زاد شدن آصحبت از . اما واپس زد 

زنداني ايران از زندان امريكائيها در 
 امريكا و اما بطور رسمي. عراق است 

انگليس تكذيب مي كنند معامله اي 
  .انجام گرفته باشد 

« وريل،  متكي،  آ7در  :انقالب اسالمي 
هيچگونه : خارجه رژيم گفت» وزير 

معامله اي انجام نگرفته است و ايران به 
زاد كرده آابتكار خود اسيران انگليسي را 

   .است
   يك مقام ارشد از اصالح طلبان ايران  مي 

دو طرف مي بايد از اين تجربه درس  : گويد

بگيرند كه در عراق ، معامله اي كه يك طرف 
يا  . زيان و يك طرف سود برد، ميسر نيست 

دو طرف بدون برد و باخت به بحران پايان 
ميدهند و يا به ترتيبي رفتار ميكنند كه هر دو 

  . برنده و يا هر دو بازنده شوند 
  

) : وريل  آ7( لوموند * 
اران ايران در قلب بحران پاسد

  : با غرب 
  
ن، ايران  در آ  در بحراني كه ، در ◄

برابر غرب قرار گرفته است، با توقيف 
افراد نيروي دريائي انگليس بمدت 

، ايران دست به نزديك به دو هفته 
 اين پاسداران . حمله متقابلي زد 

بودند كه  با دستگير كردن نظاميان 
ارس دست بهاي خليج فآانگليسي در 

بنا بر قول .  به اين حمله زدند 
ديپلماتها ، پاسدارها به دستگيري افراد 
خود در عراق و قطعنامه هاي شوراي 

  . امنيت نيز پاسخ مي دادند 
     مجازاتهاي مقرر در قطعنامه شوراي 
امنيت ، صراحت دارد بر اين كه ديگر 
جلوگيري از اجراي برنامه هاي اتمي 

 نيست جلوگيري و موشكي تنها هدف
از ايفاي نقش بي ثبات كردن توسط 
رژيم ايران در خاورميانه نيز هدف 

  .مجازاتهاي شوراي امنيت است 
    افزايش ظرفيت بي ثبات كردن و 
بكار انداختن اين ظرفيت در بطن 
. فعاليتهاي سپاه پاسداران قرار دارد 

اين گروه ايراني از لحاظ توسعه طلبي 
راديكال ترين » انقالبي گري « و 

سپاه داراي نيروئي است .  بشمار است 
بنام سپاه قدس كه در عراق و لبنان 
واحد ها دارد و از رهگذر روابطش با 

، از جنبش حماس و حزب اهللا لبنان 
جهاد اسالمي فلسطين حمايت مي كند 

دكترين «   به 1747متن قطعنامه . 
  . سپاه نظر دارد » جنگ  نا متقارن 

ان همچنين بخشهاي مهمي      پاسدار
از اقتصاد دولتي يا شبه دولتي را در 

ويز آاين امر دست . مهار خود دارند 
وزارت خزانه داري امريكا در 
برانگيختن بانكها و مؤسسات اعتباري به 

قطع معامالت خود با ايران شده است  
مجازاتهاي شوراي امنيت نيز نشان .  

ن شورا نيز كنترل آمي دهد كه 
د ايران توسط سپاه پاسداران را  اقتصا

عامل مهم در طرح و اجراي طرحهاي 
قطعنامه از .  توسعه طلبانه مي داند 

دولتها و مؤسسات مالي بين المللي مي 
خواهد از  امداد به دولت جمهوري 

بانك سپه . اسالمي  خود داري كنند 
كه مورد تحريم قرار گرفته است ، يكي 

   .از بانكهاي عمده ايران است
     تنگ كردن حلقه محاصره اقتصادي 
ايران توسط امريكا سخت مؤثر  از كار 

ديگر هيچ بانك . مده است آدر
اروپائي براي   طرحهاي بزرگ سرمايه 

.  گذاري در ايران  اعتبار باز نمي كنند 
در برابر ايران، حكومت بوش در دو 
قلمرو عمل مي كند و استراتژيش سد 

  :ت  كردن راه بر ايران اس
سياست حذف يا (  از نظر نظامي ●

دستگيري عوامل ايران در خاورميانه و 
افغانستان ، استقرار ناوگانها در خليج 

  ) .فارس 
تدابير يك  طرفه و (  از نظر مالي  ●

  ).مجازاتها از محدوده شوراي امنيت 
     رئيس جمهوري ايران از اعضاي 

 4وقتي در .  سپاه پاسداران بوده است
زاد آل اعالن كرد گروگانها را وريآ

: مي كند اينطور  توضيح و تهديد كرد 
بخواهند در ) قدرتهاي بزرگ ( اگر 

  بانكها برخي زمينه هاي اقتصاد ما، مثال 
،  براي ما مشكالت بوجود بياورند، ما 
در همان زمينه ها يا زمينه هاي ديگر ، 

اين نخستين .  حمله متقابل مي كنيم 
ك مسئول ايراني  اين سان  بار بود كه ي

روشن از فشار مالي و اراده تالفي 
تالفي كه مي تواند . سخن مي گفت 

  . اشكال گوناگون به خود بگيرد 
 23      افراد نيروي دريائي انگليس، در 

مارس، يك روز پيش از صدور قطعنامه 
، توسط  توسط شوراي امنيت 1747

با توجه به . پاسداران دستگير شدند 
م بودن طرز كار چرخ و دنده هاي  مبه

رژيم ايران ، مشكل مي توان ميان اين 
. دو ارتباط علت و معلولي برقرار كرد 

اما همانطور كه بررسي يك ديپلمات 
ممكن نيست : غربي  نشان مي دهد 

اين پرسش را طرح كرد كه ميان اين 
ن قطعنامه چه رابطه اي آدستگيري و 

ا ، در وجود دارد ؟  فرانسه و امريك
شوراي امنيت ، موافق شدند كه بايد 

 تن از 7. پاسداران  مجازات شوند 
سران سپاه  در فهرست مجازات 

بنا بر قطعنامه . شوندگان قرار گرفتند 
 ، هرگاه يكي از كساني كه اسم 1747

او در فهرست مجازات شوندگان است، 
ن دولت آاز دولتي تقاضاي ويزا كند، 

ات سازمان ملل مي بايد به كميته مجاز
 مارس، در 30در . متحد اطالع دهد 

ن آاقدامي بنظر مي رسد  قصد از 
نشان دادن استقالل عمل روسيه از 
غرب است ، اين كشور به كميته اطالع 

قائم مقام ژنرال ذوالقدر ، داد كه 
پيشين سپاه پاسداران را به مسكو 

مقصود از اين .  دعوت كرده است 
در باره حمايت دعوت، مبادله تجربيات 

  .از مرزهاي زميني و دريائي است 
     يكي از هدفهاي غربيان از  مجازات 
سپاه ، وارد كردن فشار به راديكال 

ترين جناح رژيم ايران است تا مگر  
جريان عمل گرا و ميانه رو دست باال را 

برخي از ديپلماتها بر اين . پيدا كنند 
زمائي در آنظر هستند كه چون در زور

رون رژيم شكست خورد و ناگزير از د
زادي آ  احمدي نژاد ،عقب نشستن شد

  . نظاميان انگليسي   را اعالن كرد 
وريل، احمدي نژاد به نطنز   آ9   روز 

مي رود و قرار است در  محل تأسيسات 
اتمي ايران ، خبرهاي جديد از برنامه 

  .اتمي ايران بدهد 
 ايجاد شده 1979 سپاه پاسداران در ●
 350ت و در حال حاضر، حدود اس

هزار پرسنل دارد  و تحت فرماندهي 
ية اهللا علي خامنه ، رهبري آمستقيم 

  .جمهوري اسالمي است
     پاسداران صنايع موشكي ايران را 
در اختيار دارند و بخش وسيعي از 
. اقتصاد كشور را كنترل مي كنند 

بيشترين كادرهاي رژيم از افراد سپاه 
ن جمله اند آاز . د پاسداران هستن

  .احمدي نژاد و علي الريجاني 
هاي  در نظرها و اطالع: انقالب اسالمي 

 كه تأمل كني مي بيني سخني همنتشر
نها بميان آاز مردم ايران و حقوق ملي 

نچه سپاه مي كند بخاطر خود و آ. نيست 
تنها هزينه ها . به حساب خود مي كند 

دين ب. را به پاي مردم ايران مي نويسد 
سان، رابطه سپاه با مردم ايران، رابطه 
يك نيروي نظامي در خدمت استقالل 

بلكه رابطه يك . ملي ايران نيست 
، سازماني است كه خود را هدف خويش

 و ايران و بمثابه قدرت توسعه طلب 
مردمش را وسيله دستيابي به اين هدف 

  . كرده است
.       سرانجام هر استبدادي همين است

رژيمي بدين مرحله تحول كرد، و چون 
مرام و كشور و حتي گروه يا حزب حاكم 

خالفت : نيز نقش تابع را پيدا مي كنند 
عباسيان، خالفت عثماني، قاجار و قشون 
قزاق ، حزب كمونيست و ارتش سرخ و 

  .  اينك مالتاريا و سپاه پاسداران 
   اين در مسئوليت افراد صادق سپاه و 

انع از ويران شدن مردم ايران است كه م
ايران بخاطر هدفهائي كه ولو دست 
يافتني باشند، ويراني بر ويراني مي 

   .  افزايند
   

نظاميان انگليسي در چه مأموريتي * 
نها ضعفهاي آ دستگيري -بوده اند ؟ 

  :شكار كردند آارتش امپراطوري را 
  
زاد آ، با ) وريل  آ5(  اسكاي نيوز ◄

ه خود را شدن نظاميان انگليسي، مصاحب
 ملوان و تفنگدار 15با  فرمانده اين 

اين مصاحبه پيش از . انتشار داد 
دستگيري اين گروه انجام گرفته بود 
اما اين فرستنده تلويزيوني نخواسته 

زاد شدنشان پخش كند آبود پيش از 
  . مبادا دليل بگردد در اختيار ايران 

 روز پيش از 5     در اين مصاحبه، كه 
ملوانان و تنفگداران، دستگير شدن 

انجام گرفته است ،  سر گروه كريس 
نها  جمع آاير  گفته است مأموريت 

وري اطالعات از  فعاليتهاي ايرانيها آ
  . بوده است 

نها اين بوده است آ     مأموريت 
مراقب حمل اسلحه به عراق و  عبور و 

و نيز مي . مرور تروريستها بوده است 
نيها اطالع كسب بايد  از فعاليتهاي ايرا

  . كنند 
    كار اول ما اينست كه با زورق بانان 

نها حالي آو ملوانان صحبت كنيم و به 
نها  حمايت آكنيم ما اينجا هستيم تا از 

نها كه ماهيگيري است آاز كار .  كنيم
حمايت كنيم و جوي تروريسم و 

  . دزدي دريائي را بگيريم 
نها را آ     كار دوم ما اينست  كه 

تقاعد كنيم هرگونه اطالعي بدست م
  . ورند در اختيار ما بگذارند آمي 

    وزير دفاع انگلستان ، دس برون ، به 
اسكاي نيوز توضيح داده است تحصيل 

نكه سالمت افراد خود آاطالعات  براي 
  . را تأمين كنيم، اهميت دارد 

 دستگيري نظاميان انگليسي و ◄
ران،  نها در تهآمصاحبه هاي تلويزيوني 

 )  2007وريل  آ7( به گزارش رويتر 
ضعفهاي نيروي دريائي انگلستان را 

  :شكار كرد آ
  6 در يك كنفرانس مطبوعاتي كه در ●
، در يك پايگاه دريائي دون وريل  آ

Devon  ،در جنوب شرقي اين كشور ،
 ملوان و تفنگدار 15 تن از 6برپا شد، 

« : شرائط اسارت خود را شرح دادند 
و دسته ها بسته ، منزوي از چشمها 

همقطارهاي خود و تحت فشارهاي 
  . قرار داشتيم» رواني مداوم 

مده بودند به انتقادهائي آنها       آ
پاسخ بدهند كه بخاطر تن دادن به 

سان تسليم شدنشان بعمل آاعتراف و 
  . مده اند آ

   كاپيتن كري س اير  در پاسخ به اين 
نم كه اگر با  مطمئكامال : انتقادها گفت 

نها براه مقابله مي رفتيم، رويه ديگري آ
در پيش گرفته بوديم، بسيار از ما زنده 

  .  نمانده بوديم 
نها را خفت آ اما سرهنگ بوب  رفتار ●
اعتراف : ور توصيف مي كند آ

تلويزيوني و خوش بش با زندانبان 
خود با علم به اين كه حق نداشته اند 

   . اطالعات خود را باز گويند
    پاسخ وزارت دفاع  به اين انتقاد اين 
شد كه اين افراد تعليم الزم را دريافت 

  تنها  افراد نيروهاي ويژه . نكرده بودند 
  

  7در صفحه
  

 وبال گردن
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و خلبانهاي نيروي هوائي تعليمات الزم 
را براي مقابله با وضعيت در صورت به 
گروگان گرفته شدن ، دريافت مي 

  . كنند 
  ديد تنش در خليج     با توجه به تش

فارس ، ضعفها كه بروز كرده اند ، 
از جمله : بهيچرو اطمينان بخش نيستند 

ضعفها، يكي فاصله كشتي پايگاه با  دو 
 ملوان و تفنگدار بوده 15قايق اين 

كشتي جنگي : ضعف دوم .  است 
بهاي كم عمق خليج آساحلي مناسب 

كشتي از ترس اين كه .  فارس نيست 
مدن خودداري  آ از جلو به گل بنشيند،
بلحاظ :  ضعف سوم.  كرده است 

كاستن هاي مكرر از بودجه ارتش ، از 
.  افراد نيروي دريائي كاسته شده است 

دو هلي كوپتر نيز مأمور : ضعف چهارم 
حمايت از  مأموريت اين گروه بوده 

از اين دو،  تنها يكي بر كشتي . اند  
نهم براي بنزين گيري رفته آبوده و 

  . بوده است 
 تايمز لندن  قول يك مقام نيروي ●

: دريائي ، ضعف پنجمي را لو مي دهد 
چند روز پيش از دستگيري نظاميان، 
وزارت دفاع تقاضاي فرمانده كشي را  
براي دراختيار گذاشتن يك اكيپ از 

و . تك تيراندازان ، رد كرده بود 
باالخره ، سرهنگ باب استوارت ضعف 

مي بايد :  د شكار مي كنآششمي 
نها را از  آراداري مي داشته اند كه 
گاه مي آحضور دشمن در نزديكها 

. و فاقد اين رادار بوده اند .  كرد 
ملوانان و تفنگداران غافلگير شده اند 
حال اين كه هرگز نمي بايد در چنين 

  . وضعيتي قرار مي گرفتند 
     با توجه به اين ضعفها و سئوالها در 

 امنيت نظاميان انگليس در باره  فقدان
خليج فارس وزارت دفاع  انگلستان 
عمليات دريائي هرگونه عمليات را تا به 

 در اين ،نتيجه رسيدن تحقيقات عميق
  منطقه متوقف كرده است      

وقتي يك واحد كوچك  : انقالب اسالمي 
اين ضعفها را داشته است، مي توان 
بزرگي ضعفهائي را اندريافت كه 

ري منحل شده انگلستان گرفتار امپراطو
ور وجود اين ضعفها آشگفت . نها است آ

ندست از آور  باور آنيستند تعجب 
ايرانيان معتاد به بزرگ بيني انگليس و 
امريكا هستند كه هنوز مي پندارند 

 بعد دنيا را نيز 100انگليسها نقشه 
   !ماده كرده اندآكشيده اند و 

اد كردن زآ    و اثر  به اسارت گرفتن و 
غافلگيرانه نظاميان انگليسي بر روابط با 

   ؟امريكا
  
  

رامش بر آنسيم 
 -خاورميانه مي وزد؟ 

يا حكومت امريكا آ
ماده گفتگوي آ

        مستقيم با رژيم
  مي شود ؟

  
  

در قسمت اول اين : انقالب اسالمي 
دلر را در باره آلكساندر آفصل ارزيابي 

ه وضعيت خاورميانه ، از جمله در بار
چرائي ضعيف شدن تندروها در ايران  

  ..مي يابيد 
     در قسمت دوم اطالعاتي را مي يابيد 
گوياي روابط حكومتهاي بوش و 

 مالي با  يكديگر و –مافياهاي نظامي 
   :جهت يابي سياست امريكا در ايران

  
نسيم : دلرآلكساندر آ
رامش بر خاورميانه مي آ

وزد از جمله به يمن  
تان نقش جديد عربس

  :؟ !سعودي 
  
بر ) وريل  آ7فيگارو ( دلر آ

 رامش مي وزدآخاورميانه نسيم  
:  

 اگر مائو هم كه معروف بود به بد ◄
ديدن وضعيت، اگر امروز بود و 

وضعيت خاورميانه را ، امروز، مي ديد،  
.  وضعيت عالي است : تصديق مي كرد 

بديهي است كه با توجه به جو كنوني 
است و رسانه ها كه بر امريكا حاكم 

ماده اند كه حكم مرگ براي سياست آ
حكومت بوش صادر كنند، حتي اگر از 
زبان مائو وضعيت عالي توصيف مي 

  . ور بود آشد، تعجب 
 3   با وجود اين ، دو ماه پيش بود، كه 

تش در حال بهم آكانون بزرگ  
  :پيوستن و فراگرفتن خاورميانه بودند

ان فتح مي در فلسطين ، نزاع داخلي ●
مي توانست مهار ناشدني و حماس 

هرگاه .  ورد آبگردد و جهنمي را ببار 
چنين مي شد،  با وجود وجود تحريم 

ن عايد آبين المللي فلسطين، سود 
افراطي هاي رژيم ايران مي شد كه 
تالش بسيار بكار مي برند براي اينكه 
نفوذ خويش را در برخي از گرايشهاي 

  .  ند سني انتگريست تحكيم بخش
 در لبنان ، جنبش حزب اهللا و ●

متحدش ميشل عون و طرفدارنش براي 
ساقط كردن حكومت لبنان وضعيتي را 

ورده بود كه هر لحظه ممكن آبوجود 
بود به  روياروئي خونين و بازگشت 
قواي سوريه منجر شود و ايران فرصت 
يابد وضعيت تحت الحمايه اي را در 
 نقاط تحت كنترل مخالفان حكومت

  .لبنان برقرار كند 
     ما به خطر حمله مجدد اسرائيل به 
لبنان، دست كم حمله هوائي به لبنان و 
حتي حمله نظامي اسرائيل به سوريه ، 

  . دست كم هوائي، بسيار نزديك بوديم 
و باالخره در ايران  تقالهاي بي  ●

معني احمدي نژاد و همدستانش ، ستاد 
 به فرماندهي سپاه پاسداران  داشت

. انزواي كامل ايران مي انجاميد
 فاشيستهاي –انزوائي كه اسالمي 

. نست آحجتيه لجوجانه در پي تحقق 
تنها هدف قراردادن ايران در چنين 
انزوائي خفه و خاموش كردن صدهاي 

زاديهاي آاعتراض و از ميان بردن 
سياسي اندكي است كه هنوز در 

   .شهرهاي بزرگ وجود دارند
ته،  ما شاهد  و ظرف چند هف●

تش در كانون آخوابيدن شعله هاي 
و اين به يمن  . فلسطين شديم و هستيم 

  . تش نشانهائي كه سعودي ها هستند آ
    بهتر از اين، كنفرانس سران 

 روز پيش از 15كشورهاي عرب كه 
اين ، در جده تشكيل شد ،  به اراده 
صلح و صلحي انجاميد كه بهچرو زباني 

ط خود را با ايران حماس رواب: نيست 
ن، آقطع كرد و رئيس نظامي واقعي 

خالد مشعل كه در دمشق ، تحت 
حمايت زندگي مي كند نه تنها  متعهد 
شد حكومت ائتالفي كنوني را برپا نگاه 

از : دارد ، بلكه بسيار دورتر رفته است 
« اين پس ، حماس ضرورت يك 

بلند مدت با اسرائيل را   مي » متاركه 
  . پذيرد 

 سوريه با پيوستن به ديپلماسي ملك ●
عبداهللا و سعود الفيصل وزير خارجه او 
. ،  از ايران فاصله بزرگ گرفته است 

كشورهاي خليج فارس راحت و زود 
مي توانند نفتي را كه ايران به سوريه 

  . مي دهد، به اين كشور بدهند 
     با اطميناني كه رژيم سعودي به 

تش داده رژيم سوريه در باره سرنوش
است، بشار االسد دست از فشار بر لبنان 

و به حزب دموكرات . برداشته است 
امريكا كه مخالف سياست حكومت 
بوش در منطقه است،  از طريق نانسي 
پلوزي ، رئيس مجلس نمايندگان 
امريكا ، اطمينان هاي جدي در باره 
بستن مرزهاي خود با عراق را مي 

  . دهد
لوانان و  حل سريع معضل اسارت م●

تفنگداران انگليسي و پيروزي 
 با وجود مقاصدي كه ،خردمندي

ربايندگان نظاميان انگليسي در 
سرداشتند و بدون ترديد بناشان بر 
ايجاد بحراني بزرگ با غرب بود،  

يك جبهه متحد از : عالمتي عالي است 
ماليان براي منزوي كردن احمدي 
نژاد  كه حاال ديگر از حمايت رهبر 

نيز برخوردار نيست ، بوجود رژيم 
  . مده است آ

 وردنآ در كار بوجود ي خامنه ا    
 ي روتريانه  مي دستجمعي رهبريك

  رشته امور ي ، رفسنجاننآاست كه در 
 ي را در دست مي المللينروابط ب

 مثل يتهائي حال شخصين در عيرد،گ
 مأمور گفتگوها بر يجاني و الريتيوال

 يندر ا. ند  ، شركت داريسر مسئله اتم
 ، شهردار تهران  از يباف قالي،رهبر
 در سپاه پاسداران يار بسيتهايحما

  ..برخوردار است نقش خواهد داشت
 چه بايد كرد كه اين روزهاي ●
رامش به صلح پايدار بيانجامند ؟ اگر آ

پراگماتيك ميانه روي باشيم ، مي 
مي بايد يك سياست محتاط : گوئيم 

ران نقاهت در پيش گرفته شود تا دو
يعني فئواد سينيئورا . منطقه به سر رسد 

بدون مشكل حكومت كند و ميانه 
روهاي ايران گفتگوها بر سر مسئله 
اتمي را با غرب از سر گيرند و اسرائيلي 

، بعد از برداشتن موانع ها و فلسطيني ها
كه ايجاد شده اند و تخليه مناطق 

 بياموزند تا حدودي اشغال شده، 
مانع .  يگر زندگي كنند عادي با يكد

اين سياست يكي زمان و ديگري 
از اين رو، توپ در . فرصت است 

  :زمين سعوديها است 
  اگر ملك عبداهللا بداند كه مي بايد ●

بطرف سادات دست دوستي دراز كند 
و به اسرائيلي كه در بحبوحه غليان 
است ، روي خوش نشان دهد و  اگر 

ي به ميانه روهاي ايران يك گفتگو
همه جانبه و صادقانه اي را پيشنهاد كند 

ن، دو قدرت مسلمان منصفانه آكه ، در 
نفوذ در عراق و سوريه را ميان خود 
تسهيم كنند و بدين سان، پايان غير 

ميز حاكميت بعث را  تضمين آخشونت 
. كنند،  مي توان اميدهاي بسيار داشت 

رامش نسبي ، مي آزيرا بهار زيباي 
وزاني را از پي نياورد تواند تابستان س

  .كه از هم اكنون قابل مشاهده است 
رامش آاما  اين نسيم :  انقالب اسالمي 

كه مي وزد، از رهگذر ايجاد اتحاد بر ضد 
ايران و نه حاصل باز پس دادن حقوق 

ملي  فلسطينيان و لبنانيان و ديگر مردم 
رامش آاگر قرار  بر اين باشد كه . منطقه 

از مطالبه حقوق برقرار از راه خودداري 
شود، طوفان و بسا طوفانهاي سخت به 

رامش بعد از آچنانكه . ورد آدنبال مي 
ورد كه آتوافق اسلو، طوفاني به دنبال 

كليد قفل در . هنوز فرو نخوابيده است 
دست مردم ايران است اگر همت كنند و 
برخيزند و با استقرار مردم ساالري ، 

