
  

 

حال ديگر حكومت مافياها كه تا توانسته ، در تشديد بحرانهاي داخلي و خارجي كوشيده است، مي:انقالب اسالمي
اين كارنامه . در فصل اول، كارنامه احمدي نژاد و حكومت را مي خوانيد ! . » هستيم ما در وضعيت جنگي « : گويد 

گفتگوهاي تني چند از مقامات واواك با يكديگر .  قرار داده اند » شرائط جنگي « به شما مي گويد چسان ايران را در 
  .  خواند مي يابيد  كه كارنامه خامنه اي و احمدي نژاد است را در شماره آينده خواهيد

 در فصل سوم،  مجموعه اي از خبرها را مي يابيد كه از ايران دريافت كرده ايم و وضعيت را در درون رژيم و در 
  .جامعه گزارش مي دهند 

  3 در صفحه
  

 
 
 
 
 
 

New  
     

   كارنامه
   احمدي نژاد يا مستبدهائي كه خود را در خط خميني–كارنامه خامنه اي ◄

   3ص : مي دانند و هستند

   6ص :شكار كننده درون رژيم و وضعيت مردم ايرانآ گزارشهاي خبري، ◄
  رفژ وسيع رژيم مافياها بر ضد بني صدر ،گوياي وقوع تحولي  تبليغات◄

   8ص :در ايران است
   10ص: ... دو دولت منفور و بحرانهاي اتمي و عراق و◄

  ،21 مشكالت كمي و كيفي آموزش و پرورش ايران  در قرن : ژاله وفا  ◄
  11ص : 16  بخش 

  ق بشر  تير سركوب دانشجويان و تجاوزها به حقو18با نزديك شدن  ◄
 12ص :وسعت مي گيرند

 

  ابوالحسن بني صدر
   4 –پرسشها در باره اتم و پاسخ ها 

  

  اگر قصد توليد بمب اتمي نيست ؟
  

گاه شدت مي گيرد و خطر .  سال است كه ادامه دارد 5     بحران اتمي مدت 
اما . ز نظامي به ايران را ، نزديك مي كند و گاه تخفيف پيدا مي كند تجاو

جريان انزواي ايران و تهديد و تحديد اقتصادي ايران بطور مداوم شدت 
دو قطعنامه بر ضد ايران صادر گشته است و قطعنامه سوم در دست . گرفته است 

الي و نيز ماوراء ملي نكه امريكا  بسياري از بانكها و مؤسسه هاي مآبا . تهيه است 
قاي آهاي نفتي را از كار با ايران باز داشته است ، اما خرابكاري اصلي را 

 سال است 5مردم ايران مدت .  احمدي نژاد و حكومت او انجام مي دهند 
. ن بحران اتمي و اين فشارها و تخريبها در اقتصاد ايران هستند آشاهد  

دو . و اين فشارها و تخريبها هستند ن بحران آگرايشهاي مختلف رژيم شاهد 
.  ن بحران و اين تخريب هستند آسازمان نظامي ، ارتش و سپاه پاسداران شاهد 

با اينهمه ، بحران ادامه دارد و فشارها بيشتر مي شوند و تخريب ابعادي پيدا مي 
  .كند كه مپرس 

مافياها مي ن بحران و اين فشار و تخريب تنها براي اينست كه  رژيم آيا      آ
 عضو دائمي شوراي امنيت و 5خواهد  از اتم در توليد برق استفاده كند و 

لمان  نمي خواهند و شوراي امنيت را ناگزير مي كنند بر ضد ايران قطعنامه آ
    :تصويب كند ؟ 
اگر هدف نه ساخت بمب اتم بلكه استفاده از اتم  در :پرسش هشتم

 اتمي را  از فعاليتهايتوليد برق است، چرا چندين و چند سال 
 و هنوز نيز  بخشي از ندديد مردم ايران و جهان پنهان  مي داشت

  :فعاليتها محرمانه است ؟ 
  

.       رژيم انكار نمي كند كه فعاليتهاي اتمي خود را پنهان مي كرده است 
هزينه هاي  اين فعاليتها را از مردم . استحكامات زير زميني مي ساخته است 