زادي آقالل و ورد استآرامشي واقعي ره آ
و رشد را بجويند و به منطقه و مردم 

   .جهان بمثابه الگو پيشنهاد كنند
  
ديگ چني براي جلب حمايت *

عربستان از حمله به ايران به 
  :رياض رفته بود 

  
خبر  ) 2007وريل  آ9(  نيوزويك ◄

داده است  كه مقامات حكومت بوش 
يا سياست جديد آ: از خود مي پرسند 

طقه  در نهايت حمايت عربستان در من
از امريكا مي شود و يا به زيان اين 

خر پادشاه آسياست تمام مي شود ؟  
 در ،عربستان ، در كنفرانس سران عرب

اشغال خارجي غير مشروع « جده،  
برادران « .  را محكوم كرد » عراق 

و عراق ... خون يكديگر را مي ريزند 
  .» تهديد به جنگ داخلي مي شود 

خر هفته، ديگ چني آطيالت     در تع
به رياض رفت و چند ساعتي را با ملك 

در باره اين ديدار . عبداهللا گذراند 
.  بطور رسمي كلمه گفته نشده است 

گاه آاما بنا بر قول منابع عربستاني كه 
توصيف مي شوند،  ديگ چني براي 

ن به عربستان رفته بود تا حمايت آ
ن به عربستان را از حمله نظامي به ايرا

: اين منابع مي گويند . ورد آدست 
اگر ديگ چني فكر مي كند پادشاه از 
حمله نظامي به ايران حمايت مي كند 

سياست ملك . ،  اشتباه كرده است 
عبداهللا بر اينست كه با ايران  
گفتگوهاي روشن داشته باشد خواه 
واشنگتن را خوش بيايد و چه خوش 

  .نيايد 
  

بوش را نزديكانش رها 
 نياز حكومت –كنند مي 

او به رژيم ايران در 
 –سياست داخلي 

حمايت حكومت او از 
گروههاي زورپرست 

 دست -» ايراني « هاي 
به دامن بعثي ها شدن و 

  :... مخالفت سيستاني و
  
 بوش و ،در ماندگي در عراق * 

حكومت او را به استفاده از رژيم 
ايران در سياست داخلي و نيز 

تگو با ايجاد پوشش براي گف
  ايران ، نيازمند ساخت ؟

) وريل  آ6نتي وار آ(  گارت پورتر ◄
  : مي نويسد 

    در ماه هاي ژانويه و فوريه،  وقتي 
حكومت بوش كار زار تبليغاتي گسترده 

متهم ( اي بر ضد ايران بر پا كرد 
كردن ايران به تحويل بمب ها به شيعه 

و ناوگان .... )  ايراني و5ها ، دستگيري 
ي را روانه خليج فارس كرد ،  بنظر دوم

مي رسيد سياست حكومت او در 
خاورميانه ، وارد مرحله جديد و 

  . پرخاشگرانه تري مي شود 
شكار آ    با وجود اين، چند هفته بعد، 

ن كارزار، استفاده آشد كه هدف اول 
از ايران در سياست داخلي بوده است 

، كاستن از شدت احساس عمومي: 
حكومت بوش از مهار اني ساس  ناتوحا

 در همان حال، ،عراق و خاورميانه و
ايجاد پوشش سياسي براي گفتگوي 

  .مستقيم با ايران 
     حكومت بوش مي بايد اين گفتگو 
را با ايران انجام دهد زيرا نياز به 
همكاري ايران در جلوگيري از جنگ 

شعله هاي .  شيعه و سني در عراق دارد 
ان تيز تر مي اين جنگ  زمان به زم

  .شوند 
     در دو هفته گذشته، حكومت بوش 
عالقه خود را به گفتگو با ايران ابراز 

 ملوان و 15دستگيري . كرده است 
تنفگدار انگليسي  سكته اي در كار وارد 

بخالف سابق، اين بار امريكا بر .  كرد 
ويز تشديد آن نشد حادثه را دست آ

  . تنش ها كند 
 وزير دفاع ، روبرت  مارس،27      در 

گيت در باره سياست خاورميانه اي 
او اشاره اي   به . امريكا صحبت كرد 

فرجام كار نكرد اما ميل قوي خود را 
او .  به گفتگو با ايران ابراز كرد 

گفتگوهاي منطقه اي بر سر عراق را 
غاز خوبي براي همكاريهاي بهتر آ

مادگي  آامريكا : توصيف كرد  و افزود
  . در سطح مقامهاي باال را دارد گفتگو 

     با بردن ناوگان به خليج فارس و 
قطعنامه هاي شوراي امنيت و تنگ 
كردن حلقه محاصره اقتصادي ايران ، 
امريكا خود را در موضع قدرت مي 
بيند و بر اين نظر است كه مي تواند 

ميزي را با رژيم آگفتگوهاي موفقيت 
  . ايران انجام دهد 

ي توان تصور كرد  سياست      مشكل م
گذاران حكومت بوش باور كرده 
باشند  اين كارها ، رهبران ايران را  بر 

ن مي دارند حكومت بوش را در آ
  . موضع قدرت ببينند 

يا كاخ سفيد آ    هنوز روشن نيست كه 
مادگي ورود در گفتگوهاي آ

ديپلماتيك جدي با ايران را دارد يا 
د حكومت بوش مي پندار.   خير 

... حضور دو ناوگان در خليج فارس و
ن مي دارد به راه آژيم ايران را بر ر
با وجود اين،  سياست تشديد . يد آ

مادگي براي آفشار از سوئي و ابراز 
گفتگو از سوي ديگر، سياست نيكسون 
را  در مورد ويتنام جنوبي به ياد مي 

ورد و در واقع تكرار همان سياست آ
 گزارشهاي وارن در واقع، بنا بر.  است 

استروبل و  جوناتان الندي ، هر دو . پ
روزنامه نگار، در ماههاي اخير، پيش از 
كارزار بر ضد ايران در ماه ژانويه، 

وزير ( بوش چند نوبت با كيسينجر 
خارجه نيكسون و رهبري كننده 

ديدار ) ن حكومت در ويتنام آسياست 
بوش اميد وار است .  كرده است 

مورد ايران موفقيت همان سياست در 
  .ميز شود آ

  8در صفحه
  
  
  

 وبال گردن
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همكاران نزديك بوش نيز او * 
  :را رها كرده اند 

  
از ) وريل  آ4(  نماينده فيگارو ◄

  :واشنگتن گزارش كرده است 
     حاميان جمهوريخواه بوش او را 
بخاطر نحوه هدايت جنگ در عراق، 

  .مورد سرزنش قرار داده اند  
، مسر ديگ چني     وقتي  لينچ ني ، ه

  معاون رئيس جمهوري ، دانست كه 
ويكتور گلد ، همكار سابق او در مجله 

 دارد كتابي سخت انتقاد واشنگتن ، 
ميز در باره بوش و حكومت او انتشار آ

يا آ: مي دهد ، به او تلفن كرد بپرسد 
وريل نيست ؟  و آاين يك دروغ اول 

چون پاسخ شنيد خير ، واقعيت دارد، 
از شنيدنش : پاسخ داد به خشكي 

  . متاسفم 
 ساله و روزنامه نگار 78      ويكتور گلد 

. طرفدار حزب جمهوري خواه است 
عمري را در تبليغ بسود اين حزب 

او تنها جمهوريخواه . گذرانده است
طرفدار مشي ريگان نيست كه از 
.  سياست بوش احساس غبن مي كند 

اما او يكي از نادر كساني است كه 
را به اسم كوچكش صدا مي كند بوش 

زيرا دوست پدر بوش بوده و بوش را . 
  . از دوران كودكي مي شناسد 

     نطق افتتاحيه رياست جمهوري 
  را نيز او نوشته 2001بوش در سال 

اما امروز، نويسنده رسمي كاخ . است 
سفيد، تغيير نظر داده است  و مي 

حتي در مقايسه با كارتر ، « : نويسد 
، ضعيف ترين و بريده ترين بوش 

  . رئيس جمهورها از واقعيتها است 
    علتهاي عمده جنگ عراق و زير پا 

زاديها و برهم زدن توازن آگذاشتن 
لت آسه قوا  مجريه و مقننه و قضائيه و 

فعل محافظه كاران جديد شدن او 
من به اين « : گلد مي نويسد . است 

 نتيجه رسيده ام كه خطري بنيادهاي ما
را تهديد مي كند ، شيوه زندگي ما را 
تهديد مي كند و اين خطر از ناحيه 
كساني است كه گمان مي بردم در 

من او را بسيار دوست .  جبهه ما هستند 
  . » مي داشتيم 

  كسي كه بمدت Dowd     ماتيو داود 
 سال از محارم بوش بوده است نيز، 6

او كه . به اين نتيجه رسيده است 
نتخاباتي در حزب دموكرات استراتژ ا
 ، عاشق فرماندار تكزاس 1999بود، در 

حزب خود را تغيير داد و كمر به . شد 
خدمت بوش بست و براي  پيروزي او 

 از 2004  و 2000در انتخابات سال 
او به .  هيچ كوششي فروگذار نكرد 

من او را « : نيويورك تايمز گفته است 
همه از اين رو اين. بسيار دوست داشتم

من فكر .  احساس بور شدن مي كنم 
  . مي كنم بطور كامل منزوي شده است

    او كه موفق شد جون كري   فرفره 
اي بقبوالند كه با جهت باد ،  مي 

جون « : چرخد، امروز  مي نويسد 
  . حق داشت » كري 

:      سخنگوي كاخ سفيد مي گويد 
يك مشي شخصي است ناشي از طالق ، 

پيش هنگام بدنيا مرگ كودكي كه 
مد و گسيل شدن قريب الوقوع پسر آ

اما ، پيش خود، خون .  به عراق 
: خونشان را مي خورد و مي گويند 

وقتي يك رئيس جمهوري را  
نزديكانش رها  مي كنند، يعني كارش 

  .تمام است
او اول قرباني تقدم : انقالب اسالمي 

« ن با آمطلق بخشيدن به زور و توجيه 
پيش از او، . نيست » ي مأموريت اله

خميني جام زهر را سركشيد و به دست 
يا زورپرستاني آ. او ، صدام بر دام رفت 

درس ... چون خامنه اي و رفسنجاني و
   ؟مي گيرند

  
امريكا از گروههاي زورپرست *

) گروه رجوي ، گروه ريگي ( 
گروه رجوي . حمايت مي كند 

  !:منبع اطالعات براي امريكا 
  

◄ CNN ) 7خبر داده است ) وريل  آ
كه برغم فشار حكومت عراق  براي 

نكه افراد گروه رجوي خاك را  آ
نها آترك گويند، حكومت بوش از 

امريكا گروه .  حمايت مي كند 
مجاهدين خلق را منبع اطالعات از 

  . ايران مي داند 
   گروه همچنين چند دهه است كه در 
تهران كار جاسوسي مي كند و غرب را 

گاه كرده آليتهاي اتمي ايران از فعا
  .است 

     وزارت خارجه مجاهدين خلق را 
. يك گروه تروريستي مي شمارد 

بانكهاي امريكا مي بايد دارائيهاي اين 
و هر امريكائي . گروه را توقيف كنند 

كه به اين گروه كمك كند، مرتكب 
  .جرم شده است 

     افراد ارتش امريكا بطور مرتب، 
وه را كه براي رفع افراد اين گر

نيازمنديها ميان  كامپ اشرف و بغداد 
، اسكورت مي مد مي كنندآرفت و 

بنا بر مدارك امريكائي اسكورت . كنند 
كردن بنا بر كنوانسيون ژنو انجام مي 

سفير سابق امريكا در بغداد، .  گيرد 
امريكا همچنان : خليل زاد  مي گويد 

اين سازمان را يك سازمان تروريستي 
و وزارت خارجه نيز مي .  ي داند م

كنوانسيون ژنو شامل سازمان : گويد 
مي شود اما بهچيرو مانع از تعقيب 
قضائي افرادي از اين سازمان كه 
فعاليتهاي تروريستي داشته اند ، نمي 

  . شود 
 2003    وقتي قواي امريكا، در سال 

عراق را اشغال كردند، كاله سبزها 
ن، آ در وارد  كمپ اشرف شدند و 

 تانك خوب نگهداري شده و 2000
توپخانه و توپهاي ضد هوائي و خود 

  .روهاي نظامي ، يافتند 
  ساكنان اين كمپ 3800      تمامي 

مورد بازجوئي امريكائيها قرار گرفته 
كسي توقيف نشد و با امضاي .  است 

قرارداد متاركه، كمپ به محاصره 
پليس نظامي . مد آقواي امريكا در

ن آ كه وارد كمپ شود و يا از هركس
  . خارج گردد، كنترل مي كند 

     مجاهدين خلق انكار مي كنند يك 
اما هم دولت . گروه تروريست باشد 

ايران و هم دولت عراق اين گروه را 
تروريست مي دانند  و حكومت عراق 
خواستار اخراج افراد اين گروه از 

  .عراق هستند 
منيت ملي    شيروان الوائلي ، وزير ا

 6ما به اين سازمان « : عراق مي گويد 
ماه فرصت داده ايم  خاك عراق را 

به صليب سرخ نيز اطالع . ترك گويند 
دوستان امريكائي تصميم ما . داده ايم 

را محترم خواهند شمرد و افراد اين 
  . گروه در عراق نخواهند ماند 

    در حال حاضر امريكا از اين سازمان 
خليل زاد مي .  د حمايت مي كن

از جهت مخالف نيز فشار وارد : گويد
كساني نيز هستند كه مي . مي شود 

گويند  بايد به اين سازمان اجازه داد 
  .افراد خود را در عراق نگاه دارد

◄ABCNews ) 3گزارش ) وريل  آ
يك گروه بلوچ كه : كرده است 

مسئول قتلهاي بسياري است ، بطور 
 تشويق و سري از سوي امريكائيها 

نام گروه جند .  راهنمائي مي شوند 
اهللا است و اعضايش از افراد طوايف 
بلوچ هستند  و در بلوچستان ايران 

پايگاهشان در . عمليات انجام مي دهند 
  .بلوچستان پاكستان است 

بلوچستان پاكستان  :انقالب اسالمي 
انگليسها تصرف كردند و . خاك ايران بود 

 ساله بستند و 99ه به زور قرارداد اجار
قرار شد در پايان اين مدت به ايران 

مد آنيز سر» اجاره « مدت .  بازگردانند 
و هنوز تحويل ايران نشده و حاال پايگاه 
يك گروه جنايت پيشه تحت حمايت 

   ! امريكا نيز گشت
بنا بر :     مقامات امريكا مي گويند 

قراري كه امريكا با گروه گذاشته است 
. ه اين گروه پول نمي دهد ، امريكا ب

زيرا دادن پول نياز به دستور رياست 
  . جمهوري و موافقت كنگره دارد 

كه با » ايرانياني تبعيدي «      پول را 
دولتهاي اروپائي و دولتهاي كشورهاي 

 از ،ساحلي خليج فارس ارتباط دارند
طريق  رهبر جند اهللا ، عبدالملك 

ه مي ريگي، در اختيار اين گروه گذاشت
  . شود 

     جند اهللا ويدئوئي تهيه كرده است 
كه سربازان ايراني و افراد گارد مرزي 
را كه دستگير شده و به پاكستان برده 

  . شده اند، را نشان مي دهد 
    ريگي مي گويد برخي از ايرانيان 
اسير را به دست خود به قتل رسانده 

  . است 
: منابع حكومت پاكستان مي گويند     
نگ سري بر ضد ايران  با وسيله ج

كردن جند اهللا ، موضوع گفتگوي 
ديگ چني با پرويز مشرف ، رئيس 

 بوده ، در ماه فوريهجمهوري پاكستان
  .است

      يك مقام ارشد حكومت بوش مي 
گروههائي مثل جند اهللا از : گويد 

لحاظ تعقيب و مراقبت چهره هاي 
 القاعده و بسود امريكا است  با اينگونه

  . گروهها  قرار و مدار بگذارد 
      برخي از مقامات پيشين سيا مي 

رويه اي كه امريكا بكار مي : گويند 
برد همانند رويه حكومت ريگان در  
استفاده از كنتراها بر ضد دولت 

اينك از  گروههائي . نيكاراگوا است 
كه عربستان خرجشان را مي دهد در 

كند بي ثبات كردن ايران استفاده مي 
 .  
  

ي در آيك عضو سابق اف بي * 
  :! ايران گم شده است ؟

  
وريل،  رويتر گزارش كرده  آ2 در ◄

است كه امريكا از ايران خواسته است 
ي كه چند آدر باره عضو سابق اف بي 

هفته پيش از اين ، به ايران رفته و ديگر 
  . خبري از او نيست، اطالع دهد 

 شو      سخنگوي وزارت خارجه امريكا،
خانواده او : نمك كورماك   مي گويد

او اينك در يك ( و صاحب كارهاي او 
مي )  مؤسسه خصوصي شغل دارد 

امريكا مقامي . گويند او گم شده است 
را فرستاده است تا از طريق سفارت 

  . سوئيس در باره او جستجو كند 
     خانواده و صاحب كارهاي او مي 

نست، آكوشند محلي را كه در 
سخنگوي وزارت .  يص دهند تشخ

خارجه  به داليل خصوصي حاضر نشد 
هيچگونه توضيحي در باره هويت اين 

  . شخص بدهد 
ي تصديق مي كند كه اين آ    اف بي 

شخص ، بيشتر از يك دهه در خدمت 
اما بخاطر هيچ .  ي بوده است آاف بي 

. مأموريت رسمي به ايران نرفته است 
ط مستقيم  و شغل كنوني  با  ايران رب

  . نداشته است 
     اين شخص طرف معامله با اف بي 

البته  موضوع كار او . ي نبوده است آ
  جنايت سازمان يافته ،ي آدر اف بي 
  . بوده است 

     سخنگوي وزارت خارجه نيز مي 
او در خدمت حكومت امريكا : گويد 

نبوده و شغل خصوصي داشته است و 
ت به از سوي اين حكومت به مأموري

  .ايران نرفته است
  

 ايران -اتم و مجازاتها ؟ 
سود ساالنه خود در 
اروديف را بطور مرتب 

مژده   « -دريافت مي كند 
  :چه بود ؟ » ور آشگفتي 

  
  

خبر خوش احمدي نژاد به * 
ما وارد مرحله : مردم ايران 

توليد صنعتي اورانيوم غني شده 
  :! شديم 

  
محمود ، 1386 فروردين 20 در ◄
 ياتمدر محل تأسيسات  ،  نژاد يداحم

 از امروز در رانيا «:  كردننطنز، اعال
 كننده سوخت دي توليزمره كشورها

  .» قرار گرفته استيا هسته
 از جمله    وسائل تبليغاتي حكومت،  

، اطالع داده بودند  فارس يخبرگزار
 وژيفي سانتر3000 استقرار كه  او خبر از

 اما . داددر نطنز را خواهد 
 به تعداد يا  اشارهچي هنژاد ياحمد
 . نكرد وژهايفيسانتر

كه هيچ » خبر خوش « اين كه    اين 
ن نيست ، ساعتي پس از آروشني در 

 «  ،يجاني الريعلن داده شد كه آ
 ، » راني ايا مذاكره كننده ارشد هسته

 انهيجو ي نرم و آشتيامي در پ، در مشهد
امروز كه  «:گفته بود به جهان غرب 

 ما كامل شده يا خه سوخت هستهچر
 ي غربياست آماده تفاهم با كشورها

 ني البته در هميجانيالر. »ميهست
 راموني توافق پحاًياظهارات خود تلو

 را مردود دانست و يساز ي غنقيتعل
عدم « تفاهم ني كرد موضوع احيتصر

 يالملل نيما از تعهدات ب» انحراف
 يها ي نگرانميخواهد بود و حاضر

  . مي رفع كننهي زمني در اغرب را
 ي به جمع كشورهاراني ورود اخبر ◄
 اسي در مقي كننده سوخت اتمديتول

 اعالم شد كه محمد ي در حاليصنعت
 سازمان الملل ني معاون امور بيديسع

در همان روز و در همان  ،ي اتميانرژ
 در ، مراسمان  هم هيدر حاشمحل و 

ما در : ، گفته استجمع خبرنگاران
 ييتا» 164 «رهي دو زنج لوتي پا مرحله
   از مرحلهي و وقتمي هستوژيفيسانتر

 ي وارد فاز صنعتميا  عبور كردهلوتيپا
 . ميشو يم

  .      يعني احمدي نژاد دروغ مي گويد
 ي حاضر نشد به پرسشهايديسع   

خبرنگاران در مورد تعداد 
 شده پاسخ يانداز  راهيوژهايفيسانتر
 جمله بسنده نياو تنها به گفتن ا . دهد

 در حال وژهايفيتعداد سانتر«كرد كه 

 ما يحاضر مشخص است، ول
 ».مي اعالم كنميخواه ينم
  مراسم هي در حاش،  يجاني الريعل اما ●

 3000 گاز به قيتزر«: گفته است 
  ». انجام شده استوژيفيدستگاه سانتر

  
روسيه ادعاي احمدي نژاد را *

در باره ورود به مرحله توليد 
تي اورانيوم غني شده، رد صنع

را مي كند و اينگونه اظهارات 
تنها موجب وخامت بارتر شدن 

   :وضعيت توصيف مي كند
  

 Dagensوريل،  روزنامه  آ10   در 
Nyheter خبر داد كه  روسيه مي  

ايران غني سازي در مقياس :  گويد 
  . صنعتي نمي كند

   وزارت خارجه روسيه مي گويد ما 
ي در مورد اينكه ايران هيچگونه شناساي

توانسته است به لحاظ تكنيكي پيشرفت 
غير منتظره اي بكند نداريم درضمن 
اينكه اعالن خطر مي كند بخاطر بيش 

  .از حد بر طبل اين شور كوبيدن
 Sergejوزير امور خارجه 

Lavrov  گفت هنوز زود است كه 
ما . نتيجه اي از اين حرفها گرفت

برسي مي وضعيت را از پس واقعيتها 
كنيم نه از پس بيانهاي  كه فقط وضع 

  .را بيشتر وخامت بارتر مي كند
   

مجازاتهاي مقرر در باره ايران * 
ممكن است فاجعه اتمي ببار 

  :ورد آ
  

اطالع مي )  وريل  آ4(  فايننشال تايمز 
دهد كه بنا بر يك گزارش انگليسي ، 
مجازاتهائي با هدف از ميان بردن 

ن را در آن خطر تأسيسات اتمي ايرا
كتيو منطقه آبردارد كه تششعات راديو 

  . لوده كند آخليج فارس را 
   جون الرج، از مؤسسه مشاوران اتمي 

 ) Large and Associates( انگلستان 
وقتي نيروگاه اتمي بوشهر  : مي نويسد 

مشغول كار بشود ، هرگاه  نقصي پديد 
كتيو آيد كه موجب رها شدن راديو آ

ششعاتش كشتي راني و بگردد،  ت
كشورهاي خليج فارس را تهديد 

  . خواهند كرد 
     قطعنامه شوراي امنيت صدور  
تكنولوژي اتمي و تجهيزات اتمي و 
دانش و اطالعات اتمي كه با غني 

ب سنگين ربط آسازي اورانيوم و توليد 
  . پيدا كند ، را ممنوع مي كند 

    مشكل اين جاست كه صدور فنون و 
 كه در مجموع فرهنگ  ايمن لوازمي

نگاه داشتن نيروگاه را تشكيل مي 
دهند، براي  جلوگيري از چنين 

  .  خطري ضرور است 
ن را مي آ     نيروگاه بوشهر كه روسها 

سازند، از شمول مجازاتهاي مقرر ، 
ن و آو مسئول ايمني .  بيرون است 

با وجود .  تأمين سوختش روسيه است 
ن نظر است كه اين ، جون الرج بر اي

محروم كردن ايران از تكنولوژي اتمي  
و منزوي كردنش از جامعه بين المللي 
اتمي ، ايمني همين نيروگاه و 
نيروگاههاي ديگري را به خطر مي 

  . اندازد كه ايران بخواهد بسازد 
     گزارش مؤسسه ترديد ندارد كه 
اجراي برنامه اتمي ايران به تحصيل 

مي و غير نظامي قابليت هاي اتمي نظا
نيروگاه اتمي بوشهر، به .  مي انجامد 

تنهائي ،  تحمل هزينه سنگين غني 
  . سازي اورانيوم را توجيه نمي كند 

  9در صفحه

 وبال گردن
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   جون الرج بر اين نظر است كه برغم 
ادعائي كه مي كند، ايران در غني 