اين همه پنهان . يز بخشي از مسئوالن رژيم پنهان مي كرده است ايران و ن
كاري از چه رو بوده است و هست ؟ پاسخ رژيم به اين پرسش اينست كه چون 

ن نمي آميز بودن فعاليتهاي اتمي ايران مانع از آمطمئن بوده است كه صلح 
ادن اين ن شود،  صالح را  در مخفيانه انجام دآغاز آشد كه غرب  حتي مانع از 

  :اين توجيه تناقض هايي در بردارد .  فعاليتها ديده است 
 2در صفحه   
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  دكتر محمود دلخواسته
نوستالوژي اصالح طلبان داخلي و 

  بهشتي
 

 تحليل شخصيت سياسي دكتر سيد محمد حسين بهشتي
از اين نظر اهميت دارد كه مي تواند گزارشي از يك 
. دوره تغيير و تحول را در تاريخ ايران بدست دهد

 شايد يكي از مهمترين نقاط اين 1360تحوالت خرداد 
بنابراين تحليل هر يك از  . تحول تاريخي باشد

شخصيت هاي  مؤثر و نقش آفرين آن دوره، نشان مي 
   – 1360ودتاي خرداد دهد كه سره از ناسره حقيقت ك

 به زعم – و يا يافتن راست راه انقالب -به زعم بعضي
   چيست؟ پرسش اساسي اين مقاله اين است -بعضي ديگر

 13در صفحه

    پاكنژاد- ج
  سه نشست و قمار قدرت بر سر استقالل ايران

  
    در هفته هاي اخير سه نشست در اروپا و آمريكا برگزار شد كه  

  :استقالل ايران است كه انكار مي شود  در هر سه آنها،اين ،
از سوي »  همايش پاريس «     نشستي در پاريس تحت عنوان 

 ايراني  امريكا ستا  و منتظر به قدرت رسيدن توسط اين جمعي
ن،  سخنراني بيست و پنج آواقعيت گوياي .  قدرت،  بر گزار شد 

دقيقه اي كنت تيمرمن از نيوكانهاي درجه سه ومعين كردن خط 
اين عمل  چنان گستاخانه بود كه يكي دو .و ربط از سوي او بود 

  . ت تن از حاضرين را به واكنش بر انگيخ
   در اين جمع، از به اصطالح جمهوري خواه، سابقا چپ و پاسدار 
و انصار حزب اهللا متحول شده از جمهوري اسالمي برگشته گرفته 

  .بودند ...   تا طرفداران خاندان پهلوي و 
 14صفحهدر

ميزان 
  

 از كربال تا جمكران
 
كربال شاهد مصاف حكومت اسالمي با امام آزادي واستقالل 

اما . امامي كه نشان داد هم آزاد بود و هم مستقل. بود
حكومت اسالمي نه آزادي را باورداشت و نه مستقل را تحمل 

براي آزاد ومستقل زيستن در بي توجهي هموطنانش، . ميكرد
حسين راه مهاجرت درپيش گرفت اما استبداد اين تصميم 

ي رامانع شد و در كربال او را جلوي چشم تاريك و باطل جو
او نه به هدف درس دادن به . ميليونها مسلمان شهيد كرد

انسانها حماسه كربال را بوجودآورد، كه براي انسان ماندن و 
  . انسان مردن خويش چنين انتخاب كرد

  16 در صفحه
 

  قاي ابوالحسن بني صدر به مردم ايرانآپيام 
  

  
  1386 تير ماه 12به تاريخ 

  
   :پرسممي نخست از شما كاركنان لشگري و كشوري 

بحرانها   . دهه است ايران در بحرانهاي سخت است 3    اكنون 
فشار اقتصادي به ايران . حل نشده بر هم افزوده مي شوند 

ويرانگري حكومت  اثر اين فشار را چند برابر . افزايش مي يابد 
هم اكنون ، ايران  به جنگ تهديد مي شود ، هم . بيشتر مي كند

هم اكنون ، ايران . فروتر مي رود اكنون ، خاورميانه در خشونت 
يا  شما فكر مي كنيد آ .در مركز بحران خشونت و جنگ است 

تش آسه دهه ، دو نسلش  را به شعله هاي طي براي ملتي كه 
مي سپرند، كه بهترين فرصتهاي رشد او را به سپرده اند و بحرانها 

فرصتهاي تخريب نيروهاي محركه اش بدل مي كنند، كه، در 
 نامحبوب و بلكه منفورش مي گردانند و به انزوايش در جهان ،

  ورند، باز رمق حيات مي ماند ؟  آمي 
  15 در صفحه
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 ايران با روسيه قراردادي بست كه – 1
ن، روسيه در بوشهر نيروگاه آبنا بر 

اتمي مي سازد و سوخت اين نيروگاه 
امريكا و . را هم روسيه تأمين مي كند 

غرب از اين قرارداد و از ساخته شدن 
نكه آبا .  گاه بودند آنيروگاه در بوشهر 

بفكر توليد بمب سوء ظن داشتند ايران 
وردند، اما آاتمي بيفتد ، به روسيه فشار 

كار بناي نيروگاه  ، ولو كند، پيش مي 
بديهي است اگر فعاليتهاي اتمي . رفت 

محرمانه از پرده بيرون نيفتاده بود، بسا 
نيروگاه ساخته شده و برق توليد مي 

  . كرد 
ميز و آ  فعاليتهاي اتمي صلح - 2

ياز به تأسيسات صنعتي الزم  ن
. استحكامات زير زميني  نداشتند 

ن بخش از تأسيسات كه بكار آچنانكه  
يند، آميز از اتم مي آاستفاده  صلح 

  .روي زمين ساخته شده اند 
ميز نياز به آ فعاليتهاي اتمي صلح – 3

.  ميليارد دالر نداشتند 9خرج 
بخصوص كه سوخت اتمي بوشهر را 

يوم روسيه تأمين مي كند و توليد اوران
نكه صرف كند، آغني شده براي 

 نيروگاه 40 و بسا 30نيازمند  افزون بر 
ايران نه اين نيروگاهها را .  اتمي است 

دارد و نه ذخاير اتمي الزم  براي توليد 
سوخت اتمي براي اين تعداد نيروگاه 

  . اتمي 
     اما واقعيتهائي كه توجيه رژيم را در 

 اش باره پنهان كردن فعاليتهاي اتمي
  :نقض ميكند هنوز نظرگير ترند 

  با وجود امكانهاي طبيعي بسيار ، ●
رژيم  برنامه اي  )ب آفتاب و باد و آ ( 

براي بهره جستن از اين امكانها  به اجرا 
هرگاه همان سرمايه را . نگذاشته است 

كه خرج برنامه اتمي كرده است،  
ب آفتاب و باد و آصرف توليد برق از 

 هم نيروي برق بسيار و مي كرد،  ايران
سالم يافته بود و هم از نظر دانش و فن 
رشد كرده و هم در منطقه و جهان ، 

  .پيشگام نيز شده بود 
 حال كه رژيم مدعي است در همان ●

تدارك بعد از پايان منابع نفت و گاز 
را مي بيند، در اسراف و تبذير منابع  

بهره : نفت و گاز ، اندازه نمي شناسد 
 وحشيانه از منابع نفت ، فروش برداري

ن به منابع نفت ، آگاز  به جاي تزريق 
ورده هاي آفرسودگي شبكه توزيع فر

  به حراج ،نفتي ، قاچاق بنزين  
گذاشتن منابع نفت و گاز كشور از راه 
فروش امتيازها و پيش فروش نفت و 
گاز ايران مستقيم و از راه گرفتن قرضه 

  . ها 
ي دانيم كه شبكه      و هنوز، امروز م

عبدالقادر خان، طرحها و سانتريفوژ در 
اختيار رژيم گذاشته است و همين 
شبكه به ليبي و كره تجهيزات توليد 
بمب اتمي داده است ، اين پرسش 
محل پيدا مي كند كه    چنانچه رژيم 

ميز از نيروي آقصدي جز استفاده صلح 
اتمي نداشت آيا با وجود اين، به سراغ 

ي عبدالقادر خان مي رفت و شبكه مخف
با او معامله اي پنهاني انجام مي داد ؟  

ژانس بين المللي  آيا  اگر به سراغ آ
انرژي اتمي مي رفت و يا با روسيه 
قرارداد دو ويا بيشتر نيروگاه اتمي مي 
بست، ديرتر به هدف خود كه استفاده 
از نيروي اتمي بود، مي رسيد ؟   پاسخ 