از . سازي اورانيوم با مشكل روبرو است 
ب آنست كه با توليد آاين رو، بر

  در تأسيسات اراك ، ،سنگين 
  . پلوتونيوم توليد كند 

     گزارش بر اينست كه  ايران با 
  مشكالت فني و لوجستيك بزرگ روبرو 
است و توانائي تبديل شدن به يك 

با .  قدرت اتمي در منطقه را ندارد 
وجود اين ، طرح توليد پلوتونيوم در 
اراك  مي تواند ايران را وارد 

د بمب اتمي با پلوتونيوم ماجراي تولي
بشيوه پيشه وري، مثل كره شمالي، 

 .  بگرداند 
يا حمله آ     در پاسخ به اين پرسش كه 

به تأسيسات اتمي ايران خطر انتشار 
كتيو را دارد يا خير؟ جون آراديو 

تأسيسات اتمي :   الرج پاسخ مي دهد 
اراك تا زماني كه پلوتونيوم توليد 

نتشار نمي دهد و نكرده است، يا هيچ  ا
بمباران . ن بسيار ناچيز است آيا مقدار 

تأسيسات اتمي نطنز  موجب انتشار 
كتيو مي شود اما دامنه انتشار آراديو

ن محدود است به  تأسيسات و مردم آ
  . محل  

      در عوض، نيروگاه اتميي بوشهر، 
در صورت حمله نظامي و يا  بروز 
حادثه اي كه بدان نقص جدي وارد 

ند، موجب انتشار تششعات اتمي در ك
  . قلمروئي وسيع مي شود 

  
ايران ساالنه سود خود را بابت *

شركت در اروديف دريافت مي 
كند اما سوخت اتمي دريافت 

  :؟!نمي كند 
  
پس از )وريل  آ8(  ساندي هرالد ◄
 درصد 10نكه معلوم شد ايران بميزان آ

، بزرگ ترين در سرمايه اروديف
 شريك  اورانيوممؤسسه غني سازي

است ، كشورهاي غرب متهم  به 
  .  رياكاري  شدند 

     در تمامي مدتي كه انگلستان و 
فرانسه و امريكا  به ايران فشار مي 

وردند دست از غني سازي اورانيوم آ
بردارد ،  ايران ميليونها  اورو سود سهام 
خود را در شركت اروديف، دريافت 

  . مي كرد 
در اوروديف،      بخاطر حضورش 

ايران در جريان تازه ترين تكنولوژي 
ايران .  غني سازي اورانيوم نيز هست 

مي گويد تنها مي خواهد خود 
ئي خويش آاورانيوم توليد كند تا كار

اما كشورهاي . را بهتر و بيشتر كند 
غرب نگران توليد بمب اتمي از سوي 

  .ايران هستند 
   بنا بر گزارشي كه كارشناس اتمي  

رانسه انتشار داده است ، در سال ف
، رئيس  سازمان انرژي اتمي 2006

ايران ، نمايندگان ايران در سوفيديف 
Sofidif اين .  را تغيير داده است

شركت فرانسوي ايراني است كه در 
  . اكثريت سهام را در اروديف دارد 

     در جلسه سوفيديف كه در ژوئن 
  تشكيل شد ،  پيشنهاد شركت اين2006

وردن آدر مطالعه و در به عمل در: بود 
حاصل مطالعه و در عمليات كارخانه 
هاي غني سازي اورانيوم كه از فن 
انتشار گاز استفاده مي كند،  شركت 

  . كنيم 
     مايكل شنايدر ، مشاور اتمي كه 
:  اقامتگاهش پاريس است، مي گويد

اطالع از شركت ايران در اروديف،  
دست . ت كردم بسان ضربه اي درياف

اندر كاري مداوم ايران در بزرگ 
ترين مؤسسه غني سازي اورانيوم ، 
رياكاري  را بطور كامل مجسم مي كند 

كه علم كردن قرارداد منع گسترش 
  . سالح اتمي  است 
به دفعات در باره : انقالب اسالمي 

شركت ايران در اروديف، نوشته و 
شما كه مي خواهيد : پرسيده ايم 

م غني سازي با صاحب كنسرسيو
اختياري روسيه يا يك كشور اروپائي 
بسازيد، چرا  اورانيوم غني شده سهم 
ايران را از اروديف نمي ستانيد ؟ چه 
سودي در محرمانه نگاه داشتن شركت 
ايران در اروديف داريد ؟  چرا با وجود 

 –اين شركت، بجاي مطالبه حق ايران 
ر  كشو6كه بنا بر مجموعه پيشنهادهاي 

حاضرند  نيروگاه بسازند و سوخت اتمي 
  هزينه اي چنين -تحويل بدهند 

سنگين به پاي مردم ايران مي گذاريد و 
ايران را در معرض محاصره اقتصادي و 
خطر حمله نظامي قرار مي دهيد ؟ 
رياكاري شما مستبدان تيره عقل بسي 

  ؟ بيشتر نيست
  

امريكا اقتصاد ايران 
 –را خفه مي كند 

ايران در حال اقتصاد 
 –تالشي است 

نقدينگي و تورم از 
مهار خارج مي شوند 

  :...و
  

) : وريل  آ3( فيگارو 
فشارهاي امريكا دارند 
اقتصاد ايران را خفه مي 

  :كنند 
  

    جامعه بين المللي  با افزودن بر فشار 
خود بر ايران ، نشان داد كه فشار 
اقتصادي مداوم نتايج خود را ببار مي 

ر همان حال  كه ايران به د. ورد آ
اجراي برنامه اتمي خود  ادامه مي 

ينده آ سال 5دهد كه احتمال دارد تا 
به توليد بمب اتمي بيانجامد،  قدرتهاي 

را   بكار » با دو راه « جهان مكانيسم 
اين روش عبارت است از  . انداخته اند 

اتخاذ و اجراي تدابير تضييق كننده كه 
زياد مي كند و بطور تصاعدي فشار را 

 اجرايشان متوقف ، در عين حال
.  كردني و  خود ملغي كردني هستند 

يعني هرگاه ايران غني سازي اورانيوم 
را متوقف كند، اجراي مجازاتها و 
تدابير تضييق كننده نيز متوقف مي 

  . شود
يا چنين روشي اقبال موفق شدن      آ

را دارد يا خير ؟  اين پرسش براي 
. ا قابل طرح نيز نيست رؤساي دولته

نها عزم خود را جزم كرده اند  آزيرا 
اين روش را موفق بگردانند  و محلي 
براي  عرض وجود شك داران نمي 

اروپا و امريكا موافقند كه .  بينند
مجازاتها دارند  اثرات خود را ببار مي 

چند ماهي است كه ايران مي .  ورند آ
شكننده جامعه بين » وحدت « كوشد  

تصويب قطعنامه .  لمللي را بشكند ا
راء  آ ، به اتفاق 1747 و 1737هاي 

شكست تقالهاي ايران را مسلم كرد و 
ديپلماتها را  مطمئن كرد كه ايران در 

بنظر .  قيد انزواي بين المللي است 
نها،  اين انزوا بيشتر از قطعنامه هائي آ

عمل مي كند كه اجرا كردنشان  
اين .  برد پيچيده است و زمان مي 

انزوا بسياري از بانكها و شركتهاي 
اروپائي كه با اين كشور در رابطه اند، 

ن داشته است كه قطع رابطه كنند آبر 
هدف تضعيف حكومت احمدي نژاد . 

  .بسود ميانه رو ها است 
 6    بنا بر قول مقامات دولتها  اتحاد 

دولت چنان است كه يك برگ كاغذ 
نها آاز ميان سيگار را نيز نمي توان 

خودداري روسيه از تحويل .  عبور داد 
 5سوخت اتمي به نيروگاه بوشهر، را  

» يك ژست سياسي مهم « كشور ديگر  
امريكا نيز عزم جزم .  تلقي كردند 

  .اروپا را ستايش مي كند
 عضو 5    برغم جبهه مشتركي كه 

لمان بوجود آدائمي شوراي امنيت و 
 با ديگري ورده اند ،  روشهاي هريكآ

امريكائيها مي خواهند : فرق مي كنند 
مجازاتها تشديد شوند و چيني ها 
روسها، بخصوص روسها  ميخواهند 
تخفيف شوند و اروپا ميان اين دو ،  
خواستار اتخاذ روشي هستند كه معدل 

  . اين دو روش است 
    هرچند تهديد به حمله نظامي ، با 

مريكا توجه به بالئي كه در عراق بر سر ا
مده است، اثر بايسته را ندارد، اما آ

امريكا اين شمشير داموكلس را باالي 
در عوض، .  سر ايران نگاه داشته است 

امريكا حلقه محاصره اقتصادي ايران را 
استاد اين كار، .  تنگ تر مي كنند 

او . نيكوال برنس ، معاون وزير است 
امريكا مي تواند : بتازگي گفته است 

.   را بر ضد ايران بكار برد سالح  نفت
ايران صاحب دومين ذخاير نفت و گاز 

 درصد از مصرف بنزين 40دنيا است اما 
باال رفتن .  خود را وارد مي كند 

قيمت بنزين كه اعالم شده است، 
نارضائي از حكومت احمدي نژاد را 

  . بيشتر مي كند 
     اگر عرص بر نظام بانگي ايران  كه 

است ،  تنگ شود،  مشمول مجازاتها 
براي دريافت بهاي نفت نيز گرفتار 

كاخ سفيد براي .  مشكل خواهد شد 
اين كه اقتصاد ايران را دچار خفقان 

با اكثريت ( كند،  با حمايت كنگره 
،  دست بكار فعاليتهاي ) دموكرات 

ديپلماتيك  بسيار شديد و گسترده است 
سيا ، آمقامات امريكائي در اروپا و : 

 مالي و پولي را مصرانه به قطع مقامات
.  روابط خود با ايران مي خوانند 

حكومتها نيز تشويق مي شوند 
ضمانتهائي را لغو كنند كه به صادر 
كنندگان كاالها به ايران ، بابت 
.  دريافت بهاي كاالها، مي دهند 

شركتهائي امريكائي و شعبشان در خارج 
از ايران تحت نظارت سخت قرار 

نها، مثل ژنرال آبرخي از . گرفته اند 
الكتريك و هاليبورتن ، زير فشار 

حكومت امريكا، اعالم كرده اند  
قراردادهاي در دست اجرا را تجديد 

  . نخواهند كرد 
     اين مراقبت جدي در بر مي گيرد 
سرمايه گذاريها ، بخصوص در نفت و 

  . گاز را 
     هرگاه رژيم بر جا بماند ، به سر باز 

ز قبول و اجراي قطعنامه هاي زدن ا
 60.  شوراي امنيت ادامه خواهد داد 

روز ديگر، نوبت به تصويب قطعنامه 
 كشور فهرستي از 6.  جديدي مي رسد 

مجازاتها را تهيه كرده اند  و مي گويند 
مصمم هستند  تا گرفتن نتيجه، بر 

هريك از اين .  مجازاتها بيفزايند 

حران كشورها  بر اين گمان است كه ب
در مورد ايران  مي . طوالني مي شود 

  .بايد اقدام كرد زيرا اميد نيست 
  

 Dagensروزنامه سوندي 
Nyheter  )  7وريل  آ : (

اقتصاد ايران در حال 
  :متالشي شدن است 

  
 درصدي و درآمد 5با رشد اقتصادي 

سرشار از نفت نمي بايد اين كشور 
اما در . مشكل بزرگي داشته باشد

 رو به از پا درآمدن حقيقت شور
  .اقتصادي است

البته اين ربطي به تحريم ندارد بلكه 
اقتصاد . خود آنرا به اينروز انداخته ايم 

  .دانان و مجلس بر اين نظر هستند
يك دور ماشين سواري در تهران به 
انسان حالي مي كند كه چيزي غير 
سالم پايه اي در اقتصاد ايران وجود 

  .دارد
ال فروپاشي از رگهاي تهران در ح

ازدحام ماشين است و يك سكته كامل 
دليلش خيلي . بزودي در راه است

ساده است مردم ايران درحقيقت 
. بنزين مجاني از كيسه دولت مي زنند

 6حدود (  كرون 0,60بنزين ليتري 
كه اين فقط حزينه حمل و نقل ) سنت

بنزين است و باقي آن را سوبسيد 
  .است

 كه نسبت به در كشور مابسيار هستند
اين عكس العمل نشان داده اند، اينرا 
سعيد ليالز كه شركت مشاور اقتصادي 

او ادامه مي . خصوصي دارد مي گويد
دهد آخرين كار ثابت من در دولت 

 ساعت بيشتر دوام نياورد 48به مدت 
كه از طرف رئيس جمهور احمدي نژاد 

  .اخراج شدم
با وجود اينكه ايران چهارمين توليد 

ه نفت در جهان و دومين توليد كنند
 30كنند نفت در ايران است ما در روز 

 ميليون 15ميليون بشكه نفت به قيمت 
 ميليارد دالر 6دالر در روز كه مي شود 

در سال بنزين وارد مي كنيم كه مي 
  .توانستيم اينرا خود پااليش كنيم

...  
سوال مي كنم كه بهتر اين نيست كه 

د در حقيقت پااليشگاه بزنيد مي گوي
. احتياج به بنزين آنچنان باال نيست

 ميليون ليتر بنزين در روز 40ايران 
توليد مي كند و ساختن پااليشگاه 

چه كه با ساختن . جديد بيهوده است
پااليشگاه قيمتها از اين هم كه هست 

  .پائين تر مي آيد
تنها يك راه است و آنهم برداشتن 

 بدين ترتيب مصرف پائين مي. سوبسيد
آيد و ما احتياج به وارد كردن 

  .نخواهيم داشت
اما دولت بر اين باور است كه اين كار 
خطرناك است چه كه مردم چنان 
عادت به اين سوبسيد كرده اند كه 
اعتراضاتي كه در رابطه با گوجه 

  .فرنگي شد پيشش بي رنگ مي شود
براي اينكه من بهتر بفهمم يك موز و 

. ميدارديك پرتقال از ظرف ميوه بر 
مي گويد نگاه كنيد قيمت اين پرتقال 
كه در داخل توليد مي شود دوبرابر 

 كيلومتر 20000موزي است كه بايد 
حمل شود و اين فقط بر اثر سياست 

اينان كه تصميم به . سوبسيدي است
چنين سياستي گرفته اند هم آنها هستند 

داشته .. كه مي خواهند ما انرژي اتمي 
  .الت طنز مي گويداينرا با ح. باشيم

 30چند سال پيش واردات ايران 
 ميليارد 50ميليارد بود و امروز به 

رسيده است كه تقريبا معادل صادرات 
 ميليارد 60نفتي ما است كه حدوداٌ 

اين اقتصاد بطور جدي از . دالر است
 60پا در مي آيد اگر نفت از بشكه اي 

  . دالر سقوط كند45دالر به 
صاد هيچي نمي احمدي نژاد از اقت

داند او به سپاه و دوستانش پول قرض 
مي دهد با بهره اي كه يك سوم تورم 

چنان مخارج دولت اوج گرفته . است
است كه به زودي دولت حتي قادر به 
دادن حقوق كارمندان هم نيست اين 

 درصد 40در صورتي است كه نقدينه  
بيشتر شده است كه اين خود به تورم 

  . دامن مي زند
   حتي مجلس محافظه كار هم به او 

 150براي مثال . اعتراض كرده است 
تن از نمايندگان به مخارج رو به 
افزايش اعتراض كرده و خواهان 

  .وابستگي كمتر به نفت شده اند
  با وجود اين هفته گذشته بودجه اي 
را به مجلس برد و تصويب شد كه 

 20شامل  افزايش هزينه ها به ميزان  
احمدي نژاد به  بذل و .  ود درصد ب

ن شهر آبخشش ،  بوقت سفر به اين و 
  .ادامه مي دهد

  با وجود اين هنوز او از طرفداري 
اما به سه . خامنه اي برخوردار است

اقتصاد ، . لحاظ اوضعيف شده است 
انرژي اتمي و شكست او در شوراي 

  .نگهبان
    فرار سرمايه از ايران و نيامدن 

ان ، فرار استعدادها  و سرمايه به اير
تحريم اقتصادي ايران دارند  اقتصاد 

  . ورند آايران را از پا در مي 
  

دولت سايه حاكم بر اقتصاد * 
همان مافياهاي نظامي مالي 

  :هستند 
  
شهبازخاني،   فرروردين، بيژن15 در ◄
 مجلس مافياها به آفتاب» نماينده « 

 بسياري در رسد مي نظر به: گفته است 
 مجري كابينه وزراي واردم از

 . هستند »سايه دولت «تصميمات
 نزديكان، از متشكل سايه     دولت

 رئيس مشاوران و دوستان از برخي
 خود تصميمات ديكته با چنان جمهور

 تأثير دولت اقتصادي وزراي عملكرد بر
 مشكالت همه توان نمي كه گذارند مي
 . دانست وزرا اين مديريت متوجه را

 و نقدينگي رشد وضعيت به شهبازخاني
: گفت و كرد اشاره رويه بي واردات
 ميزان رسمي آمارهاي براساس
 ميليارد 43 از بيش به كشور واردات

 شعار كه حالي در است رسيده دالر
 و داخلي توليدات از حمايت دولت
 . بود اشتغال ايجاد

 اثرات و مدت اين در نقدينگي رشد     
 در تورم افزايش بر آن انكار غيرقابل

 جمله از بانكي هاي سياست برخي كنار
 300 رشد و جرايم بخشودگي اعالم

 از بيش به كه بانكي ها معوقه درصدي
 است، رسيده تومان ميليارد هزار 15

 به توليد از حمايت براي را بانكي نظام
 . كند مي تضعيف شدت

  
رشد نقدينگي و اول شدن در 

  :تورم 
  
 رشد نباالبود از حال عين در وي ◄

 اظهار و انتقاد 85 سال در نقدينگي
   اندازه به نهم دولت در نقدينگي كرد؛

  10در صفحه

 وبال گردن
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 داشته افزايش گذشته هاي دولت تمام
 تورم و مردم زندگي بر مستقيمي اثر و

 در كه نحوي به. است گذاشته جامعه
 65 نقدينگي ميزان 84 سال ابتداي
 دو اكنون و بود تومان ميليارد هزار
 . است كرده رشد برابر
فتاب گزارش آ فروردين ، 13در  ◄

: بانك مركزي را نقل كرده است 
 اقتصادي هاي سياست و ها بررسي اداره
   كرد اعالم مركزي بانك
 هزار 92,1 از كشور نقدينگي حجم
 به 85  سال ابتداي در تومان ميليارد

 در تومان ميليارد 739 و هزار 113
 آمار اين. است رسيده ماه آذر پايان
 نقدينگي حجم كه است معني بدان
 نسبت 85 سال ماه آذر پايان در كشور

 ميليارد هزار 21 از بيش  سال ابتداي به
 گزارش اين! است يافته افزايش تومان

 رشد كه دهد مي نشان همچنين
 به منتهي ماهه 12 در كشور نقدينگي

 رسيده درصد 36,7 به 85 سال ماه آذر
 آذرماه ايانپ در نقدينگي حجم و است
 24,5 رشد نيز 85 سال ابتداي به نسبت

  .است داشته درصدي
 و ايران، در منطقه ، از لحاظ نرخ ◄

  !تورم ، اول شد 
  

توتال و شل تحت فشار براي * 
انصراف از سرمايه گذاري در 

  :ايران 
  
 وزيري  سيدكاظم، فروردين18 در ◄

 چنانچه: ، گفته است  نفت وزير هامانه،
 تعديل براي فرانسه توتال شركت
 سرمايه منظور به پيشنهادي قيمت

 گازي ميدان 11 فاز توسعه در گذاري
 فرصت بخواهد، مهلت جنوبي پارس

 اعالم با. شود مي داده آن به جديدي
 نهايي منظور به گفت؛ مطلب اين

 گيري تصميم (دي.آي.اف كردن
 فاز) گذاري سرمايه براي نهايي

 توتال، شركت با جنوبي پارس11
 مناسب شركت اين پيشنهادي قيمت
 وي.شود تعديل بايد قيمت اين و نبود
 به توتال شركت چنانچه داد؛ ادامه
 براي باشد، مند عالقه قيمت تعديل
 توسعه طرح 11 فاز قرارداد انعقاد
 اين با جنوبي پارس گازي ميدان

 قابل دي.آي.اف ارائه مهلت شركت،
 .است تمديد
 عاملمدير كه است حالي در    اين

 با كرد؛ اعالم توتال فرانسوي شركت
 هزينه آور سرسام افزايش اينكه وجود

 موجب ژئوپولتيكي هاي نگراني و ها
 اين هاي پروژه اجراي در تاخير

 شد، خواهد جنوبي پارس در شركت
 خود هاي گذاري سرمايه به توتال اما
 دي كريستوف. است متعهد ايران در

 يشافزا از توتال مديرعامل مارگري
 شركت اين پروژه اجراي هاي هزينه

  .داد خبر جنوبي پارس در
 مدير عامل شركت توتال بخاطر ●

سرمايه گذاري در ايران، از سوي قوه 
  . قضائيه امريكا احضار شده است

  فروردين ، مديرعامل18 در ◄
 داچ رويال هلندي -انگليسي شركت

 در شركت اين كرد؛ اعالم نيز شل
 اجراي ماتمقد ساختن فراهم حال
 با مشترك دالري ميليارد 3/4 پروژه
 13 فازهاي توسعه براي اسپانيا رپسول

  .است جنوبي پارس 14 و
  
 10 تا 5: اثر تحريم بانك سپه *

  :درصد اضافه هزينه 
  
 گزارش ايلنا، 86 فروردين 17 در ◄

 بانك  انتشار خبر تصميم: كرده است

مركزى ايتاليا براى تحت كنترل 
ال شعبه بانك سپه متعلق درآوردن امو

به وزارت دفاع ايران در رم 
هاى متفاوتى از سوى   العمل  عكس

مقامات ايران در پى داشت ؛ اما 
بسيارى معتقدند چنانچه اين تصميم 
عملى شود، بر چرخه اقتصادى ايران 

  .تاثير بسيار منفى خواهد گذاشت
در حال , ها حاكى است  گزارش   

هاى ايتاليايى   حاضر بسيارى از بانك
سسات ؤگونه تضمين بانكى از م  هيچ

پذيرند و اين امر   مالى ايران را نمي
هاى   موجب شده بسيارى از شركت

 ايتاليايى كار هايايرانى كه با طرف
خود از كنند، براى تبادالت تجارى   مي

هاى يك كشور سوم استفاده   بانك
گير   اين امر نه تنها بسيار وقت. كنند

هاى بسيار گزافى نيز به   نهاست، هزي
كند كه   هاى ايرانى تحميل مي  شركت

 درصد بيشتر از 10 تا 5ها   اين هزينه
هاى   متوسط بهاى جهانى هزينه

  .تبادالت تجارى است
همچنين، اين امر موجب شده     

هاى ايرانى كه با   بسيارى از شركت
هاى اروپايى باالخص ايتاليايى   شركت
هاى   براى تسهيل فعاليتكنند،   كار مي

خود در كشورهاى همسايه همچون 
نشين دوبي،   امارات و باالخص شيخ

شركت تاسيس كنند و در كادر پرسنلى 
خود ضرورتاً نام يك فرد عرب را 

  .اضافه كنند
 طبق گزارش درج شده در

ADNKORONS 
INTERNATIONAL (AKI) ،

بانك سپه كه شعبه ايتاليايى آن در سال 
اكنون با يك   يس شده، هم تاس1925

 شعبه در داخل ايران و 700هزار و 
 شعبه در خارج از كشور يكى 12حدود 

ترين موسسات مالى   از پرقدرت
از . قدرتمند در جمهورى اسالمى است
ترين   آنجا كه اين بانك يكى از اصلي

المللى   ها در تبادالت تجارى بين  مهره
ايران است، نام آن در صدر ليست 

هايى است كه كشورهاى   انارگ
   .اند  اروپايى تصميم بر تحريم آن گرفته

 نوشته گلزار در باره :انقالب اسالمي 
وضعيت اقتصادي كشور  ، خواننده را باز 

گاه آهم بيشتر از وضعيت اقتصاد كشور 
   :مي كند

  
  