رگاه اين رژيم اين پرسش اينست كه ه
زادي نمي آناقض دو اصل استقالل و 

شد و در منطقه و جهان، سياست 
خويش را دفاع از حقوق ملي ايران و 
حقوق ملي كشورهاي زير سلطه و 
استقرار مردم ساالري بر دو اصل 

زادي قرار مي داد،  به آاستقالل و 
نكه دومين دولت منفور روي آجاي 

ت زمين شود، بسا محبوب ترين دول
روي زمين مي شد و نه تنها دانش و فن 
اتمي كه دانشها و فنون بسيار ضرور تر 

از ياد نبريم كه .  نيز پيدا مي كرد 

ايران در دوران مرجع انقالب ايران، 
قاي آدر ايران . در اين راه شد 

  :خميني گفت 
قاي بني صدر مي خواهد ايران را  آ

سوئيس و فرانسه كند و مردم براي 
الب كرده اند و در امريكا، اسالم انق

  :كيسينجر گفت 
سيا نمي آ امريكا تحمل دو ژاپن را در 

  . ورد آ
      امريكا تحمل ايراني با اقتصادي به 

ورد آنيرومندي اقتصاد ژاپن را نمي 
زيرا ايران نفت خيز  و دو اقيانوس 

. نفت و گاز را  بهم متصل مي كند 
 هرگاه ايران اقتصاد مستقل و نيرومندي
مي جست و به صدور نفت خام پايان 

سيا و آمي داد ، ملتهاي مسلمان را  در 
. خاورميانه به جنبش بر مي انگيخت 

راه رشدي كه ايران جسته بود، 
كشورهاي ديگر درپيش مي گرفتند و 
دالر امريكا پول جهاني نمي ماند و 
امريكا از اقتصاد جهان برداشت نمي 

 در كرد و ثروت عظيمي كه نفت و گاز
ن اين آاقتصاد مسلط ايجاد مي كند، از 

  .اقتصاد نمي شد 
    اين واقعيتها ، اين پرسش را در برابر 

  :زاد قرار مي دهند آعقل 
يا هدف بحران اتمي كه از دو سو به   آ
ن دامن مي زنند، اين نيست كه رژيم آ

مافياها  به خدمتگزاري ادامه دهد تا 
اي كه ايرانيان و مردمان ديگر كشوره

نفت خيز به صرافت حفظ منابع ثروت 
  خويش نيفتند ؟ 

     در حقيقت، از زمان استقرار استبداد 
مالتاريا و تشديد تنشها در منطقه و 
فراگير شدن خشونت  بدين سو، خاطر 
امريكا و غرب از لحاظ جريان نفت و 

مدهاي نفتي آگاز و نيز كاربرد در
. سوده است آكشورهاي نفت خيز 

قاي پوتين، رئيس آ كه حتي زماني
جمهوري روسيه ،  گاز را وسيله وارد 
كردن فشار سياسي كرد، غربيان چاره 
را در اين ديدند كه  براي گاز به ايران 
و براي نفت و گاز به كشورهاي نفت 

  .  ورند آخيز روي 
     بازار اسلحه رونقي را جسته است 

جامعه ها از .  كه هيچگاه نداشت 
.  شده اند و مي شوند استعدادها خالي

فقر و خشونت و . سرمايه ها مي گريزند 
سيبهاي اجتماعي  آدرنتيجه، نابسامانيها و 

وسعت و شدت مي گيرند  و اينهمه 
جامعه ها را  ناگزير مي كنند روز به 

ينده نزديك و آروز زندگي كنند و از 
براي مثال، . دور خود غافل بگردند 

ر مدن شارون دآبهنگام روي كار 
اسرائيل،  نگراني اسرائيل اين بود كه 

. زمان به سود فلسطيني ها كار مي كند 
ن فلسطيني آزيرا سرانجام فلسطين از 

مد تا كه آاو روي كار . ها مي شود 
زير .  سرنوشت محتوم را تغيير دهد 

قرارداد اسلو زد و  به جان فلسطيني ها 
مقاومت فلسطيني ها  ترديد . افتاد 

 سرنوشت محتوم پديد جدي در تغيير
و اينك فلسطين دوپاره شده . ورد آ

دو گروه فلسطيني به روي . است 
يكديگر اسلحه كشيده اند  و پرسش 

يا سرنوشتي كه آ: اين شده است 
سياست شارون و اولمرت نتوانست تغيير 
دهد ،  بدست فلسطينيها در حال تغيير 
نيست ؟  نقش رژيم ايران در اين 