   گلزار
 

سال تورم انفجاري 
  86با بودجه 

  
هر چه از عمر استبداد در ايران مي 

د وابستگي آن به نفت بيشتر مي گذر
شود ، ديوانساالريش بزرگتر و حجم 
واردات آن بيشتر ميگردد و توليد در 
داخل را وابسته به خارجي  گردانده 

تصوير اين از خود بيگانگي . است  
اقتصاد را در بودجه  كشور مي توان 

  .  مشاهده نمود  
در چند سال گذشته بودجه ايران 

دولت ، شركتهاي .حجيم تر شده است 
واسطه اي جديدي تاسيس مي كند 
كه كار و هدف اين شركتها براي مردم 

اكثر آنها كار واسطه . مشخص نيست 
و در آمد حاصل از . گري مي كنند 

واردات دولتي را به جيب آقا زاده ها 

اين روند در دوران . مي ريزند 
  . اصالحات شتاب گرفت

 81 نسبت به بودجه سال 86 بودجه 
در روزهاي . نج برابر شده است پ

  نمايندگان براي 85پاياني سال 
تصويب اين بودجه  سردرگم شده 

با اين حال بودجه با اكثريت . بودند 
 راي مخالف و 67 راي موافق و 136

.  راي ممتنع به تصويب رسيد 13
  پيام آور نابسامانيهاي 86بودجه 

  . فراواني است
ه چهار  بودجه امسال در راستاي برنام

طبق اين برنامه . ساله چهارم نمي باشد 
  .حرف از كوچك شدن دولت است

در دو سال گذشته كه دولت احمدي 
نژاد بودجه پيشنهاد كرده ، نشاني از 

برعكس . كوچك شدن دولت  نداشت
مطالعاتي .  دولت بزرگتر نيز شده است 
هاي مجلس  كه از سوي مركز پژوهش

است كه نشانگر اين امر صورت گرفته 
 سهم بودجهء 1380در سال 

هاي دولتي از بودجهء كل  شركت
 درصد بوده و در سال 9/69كشور 

سازي اين   در جهت خصوصي1381
 درصد رسيده 2/67ر شده به متمقدار ك

 درصد و در سال 59، 1382و در سال 
البته در .  درصد رسيد 3/54 به 1383

اين سالها بودجه هاي فراواني براي 
مختلف تخصيص دادند كه بنيادهاي 

در آمار برنامه نويسي جدا گانه به 
اما دوباره از سال . حساب آمده اند 

 كه قانون برنامه اجرا شد متاسفانه 1384
 1384رو به افزايش گذاشت و در سال 

 به 1385 درصد و در سال 1/66به 
 1386 در سال و . درصد رسيد6/71

هاي دولتي به  سهم بودجهء شركت
  . د رسيده است درص2/73

آقاي احمدي نژاد بر خالف برنامه پنج 
ساله چهارم و اهداف خصوصي سازي 
كه اين رژيم ساليان دراز است سنگ 

 22/ 5آن را به سينه مي زند ، رشد
درصدي بودجه شركتهاي دولتي را به 
مجلس پيشنهاد كرد و افزايش تصدي 
گري دولت را كه در برنامه خود در 

 به آن 85ز سال نظر گرفته بود  و ا
وسعت داده بود را  با تصويب 

  مجلس بدان صورت "نمايندگان"
  . عملي  داد 

البته در كنار اين رشد بيمار گونه 
دولت به بودجه بخش تحقيقات و 
پژوهش كم توجهي نموده  و عدم 
تناسب حقوق و دستمزدها با نرخ تورم 

  . آشكارا به چشم مي خورد 
ل اقتصاد واردات كه از زمان شاه مشك

ايران را تشكيل مي داد ، در حال 
حاضر هر سال به ابعادش  اضافه مي 

بطوري كه حجم واردات را در .شود 
 ميليارد دالر 52سال جديد بيشتر از 

اين حجم واردات و . تخمين مي زنند 
اين مقدار وابسته بودن به كاالهاي 
خارجي تورم زيادي را حاصل خواهد 

شاهد تورم بطوري كه امسال . نمود 
نا گفته نماند كه . انفجاري خواهيم بود 

كه واردات را با پول نفت مي خواهند 
  . تامين نمايند 

 به هنگام ارائه آقاي احمدي نژاد 
اليحه بودجه به مجلس قيمت پايه نفت  

 دالر اعالم كرد كه 7/33 را 86بودجه 
 دالري اليحه بودجه 40نسبت به قيمت 

 نشان  كاهش قابل توجهي85سال 
 .داد مي

وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي از 
قيمت پايه : گيرد چهار مسير صورت مي

نفت، برداشت از حساب ذخيره ارزي، 
ماليات شركت ملي نفت، و سود سهام 

 .اين شركت

قيمت پايه نفت در بودجه با احتساب 
 9/40ماليات بر عملكرد شركت نفت به 

 دالر و با احتساب سهم دولت از سود
 .رسد  دالر مي45شركت ملي نفت به 

اگر سود سهام اين شركت و برداشت 
از حساب ذخيره ارزي را نيز در 
محاسبات خود مد نظر قرار دهيم ، 
قيمت واقعي نفت كه در بودجه 

 دالر مي 50احمدي نژاد آمده باالي 
دولت عالوه بر سقف مصوب .باشد  

 هزار ميليارد 3بودجه، درخواست 
.  استاضافي نيزكرده  تومان بودجه 

كه نشانگر كسر بودجه تصويب شده مي 
البته كسر بودجه به اين ميزان . باشد 

 تنها 86برنامه بودجه . پايان نمي يابد 
البته در . ماه را مي كند 9كفاف 

صورتي كه بتوانند مالياتهاي محاسبه 
شده را از مردم بگيرند و سهام 
شركتهايي كه تصور مي كنند را  

 ماه 3ند بفروشند، باز بودجه بتوان
  . كمبود خواهد داشت 

هاي واقعي و  به دليل عدم تأمين هزينه
شود در نيمه راه  بيني مي پيش، پرسنلي 

 مواجه با كسري و لوايح و 86سال 
هاي متمم و اصالحيه بودجه  طرح

كه راهي بجز برداشت از حساب .وندش
 . ذخيره ارزي نمي ماند 

 الغ بر بيش از  ب 85كسري بودجه سال 
بود كه دليل  هزار ميليارد تومان 7

اصليش باال رفتن سطح ديوانساالري و 
. مخارج حاصل از آن بوده است 

 رقمي 84سال كسري  بودجه  در 
 ميليارد تومان 500 هزار و 4حدود 

 اين كسري ها برطرف نشده اند .بود
بلكه بصورت بدهي ها و يا برداشت از 

 پيش فروشها حساب ذخيره ارزي و يا
تامين شده و يا هنوز به صورت بدهي 

 . به بانك مركزي باقي  مانده است 
 بيش از 86درآمدهاي دولت در سال 

 هزار ميليارد ريال و هزينه هاي 660
 هزار ميليادر ريال 773آن بيش از 

  ،خواهد بود كه با اين كسري بودجه
شاهد تورم افسار گسيخته اي خواهيم 

  .بود
هاي واقعي و  م تأمين هزينهبه دليل عد

شود در نيمه راه  بيني مي پرسنلي پيش
 مواجه با كسري و لوايح و 86سال 
هاي متمم و اصالحيه بودجه  طرح
  .شويم

 كاهش قيمت نفت  از طرف ديگر 
زا در جهت  ل اولين آفت و عنصر اختال
  .تنظيم بودجه خواهد بود

شايد بنا بر اين اطالع است كه آقاي 
د  هر روز ايران و جهان را احمدي نژا

در بحراني جديد قرار مي دهد  تا 
اين نوع . اينكه قيمت نفت باال برود 

بحران سازيها در كوتاه مدت هم به 
نفع دولت احمدي نژاد خواهد بود و 
هم پول به جيب سرمايه داران غربي 

البته راه حل معضل اقتصاد . مي ريزد 
ايران گردابهاي بحران نيست ، زيرا 
دنياي سرمايه و قدرت  شايد مصالح 
خود را در تحريم ايران و يا وارد 

در . كردن ايران به جنگي ديگر ببيند  
اين زمان حرفهاي احمدي نژاد روغن 

 . است بر آتش 
 كه حتي ببريم نبايد از ياد 

ترين برآوردها نيز از  بينانه خوش
 دالر طي 40 تا 30كاهش بهاي نفت به 

بنابراين از .  داردرو حكايت  پيش سال
آنجا كه محاسبات مربوط به هزينه و 

 85درآمد دولت بر مبناي بودجه سال 
 دالري پاسخگو خواهد 60تنها با نفت 

بود، از اين رو كاهش معنادار بهاي 
مي تواند ضربه بزرگي به اقتصاد نفت 

ايران وارد كند كه دامنه تورمش از 

تاثيرات بمب اتم براي مردم محروم 
  . بيشتر خواهد بود كشور 

 در اليحه بودجه سال قابل ذكر اينكه 
. بوديم  با نقاط قابل تاملي روبرو 85

جاري برداشت  دولت طي سال
سابقه و غيرمتعارفي از درآمدهاي  بي

نفتي داشت و سال گذشته در اليحه 
 برابر سهميه قيد 3 تقريبا 85بودجه 

شده در قانون برنامه چهارم توسعه و 
ميليارد دالر تقاضاي برداشت  40دفعتا 

  .از درآمدهاي نفتي را كرد
باوجود اعتراض اكثر در سال گذشته 

اقتصاددانان مجلس، اين تقاضاي 
 "تعامل با دولت"دولت تحت عنوان 

هاي  در نهايت به واسطه اصرار و البي
گرفته دولت در مجلس تصويب  صورت

هاي  شد و باعث گرديد با برداشت
 از حساب ذخيره متوالي در طول سال

ارزي به داليل و انحاء مختلف 
وابستگي بودجه به دالرهاي نفتي به 
باالترين سطح خود در طول تاريخ 

 .انقالب برسد
 مالحظه 86 با وضعيتي كه در بودجه 

مي كنيم ميزان برداشت از ذخيره 
ارزي بيشتر از حجم اين حساب مي 

كه كمبود آن را با پيش فروش . باشد 
. ا قرضه بايد جبران كنند نفت و يا ب

تاثير اصلي اين نوع سياست بصورت 
فشار اقتصادي غير قابل تحمل و از 
طرف ديگر غير قابل جبران تنها بر 

و اين . دوش مردم كشور خواهد بود 
رژيم دارد آينده مردم را نيز مي 

  . فروشد 
بدين ترتيب سطح اتكا بودجه عمومي 

لغ  با86 درصد در بودجه 80به نفت تا 
با رشد در زمينه نقدينگي نيز .شده است

 84در سال .  روبرو بوده ايم رويه بي
 هزار ميليارد تومان نقدينگي 68 حدود 
م اما در يك و نيم سال اخير ه ا يداشت

  برابر شده 2قريب به اين نقدينگي 
 نقدينگي در كوتاه مدت . است 

تواند تقويت كند  واردات را فقط مي
گردد  تصادي مياما موجب ركود اق

زيرا باعث وقفه در رشد اقتصادي 
 2000 از بين 86در بودجه.شود  مي

 مورد آن 700شركت دولتي تنها به 
 .اشاره شده است

سوال اينست كه چرا عملكرد ساير 
هاي دولتي به طور مشخص در  شركت

بودجه سال آينده مورد ارزيابي قرار 
 ؟نگرفته است

حذف بودجه و بخشي از اختيارات 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز به 

 86عنوان نكات منفي در اليحه بودجه 
برمبناي برنامه چهارم نرخ .مي باشد 

افزايش حقوق و دستمزد كاركنان 
دولت بايد متناسب با نرخ تورم باشد 
اما متاسفانه در سال آينده اين افزايش 

بودجه حقوق .باشد  درصد مي5/8تنها 
ت كه در سال و مزاياي كاركنان دول

 هزار ميليارد تومان بود، در 3/21 ، 85
 هزار 4/18 به 86قانون بودجه سال 

در . ميليارد تومان كاهش يافته است
اين چارچوب، دولت حتي توان ثابت 

 خصوصا ه داشتن حقوق كارمندان انگ
را ندارد و  ميليون معلم معترض 1

كسري بودجه دستگاه ها امري است 
در مورد . افتدكه حتماً اتفاق مي 

بودجه آموزش و پرورش بيان اين نكته 
ضروري است كه بودجه مصوب استان 

 درصد 95كه (هاي آموزش و پرورش 
) آن صرف هزينه هاي پرسنل مي شود

 هزار ميليارد تومان 2/6 ، 85در سال 
 هزار ميليارد 9/5 به 86اما در سال . بود

اين در حالي . تومان كاهش يافته است
 85وزش و پرورش در سال است كه آم

 ميليارد تومان كسري بودجه 1700با 
 و در واقع عملكرد گرديد مواجه 

هزينه هاي جاري استان هاي آموزش 
 هزار 9/7و پرورش در اين سال 

به اين ترتيب در . ميليارد تومان بود
سال آينده نه تنها افزايش حقوق در 
چارچوب اين بودجه متصور نيست، 

ورش با كسري چند بلكه آموزش و پر
به .هزار ميليارد توماني مواجه مي شود
  معلمان قول داده بودند با تصويب  
  11در صفحه

  

 وبال گردن
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اليحه مديريت خدمات كشوري وضع 
اين اليحه  . حقوق آنها بهتر خواهد شد 

چند هفته قبل از تصويب بودجه  مورد 
تصويب مجلس هفتم قرار گرفت ولي 

   !ت  مورد نظر قرار نگرف86در بودجه 
بر اساس گزارش سازمان بين المللي 
كار به ازاي هر ده هزار دالر واردات 
يك فرصت شغلي در كشور از دست 

 ميليارد 40مي رود در سال گذشته 
 86براي سال دالر واردات داشتيم و 

 ميليارد دالر واردات محاسبه 52حدود 
بدين حساب تنها در سال . شده است 

 86 سال  ميليون نفر و در4 حدود 85
 ميليون فرصت شغلي را 2/5حدود 

رژيم مافيايي از دست مي دهد و 
امكان توسعه و اشتغال را براي اقتصاد  
غرب و صادر كنندگان به ايران فراهم 

   . مي سازد 
تجربه جهاني نشان در زمينه پژوهش،  

كه اعتبارات پژوهشي است داده 
  حداقل كشورهاي توسعه يافته در مرز

ورهاي در حال توسعه  درصد و كش3
 درصد از توليد ناخالص 5/2در مرز 

ملي آنها قرارگرفته است و براي توسعه 
علوم و فناوري در ايران نيز راهي جز 

و برنامه اي متناسب افزايش اعتبارات 
رشد انسانها بر اساس برخورداري آنها 
. از حقوق و استعدادهايشان نمي باشد 
 از در بودجه امسال سهم پژوهش كمتر

با اين .و.   درصد محسوب شده است 1
حال  معلوم نيست در طول سال آن را 

  . خرج مصارف ديگري نكنند 
 به شرحي كه آمد 86روند كلي بودجه 

متضاد با توسعه و رشد نيروهاي جوان 
اين بودجه ضد عدم . كشور مي باشد 

تمركز و بالعكس موافق حجيم شدن 
. دولت و ديوانساالري آن است 

تگي به نفت بيشتر از سالهاي وابس
و استقالل اقتصادي . گذشته مي باشد 

فداي قدرت طلبي و فرصت طلبي 
آينده و .مافياي حاكم شده است  

توسعه كشاورزي بسيار كم رنگاست و 
به رشد . بدان  و كم توجه شده است 

استعدادها و فضا سازي براي نسل 
. جوان توجه اي نگرديده است   

 و وابستگي به اقتصاد وابستگي به نفت
مسلط  در جاي جاي بودجه چهره 

بدين ترتيب بودجه . نشان مي دهد 
كامال خارجي و كامال وابسته به نفت 

بدين سان  وابستگي مردم به . مي باشد 
دولت بيشتر از قبل گرديده  و از اين 
بابت  دولت قدرت مدارتر گرديده 

در زمينه وابستگي به خارج نيز . است 
بستگي به نفت حرف اول را چون وا

مي زند ، قدرتهاي خارجي با مردم 
ايران آن كار را مي كنند كه منافع 

در اين ميان . آنها را تامين مي كند 
عدالت ، رشد ، آينده نسل جوان ، 
امنيت ، امنيت اقتصادي ، پشتيباني از 
رشد اقتصادي و سرمايه گزاران ايراني 

... ي و ، مبارزه با فقر ، رشد فضاي آزاد
همه و همه بخاطر قدرت پرستي عده 

تا هنوز . اي دارد به گور مي رود 
زماني  براي ساخت كشور متصور است 
بايد دست اين مافياها را از كشور 

آينده ايران با دست .  كوتاه كرد 
كساني ساخته مي شود كه به اصول 
استقالل و آزادي و رشد اعتقاد  داشته 

  .باشند 
مجموعه خبرهاي زير  :انقالب اسالمي 

كه از ايران دريافت كرده ايم،  بر خبرها 
  و اطالعات فصلهاي پيش پرتو مي افكنند

  
  
  
:  

گزارش خبري از ايران 
  اي شامل مجموعه

ازخبرهاي گوياي 
  :وضعيت 

  
  

ورود به مرحله غني سازي * 
  :صنعتي اورانيوم، واقعيت ومجاز 

  
ورود غني سازي  به «  نمايش ◄

از اين .  انجام شد  »  مرحله صنعتي
ورود، هيچ چيز را مردم نديدند و 

  3000حتي بكار افتادن .   ندانستند 
معاون . سانتريفوز هم نامعلوم است 

سازمان انرژي اتمي مي گويد ما وارد 
پس بايد . مرحله صنعتي نشده ايم 

منتظر تخم طالئي هسته اي بمانيم  و 
قطعنامه از پس قطعنامه برضد كشورمان 

از زمان بر سر كار !        صادر شود 
مدن احمدي نژاد و گروه جنگ آ

طلب، ايران همواره ادعاي صنعتي 
اما با .  كردن اين پروزه را كرده است

تمام  خرجي كه كرده اند  و كمكها از  
روس و چين و كره شمالي و پاكستان 
دريافت كرده و خريدها كه از اروپا 

 بر –سته است ورده اند،  تنها توانآبعمل 
  به اندازه يك -فرض صحت ادعا 

بيستم اسباب  فعاليت اتمي در حد 
  . ورده اند آصنعت را به وجود 

    براي صنعتي كردن تهيه سوخت 
 هزار 50هسته اي ضرورتا بايد بيش از 

احمدي .  سانتريفوز وارد عمل شوند 
 تا اخر سال بيش از :نژاد پارسال گفت 

.  فعال مي كند  هزار سانتريفوز را60
اما امسال ، صحبت از اينست كه  تنها 

.  ماده شده است آ سانتريفوژ 3000
البته در حاشيه مراسم گفته شده است 

  .  ن نيز معلوم نيستآو صحت 
،  زنگ هسته 86 فروردين 20   ديروز، 

توسط .  مدآاي در مدارس به صدا در 
برخي از بسيجي ها در مقابل مساجد 

مردم مي . ي پخش شد شيريني هسته ا
خنديدند و مي گفتند خوب شد 

زاد كرديم وگرنه اين آانگليسي ها را 
  . جشن برگزار نمي شد 

     صدا و سيماي نيز  با بوق و كرنا 
صحبت از هسته اي شدن ايران مي 
كرد و مي خواست به مردم بگويد كه 
ما اينبار واقعا وارد باشگاه هسته اي 

  . شده ايم 
  

فند هوائي در شليك پدا* 
  بوشهر؟

  
 شليك پدافند هاي هوايي پايگاه ◄

بوشهر در روز شنبه قدري مسئله 
سازبوده است برخي مي گويند كه 
اجسامي ناشناس در اطراف بوشهر 
ديده شده اند و برخي ديگر مي گويند 
كه هواپيماهاي جاسوسي بوده اند  و 
برخي از سپاهيان مي گويند قصد 

  . ند  زمايش پدافند داشته اآ
  

مراسم رسمي و خفت بار * 
  :بدرقه نظاميان انگليس 

  
شنيده  شد كه معاون رييس جمهور ◄

و رييس بنياد شهيد ايران به خاطر اينكه 
از او دعوت نشده بود در مراسم  

زادي گروگانهاي انگليسي حضور يابد آ
درخواست كرده است كه استعفايش 

گويا قرار بوده است در . پذيرفته شود 
ور، هر كسي به آ مراسم خفت اين

دفقان هم .  نوعي خود را نشان دهد
حضور داشته باشد و به انگليسي ها  

زادي اعطا كند اما به خبر آبرگ 
  . ندادند در مراسم شركت كند 

  مراسم بدرقه رسمي براي ملوانان و 
تنفگداران دريائي انگليس ، يعني اين 
كه احمدي نژاد و حكومت او نا به جا 

ستگير كنندگانشان نشان داده به د
زيرا بي گناه بوده اند و . است

. نها غير قانوني بوده است آدستگيري 
جاسوس خواندنشان خطا بوده و از 
حكومت انگلستان خواستن كه عذر 
بخواهد، خطاي بزرگ تري بوده 

زيرا خطا را ايران مرتكب شده . است 
در مقام جبران اين همه خطا، . است 

و وزيران او از نظاميان رئيس جمهوري 
چه . انگليسي بدرقه رسمي مي كنند 

در  اين مراسم ، مجري صدا !     خفتي 
و سيما ظاهر شد و در مورد عفو 
اسالمي و بخش رييس جمهوري 

  خبري :صحبت كرد و گفت 
 :خوشحال كننده به جهانيان مي دهد 

در . زاد شدند آگروگانهاي انگليسي 
مدال اين مراسم  احمدي نژاد 

شجاعت به فرمانده سپاه پاسداران كه 
نها را دستگير كرده بود داد و از اوبه آ

خاطر شجاعت در دستگيري متجاوزين 
ن، در بدرقه رسمي آپس از . تشكر كرد

به :  نظاميان انگليسي شركت كرد 
انگليسي هاي  دستگير شده جوايزي 

جوايز اهدا شده از سوي .   اهدا كرد
  .  تر بودند سپاه پاسداران جالب

     معاون ديگر رييس جمهور ،  محمد 
علي رامين كه از بزرگان انصار حزب 
اهللا  و  از اعضاي برجسته مافياي جنگ 
طلب مي باشد با ظاهري فرنگي مĤب 

بعد از شكست در . شركت داشت 
انتخابات شوراها و مجلس خبرگان كه 
يكي از عوامل تبليغات تلويزيوني 

گهان صاحب نظر همين شخص بود،  نا
با وجود بودن مساجد،  : شد و گفت 

با .  ديگر نيازي به بودن احزاب نيست 
توجه به وجود مكانهايي مقدس ماند 
مساجد هيچ نيازي به احزاب وجود 
ندارد و درب مسجد همواره براي 
مردم باز است و مردم مي توانند مسائل 

نجا مطرح كنند نه در آخود را در 
  ...  احزاب و 

  
 زندانهائي كه در مهار قوه *

  : قضائيه نيستند 
  
رييس بي كفايت و دروغگو و مكار  ◄

قوه قضاييه كه ترس از هم پاشيدگي 
نظام به او هم رسيده است در روزهاي 
اخير به نام حق و حقوق شهروندي 

 زندان ديگر را تاييد 4وجود و استقالل 
  كرد كه عبارتند  از

اه  زندان  حفاظت اطالعات  سپ●  
    : پاسداران 

   سپاه پاسداران به تازگي براي كنترل 
بيشتر در كنار واواك،  كار بر روي 
سياسيون و دانشجويان را بر عهده 
گرفته است و خود شخصا و بدون نياز 
به مجوزهاي قضايي اقدام به بازداشت 

سپاه با . و بازجويي از متهمان مي كند
 زندان علني در تهران 5داشتن بيش از 

 زندان مخفي و خانه هاي 20و حدود 
تيمي، بيشترين  بازداشتگاهها را در 

براي اينكه بتواند به نظر .  اختيار دارد 
»  در اين شرايط حساس « دلخواه خود 

عمل كند رييس ترسوي قوه قضاييه را 
مجبور به دادن مجوز داشتن زندان و 
عدم دخالت سازمان زندانها  در اداره 

  . ن  كرده است آ
 زندان حفاظت و اطالعات نيروي ●

  :انتظامي  
  از زماني كه سردار ذوالقدر و پور 
محمدي وزارت كشور را در اختيار 
گرفته اند،  خود سر اقدام به دستگيري 
هاي گسترده اي در ميان مردم كرده 

براي اينكه هيچ نظارتي بر .  اند 
بازداشتگاههاي انان نباشد در كناز سپاه 

اواك  اقدام به گرفتن پاسداران و و
مجوز داشتن زندان خصوصي كرده 

ناگقته نماند كه برخي از زندانهاي . اند 
كشور به بخش خصوصي واگذار شده 

  .  باد شيراز آاست مانند عادل 
   :  زندان واواك●

    از زندانهاي ديگري كه سازمان 
نها آزندانها و قوه قضاييه نبايد بر 

ي مخصوص نظارت داشته باشد، زندانها
واواك دهها زندان و . واواك است 

از . صدها خانه تيمي  در اختيار دارد 
مدن دروغگويي مانند آزمان به سر كار 

محسني اژه اي، فشار براي استقالل اين 
زندانها از مديريت امور زندانها  تشديد 
شد و بالخره به دستور خامنه اي و 

موافقت رييس قوه قضاييه به واواك  
  .ان مستقل داده شد نيز زند

 زندان حفاظت اطالعات نيروهاي ● 
   :مسلح 

   در مقام انكار حقوق شهروندي ، 
سازمانهاي سركوب صاحب زندانهاي 
. رها از هرگونه كنترل شده اند 

مطالبه اين حقوق و بن بستي كه رژيم 
نست، نياز رژيم را به   اينگونه آدر 

زيرا مي .  زندانها زياد كرده است 
نها به گونه اي آد بازجويي در خواه

ن، به بيرون آباشد كه هيچ خبري از 
به تازگي ها برخي از .  درز نكند 

دستگير شدگان از اينكه در كجا زندان 
بوده اند نيز اظهار بي اطالعي كرده 

زيرا دستگيري ها ي جديد به . اند 
گونه اي صورت مي گيرد كه فرد 
بازداشت شده نمي تواند بفهمد توسط 
چه گروهي دستگير شده و به كجا 

  انتقال يافته است ؟
   با توجه به اينكه سپاه و واواك  و 
نيروي انتظامي خود با استقالل اقدام 
به سازمان دهي نيروهاي قضايي خود 
كرده اند بازجويي ها و دادن احكام 
نيز از حيطه  قوه قضاييه خارج شده و 
به طور مستقل در دست خود 

كوب گر قرار گرفته سازمانهاي  سر
  . است 

  
هشدار مؤتلفه در باره ريزش * 

  :شديد حمايت مردم از رژيم 
  
  در روزهاي اخير،  با توجه به نوع ◄

عملكرد خامنه اي  و رييس جمهوري و 
نها در آبي قدر شدن بيرون از اندازه 

نظر مردم ،  هيات موتلفه از بازوان 
رهبري و امام و برادر رييس جمهور به 

مؤتلفه در . ت اعالم خطر كرده اند شد
يك تحليل گفته است  به زودي با 
ريزش گسترده مردم روبرو خواهيم 

در جلسه اي كه از  خودشاني ها  .  شد
تشكيل  شده بود،  گفته اند با توجه به 

نوع برخورد ما با ملت ، مشاهده مي 
شود  مردم اعتقادي به اسالم واليت 

 زودي ما مانند به.   فقيه و نظام ندارند 
حكومت هاي ديگر با ريزش شديد 
نيرو روبرو مي شويم   و  ديگر نمي 
توانيم روي حمايت هاي مردمي 

  . حساب كنيم 
   در ميان خود مسئولين موتلفه 

زيرا از . احتالفاتي به وجود امده اند 
زماني كه با هنر ، در پي  به قدرت 
رسيدن  احمدي نژاد خود و خانواده 

 قدرت رساند، در رهبري اين اش را به
.  مدآهيات اختالفاتي شديد به وجود 

اين اختالفات تا بدانجا است  كه 
شكاف در رهبري هيات را در ميان 

  . هواداران  مؤتلفه نيز بسط داده است  
فعاليت هاي :      متعرضين مي گويند 

هزينه زايي كه براي جذب نيروهاي 
ته است جوان انجام داده اند ، بر باد رف

زيرا در سالي كه گذشت،  بسياري از  . 
جوانها نه تنها از هيات بريده اند كه از 
دين و اعتقادات به خاطر عملكرد 
ضعيف و مزورانه مسئولين ما نيز بريده 

  . اند 
   اين  اجتماع  تحت  تدابير امنيتي 

شركت كنندگان  . شديد برگزار شد
در حالي كه تالش داشتند شناخته 

با يكديگر وارد يك مجادله نشوند 
شديد شدند و يكديگر را متهم به بي 

  . ديني كردند 
   به قولي كاش تعطيلي هاي كشور هر 
از چند ماه يكبار صورت گيرد تا سران 
رژيم  به حساب و كتابهاي يكديگر 

  . رسيدگي كنند 
  

رژيم دست و پاي خود را در * 
  :سوريه نيز جمع مي كند 

  
 ايران شنيده مي   از وزارت خارجه◄

شود كه قرار است ايران دست و پاي 
علت .  خود را در سوريه نيز جمع كند

سياستهاي اخير امريكا و عربستان و 
ديگر كشورهاي پولدار عرب و فشار 

نها به سوريه براي فاصله گرفتن از آ
اخيرا ، ايران براي .  رژيم ايران است 

اينكه بتواند در سوريه پايگاهي داشته 
د و نيروهاي نظامي خود را تحت باش

نجا بفرستد آعنوانهاي مختلف به 
تصيميم به عقد قراردادي در مورد 
ساخت نيروگاه با سوريه به مبلغ بيش 

با .    ميليون دالر كرده است220از 
توجه به اينكه يكي از پايگاههاي سپاه ،  
وزارت نيرو است،  با دور شدن سوريه 

تباطي با از رژيم ، براي حفظ راه ار
حزب اهللا لبنان و ماندن در سوريه ، 
بايد  چاره ديگر جست كه چندان 

  . سان نيست آ
  

ويز آوحدت ملي دست * 
  :جديد سركوب 

  
 به تازگي وزير واواك  كه قهرمان ◄

گاز گرفتن و قندان پرتاب كردن 
است،  در حركتي نمادين به تبعيت از 
رهبرخود، اعالم كرده است بايد  به 

اني كه انسجام اسالمي و حساب كس
وحدت ملي را بر هم مي زنند  رسيد  و 
ما به تازگي برخي را دستگير كرده ايم 
كه جاسوس و وابسته به خارج نبوده 
اند اما در فكر بر هم زدن اتحاد ملي و 

بدين ترتيب . انسجام اسالمي بوده اند 
ويزي شد براي آ، اتحاد ملي دست 

 در سركوب و تشديد خالف و اختالف
  . جامعه 

  
  12در صفحه

 وبال گردن
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« سال سگ را خامنه اي سال * 
  :!ناميد » پيامبر اعظم 

  
 در  واواك ، برخي از اينكه سال ◄

  سگ را  خامنه اي سال  حضرت محمد 
زيرا . خواند ، ناراحت و نگرانند) ص ( 

هرگاه مردم متوجه شوند ،  خواهند 
مگر خامنه اي  نمي دانست : پرسيد 

بوده است چرا ان  ، سال سگ 85سال 
سال را سال پيامبر اعظم نامگذاري 

( ميز آكرد؟ پس رفتار هاي توهين 
موزش و پرورش آپرسشنامه اي كه 

از خود خامنه اي ) تهيه كرده بود 
برخي  از افراد .  سرچشمه مي گيرد

واواك  كه از نزديكان خامنه اي 
 نامگذاري  بوده نهستند ،  مسئول اي

  . اند 
و فلج وزارت حذف مديران * 

  :خانه ها 
  
  با توجه به حذف گسترده مديران ◄

كه كشور را بازيچه  مديران نادان و 
بي كفايت كرده است، ديگر گرايشهاي 
موجود در رژيم به شدت اظهار نگراني 

قرار است شوراي تشخيص .  كرده اند 
مصلحت،  براي حفظ نظام  كه تغيير 

 ن را به خطر انداختهآبي رويه مديران 
اين هم از .  است ، تدبيري بسنجد  

دستاوردهاي نشست هاي نوروزي 
حضرات  متوجه شده اند همه . است 

نيروها را  احمدي نزاد تصفيه كرده 
  .  است 

  :سركوب زنان * 
  
 سردار رادان گشت هاي ارشادي ◄

ازارديبهشت ماه براي جلوگيري از بد 
او نمي .  حجابي وارد  عمل مي كند

 ها قبال در مبارزه با گويد اين گشت
. مواد مخدر و مبارزه با اوباش بوده اند

 15 گشت ارشاد و 30بنا بر قول او ، 
 گشت تجمعي 15گشت غير محسوس و 

كه همان فلوكس ها هستند فعال مي 
  . شودند 

 80بيش از :     سردار رادان  مي گويد
نها صحبت شده آدرصد از زناني كه با 

اگر :ند است در مورد حجاب گفته ا
نها هم حجاب خود آشرايط تغيير يابد، 

  . را تغيير خواهند داد 
   از قرار،  منظور رادان اين است كه 
رژيم بايد به افكار مردم احترام 

زيرا او معتقد است بسياري از . بگذارد
اين بدحجابي ها به خاطر لجاجت 

  .است 
  ! : اهللا كرم وابسته نظامي شد * 
  
ار سركوب گر  حسين اهللا كرم سرد◄

و متجاوز به نواميس مردم و از 
سركوبگر دانشگاه تهران و از سران 
چماق داران به عنوان وابسته نظامي 

ن آ سال به 4ايران در بالكان به مدت 
منطقه  خواهد رفت وي كه در انگشت 
خود انگشتر رهبري را دارد بعد از 
پايان جنگ با رانت هاي سپاهي و 

راتزيك سركوب مردم دكتراي است
خود را از سپاه دريافت داشت و به 
عنوان پاداش، خامنه اي انگشتري به 

  . وي هديه كرد
بخشي از اطالعات : انقالب اسالمي 

مربوط به سركوبها و تجاوزها به حقوق 
در . ورده ايم آانسان را در فصل ششم 

حال حاضر، معلمان و دانشجويان و 
 روزنامه نگاران و زنان همچنان قربانيان

   :تجاوز به حقوق انسان هستند

معلمان و دانشجويان 
و روزنامه نگاران و 

 قربانيان تجاوز ، زنان
  :به حقوق انسان 

  
مقدم   احمدي، 86 فروردين13  در  ◄

با اشاره به اعدام دو تن از كاركنان 
نيروي انتظامي خراسان رضوي به 

هاي  دليل فساد مالي، اين را از نشانه
 اين معضل در جديت در برخورد با

سازمان ما : پليس عنوان كرد و افزود
هميشه در معرض ويروس و ميكروب 
است، به همين دليل اگر ناچار شويم، 
جراحي كرده و به شدت با اينگونه 

 . كنيم موارد برخورد مي
هاشم شاهين   ، 86  فروردين13 در ◄

نيا زنداني سياسي مجاهد، در اعتراض 
ايم و به عدم رعايت اصل تفكيك جر

( انتقال غيرموجه خود به بند اشرار 
دست به اعتصاب غذا زده ) 7اندرزگاه 

 .است
  ناهيد كشاورز  ، 86فروردين14  در◄

و محبوبه حسين زاده دو تن از اعضاي 
يك ميليون امضاء كه روز ته كمي

گذشته به خاطر جمع آوري امضا 
بازداشت شده بودند، دقايقي قبل به 

انتقال داده  زندان اوين 209بند 
 .شدند
جلسه رسيدگي - 86 فروردين14 در ◄

، »تهران امروز«به اتهامات چهار نشريه 
» تاك«و » آبادي«، »انديشه ورزش«

 فروردين ماه 26صبح روز يكشنبه، 
 دادگاه كيفري 76جاري در شعبه 

استان تهران به رياست قاضي صارمي و 
با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات 

 . ودش  برگزار مي
مصطفي  ،   86فروردين14    در◄

دانشجو كه وكالت تعدادي از دراويش 
گنابادي قم را برعهده دارد، به شعبه 

 دادياري دادسراي كرج احضار 11
  . شد
سيد ،        86 فروردين15  در◄

حسين رحيمي يكي از فعالين 
دانشجويي دانشگاه يزد و مدير مسئول 

وي از س» بيان آزاد«نشريه دانشجويي 
يك «كميته انضباطي اين دانشگاه به 

ترم تعليق از تحصيل بدون احتساب 
 .محكوم شد» سنوات

هوشمند  ، 86 فروردين15  در ◄
سفيدي، مدير مسوول روزنامه آرمان 
با شكايت مدعي العموم و شاكي 
خصوصي به دادسراي كاركنان دولت 

  . اظهار شد
سيد       ، 86 فروردين16 در ◄

النا رئيس مركز محمدصالح آل مو
تخمين زده مي : بهداشت تبريز گفت

 هزار نفر ايراني به 100شود بيش از 
 .  ويروس ايدز مبتال هستند

طبق آمار موجود هم : تاكيد كردوي 
 هزار نفر از 14اكنون بيش از 

شهروندان ما ايدز دارند و بايد بيشتر 
  . مراقب بود

طي     ، 86 فروردين 16در  ◄
 25ره پست كرمانشاه روزهاي اخير ادا

نفر از كارگران خود را با بيش از هفت 
 . سال سابقه كار، اخراج نمود 

بدنبال اين اقدام ، صبح روز گذشته    
 كارگران اخراجي 86 فروردين 15

اين اداره در مقابل خانه كارگر استان 
كرمانشاه تجمع نموده  نسبت به اخراج 

  . خود اعتراض كردند 
خانم زهرا  ، 86فروردين 16 در ◄

 ماه در 10 ساله كه بيش از 62عليقلي 
 زنان زندان اوين بازداشت 3بند 

اين بند محل نگهداري . ميباشند 
. زندانيان عادي و خطرناك ميباشد

يكي از شيوه هاي كه توسط حسن 

زارع دهنوي معروف به قاضي حداد و 
محمود ساالركيا از مسئولين قوه قضائيه 

 بكار گرفته ميشود عليه زندانيان سياسي
قرار دادن زندانيان سياسي در كنار 
زندانيان عادي و خطرناك ؛ تشويق و 
تحريك آنها براي ايجاد درگيري 
فيزيكي و مورد اهانت قرار دادن 

خانم زهرا .زندانيان سياسي است
عليقلي به دستور مستقيم حسن زارع 

 3دهنوي معروف به قاضي حداد به بند 
ل چندين بار مورد و تا به حا منتقل  

ضرب و شتم قرار گرفته و حمله 
كنندگان نه تنها مورد باز خواست قرار 
نگرفتند بلكه به آنها مرخصي تشويقي 

 او در حال حاضر دچار . نيز دادند
ناراحتيهاي جسمي مختلفي است و از 

 .درمان وي خوداري ميكنند
الزم به يادآوري است كه خانم زهرا 

شان آقاي جواد عليقلي همراه با همسر
عليقلي و آقايان عباس عسگريزاده و 
حميد برهان در تهران دستگير شدند و 

 واواك  روز در زندانهاي 23به مدت 
زنداني بودند و با قرار دادن وثيقه 

. شدند هاي سنگين بطور موقت  آزاد 
پس از مدت كوتاهي بدون تشكيل 
دادگاه و مشخص شدن اتهام، به آنها 

ده شد كه توسط حسن تلفني اطالع دا
هر كدام ) قاضي حداد (زارع دهنوي 

 سال زندان محكوم شده 3ازآنها به 
  . اند

 5ديروز    ، 86 فروردين 17 در ◄ 
 فروردين گروهي ناشناس و 16شنبه 

تندرو به كتابفروشي ها در سنندج 
 به جمع آوري كتابهاي  كردند وحمله

 "تاريخ شفاهي و ادبي و اجتماعي  "
 . ردها پرداختنددرباره ك

ساقي ،         86 فروردين 17 در ◄
لقايي، پرستو دوكوهكي و سارا لقايي 

 13سه تن از فعاالن جنبش زنان كه در 
 نفر 30اسفند سال گذشته به همراه 

ديگر به دليل حضور در مقابل دادگاه 
 5انقالب همزمان بابرگزاري محاكمه 

فعال جنبش يازداشت شده بودند، 
ادسراي انقالب احضار ديروز به د

  .شدند
سيدرحيم      ، 86 فروردين 18 در ◄

ي  حسيني، دانشجوي ترم آخر رشته
علوم تربيتي دانشگاه يزد به يك ترم 

  . تعليق از تحصيل محكوم شد
 سه دانشجوي ، 86 فروردين 18 در ◄

دختر دانشگاههاي تهران و الزهرا كه 
 فعال زن 30 اسفندماه امسال همراه 13

ه اتهام تباني براي اخالل در ديگر ب
امنيت ملي و برهم زدن نظم عمومي از 
طريق تجمع غيرقانوني مقابل دادگاه 
انقالب تهران بازداشت شده بودند روز 

 فروردين ماه از سوي 14چهارشنبه 
دايره ويژه امنيت دادسراي انقالب ، 

  .تلفني احضار شدند
 45 دستكم    ، 86 فروردين 19 در ◄

ان و فعاالن صنفي استان تن از معلم
همدان شب گذشته توسط نيرروهاي 
امنيتي بازداشت و به نقطه نامعلومي 

  .منتقل شدند
ديروز بعد ازظهر فعاالن صنفي      

معلمان همدان در دفتر كانون صنفي 
فرهنگيان اين استان جلسه داشتند كه 

 شب نيروهاي امنيتي و 8در ساعت 
 از انتظامي با محاصره ساختمان بيش

 نفر از معلمان و فعاالن صنفي حاضر 30
را بازداشت و با اتوبوس به نقطه 

همچنين . نامعلومي منتقل ساختند
متعاقب اين برخورد، نيروهاي امنيتي با 
مراجعه به منازل تعداد ديگري از 
فعاالن صنفي آنها را بازداشت كرده اند 
كه بدين ترتيب تعداد كل افراد 

 نفر مي 45 بازداشت شده به بيش از
رسد كه در ميان آنان تمامي اعضاي 
هيئت مديره كانون صنفي همدان 

 . حضور دارند
بنا بر      ، 86 فروردين 19 در ◄

گزارشات رسيده  آقاي ابوالفضل 
عابديني روزنامه نگار اهوازي توسط 

احضار و بازداشت واواك مامورين 

آقاي عابديني كه در دي  . شده است 
طالعات سپاه  توسط ا1384ماه 

پاسداران به اتهام اقدام عليه امنيت 
ملي ، نشر اكاذيب ، تشويش اذهان 
عمومي ، اهانت به سفير انگلستان ، 
اهانت به مسئولين نظام ، تشكيل و راه 
اندازي اتحاديه ملي و ميهني در ايران 
، ارسال اخبار كذب به خارج از كشور 
، طراحي وب سايت هاي مخالف 

 پنج ماه در سلول حاكميت به مدت
هاي انفرادي زندان هاي اهواز و 
كرج  با چشم بند تحت شكنجه هاي 

  .جسمي و روحي قرار داشته است 
ك زمانيان ب با ، 86 فروردين 19 در ◄

مسئول روابط عمومي انجمن پلي 
تكنيك از ممنوع الورود شدن خود به 

  . دانشگاه خبر داد
شعبه دوم ، 86 فروردين 19 در ◄

انقالب اهواز، منصور دادگاه 
زاده متهم به اقدام عليه امنيت   جدي

ملي را به دو سال حبس كه به مدت 
آيد،   سه سال به حالت تعليق درمي

  . محكوم كرد
محمود  ، 86 فروردين 20 در ◄

شدگان مراسم روز   صالحي، از بازداشت
جهاني كارگر در شهرستان سقز كه 
ه پيش از اين با تبديل قرار بازداشت ب

قرار ديگري آزاد شده بود، دوباره 
  . بازداشت شد

به دنبال  ، 86 فروردين 20 در ◄
 معلم در همدان از 40بازداشت بيش از 

سوي نهادهاي امنيتي در عصر روز 
 فروردين ماه، فرهنگيان اين 18شنبه 

شهر ديروز و امروز با حضور در اداره 
آموزش پرورش شهر همدان نسبت به 

 خود اعتراض بازداشت همكاران
  هاي صبح يكشنبه خانواده. كردند

بازداشت شدگان فرهنگي به همراه 
تعدادي از معلمان با مراجعه به رييس 

موزش پرورش اين شهر درخواست آ
آزادي افراد بازداشت شده را كرده 

 در جريان اين تجمع در اداره . اند 
آموزش و پرورش يكي ديگز از 

زداشت فرهنگيان به نام زارعي نيز با
 . شده است

همچنين تعدادي از معلمان همداني  
از صبح امروز در اعتراض به اين 
بازداشتها از حضور در كالسهاي درس 
امتناع كردند و مدارس اين شهر در 
نوبت صبح در حالت نيمه تعطيل بوده 

  . است
اطالع       ، 86فروردين 20 در ◄

 نجمه ،  فروردين19 حاصل شد كه  در 
حسن ابراهيمي، وهاب نوربخش، م

نديمي و زهرا صفري دانشجويان 
دانشگاه مالير، نامه اي دريافت كردند 

 22كه به موجب آن بايد حداكثر تا 
فروردين ماه به كميته انظباطي دانشگاه 

هيچ توضيحي درباره . مراجعه كنند 
علت اين احضار در نامه نيامده است 
اما نجمه نوربخش، يكي از اين چهار 

تمال مي دهد كه اين احضار به تن، اح
علت تحصن اسفند سال گذشته 
دانشجويان مقابل دفتر امور اداري 

 .دانشگاه باشد
هيأت منصفه  ، 86ين فرورد 20در   ◄

مطبوعات پس از برگزاري دادگاه، 
، مديرمسوول "محمدرضا خاتمي"

شده مشاركت را مجرم   روزنامه توقيف
شناخت و وي را مستحق برخورداري 

 . تخفيف در مجازات ندانستاز 
يك فعال ، 86فروردين 21 در ◄

« : دانشجويي دانشگاه بيرجند گفت
يوسف محمدي و مسلم ابراهيمي دو 
دانشجو دانشگاه بيرجند به يك ترم 

  » .محروميت از تحصيل محكوم شدند
 دانشجوي  ،86فروردين 21در ◄

) دوشنبه(دانشگاه مازندران روز گذشته 
آرش :    احضار شدندبه كميته انضباطي

پاكزاد، حديث ظاهر، نيما باطني، ميالد 
معين، حامد محمدي، صادق حكيم 
زاده و سارا خادمي كه چندي پيش در 
تجمع دانشجويي شركت كرده و به 
حكم بدوي دانشجويان دانشگاه فني 

اعتراض داشتند به كميته انضباطي 
 » .احضار شدند

«  فروردين ، به گزارش 22 در ◄
 زندانيان ، »ن حقوق بشر در ايران فعاال
 زندان اوين تحت فشارهاي 209بند 

طاقت فرساي مأموان واواك،  دچار 
  .بيماري هاي روحي شده اند

    دكتر كيوان انصاري ، دكتر سعيد 
ماسوري ، كيوان رفيعي ، ابوالفضل 
جهاندار ، سعيد درخشندي ، محمد 
ابراهيمي  كه ماه هاي متمادي در بند 

ندان اوين و تحت فشار هاي  ز209
روز افزون وزارت اطالعات قرار دارند 
بارها نسبت به وضعيت خود در شرايط 

اما . بالتكليفي اعتراض كرده اند
مسئولين زندان با بي تفاوتي و در 
برخي موارد با استفاده از داروهاي 
آرام بخش و يا ضرب و شتم زنداني 

  .اين اعتراضات را فرومي نشانند
 در مواردي ، برخي از زندانيان    حتي

به دليل فشارهاي عصبي با خودزني و 
يا فريادهاي بلند ، سعي در تخليه خود 

  . بر مي آيند
آقاي سعيد درخشندي در هفته دوم 
تعطيالت نوروزي كه نسبت به 
نگهداري خود در اين بند اعتراض 
كرده بود با حجوم وحشيانه مامورين 

شتم وزارت اطالعات مورد ضرب و 
وي در اثر . شديد قرار گرفته است 

ضربات وارده دچار كمر درد شديد و 
 ◄. دست چپش بي حس شده است

 فروردين ، ياران بروجردي ، 22در 
روحاني زنداني اين اطالعيه را انتشار 

  : داده اند 
آيت اهللا سيد محمد حسين كاظميني 

چهار تن از يارانش بروجردي به همراه 
منتظر صاحب ، مجيد به نامهاي عليرضا 

اَلستي ، علي ده هيجده و حبيب قوتي 
، كماكان بدون برخورداري از حق 
داشتن وكيل و ساير حقوق مصرّح در 
قانون اساسي رژيم ايران ، تحت انواع 
شكنجه هاي روحي و جسمي قرار 