ائيل چيست ؟  خدمت بزرگ به اسر
طرفه اين كه  سازمانهائي چون حماس 
و حزب اهللا به خود وعده مي دهند 
كه از زمان مسلح شدن ايران به سالح 

  ! نها خواهد شد آاتمي، ديگر دور دور 

    اگر جز اين بود و باشد،  هيچ دليلي 
براي گرفتار بحران نگاه داشتن كشور 

  :نبود و نيست 
  

 اتمي توليد بمباگر :پرسش نهم
نيست،  چرا رژيم اينهمه خرج و 

  :بحران و خطر را  مي پذيرد؟
  

قاي كروبي به آ   شنيده مي شود كه 
قاي خامنه اي مراجعه كرده و از آ

احتمال وقوع جنگ، ابراز نگراني 
كرده و او اطمينان داده است نمي 
گذارد كار بحران اتمي  به جنگ 

نكه به اعتبار آپيش از .  بيانجامد 
قاي خامنه اي آاني بپردازيم كه اطمين

ور شويم كه با وجود آمي دهد،  ياد
گزارش اداره اطالعات ستاد ارتش در 

ماده شدن عراق براي حمله به آباره 
قاي خميني با قاطعيت تمام آايران ، 

گفت جنگي روي نمي دهد و هيچكس 
و چون عراق . به ايران حمله نمي كند 

 به ايران حمله كرد، جنگ را نعمت
 سال كشور را 8خواندند و بمدت 

  . ن نگاه داشتند آگرفتار 
 بر فرض –قاي خامنه اي آ    اما سخن 

كه خبر صحت داشته و او اين اطمينان 
  بدين معني است كه -را داده باشد 

مديريت بحران با او است  و او بر اين 
باور است كه مي داند بحران را چگونه 

كي از دو اداره كند و نيز مي داند كه ي
  :ورد آنتيجه را بدست مي 

  همانطور كه پيش از اين از قول - 1
او  انتشار يافت،  فعاليتهاي اتمي را تا 
جائي كه خطر جنگ قطعي نشده 
است، ادامه بايد داد و با رسيدن به مرز 

اما اين نتيجه .  خطر، متوقف بايد كرد 
، با وجود  قطعنامه ها، فشارهاي 

ين المللي ، اين اقتصادي و انزواي ب
خطر را در بردارد كه بحران 
سرانجامي  نظير  فرجامهاي 

  .گروگانگيري و جنگ را پيدا كند 
  تا رسيدن به مرز خطر وقوع - 2

ن داشت آجنگ،  مي توان غرب را بر 
كه امتيازها يي كه حاضر است به ايران 

  . بدهد ، افزايش دهد 
      اما اين نتيجه نيز ، بر فرض تحصيل، 
هزينه هائي را كه ايران پرداخته است 

زيرا ،  . و مي پردازد، جبران نمي كند 
غني سازي اورانيوم ولو با مشاركت 

نها ، هزينه سنگيني آغرب و تحت مهار 
روي دست ايران مي گذارد و 

 هرگاه –نيروگاههاي اتمي  ايران را 
 كشور قرار 6 در مهار –ساخته شوند 

 بلعيدن منابع افزون بر اين با. مي دهد 
( مالي كشور،  از امكان توليد برق پاك 

.  مي كاهد ... ) ب وآفتاب و باد و آاز 
تا رسيدن به نتيجه دلخواه ، جريان 
سرمايه ها و استعدادها به خارج از 

  .ايران ادامه پيدا مي كند 
     در حقيقت، در حال حاضر، ايران 
سرمايه ها و استعدادهاي خويش را از 