آيت اهللا كاظميني بروجردي تا . دارند 
اين لحظه از حق مالقات و استفاده از 

وم بوده فلذا به اين دليل تلفن محر
اعالم مي نمائيم كه سالمت وي در 

  . هاله اي از ابهام است 
رژيم غير دموكراتيك ايران ، چند      

ماهيست به اشكال گوناگون سعي در 
تخريب چهره معنوي و مردمي آيت 
اهللا كاظميني بروجردي داشته و به 
پخش اعترافاتي ساختگي و منتسب به 

در اين . ه است ايشان اقدام نمود
راستا به گزارش همزمان يكي از 
نيروهاي اطالعاتي مرتبط با پرونده 
ايشان و يكي از مسئولين بلندپايه 
دادگاه ويژه روحانيت كه نخواستند 
نامشان فاش شود ، وزارت اطالعات 
بدستور آقاي خامنه اي و با هماهنگي 
دادگاه ويژه روحانيت در اواخر سال 

اقدام به تهيه و گذشته خورشيدي ، 
ضبط فيلم مناظره آيت اهللا كاظميني 
بروجردي با دو تن از مراجع عظام و 
وابسته به نظام در زندان اوين نموده تا 
بلكه با پخش اين مناظره به زعم خود 
بيسوادي آيت اهللا كاظميني بروجردي 

اما بدليل شكست . را فاش نمايند 
آقايان فاضل لنكراني و ناصر مكارم 

زي در مناظره با آيت اهللا شيرا
 اهم مسائل  كاظميني بروجردي درباره

مورد اختالف ، وزارت اطالعات 
هيچگاه فيلم اين مناظره را پخش 
نكرده و به مأمورين خود شديداً توصيه 
كرده تا از فاش شدن اصل اين خبر 

الزم به ذكر است . جلوگيري نمايند 
دو نفر ياد شده از جمله هشت مرجعي 

 كه چندي قبل دستور تخريب هستند
مقبره مرجع عاليقدر تشيع آيت اهللا 
العظمي سيد محمدعلي كاظميني 
بروجردي واقع در مسجد نور ميدان 

   .خراسان تهران را صادر كرده بودند 
پس از اعالم آزادي همسر و فرزند    

بازداشت شده آيت اهللا كاظميني 
بروجردي ، به نامهاي اكرم سادات 

سيد مهدي كاظميني ولي پور و 
بروجردي از زندان اوين ، سرنوشت 
اين خانواده در هاله اي از ابهام بوده 
و از سرنوشت آنان اطالع دقيقي در 

   .دست نيست 

 وبال گردن
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در زير بخشي از مصاحبه اقاي   
موسوي خوئيني ها را در اين رابطه 

  .وريم آمي 
  سايت طريق جاويد: منبع

 دولتها و اقدامات  گيري موضع... « 
موقت در برخورد با اين مشكالت و 

  معضالت چگونه بود؟ 
رغم همه  علي: ها موسوي خوئيني

و مردم ) ره(هاي حضرت امام  حمايت
از دولت، افرادي  دولت موقت در 

س امور بودند كه با اوضاع انقالبي أر
    . آن زمان همراه نبودند

شرايط آن زمان هموار و معمولي ...
ظه با نبود و انقالب در هر لح

ها و مشكالتي كه نشان داده  ناهمواري
دولت موقت با توجه ... .شد روبرو بود

به همين مسائل، توان الزم جهت 
ها و بلواها را  رويارويي با اين آشوب

نداشت و با توجه به بعضي از 
هايش، قاطعيت الزم جهت  ديدگاه

برخورد با عناصر ضد انقالب را هم 
يد اين البته توجه داشته باش. نداشت

تحليل را از نگاه انقالبيون و بخشي از 
نيروهايي كه به تسخير النه جاسوسي 

گويم؛ چرا كه خود  دست زدند مي
افرادي مثل مرحوم بازرگان يا 
همفكرانش اين تعابير را قبول نداشتند 

اما به تعبير من آنها قاطعيت . و ندارند
الزم در برخورد با نيروهاي ضد انقالب 

به عنوان مثال دولت . را نداشتند
موقت و شخص آقاي بازرگان تشخيص 

دادند كه يكي از روساي ساواك  مي
در زمان شاه باز هم بيايد و سازمان 
اطالعاتي در نظام جمهوري اسالمي را 

توجيه آنان . اندازي كند بازسازي و راه
اين بود كه اين افراد در زمان شاه 
فقط فرمانبردار بودند و بر محور آن 

كردند، حاال كه آن   فعاليت ميرژيم
محور عوض شده است طبق خواسته ما 

توان كسي  بنابراين مي. كنند عمل مي
را كه مامور امنيت رژيم سابق بوده 
است، مجددا در سازمان اطالعاتي 

در . جمهوري اسالمي به كار گرفت
صورتي كه اگر به سابقه برخي از 
عناصر سابق ساواك مثل مقدم كه 

شد،  ن امنيت بود توجه ميرييس سازما
فهميدند كه تا آخر عمر رژيم سابق  مي

عليه انقالب و در حفاظت از نظام شاه 
كرد كه در خاطرات  فعاليت مي

باغي نيز آمده  افرادي همچون قره
شد دولت  طبعا اين نگاه سبب مي. است

موقت دست به اقدامات 
اي بزند، هرچند كه  كننده نگران

شتند و جلوي نيروهاي انقالبي نگذا
دولت موقت . اين اقدامات را گرفتند

ها نيز همين نگاه را  در مورد وزارتخانه
در مجموع به نظر بنده رفتار . داشت

دولت موقت در ميدان دادن به 
عناصري كه در رژيم شاه افراد موثري 
بودند مناسب و منطقي نبود، بخصوص 
آنكه بسياري از آنها در دوران انقالب 

اهي نداشتند و خود به هيچ نوع همر
اي به انقالب  خود هيچ وابستگي

   » . ...كردند اسالمي حس نمي
مي  موسوي خوئيني ها نچه آ   بنا بر 
يكي از داليل حذف دولت گويد، 

شغل دادن بازرگان انقالبي نبودن و به 
يك و د  رژيم شاه مي دانبه افراد 

 وا. ورد آنمونه مي ساواكي را 
 نظام جمهوري كهست فراموش كرده ا
 بازرگان از بعد از اسالمي ايران 

 استفاده ن واواك فردوست براي ساخت
  .كرد 
يا موسوي خوئيني ها در جريان     آ

 توسط فردوست واواك بازسازي 
 ؟نبوده است يا خود را به ناداني ميزند 

فته  رموسوي خوئيني ها شايد يادش
نه جاسوسي ال«  با تسخير باشد كه 

 خواستند پولهاي از زماني كه مي
دست رفته ايران را كه به ظاهر قرار 
شده بود بازگردانند و يا از طريق 

دادگاه الهه باز پس بگيرند چه كساني 
   .ماردندرا بر سر اين كار گ

براي اگاهي موسوي خوئيني ها در     
مورد استفاده از نيروهاي انقالبي كه 

حاضر نبود بكار  بازرگان گويا مهندس
نها از نيروهاي آستفاده آ به گيرد، 

  :انقالبي  هم اشاره مي كنيم 
بر :...  « مواليي«مصاحبه دكتر ...●

بندي ديوان داوري، دفتر  اساس تقسيم
ها را  تهران و الهه، پرونده خدمات در

بين سه شعبه تقسيم نمود و در اين 
اي به دفتر خدمات  مورد توجه ويژه

... دفتر تهران. الهه مبذول داشت
مهري مسئوالن دفتر  تاسفانه مورد بيم

در مقابل توجه . واقع شده است
من . اي به دفتر الهه مبذول شد ويژه

هيچ وقت نتوانستم ضرورت تمركز 
اداره . امور در دفتر الهه را درك كنم

دفتر الهه از نظر مالي بسيار پرهزينه و 
پذير بوده  از نظر امنيتي، بسيار آسيب

كه از بدو » كيجعفر نيا«آقاي ... است
تا تشكيل دفتر الهه تا همين دو سال 

تقريباً ) كه قادر به ادامه كار نبود(پيش 
جالب اين ... همه كاره دفتر الهه بود

است كه اسم ايشان در فهرست 
ساواكيها بود و حرف و حديث زيادي 
در خصوص وابستگي ايشان به رژيم 

جمع كردن ... وجود داشت» شاه«
ل در الهه كه در افرادي از اين قبي

وفاداريشان به انقالب و منافع ملي 
ترديد وجود دارد، اشتباه بسيار بزرگي 

  ...بود
  )1377ارديبهشت  »ايران فردا«نشريه ( 
موسوي خوئيني ها از اين مسايل در    

روابط شما با ديگران زياد ديده مي 
 استفاده شما از حال چرا . شود 

البي ساواكي ها و ضد انقالب عملي انق
بود و استفاده بازرگان از اين نيروها 

  ؟عملي ضد انقالبي بود 
 ادامه -سايت طريق جاويد: منبع

  قاي موسوي خوئيني ها آمصاحبه با 
آيا همه اسناد به دست آمده به ...     « 

اطالع همگان رسيد يا فقط بخشي از 
اي معتقدند اسناد  اسناد منتشر شد؟ عده

   .به صورت گزينشي منتشر شد
دو بحث است؛  « : ها موسوي خوئيني

يكي بحث چاپ اسناد است كه همه 
 جلد كتاب شده 70چاپ و نزديك به 

بحث ديگر كه آن زمان مطرح . است
شد كه  بود، اسنادي بود كه افشا مي

 چون بايد به . طبيعتا گزينشي بود
اگر شما . شد مناسبت خاصي مطرح مي

مجموعه اسناد را مالحظه كنيد، متوجه 
خواهيد شد خيلي از اسناد مناسبتي با 

شد  آن زمان سعي مي. آن ايام نداشتند
هاي  اسنادي از صدا و سيما و رسانه

عمومي منتشر شود كه به نوعي به 
ي آمريكا و عوامل اين كشور در  مساله

  . ...ايران مربوط شود
 موسوي ، والئاين سباره در      

 حسين ن زمان با آخوئيني ها كه در 
در صدا و ... عتمداري و زورق و شري

سيما بودند مي دانستند كه چه نوع 
اسنادي را و به چه منظوري به اگاهي 

  .مردم برسانند 
  و او دو دوزه بازي مي كند البته      

 اما هاشم . تا از پاسخ به پرسش بگريزد 
پور يزدان پرست و زواره اي در اين 
مورد درست تر گفته اند و موجب 

 موسوي خوئيني ها به خاطر شده اند
   .شودمخفي كاري هايش شرمسار 

حذف نيروهاي براي  زمينه سازي -2
 يجاسوسنها به آبا متهم كردن ملي 

از راه جعل و تزوير بهنگام امريكا 
ه افشاگري هاي اين . ترجمه سندها 

 اشاره از فريب خورده دانشجويان 
وجود سفارت ميان كليه اسنادي كه در 

دست ا به افشاگري اسنادي تنه، داشت 
 چهره هاي ملي  در باره زدند كه بيشتر

قصد داشتند با افشاي ملي . بودند 
 را در اذهان مردم نها آ، گراها

جاسوس معرفي كنند ولي از افشاي 
بسياري از مدارك ديگر خود داري 
كردند يا اينكه از انها گرفته شد و 

دورتر . اجازه افشا به انها داده نشد 
   . نشان مي شودخاطر

در اينجا بخشي از مصاحبه نويسنده     
 كه - كتاب شنود اشباح را با زواره اي

ساي زندان در ابتداي انقالب و از ؤاز ر
رييس نيز اعضاي قوه قضاييه و زماني 

 ،در زمان او. ثبت و احوال كشور بود 
بسياري از مسئولين داراي شناسنامه 
ه هاي جعلي شدند و در اواخر عمر ب

عضويت حقوقدانان شوراي نگهبان در 
مد و در نهايت براي اينكه زياده از آ

حد حرف نزند به طور مشكوك سكته 
  .وريم آ را مي  - كرد و مرد

  در گروههاي ،ن زمانآوي در     
. بودقضايي و زندانها مشغول به كار 

نويسنده كتاب شنود اشباح از او مي 
ين  نويسنده كتاب شنود اشباح ا(پرسد 

 با زواره اي 79مصاحبه را در سال 
اطالعات بسيار مهمي در . انجام داد 

اين مصاحبه وجود دارد كه نشان مي 
دهد عوامل پشت پرده گروگانگيري 

  .چه كساني بوده اند 
 در اسناد منتشره النه -وال ئس .●

جاسوسي كه همه منتشر نشد اين 
وال جدي است كه چرا در مورد ئس

ت  مثال در عوامل نفوذي سفار
  دادستاني  چيزي منتشر نشد ؟

خر فعاليت آالبته مقصودم در سالهاي 
يا معقول آ. قبل از اشغال سفارت است 

يد كه گزارشي ، سيا يا آبه نظر مي 
سفارت در مورد اعدامهايي توسط 

نهم اصلي ترين عناصر آدادستاني 
ساواك و سيا در تهران يا شهرستانها 

طريق عوامل تهيه نكرده باشند يا از 
نفوذي يا منابع اطالعاتيشان سعي در 
هدايت جريان يا نجات عناصر خود 

  نكرده باشند ؟
چرا اسناد سيا در مورد برخي 
كشورهاي ديگر منطقه چاپ شد ولي 
شبكه جاسوسي غرب در ايران به 

 و روشن حاستثناي برخي عوامل واض
  انتشار پيدا نكرد ؟

وال اساسي از ئمصاحبه گر سه س   
واره اي مي كند كه نشان مي دهد ز

 از برخي اسناد و نفوذي واطالعات ا
هاي سفارت در دادستاني زياد است و 
اين اطالعات را در حين مصاحبه 

 .   تا پاسخي بشنود  مي كندمطرح 
 ازوال دوم ئجالب اينجاست كه در س

. ورد آسخن بميان مي هدايت جريان 
 در اين مورد ونشان مي دهد ااين امر 

  .هم اطالعات خاصي داشته است 
 پاسخ زواره اي هم به ،  به هر حال* 

 گوياي مطالب بسياري هاوالئاين س
  : وريم آاست كه در زير مي 

 از  اي من يادم هست مجموعه...   « 
ن اسناد آدانشجويان كه روي كشف 

به من مراجعه كردند و ، كار مي كردند
گفتند در مرحله اي كه به اين بخشهاي 

كار از دستشان ، ساس رسيده بودندح
   .گرفته شده بود

من حتي يكبار به ريشهري  هم در    
جلسه اي در دانشگاه امام صادق فعلي 

نها را براي پيگيري معرفي آگفتم و 
كردم اما عمال قدمي برداشته نشد و 
طبيعي بود كه امريكايي ها همه 
توانشان را به كار گرفته بودند كه 

 توسطقه شان عناصر مورد عال
  .دادستاني انقالب اعدام نشوند 

   ؟ سرنوشت بقيه اسناد چه شد ● 
 براي . پاسخ زواره اي گويا است * 

اينكه بهتر متوجه قضايا شويم ان را از 
محل هاي خاص در جمله جدا كرده 

  :زواره اي مي گويد . ايم 
دانشجويان وقتي به اسناد حساس 

 . نها گرفته شدآرسيدند كار از دست 
 اسناد توسط :نمي گويد اما زواره اي 

 . شدندچه كساني از دانشجويان گرفته 
قسمت بعدي پاسخ او نشان مي دهد 

گرفتن اسناد از دست  ازكه 
 قطعا كودتا شناس معروف دانشجويان ، 

 اما . گاه بوده است آ ريشهري نيز ، 
در ، نها گرفتندآچرا اين اسناد را از 

   د چرا ؟  خود مي گويادامه پاسخ 
و طبيعي بود كه امريكايي ها ...   « 

همه توانشان را به كار گرفته بودند كه 
عناصر مورد عالقه شان در بحث هاي 

  دادستاني انقالب اعدام نشوند 
   ؟ سرنوشت بقيه اسناد چه شد .●

 افشاي . پاسخ زواره اي گويا است 
 و  »خودي« اسناد داشت به افراد 

 بنا بر لذا ، .  نفوذي مي رسيدافراد 
از دست دانشجويان را  اسناد ،برنامه

از ما  «  به . فريب خورده گرفتند 
البته زواره اي نامي  . ند سپرد» بهتران 

 اما . از اين افراد در مصاحبه نمي برد
به  را مي دانسته است و نهاآنام 

 . ن نامها را برده است آريشهري هم 
شايد زواره اي نمي دانست اين 

ا شناس و كودتا ياب معروف ريشه كودت
در كجا و كدام سازمان جاسوسي 

بررسي زندگي نامه ريشهري هم . دارد
 ينده آزمان زيادي مي طلبد كه در 

اين را از اين بابت  .انجام خواهد شد
اشاره كردم كه خوانندگان بدانند 
برخي از عوامل پشت پرده 

.  در ارتباط بودند و با اگروگانگيري، 
سين شريعتمداري و سعيد مانند ح

  ...يت و بهزاد نبوي و آامامي و حسن 
 جنگ ايران و براي زمينه سازي  -3

 دانشجويان خود بر اين عقيده  : عراق
اشغال سفارت و بوده اند كه 

 بيشتر  سه يا چهار روز گروگانگيري 
اما شواهد . نبايد بطول مي انجاميد 

د كه برخي بوده اند كه ننشان مي ده
ند ه ااين كار نقشه ها كشيده بودبراي 

بمانند و سفارت ند در ه او مي خواست
 زيرا . ها از پي هم ايجاد كنند بحران 

كار بهترين كار مي دانستند كه اين 
 به . براي ممانعت از نابودي است 
 :داد همين علت بود كه خميني پيام 

نجا آجاي خوبي را گرفته ايد و محكم 
باشيد كه را نگاه داريد و مواظب 

  .بيرونتان نكنند 

 ، تسخير سفارت امريكا     در زمان 
برخي از دانشجويان مي گفتند بايد 
. همزمان سفارت روسيه را هم گرفت 

نها بود و برخي آاد يكي از ژدي ناحم
ديگر از دانشجويان با تسخير سفارت 

 منوط به  اين كار راموافق بودند اما 
گونه كه  همان. تاييد امام مي دانستند 

گفته شد اعالم حمله به تمام منافع 
 تسخير امريكا كه يكي دو روز قبل

از دانشجويان و طالب سفارت، خميني 
، چراغ سبز حمله به خواسته بود 

  سفارت بود
در اين مورد مطالب زيادي وجود     
 زيرا بسياري از دانشجويان . ند دار

سياهي لشكر نمي دانستند تا چه مدتي 
 زماني كه . نجا بمانند آر قرار است د

مي نها به سوي سفارت حركت آ
 قرار بر : نها گفته مي شد آ، به كردند

 را سفارت  ساعت 3 يا 2كه است اين 
براي نشان دادن اعتراض به عملكرد 

  .  در اشغال نگاه دارند امريكا 
 و روي ماجرا   پشتاز اما كساني كه     

ي  خمين چراغ سبز داشتند و با اطالع 
نجا وارد شده آدر دو روز قبل به 

بودند مي دانستند كه به چه منظوري 
  . سفارت رفته اند به 
نان آ ، بر اساس نوشته ها و اسناد،زيرا   

ن آبراي وارد شدن به سفارت و تسخير 
برنامه ريزي و از قبل منطقه را شناسايي 

  كرده بودند 
   
ضد كودتا بر  براي زمينه سازي  - 4

در .  مردمي ايران يرييس جمهور
 نجاآاز ، جريان تصرف سفارت امريكا 

كه اين دانشجويان و خط دهنده هاي 
 براي ، نان از افراد ضد ملي بوده اندآ

اينكه هرچه بيشتر به خط دكتر محمد 
در روزهاي : سيب برسانند آمصدق 

، كه سانسور 60بعداز كودتاي خرداد 
كامل برقرار و محيط رعب و وحشت 

ده بودند ، دست بكاري زدند ايجاد كر
كه تا دنيا و تاريخ هست مايه ننگ 

توضيح . خميني و دستياران او است 
اين كه عضو سيا ، به معرفي خسرو 
قشقائي و به اين عنوان كه فرستاده 
عالي رتبه حكومت امريكا است و مأمور 
است پيام اين حكومت را به خميني 
برساند،  با موافقت خميني ، نزد بني 

مد را مكرر كرد و آرفت و . مد آدر ص
مدعي شد نماينده يك شركت 
امريكائي است كه مي خواهد در 

از بني صدر مي . ايران شعبه ايجاد كند
خواست سمت مشاور اين شركت را 

پول : بني صدر پاسخ داد . بپذيرد
تشي است كه ايمان را آ نار ، ، دينو

او رفت و گزارش داد . مي سوزاند 
و دوستان او را نمي توان كه بني صدر 

در سفارت امريكا، تنها يك سند . خريد 
از اين نوع وجود داشت و مايه مباهات 
مردمي است كه بني صدر را نخستين 

حال اگر .  منتخب تاريخ خود كردند
مترجم يا مترجمان  خط امام « ترچمه 

را  با متن سند مقايسه كنيم ، متوجه » 
ي، به مي شويم اين مدعيان دين مدار

.  اندازه يك عضو سيا شرف نداشته اند 
طرفه اين كه عضو سيا در گزارش خود 

او در حال حاضر نيازي به : ورد آمي 
اما زماني كه به خارج از . پول ندارد

كشور تبعيد شد، ممكن است نياز پيدا 
اما بنا بر اصل موازنه عدمي كه !  كند 

او راهنماي عقل خويش كرده است، 
يه كرد و نيازمند پول نشد قناعت را رو

  و او چه رابطه اي با حاكمان داشت . 
  14در صفحه

  4 - خواند»انقالب دوم«ن راآگروگانگيري، خيانتي كه خميني
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كه مي دانست بني صدر راهي  
  تبعيدگاه خواهد شد ؟  

نان خط داده بودند آكساني كه به     
مي دانستند كه بايد براي حذف بني 

 . صدر از هر فرصتي استفاده كرد 
مخالفت بني صدر با تصرف سفارت 

 بعد از تصرف .  بودصريحامريكا 
سفارت ،  در محل سفارت حاضر شد و 

شما ايران : خطاب به دانشجويان گفت 
او در . ورديد آرا به گروگان امريكا در 

سرمقاله اي ، به تاريخ روز بعد از 
نگيري ، هدفهاي گروگانگيري اگروگ

هدفهائي كه تحقق يافتند . بر شمرد  را 
مله ن پس، گروگانها دستمايه معاآاز . 