فعاليتهاي اقتصادي به . دهد دست مي 
انتظار سرانجامي كه بحران پيدا مي 
كند، راكدند و بهائي كه ايران بابت 
واردات مي پردازد  بيشتر و نيازش به 
واردات، بخاطر تورم توأم با ركود ، 

  . بيشتر است 
     بدين قرار،  هرگاه قصد توليد بمب 
اتمي نباشد، اينهمه خرج و خطر را به 

ور تحميل كردن و  در همان مردم كش
حال كه بحران از شدت نمي افتد و  

قايان خامنه اي و احمدي نژاد، آ
ن را آمدن فرصت،  آبمحض پيش 

 -تشديد نيز مي كنند، اطمينان دادن 

قاي كروبي آنهم در اتاق دربسته و به آ
بخصوص كه .  ،  قابل توجيه نيست -

قاي خامنه اي گوياي آاطمينان دادن  
قعيت است كه بحران اتمي اين وا

  .ادامه دارد 
     هرگاه رژيم نيازي به بحران 
نداشت  و نيز نمي خواست بمب اتمي 
توليد كند، كاري كه بايد مي كرد 
شفاف كردن كامل فعاليتهاي اتمي و 
گفتگوي باز  بر سر راه حلي بر وفق 

 6  با - و نه منافع رژيم –حقوق ملي 
بحراني در اين صورت، . كشور مي شد 

مد و كار به شوراي امنيت آپديد نمي 
نه تنها افكار عمومي جهان .  نمي كشيد 

پاسخهاي روشن پرسشهاي اساسي را 
نشنيده است بلكه مردم ايران نيز پاسخ 

از جمله .  هيچ پرسشي را نشنيده اند 
با وجود اين كه : پرسشها يكي اين 

غرب وعده مي دهد نيروگاه اتمي در 
بگذارد  و با وجود اين اختيار ايران 

كه روسها همچنان تكميل نيروگاه 
اتمي را به تأخير مي اندازند،  به كدام 

 كشور را رد كرد 6دليل رژيم پيشنهاد 
و ايران را گرفتار قطعنامه هاي شوراي 
امنيت و فشارهاي اقتصادي و انزواي 
جهاني گرداند ؟  و يا وقتي يك 

ن آنيروگاه اتمي بيشتر ندارد و سوخت 
را هم روسها خواهند داد ، چرا تن به 
هزينه سنگين غني سازي اورانيوم مي 
دهد ؟  و يا  با وجود ناچيز بودن 
موجودي معدن اورانيوم ، چرا به 
دروغ دم از استقالل در قلمرو سوخت 
اتمي مي زند ؟  چرا اظهار نظر در باره 
اتم را جرم گردانده و سانسور مي كند 

ها و كارشناسان ؟ چرا  به فيزيك دان
زاد آديگر اجازه شركت در بحثهاي 

ژانس آنمي دهد ؟  چرا  به پرسشهاي 
بين المللي انرژي اتمي پاسخهاي 

  ... شفاف نمي دهد ؟ چرا 
    تشديد ابهامي كه فعاليتهاي اتمي 
رژيم را در برگرفته است  و بي پاسخ 
ماندن پرسشها و تن ندادن رژيم به 