پنهاني با ريگان و بوش با پا در مياني 
فريب دانشجويان . اسرائيل شدند 

ان  حامي و روحانيپاسداران و خورده 
سر نخ ها در دست  پشت پرده كه 

و سازمانهاي اطالعاتي امريكا و داشتند 
ي اسراييل براي حذف رييس جمهور

كه سخت مخالف اين معامله پنهاني 
. ه كردند از هر امكاني استفادبود، 

موسوي خوئيني ها يكي از افرادي بود 
كه در جلسه بررسي عدم كفايت 

: گفت سياسي رييس جمهور در مجلس 
 اما .  عليه او نيست ي در اسناد چيز

قاي بني صدر از اين بابت كه با آ
دانشجويان تسخير كننده و با تصرف 
سفارت امريكا مخالف بود كفايت 

   .سياسي ندارد 
ن آي خوئيني ها  نه در اما موسو     

، نگفتند با زمان و نه در حال حاضر
 و او  طرح گروگانگيري  كه 

انجام فريب خورده ، دانشجويان 
ند و اينهمه زيان به كشور وارد داد
كفايت ، او و امثال او مي دانند ند كرد

   يعني چه ؟ سياسي 
 وري است كه آ      در خور ياد 

موسوي خوئيني ها از سران حزب 
  اين . بود جمهوري اسالمي ايران 

وري از اين بابت در خور توجه آياد
يت كه از جمله آ حسن است كه 

توطئه گران وابسته به امريكا و از بلند 
مي ايران پايگان حزب جمهوري اسال

 يكي از كساني بود كه در جريان . بود 
 بني صدر در بر ضد توطئه كودتا 

 خود را جلسات خصوصي برنامه هاي
 . است تشريح مي كرده كودتا براي 

در كنار اين دو مي بينيم بهشتي از 
سويي و هاشمي و خامنه اي نيز از 

 به عنوان سه پايه كودتاگر گري دسوي
 .  بني صدر شركت داشته اند بر ضد 

 جريان گروگانگيري  جماعت در اين 
بوده و سرنخ  تحركات از عوامل اصلي 

   .اند در دست داشته را دانشجويان 
دانشجويان پيرو خط امام زماني كه    

 از بني صدر شدند وارد سفارت امريكا 
نها با آدلخور نبودند و تنها برخي از 

بهشتي و حزب رابطه خوبي نداشته اند 
ها هم با حزب و بهشتي نآولي برخي از 

  . رابطه هايي داشته اند 
 و تقسيم بندي 60در كودتاي سال     

 ما رد پاي ،هگروههاي شركت كنند
بسياري از اين دانشجويان و رهبران 

نان را مي بينيم و مي آعلني و مخفي 
 بني صدر بر ضد توان گفت كه كودتا 

قسمت سوم برنامه تصرف سفارت امريكا 
بوده است بعد از سرنگوني دولت 

  .بازرگان و ايجاد جنگ تحميلي 
سيد محمد هاشم پور يزدان پرست     

سخير كننده يكي از دانشجويان ت
سفارت امريكا در مورد بني صدر مي 
گويد كه دانشجويان بنا به مصلحت به 

سن حبيبي و حي دادند نه به أاو ر
  :جالل الدين فارسي   

مصاحبه با دكتر سيد محمد هاشم پور ...
  :يزدان پرست 

گويند دانشجويان  اين كه مي: سئوال 
صدر حمايت كرده و  خط امام از بني

  دند، چه قدر صحت دارد؟به او رأي دا
ها آن موقع ديدشان نسبت  بچه: پاسخ 

اين . به حزب جمهوري خوب نبود
شود آن را  اي است كه نمي مسئله

كتمان كرد، به خاطر همين با 
. كانديداهاي حزب مخالف بودند

الدين  جالل«و » حسن حبيبي«
. را به سفارت دعوت كردند» فارسي

 هايي كردند بعد يك سئوال و جواب
داد و هر دو  كه كمتر بوي عقالنيت مي

جلسه با ناراحتي تمام شد يعني 
... سئواالت به حوزه خصوصي و 

صدر را هم دعوت  اما بني. كشيده شد
امام «: صدر آمد و گفت كردند، كه بني

تا » گيرد تحت تأثير تبليغات قرار مي
اين جمله را گفت همه به هم نگاه 

ب كردند، كه اين آقا را ريشه خرا
ها شروع به فعاليت كردند  بچه. است

كه بني صدر را رسوا كنند، كه متأسفانه 
  .كار از كار گذشته بود

ها به چه   باالخره بچه خب ،: سئوال 
  كسي رأي دادند؟

يك عده . ها تفرقه شد بين بچه: پاسخ 
خواستند در انتخابات شركت نكنند،  مي

اما امام يك جمله گفتند كه همه بايد 
ند و به هر كسي كه فكر رأي بده

آورد رأي  كنيد رأي اكثريت را مي مي
  .بدهيد 

واقعا امام يك چنين حرفي : سئوال 
  زدند؟
برويد و در صحيفه نور پيدا . بله: پاسخ 
صدر  دانستم بني من هم چون مي. كنيد

آورد به او رأي دادم و هيچ  رأي مي
گونه انگيزه ديني و سياسي ديگري 

احتماال همين كار ديگران هم . نداشتم
  ...را كردند

    اما حقيقتي را كه هاشم پور يزدان 
پرست نمي گويد اينست كه اين 
دانشجويان نزد بني صدر رفتند و 

اسنادي كه در باره شما است : گفتند 
حكايت از اصالت شما دارد و مايه 

اما اين سخن .  مباهات هر ايراني است 
 « تكه مي گويد بني صدر گفته اس

م تحت تأثير تبليغات قرار مي گيرد اما
ن شده اند بني صدر آن پس بر آو از » 

را رسوا كنند اما دير شده و كار از كار 
گذشته بوده است، بر فرض صحت،  
رأي دادن به بني صدر را توجيه نمي 

رأئي كه او داده است تكذيب . كند 
واقعيتي كه او و .  قول او است 

 اينست ديگران مي بايد توضيح بدهند
كه چرا جانب قدرت كودتا كننده را 
گرفتند و جانب حق را از دست فرو 

نها مي بايد  آ هشتند ؟  افزون بر اين ،
از صراحت و شجاعت كسي كه در 
دمادم انتخابات نظر خويش را مي 
گويد مي بايد پند مي گرفتند و درس 

وگرنه ، اگر راست گفته . موختند آمي 
گرفته و باشند كه نخست سفارت را 

نگاه به خميني اطالع داده اند، خود آ
به تجربه ، دريافته بودند كه خميني 

اگر .  عمل نيست، عكس العمل است 

نها بود از آهم اين تجربه نبود، بر 
اين امر . گوينده دليل مي خواستند 

كه سالها بعد هنوز نقد را جرم مي 
 دليل روشن بر اين كه در نظر   داند،

ش  مقامي كه محور او و همانندهاي
قدرت مي شود، غير قابل انتقاد نيز مي 

به دليل اين طرز فكر بود كه .  شود 
لت شدند و سفارت را اشغال كردند و آ
 444لت شدند و گروگانگيري را آ

لت شدند و دستگاه آروزه كردند و 
خميني و رهبران حزب جمهوري با 
. ريگان و بوش معامله پنهاني كردند  

اين جماعت در خرداد لت شدند و آ
   . ، كودتا كردند 60
قايان از آ اين : وال اين است ئس   

ي اول را أكجا مي دانستند بني صدر ر
ي أبه او رنها آاز ورد كه برخي آمي 

 اگر مي گويند بدون باور به او . دادند 
رأي داده اند ،  پس  حتي در رأي 
دادن كه عملي بيانگر استقالل شخص 

فعل خميني را بازي لت آاست،  نقش 
جاذبه قدرت توان ديدن . كرده اند 

نها گرفته بود و آدور بر خويش را از 
نمي ديدند كه در تصرف سفارت و 

و .  لت شده اند آگروگان گيري 
 بني ، ن زمانآكه در حقيقت اينست 

صدر به اين دليل مورد اعتماد مردم 
قرار گرفته بود كه از نوع همان حرفها 

د امام زده بود در مورد را كه در مور
ديگران هم مي گفت و اين اعتماد 
مردم به بني صدر به خاطر شفاف بودن 
و صادق بودن او با مردم بوده است 
وگرنه مردم كه با كسي تعارف نداشتند 
همانگونه كه با خميني و خامنه اي و 

تعارف .. هاشمي رفسنجاني و بهشتي و 
ز نداشتند و از همان روزهاي اول بعد ا

نها شده آمتوجه نامردمي بودن  انقالب
نها به مخالفت برخاسته آبودند و با 

از قول همين دانشجويان . بودند 
خوانديم كه  دفاع از امام مشكل شده 

  ... بود و
زاده و آرفتار يكي از نمونه هاي    

بني صدر مخالفت او با زنداني شجاعانه 
 در ماه او  . كردن سياسيون بود 

، به در سخنراني خود ،  1359شهريور 
اعتراض  انواع زندانها و شكنجه وجود 

ناگزير شد  هيأتي  خميني . سخت كرد 
» شايعه شكنجه « را مأمور رسيدگي به 

نها مأمور شدند آاما . در زندانها كند 
  . بگويند شكنجه در زندانها وجود ندارد 

فهيم كرماني يكي از با وجود اين ، 
نجه هاي  وجود شكاعضاي هيأت 

بشارتي نيز . وحشت ناك را تاييد كرد 
نچه آ: نزد بني صدر رفت و به او گفت 

به شما گزارش شده است يك از صد 
بسيار : بني صدر به او گفت . نيز نيست 

قاي خميني آخوب برويد واقعيت را به 
نمي : اما او گفت . گزارش كنيد 

توانيم زيرا مأموريم بگوئيم شكنجه اي 
در همان زمانها بود كه  ! در كار نيست

 به هيأت عفو بين المللي كه بني صدر 
 عكس 400مده بود، حدود آبه ايران 

از شكنجه شده ها را داد و از اين 
سازمان و سازمانهاي ديگر خواست 
قاطعانه ترين اعتراضها را به نقض 

 .ورند آحقوق انسان در ايران بعمل 
اين عمل از  سوي هيچ مقامي در هيچ 

ي تا به حال انجام نشده است و كشور
ا نمي توان  رهيچ رييس جمهوري

 كه بر خالف سياست هاي كردسراغ 
  .  كند از حق مردم دفاع ، حاكمان 

 و يشايد براي هيچ رييس جمهور    
وزيري باور كردني نباشد كه يك نفر 
بيايد و تصاويري را نشان نمايندگان 
يك سازمان حقوق بشري بدهد و 

تاسفانه در كشور ما شكنجه بگويد كه م
 رييس ، و منرايج است در زندانها 

با اين جنايتها مخالفم و از  ي، جمهور
شما دعوت مي كنم مرا در دفاع از 

  . حقوق انسان ياري كنيد 
نقدر تحت آفريب خورده ها اين     

تاثير دستوراتي كه از بيرون از سفارت 
  نها مي رسيد بودند كه نمي دانستند آبه 
 . ر حال خيانت به كشور هستند د

هاشم پور مي داند كه چرا نمي تواند 
 مصاحبه  جزءبرخي از صحبت ها را 

 و از مصاحبه كننده  قرار دهداش 
  .خواهش مي كند ضبط را قطع كند 

 در ميان صحبت هايش در يك وا     
جا از لو رفتن سند مربوط به بهشتي 

او صحبت مي كند اما اين صداقت در 
 كه از مابقي اسناد مربوط به  نيست

بهشتي و موسوي اردبيلي در مذاكرات 
  .با امريكايي ها صحبت كند 

 و ديگران مي دانند كه بايد اوالبته     
ايجاد بدبيني در  به نوعي زمينه را براي

افكار نسبت به بني صدر به وجود اورد 
همانگونه كه ديگر دانشجويان هم 

به اين همين روال را انتخاب كردند 
دليل كه مي دانند اگر براي مردم 
مشخص شود كه در حق او دست به 

داغ ننگ را  ، چه خيانت هايي زده اند
 با وجود اين،  . بر پيشاني خود زده اند

اگر خود به خيانت خويش اعتراف 
كنند، اين داغ زدودني مي شود حال 

نها آنكه اگر نه، براي هميشه بر پيشاني آ
  . مي ماند 

  
زير بخش هايي از يك نامه بني در  ●

  اموروريم كه آصدر به خميني را مي 
  :مهمي را روشن مي كند 

 خرداد 1نامه بني صدر به خميني در  
1359 :  

  :معروض ميدارد
از جمله نوارها، نوارى است 

گويد بايد  كه در آن گوينده مى
ئى  صدر در هيچ زمينه نگذاشت بنى

لس  ماه مج6موفق بشود تا بتوان ظرف 
را در مقابل او قرار داد و مجبور 

اگر ظرف اين مدت . باستعفايش كرد
  ).1(استعفا نكرد، بايد او را ترور نمود 

و وقتى درست دقت بشود 
هر قدمى كه برداشته ميشود مانعى 

موارد را . ميتراشند كه بى نتيجه شود
 در مورد گروگانها ، بني صدر. آورم مى
  :د نويس مي ، ن زمانآدر 

  :روگانها گ-3
البد مطالب نوار را بعرض 

جاى كمال تاسف است ما . اند رسانده
 نفر گروگان امريكا 50ملتى را در ازاء 

برگ "بكنيم و آن گروگانها را به 
 برضد رئيس جمهورى تبديل "برنده
دوبار به وزارتخارجه ) كه(كسى . كنيم

امريكا نامه اعتذار نوشته است امروز دم 
زند و برابر خبر  از محاكمه آنها مى

 گروه را مامور قتل 3ها  موثق امريكائى
اند اگر براى امريكائيها  گروگانها كرده

آزادى اينها اينقدر اهميت دارد چرا 
هاى تروريست را مامور قتل آنها  گروه
حيف نيست كه ما كار اصلى . كند مى

را كه استقالل واقعى كشور است رها 
ر داخل كنيم و با استفاده از گروگانها د

  )4(بازى قدرت بكنيم؟ 
ودر همان نامه در مورد 
عدالت و شكنجه و زنداني كردن ها 

  :مي گويد 
  : امنيت و قضاء-5

بخدا اينهمه خشونت در 
خور يك حكومت فاشيستى نيست چه 
رسد به يك حكومت اسالمى ديروز 

 محكوم باعدام 30كه از سفر بازگشتم 
اند و يا منتظر اعدام  يا اعدام شده

با اين ميزان خشونت جامعه . ستنده
تر  همگرائى پيدا نمى كند و جو سنگين

غالب محكومان بناحق . شود مى
  ). 6 (شوند  محكوم مى

در خوزستان از راه اجراى 
يك طرح و با تشويق و دلگرمى دادن 
به نظاميان و ژاندارم و سپاه ايجاد 
همكارى ميان آنها و ايجاد اميد ميان 

عرب، امروز يكماه و مردم بسيار محروم 
نيم است كه ديگر اتفاقى نيفتاده اما 
قطع دارم كه بزودى با عناصرى كه در 
سپاه دارند، بخدمت ميرسند و 
حرفهائى برضد ارتش و ژاندارمرى 

گويند و دوباره همكارى اينها را از  مى
برند و بى نظمى و عدم امنيت  بين مى

  .را دوباره رواج ميدهند
د من حرف زياد است، امي

بعد از خدا باين بود كه آقا اعتماد 
داريد و در امور اقالً قبالً صحت و سقم 

من براى . پرسيد هر مطلب را از من مى
مقام داوطلب رياست جمهورى نشدم 
وضع را سخت ديدم خود را بĤتش 
انداختم بلكه وضيعت را نجات بدهم 
اينك هم در صفحه جداگانه استعفا 

ا باشد هر نويسم خدمت شم خود را مى
وقت ديديد مصلحت كشور است 

و تا وقتى اعتماد . بفرمائيد منتشر كنند
هست اجازه نفرمائيد گروه بازان 

در . قدرت پرست مانع كارها بشوند
 ساعت استراحت ندارم 4شبانه روز 

ترور نيست با اين كار كشنده و به الزم 
كشد كه از پا   ماه نمى6جنگ اعصاب 

سخت است هر وضع بغايت . آيم در مى
كنم، فوراً تبديل  اندازه اميد ايجاد مى

  ...كنند به ياس مى
  ابوالحسن بنى صدر

 نوارها، نوارهاي معروف سخنان -1
در اين نوارها، او . حسن آيت هستند

ها،  در طرح تعطيل دانشگاه: گفته بود
. بنى صدر توانست بر موج سوار شود

ايم كه پدر  اين بار، طرحى تهيه كرده
  .شود ر هم حريف نمىبنى صد

   ماجراى سازش برسر گروگانها تازه - 4
  

  15در صفحه
  

  4 - خواند»انقالب دوم«ن راآگروگانگيري، خيانتي كه خميني
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همانطور كه در نامه . شروع شده بود
آمده است، آن زمان، معلوم بود كه 
مالتاريا در كار استفاده از گروگانها 

 مقصود از . براى تصرف قدرت است
، نوار صحبتهاى آقاى »مطالب نوار«

ارم محمد حسين بهشتى خطاب به مح
: در اين نوار گفته بود. خود بوده است

از گروگانها بايد مثل يك آتو برضد 
  .بنى صدر و كارتر استفاده كرد

اين نوار، رئيس جمهورى و     
همكاران او را هشيار كرد تا از نزديك 
مراقب سازش پنهانى برسر گروگانها 

زيرا آتو كردن گروگانها برضد . باشند
 و آن سازش كارتر، تنها يك راه داشت

و . با رقيب كارتر برسر گروگانها بود
آتو كردنش برضد بنى صدر به كودتا 

در عمل نيز، سازش پنهانى . شد ميسر مى
 بوش موجب شكست -با گروه ريگان 

كارتر در انتخابات رياست جمهورى 
 60 در پى آن، كودتاى خرداد ،شد و

  .واقع گشت
در نامه اشاره به كسى است كه دو     

نامه پوزش خواهى به وزارت بار 
خارجه امريكا نوشته است و امروز كه 

اند، مواضع  ها شناخته شده ايران گيتى
آن روزشان درباب گروگانها به 

آموزد كه با  ايرانيان پند مى
رويدادهاى سياسى كه در ابهام انجام 

گروگانگيرى يكى از (گيرند  مى
) رويدادها است  مهمترين اينگونه 

  .ت كردنبايد موافق
.  اشاره است به سخنان آقاى بهشتى-5

الزم به يادآورى است كه از جمله 
نخستين برخوردها با رهبرى حزب 

گيرى  جمهورى اسالمى، بخاطر باج
حزب از . حزب از بازاريان روى داد

 گرفت و بدين بهاى كاالها، درصد مى
سان بود كه دخالت قدرت طلبان 
اسباب تورمي را فراهم آورد كه 

مل غير اقتصادى داشت و دارد عوا
  ).رانت خوارى(
ها مورد اعتراض به   يك مورد از ده-6

اعدامها و سنگين كردن جو خشونت 
  . در جامعه

كتاب  نامه هاي اقاي بني صدر به  ( 
 به اهتمام دكتر فيروزه قاي خميني آ

   .)بني صدر
اين نامه و توضيحاتي كه بني صدر     

 سازد  به خوبي روشن ميست داده ا
يت چگونه در آسن حكه بهشتي و 

 ي رييس جمهورضد  كودتا بر تدارك
در ميان نامه ها، نامه ايست  . بودند 

ن،  بني آخطاب به خميني كه، در 
صدر به او اطالع مي دهد درپاريس 
معامله اي بر سر گروگانها انجام گرفته 

تحقيقهاي متعدد روشن كردند . است 
نجر و كه طرح گروگانگيري را كيسي

. راكفلر و اشرف پهلوي ريخته اند 
طرح با ايران منتقل و به شكل يك 
طرح انقالبي از سوي دانشجويان انجام 
گرفته و سرانجام  با ستاد تبليغاتي 

اي انجام گرفته  ريگان و بوش معامله 
است كه به قول بهشتي ، گروگانها مثل 

تو بر ضد بني صدر و كارتر بكار آيك 
انتخابات امريكا كارتر  در :رفته است 

شكست خورد و در ايران خميني و 
رهبران حزب جمهوري اسالمي 

  . كودتا كردند 

  
  :ماجراط طبس *
نويسنده كتاب شنود اشباح هر چند  ●

به خاطر درگيري با گروه سازمان 
مجاهدين انقالب اسالمي و براي مقابله 
با كتاب اكبر گنجي مجبور به نوشتن 

معلوم شد اين كتابي شد كه بعدها 
افراد كتاب را با كمك برخي از 

 دوران فالحيان و حسينيان واواك در 
نوشته است اما برخي از مطالبي را كه 
عنوان مي كند به عنوان مستندات 

وي در . اند  استفاده قابل تاريخي 
  :كتاب خود مي نويسد 

اي  از يادداشتهاي تحقيق كتابخانه...
قي بر طبس؛ مصدا«در كتاب :... محقق

شود  اي اشاره مي به نامه» سوره فيل
توان آن را سندي تاريخي  كه مي
  . برشمرد

اين نامه، چند ماه قبل از تجاوز 
آمريكائيها به ايران تهيه و خطاب به 

 هر … استشدهشوراي انقالب ارسال 
چند نگارنده نامه، خود را تبعه اسرائيل 

معرفي » آويو تل«و مبدأ نامه را 
 شده  از نوع اطالعات افشاءكند، اما  مي

توان احتمال  و نحوه پردازش آن، مي
دار بودن نامه در  باالي ريشه

  . را به نظر درآورد» ب.گ.كا«
 صادره 61 بيانيه شماره 2ضميمه شماره 

سازمان مجاهدين انقالب «از 
  :...»اسالمي

 7(آويو  تل] از [1979 دسامبر 28 نامه 
  ) 1358دي ماه 

تجاوز آمريكا به چهار ماه قبل از 
  صحراي طبس

  ...  تهران-به شوراي انقالب اسالمي
من چند سالي در ايران كار ! آقايان
ام و شاهد جنايات خونين و فساد  كرده

 گرفتم  تصميم... ام بوده» شاه«رژيم 
اين نامه را براي شوراي انقالب 
اسالمي بنويسم، تا از يك توطئه 

ن  ايراضدمشترك آمريكا و اسرائيل بر 
  ...پرده بردارم

شوراي امنيت ملي آمريكا، يك نقشه 
نظامي را براي آزاد كردن گروگانهاي 
آمريكايي مستقر در سفارت آمريكا در 
ايران تصويب كرده است تا در شرايط 

  . مناسب به اجراء درآورد
يك گروه خبره براي اجراي عمليات 
مربوطه، با همكاري اسرائيل تشكيل 

زات اين نقشه يك به موا... يافته است
گروه از ارتشيان و ساواكيهاي سابق در 
تهران، فعاليت جهت معين كردن 
موقعيت دقيق گروگانها را انجام 

  ... خواهند داد
» خميني] امام«[براي سرنگوني 

هاي نظامي اسرائيل و آمريكا و  سرويس
بعضي از افسران ارتش و ساواك ايران 
 و كه در اروپاي غربي، اسرائيل، آمريكا

تركيه تبعيد هستند، همكاري نزديك 
با بعضي از افسران عاليرتبه فعلي . دارند

ارتش ايران براي پيدا كردن افراد 
مورد اعتمادي تماس گرفته شده 

محمود «) پيكها(يكي از رابطها ... است
 Mahmout(» مورتهران

Murtahran] (»محمود ميرطاهران «
  ... (باشد مي] يا چيزي شبيه به آن

  ) 375 ص- شنود اشباح كتاب
نامه فوق از تل اويو ارسال شده است 
و جالب اينجاست كه تنها به دست 
 سازمان مجاهدين انقالب اسالمي

ن از موضوعات آرسيده است و در 
  :مهمي صحبت مي كند 

  .زادي گروگانها در يك عمليات آ
  . نابودي امام خميني -

همكاري ارتش با برخي از سران ضد 
  .انقالب 

 هر ايام، ن آ كه در اينستته جالب نك
 زمان كه مي خواستند مردم را تحريك 

 مي گفتند كه جان امام در خطر كنند، 
است و يا مي گفتند كه قرار است 

  .امريكا به ايران حمله كند 
اين بحران سازي از عجيب ترين طرح 
هايي بود كه نظام از همان اوايل براي 

ن آرسيدن به نتايج دلخواه خود از 
 سالهاست كه با . كرد استفاده مي 

ايجاد دشمني فرضي و احتمال حمله 
امريكا به ايران مردم را تحت فشار قرار 
داده است و هر زمان كه احساس مي 

رامش به سر مي برد و آكند جامعه در 
نها آرامش ممكن است كه براي آاين 

ايجاد مشكل نمايد با طرح برنامه هايي 
گ زرگري به زمينه را براي يك جن

د مردم را نراه مي اندازد تا بتوان
 اين در حالي است . د نسرگرم نماي

كه خود در پشت پرده با همين امريكا 
به مذاكره و داد و ستد مي نشيند 

ند  گروگانها نشستبر سرهمانگونه كه 
 همانگونه كه در جريان . معامله كردند 

 منتخب  رييس جمهوربر ضد كودتا 
 همانگونه . معامله كردندند و  نشستمردم
 معامله پنهانيشان افتضاح ايران كه 

   ...و . ورد آگيت را ببار 
حال از اسراييل يك نفر نامه مي 

  .نويسد
 چرا كسي به اين نامه توجه نكرد -اول 

ن بر نيامد وبه رييس آو در پي بررسي 
  .جمهور اطالع نداد 

 حزب توده از ،  قبل از حمله-دوم 
 در جريان بوده است چندين روز قبل

و به اطالع مقامات رسانده است چرا به 
  . منتقل نشد يرييس جمهور

  بر اساس نوشته هاي بحران در -سوم
تهران در يك نشريه انگليسي زبان كه 
در تهران هم منتشر مي شود نقشه و 
برنامه احتمالي حمله منتشر شده بود 

  نكرد ؟ ن توجه آچرا كسي به 
د اشباح مطلب  همان كتاب شنودر 

روشن مي جالب ديده مي شود كه 
كه سازمان مجاهدين ن آوجودكند با 

انقالب اسالمي و حزب توده و هاشمي 
رفسنجاني مي دانستند اما هيچ واكنشي 

 رئيس  حتي نخواستند . ندادند بروز 
  . گاه كنند آجمهوري را 

 -»مهدي منتظري«از مصاحبه محقق با 
حمله ] :»منتظري«:... [27/8/1379

نظامي كه انجام شد كه اصالً كسي 
تا اينكه خود آمريكائيها . خبردار نشد
يابي  خب پيگيري و ريشه. اعالم كردند

و دنبال كردن قضايا و عناصر هم كه 
  .نشد  انجام

  ) 376 ص-كتاب شنود اشباح 
به راستي چرا اين موضوع دنبال      

؟ زيرا تحقيق به اين نتيجه مي نشد 
ه اي از طرح  گسيل رسيد كه عد

گاه بوده اند اما آكماندو به ايران 
گاه نكرده آن آرئيس جمهوري را از 

در عوض، به جريان كودتا بر ضد . اند 
  همان كار. شتاب بخشيدند بني صدر 

و انگليس و  كه امريكا را كردند 
استقرار پيدا : اسرائيل مي خواست 

حذف نكردن مردم ساالري در ايران و 
 استقالل و به عنوان نماد بني صدر 

   .زاديآ
سوال ما از مسئولين اطالعاتي و    

امنيتي كه در ان زمان بيشتر در دست 
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي بود 

 با وجودي كه شما حتي از : اين است 
تل اويو هم خبر داشتيد كه قرار است 
حمله شود و حتي حزب توده هم به 

بر حمله شما خبر داده بود كه قرار 
است چگونه باز هم امريكا به ايران 

  ؟ حمله كرد و شما متوجه نشديد
 هم كه همواره  رفسنجاني هاشمي

و ادعاي همه چيز داني را داشت 
با توجه به اطالعتي كه از همه دارد، 

 چرا هيچ ، او داده بودند سو به 
  اقدامي نكرد ؟ 

    جعل زير گوياي مقاصد خائنان 
  :است 
واشنگتن هم، آگاهانه از در     « 

صحبت » همدستي در سطح باال«
نگاران بسيار  بويژه روزنامه. شود مي

و » صدر بني«نزديك به كاخ سفيد از 
زاده نام  وزير امور خارجه صادق قطب

  . برند مي
  ) 380كتاب شنود اشباح ص    ( 

به راستي چه هماهنگي بين هاشمي     
 رفسنجاني و سازمان مجاهدين انقالب
اسالمي و سپاه پاسداران و دانشجويان 

جود داشت و چرا  پيرو خط دروغ و 
گاهانه آدر واشنگتن « جعل مي كردند 

؟  كدام نشريه امريكا و كدام روزنامه ...
« نگار نزديك به كاخ سفيد شنيده بود 

وجود داشته » همدستي در سطح باال 
است ؟ چرا از  يكي از اين روزنامه 

 امريكائي ، با ذكر نگاران و روزنامه
تاريخ، نام نبرديد؟ زيرا  با اين جعل ، 
.  حقيقت را خواسته ايد بپوشانيد 

حقيقتي را خواسته اي بپوشانيد كه از 
پرده بيرون افتاد و موجب رسوائي 

  .معامله كنندگان با امريكائيها شد
اعالميه سازمان مجاهدين انقالب      

در حدود :... 13/2/1359 -اسالمي
 بامداد پنجم ارديبهشت ماه، 10عت سا

 ساعت پس از شروع و 11يعني درست 
شش ساعت بعد از خاتمه يافتن ماجرا، 

شوند و اين زماني  از آن مطلع مي
است كه كاخ سفيد آمريكا، تقريباً تمام 
آنچه را كه اتفاق افتاده، در اختيار 

 6در ساعت ... خبرنگاران گذاشته بود
شت، راديوي بعد از ظهر پنجم ارديبه
كند كه در  صداي آمريكا اعالم مي

درون يكي از هليكوپترهاي باقيمانده، 
اسناد مهمي وجود دارد و تقريباً در 
همين ساعت و درست همزمان با 

از درون ] سپاهي[خروج برادران 
آخرين هليكوپتر، بمباران منطقه، 
توسط هواپيماهاي خودي آغاز 

نه گردد و برادران در حال دو و سي مي
 متري هليكوپترها خود را 150خيز تا 
 در آنجا راكتي در  . كنند دور مي

كنارشان منفجر و منجر به شهادت 
و زخمي شدن برادر همراه » محمد«

حتي پس از اطالع از ... گردد وي مي
كنترل منطقه، توسط نيروهاي خودي 

 همان شب و ده صبح 11در ساعت 
ن فردا نيز مجدداً، محل فرودگاه بمبارا

اسناد باقيمانده از !... شود مي
دهد كه نيروهاي  هليكوپترها نشان مي

مهاجم، قصد پياده شدن در چهارده 
اند و مشخص  نقطه تهران را داشته

گردد كه توطئه، صرفاً در جهت  مي
آزادي گروگانها و يا گروگانگيري 
نبوده و عمليات ديگري نيز به دنبال 

  ...داشته است
  ) 393-394ص -كتاب شنود اشباح (

اطالعيه سازمان مجاهدين انقالب 
  اسالمي چند نكته جالب دارد 

مي گويد كه امريكا زماني كه حمله 
كرد و در يك كنفرانس خبري ان را 
افشا نمود  كسي قبل از ان نمي دانست 

   دروغ اول .
امريكا مي گويد در يكي از هليكوپترها 

دروغ . اسناد مهمي به جاي مانده است
زيرا يك گروه كماندوئي را با   . دوم 

 امريكا .  همراه نمي كنند  اسناد مهم 
چرا بايد از وجود اسناد مهم در يكي از 

  چرا هلي كوپترها  خبر مي داد ؟ 
ن اسناد را با آپيش از رفتن ، كماندها 

خود نبردند ؟  اگر غافل شدند، چرا از 
اين امر كه در ايران كسي از وقوع 

ستفاده نكرد و خود گاه نبود، اآحمله 
  نفرستاد هلي كوپترها را بمباران كند ؟ 

هلي كوپترها در   هيچ سنديدر واقع
اعالميه مجاهدين انقالب اسالمي . نبود 

هاشمي ، سندي است كه دروغ امثال 
زيرا بنا .  شكار مي كند آرفسنجاني را 

 زماني كه پاسداران ،همين اطالعيهبر 
خرين هليكوپتر خارج شدند آاز

هليكوپتر ها بمباران شدند و تمام اسناد 
  اما .به دست سپاهيان افتاده بود 

 تنها  ملخ يك حقيقت اينست كه اوال 
  حتي ثانيا . هلي كوپتر صدمه ديد 

  دو ثالثا . يك برگ كاغذ نيز نسوخت 
نها را خميني آهيأت تحقيق كه يكي از 

معين كرده بود، تحقيق كردند و 
ي نسوخته و از تصديق كردند كاغذ

كار انداختن ملخ هاي  هلي كوپترها  
) نها صدمه ديد آكه تنها  ملخ يكي از ( 

  . سوئي دركار نبوده است  قصد
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي كه 

ن روزها همه كاره نظامي و آدر 
اطالعاتي و امنيتي و دانشجويي سفارت 
امريكا بودند نگفتند كه اين محل ها 

 و به راستي چرا بعدها ند ابوده ها كجا 
 مشخص نشدند و تحقيق ن محل ها آ

بعمل نيامد تا معلوم شود چرا در نقشه 
اين محلها عالمت گذاري شده اند ؟  

ن محلها ، يكي محل اقامت آاز جمله 
  . رئيس جمهوري بود 

 
 16در صفحه
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رابطه مستقيم انسان 
  با واقعيتها

  
الگو كه » انسان مقتصد « ن آمي بايد 

ن ، آاقتصاد سرمايه داري بر وفق 
  ساخته شده است و موجودي 

  « غير واقعي و غير طبيعي است  را با  
« زاد و برخوردار از آانسان در وضعيت 

اين .  ، جانشين كنيم » زادي آاقتصاد 
انسان را كه استعدادهايش ، در وضعيت 

زاد دارند ،  انسان آزاد، فعاليت آ
  . انيم زاد مي خوآفطري يا انسان 

     اما اقتصاد، تنها تنظيم هائي نيستند 
زادي فعاليتهاي استعدادهاي آكه 

  :انسان را ميسر مي كنند 
نجا كه در طبيعت از هر چيز به آ از 

اندازه وجود دارد و اين انسانها هستند 
لت قدرت مداري مي شوند و از آكه 

راه مصرف انبوه و تخريب نيروهاي 
لذا،  .  ورند آمحركه، ندرت بوجود مي 

( مر شدن قدرت آجلوگيري از  
و هدف فعاليتهاي ) سرمايه داري 

اقتصادي شدن توقع هاي قدرت  و 
علم « مدن ندرت نيز موضوع آبوجود 
  . مي شود » اقتصاد 

      به سخن روشن،  كار اقتصاد، حفظ
محيط زيست به ترتيبي است كه اين 
محيط با زندگي سازگارتر و منابع 

 به ،ن در افزايش، وگرنه آموجود در
  . اندازه ،  بمانند 

    بدين قرار، ميزان عدالت مي بايد 
انسان ها را  از اندازه اثرهاي  

گاه آفعاليتهاشان در محيط زيست ، 
لذا، بيشتر شدن امكانهاي طبيعت . كند  

ن و سالم تر شدن محيط آو عمران 
زيست ، حاصل بكار بردن مداوم ميزان 

   . عدالت مي شود
     بدين قرار، برنامه هاي رشدي كه 

اقتصاد قدرت « ن الگوي  آپايه اين يا 
كه غرب ساخته است ، ضد رشد را »  

وردند و جهان امروز و محيط آببار 
زيست را دچار وضعيتي كرده اند  كه 

  . مشاهده مي كنيم 
 قوه رهبري كه هر انسان دارد ، ●

كارش مديريت فعاليتهاي انسان به 
زادي ، آبي است كه در وضعيت ترتي

فعاليتهاي استعدادهاي انسان 
خودجوش و در راست راه رشد، 
.  تنظيم مي جويند و انجام مي گيرند 

اگر انسانها به خود زحمت تجربه را 
بدهند ، در مي يابند كه هرگاه 
استعدادي فعال و استعدادهاي ديگر 

زاد آغير فعال باشند، قوه رهبري او 
ن ديگر،  رابطه با خارج به سخ.  نيست 

از راه . مستقيم نيست)  از انسان ( 
قدرت بر قرار مي شود و  رابطه با 
قدرت ، فعاليتهاي استعدادهاي او را 

كرده ) زور ( = محكوم به امر قدرت 
  . است 

،     اگر تجربه ديگري را انجام بدهد 
، ن آ از ،به واقعيتي پي خواهد برد كه

ان رابطه انسان هر زم: غافل بوده است 

با محيط زندگي او ، رابطه اي جبري و 
محدود به محدوديتهاي مقرر، مي 

گردد،  او  رابطه مستقيم با واقعيت ها  
را از دست مي دهد و  رهبري 
فعاليتهاي حياتي او به بيرون از او 

دقيق تر بخواهي ،  . منتقل مي شود
  قوه رهبري او مطيع 

  
 از او رهبريهائي مي شود كه در خارج

قرار دارند و بنام قدرت عمل مي كنند 
:  

 به لحاظ سياسي ، مطيع واليت بنياد 
...   ديني ، بنياد حزبي و بنياد دولت و

به لحاظ اقتصادي ، مطيع كارفرمائي ، 
به لحاظ اجتماعي، مطيع بنيادهاي 

خانواده ، فاميل ، سنديكا ( اجتماعي 
، به لحاظ  علم و فن، بنده ... ) و

اي تعليم و تربيت و مراكز توليد بنياده
علم و فن و  از لحاظ فرهنگي، برده 

  .بنيادهاي فرهنگي جامعه مي شود 
    براي اينكه اثر زيانبار رابطه اطاعت 
ميان انسان و بنيادهاي اجتماعي را 
نيك دريابيم ، رابطه كودك با بنياد 
خانواده را مطالعه مي كنيم تا تفاوت 

زان شدن ميزان شدن عدالت و مي
قدرت را در شدت محروميت از حق 

  :محبت اندازه بگيريم 
هرگاه فرض كنيم خانواده اي  ●

تشكيل شده باشد بر پايه عشق متقابل و 
رابطه زناشوئي خالي از زور باشد، 

يد، محيط آفرزندي كه به دنيا مي 
زندگي خويش را فراخناي محبت و 

چون قدرت محور . زادي مي يابد آ
 از قدرت، پدر و مادر ، نيست و اطاعت

روش تعليم و تربيت او نيست،  كودك 
. در استعدادهاي خويش رشد مي كند

پدر و مادر، حقوق ذاتيش را  به او 
موزند آبه او مي . خاطر نشان مي كنند 

چگونه زندگي را عمل به اين حقوق 
هر زمان كودك با پديده اي . كند 

رابطه قوا بر قرار كرد، براي مثال ، 
موزند، آسكي را شكست، به او مي عرو

چرا و چگونه به نيروي خود جهت 
ن را به زور بدل آويرانگر مي دهد و 

چرا و چگونه وقتي  به نيروي . مي كند
خود جهت ويرانگر مي بخشد، نتيجه 
كارش خراب كردن و محروم شدن  

به او : كاري بيشتر مي كنند . مي شود 
موزند وقتي زور بكار مي برد، آمي 

قل او از ياد مي برد چون و چرا كند ع
حقوق خود را نقض مي كند و . 

  ...استعدادهاي او رشد نمي كنند و
يد، آ     كودكي كه بدين سان بار مي 

مصرف را محور زندگي نمي كند، 
زور . توليد را محور زندگي مي كند 

نه خود زور بكار . را ويرانگر مي داند 
 . مي برد و نه زير بار زور مي رود

زندگي را عمل به  حقوق خويش مي 
كند  و مي داند از رهگذر رشد است 

  .  كه به خود هويت مي بخشد 
     بنا بر اين روش، بنياد خانواده در 

) پدر و مادر و كودك ( خدمت انسان 
ميزان عدالت  همين است و . است 

حاصل بكار بردنش  انسان الگوئي است 
  . كه توصيف شد 

، در اي را بجوئيم كه حال خانواده ●
ن،  زور قائمه رابطه ها است و اطاعت آ

نه تنها . كردن روش عمومي است 
كودك ،كه پدر و مادر نيز تابع 

استبداد خانواده اي هستند كه خود  
ن را با قائمه كردن زور ، ايجاد كرده آ

ورده اين خانواده ، انساني آفر. اند 
  .معتاد به اطاعت از قدرت است

اگر بنيادهاي ديگر جامعه نيز      حال 
بر انسان مسلط باشند و از انسان اطاعت 
محض مطالبه كنند، جامعه با نظام 
اجتماعي بسته و ويرانگر نيروهاي 

محركه و بنا بر اين سخت ظالمانه  
بسياري از جامعه ها . يد آبوجود مي 

  .امروز از اين نوع هستند 
    بديهي است استعداد ابتكار و ابداع 

 خلق  بلحاظ زنداني بودن در و
ورده هاي آمحدوده ها، اغلب ، فر

  . ويرانگر مي سازد 
دمي از اين آ     با انجام اين تجربه، 

يد كه گويا نيازهاي  او آفريب بدر مي 
را محيط اجتماعي و خود او  بوجود 

لت آنكه وقتي انسان آحال . ورند آمي 
فعل چند خودكامه  گشت كه ، در 

، فعاليتهاي او را بطور بيرون از او
جبري به او القاء مي كنند،  او انساني 

  .يك بعدي مي شود 
     بدين سان،  يك ضابطه عمومي به 

  : يد آدست مي 
( = تنها وقتي رابطه ، رابطه با خدا 

است، رابطه انسان با واقعيتها ) زادي آ
.  مستقيم و قوه رهبري او مستقل است 

  :نآپس اين رهنمود قر
كس خود را هدايت مي كند،   هر

وردني است كه آزماني به عمل در
انسان در رابطه با خدا ، مجموعه اي از 
استعدادها و حقوق مي شود كه 
فعاليتهاي استعدادهايش خود جوش 

  . زاد آوضعيت يا حالت : هستند 
بدين قرار، فعاليت اقتصادي سالم و      
ن فعاليتي است كه به انسان آزاد، آ

د در رهبري فعاليتهاي خود، امكان ده
بنا بر ميزان عدالت، .  مستقل باشد 

استقالل كامل قوه رهبري ، همان 
دمي آوضعيت و حالتي است  كه وقتي 

  .زاد استآنست، آدر 
زاد ، وضعيتي است كه ، در آ   وضعيت 

 فعاليتهاي ششگانه  در،ن، خود راآ
.  خويش ، در بي كران الاكراه مي يابد 

زاد نه آ فعاليت اقتصادي از اين جا، 
  نست كه ليبراليآ

سم مدعي است كه فعاليت است كه 
محيط زندگي انسان  را محيط الاكراه 
مي گرداند  و به انسان امكان و فرصت 

زادي خويش را حفظ كند و آمي دهد 
اقتصاد معيشت او، اقتصاد گشايش و 

اين ميزان را . زاد كننده او بگردد آ
   . مي خوانيمميزان عدالت اجتماعي 

  
  

گروگانگيري، خيانتي 
« ن را آكه خميني 

  4 - خواند» انقالب دوم 
  

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي       
يكي از گروههاي همه كاره در تصرف 
سفارت امريكا در ادامه همان ضميمه 

  :اطالعيه خود مي گويد 
بنا به اطالعات رسيده در ماجراي ...   « 

 حداكثر بين هزار توطئه نظامي آمريكا،
تا دو هزار آمريكايي مهاجم شركت 
داشته و مابقي از عمال سازمانهاي 

هاي  جاسوسي غرب، موساد، شبكه
» بختيار«مخفي ساواك، عمال 

در داخل كشور ... و) نماها ملي(
در اين زمينه از قبل ... اند بوده

و از يكي ! گزارشاتي از يك اسرائيلي
ما از اعضاي ساواك منحله بدست 

شد به  رسيده كه در آن، مشكل مي
صحت آنها ايمان آورد، ولي پس از 
وقوع توطئه نظامي آمريكا، صحت 
. بسياري از موارد آن تأييد گشته است

ما براي آگاهي هموطنان عزيز از 
       پرده،  هاي پشت توطئه
هاي مزبور را به ضميمه اين  نامه عين

  :) 399ص... (دهيم، مجموعه ارائه مي
 نامه يكي از كارمندان -ضميمه يك    

استقرار ناوگان آمريكا :... ساواك منحله
براي قوت قلب دادن به عمال 

ها، مزدوران و  زيرزمين رفته ساواكي
افسران خود فروخته و فراري ارتش 

و حتي ] ستمشاهي[سابق شاهنشاهي 
اي كه هنوز لو نرفته و در  عده

 سازمانهايي فعلي مشغول فعاليت هستند،
  ) 401ص... (باشد مي

    اطالعيه در باره شمار امريكائيان 
 هواپيماي 2زيرا  با : دروغ مي گويد 

 هلي كوپتر نمي توان 8 و 130 –سي 
 تن را براي 2000 چه رسد به 1000

در . ورد آانجام عمليات به ايران 
اطالعيه فوق سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمي با استفاده از اطالعات يك 

 نهاآكي كه احتماال يا با خود ساوا
همكار بوده است و يا اينكه نامه توسط 

نان نوشته شده است همان آخود 
 : نها نياز دارندآمطالبي را مي گويد كه 

  همكاري ارتش و توجيه گروگانگيري 
  ...  و با ضد انقالبها و امريكا 

نكه روشن شود قدرت آ    براي 
شين پرستان چگونه جعل و تزوير را جان

نكه بدانند روزي آواقعيت مي كنند بي 
 بخشي دروغشان يقه شان را مي چسبد، 

بهزاد نبوي را مي از صحبت هاي 
  : وريم  آ

جمهوري «روزنامه ... 
بهزاد « سخنان - 13/5/1360»اسالمي
  »نبوي

زماني كه فرمانده كل » صدر بني«   
قوا شد، يك استراتژي خاصي را در 

انقالب در جهت حاكميت دادن ضد 
ارتش و كنار گذاشتن عناصر مؤمن به 

پس از » صدر بني«... انقالب پياده كرد
اين ماجرا، بالفاصله تحليلي از كودتاي 
نوژه را مطرح كرد تا اذهان عمومي را 
منحرف سازد و كشف كنندگان كودتا 
را زير سئوال قرار دهد و در اين رابطه 
گفت كودتاي نوژه توطئه آمريكا بود 

. تخصصين را از ارتش كنار بگذارندتا م
دانيم كودتا واقعي  در حالي كه ما مي

اي دستگير  بود و در اين رابطه هم عده
خواست نشان دهد كساني  او مي. شدند

  اند، آمريكايي كه كودتا را كشف كرده
به فرانسه » صدر بني«چرا ... هستند

پناهنده شده و چه كساني را بر ارتش 
ها »فريور«ها، »يباقر«تحميل كرده؟ 
 ميليون دالر را ببار 56كسي كه فاجعه 

   »...آورد
   زمان بر خيانت و دروغگوئي اين  

 باقري و اوال : شخص شهادت داد 
 ثانيا . فريور منصوبان بني صدر نبودند 

. از سرلشگر باقري خيانتي مشاهده نشد 
ن بود آاگر او را دستگير كردند بخاطر 

. ه امريكائيها  لوداد كه رابطه بهشتي را ب
را »  ميليون دالر 56فاجعه   « ثالثا 

ورد و او در دادگاه آحيدري ببار 
نيمي از اين مبلغ را به حساب : گفت 

و چون .  بهشتي در سوئيس ريخته ام 
شكار شد، آفضاحت اين اختالس  

مالتاريا با فرانسه معامله اي را انجام داد 
ين و ثروت بزرگي از ايران را به ا

دولت داد تا دادگاه را تعطيل و 
بني صدر در نامه . پرونده را بخواباند 

اي به پير موروا ، نخست وزير وقت 
اين خورد و برد بخاطر : فرانسه نوشت

خواباندن يك پرونده اختالس، در 
  .تاريخ دو كشور خواهد ماند 

ما به خوبي مي دانيم كه از ابتداي     
بهشتي و  سازمان مجاهدين و ،انقالب

رهبران حزب جمهوري برخي ديگر 
 و همچنين حزب توده و اسالمي 

برخي از امريكاييان در صدد نابودي 
ارتش بودند و همواره اعالم مي 
.  كردند كه ارتش در حال كودتا است 

تا جايي كه با نصب يك كودتا ياب به 
نام ريشهري و يك گروه كودتا ساز به 

و  المينام سازمان مجاهدين انقالب اس
 چيان، كودتاگير ازيك گروه اعتراف 

 شهيد (به نامهاي مسعود كشميري 
 و  )معروف انفجاردفتر نخست وزيري

تقي محمدي كسي كه در دستگيري 
توسط الجوردي به جرم انفجار دفتر 
نخست وزيري در زندان خودكشي 

 او هم از دانشجويان پيرو خط (كرد 
امام بود و عكسي كه در نشريات به 

اد چاپ كردند ژوان عكس احمدي نعن
   همان كاري را ) بود عكس وي 

بهشتي . كردند كه دشمن مي خواست 
طرح انحالل ارتش را به شوراي 

 ، كار را  با اين بازي هاو... انقالب برد و
 بني صدر  كه وقتيبه جايي رساندند 

گزارش اداره : به خميني  گفت 
اطالعات ارتش را در باره حمله عراق 

 خميني در پاسخ  ايران شنيديد ؟ به
هيچ كس به ايران حمله نمي : گفت 
 اين دروغها را مي  ارتشي ها  .كند

خوند را آسازند زيرا مي خواهند پاي 
 اين نقدرآ.  از ارتش قطع كنند 

سپاهيان وابسته به سازمان مجاهدين 
 انقالب اسالمي گفتند تا اينكه 
دژخيمان خميني افتادند به جان ارتش 

با وجود .  ن را پاشاندندآو شيرازه 
ارتش و ،  وقتي جنگ شروع شد اين، 

ن زمان يعني بني آفرمانده كل قواي 
، زير ضربات دشمن به تجديد صدر 

سازمان ارتش پرداختند و موفق شدند 
در برابرارتش تا دندان مسلح عراق 

 از ماه دوم جنگ ابتكار  و .بايستند
ن  اي .ن خود كردندآحمله را از 

 كشور 8موفقيت بي مانند بود كه سران 
      . اسالمي نه حماسه كه معجزه خواندند 
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