بب شده اند ، سشفاف كردن فعاليتها 
اگر قصد توليد بمب اتمي « كه پرسش 

، چرا رژيم اينهمه خرج و بحران نيست
و خطر را مي پذيرد، يكي از دو پاسخ 

رژيم قصد دارد : را بيشتر  نمي يابد 
يا ، نياز رژيم و . بمب اتمي بسازد 

طرفهاي امريكائي و اسرائيليش به 
بحران چنان شديد است كه بحران و 

 بسا بيشتر ،ر كنوني را  وهزينه ها و خط
  .  نها را ، ناگزير مي كندآاز 
      

يم مافياهاي نياز رژ: پرسش دهم
 مالي و طرفهاي –نظامي 

امريكائي و اسرائيلي  به بحران 
ن اندازه هست كه اينهمه آبه  

تنش و خرج و خطر را ايجاب 
  :كند ؟ 

  
     مي دانيم كه استبداد مالتاريا  فرزند 

  :نها است نامشروع بحرا
 بحران خشونت ها در درون كافي 

. مد آنشد، بحران گروگانگيري پديد 
ن بحران، بحران محاصره اقتصادي  آ

ورد و اين دو بحران ،بحران آرا ببار 

وردند و كار را به آجنگ را در پي 
اكتبر ( سازش پنهاني بر سر گروگانها  

كشاند  و اين همه نيز بحران )سورپرايز 
وردند و  آرا به دنبال » ايران گيت « 

طوالني كردن جنگ در سود اسرائيل 
و امريكا و انگلستان ،  كار را به قرار 

تش كشاند و اينهمه ، آگرفتن در حلقه 
وسعت بخشيدن به ترورها و بحران رو 

ن كشور آبشدت، نخست با اين و 
اروپائي و سرانجام به بحران با اروپا 

فراخواندن سفيران در پي ( كشاند 
صدور حكم از سوي دادگاه برلين 
مأمور رسيدگي به جنايت در رستوران 

بدين قرار، بحران سازي ) .  ميكونوس 
  .ذاتي اين رژيم است 

   چرا بحران سازي ذاتي رژيم است ؟ 
  زيرا  

غاز، اين رژيم با بحران آ از – 1
ضديت با انقالب .  مشروعيت روبرو بود 

ر ايران ،  جانشين كردن واليت جمهو
مردم با واليت فقيه و مطلقه كردنش 
،امريكا را محور سياست داخلي و 

ژيم را از چهار ر...  خارجي كردن  و
مشروعيتي كه هر رژيم بدان نياز دارد، 

از اين چهار مشروعيت، . محروم كرد 
يكي مشروعيت از اسالم مداري بود 
كه مالتاريا  با قائل شدن به تقدم مطلق 

حكام دين ، حتي بر بر ا» مصالح نظام « 
اصل توحيد از سويي  ودست زدن به   

فسادها  از سوي ديگر   از دستش  بداد 
  از اين رو، روز به روز بيشتر، ترس و .

تخريب و  زور را سه  تكيه گاه رژيم 
قدرتي كه تركيبي شده .  گرداند 

+ زور و ويرانگري +  است از پول نفت 
حذف دانش و اهل دانش + ترس 
( ار با واليت مطلقه فقيه ناسازگ

فراردادن استعدادها و متوقف كردن 
) جريان انديشه ها و جريان اطالعات 

  . بضرورت  مسئله و بحران ساز است 
     اال اينكه بحرانهاي خارجي و نيز 
بحرانهاي بزرگ داخلي را بدون  
حضور و عمل قدرت خارجي نمي 

و اين نه از راه اتفاق .  توان ساخت 
 نياز رژيم به بحرانهاي داخلي است كه

ن آ خارجي ، همواره با نياز اين و –
قدرت خارجي به بحران همراه  قدرت 

  : خارجي ، همزمان و همراه بوده اند 
 بحران گروگانگيري همراه شد با ●

نياز راست گرا ترين گرايش در دستگاه 
ن اشرف آطراح ( حاكمه امريكا  

) ند پهلوي و كيسينجر و راكفلر بوده ا
ن ريگان را به رياست آكه با استفاده از 

  .جمهوري رساندند 
.  جنگ به تحريك امريكا  روي داد ●

نياز مالتاريا به جنگ براي استقرار 
استبداد با نياز انگلستان و غرب به ادامه 

ن زوج شدند و سبب ادامه جنگ آ
ورد آبه ياد مي .  سال گشتند 8بمدت 

گلستان لن كالرك ، وزير دفاع انآكه 
: در حكومت تاچر ، در دادگاه گفت 

جنگ ايران و عراق در سود انگلستان و 
ن را فراهم آغرب بود اسباب ادامه 

  .كرديم 
 روياروئي سخت گرايشها در درون ●

رژيم ، نياز به ترور را براي دست باال را 
اين نياز ، با نياز . پيدا كردن، بيشتر كرد 

 « تمايلهاي راست در غرب جور شد و
را در غرب  پديد »  بحران ناامني 

ورد و گرايشهاي راست به حكومت آ
  .رسيدند 

  16 در صفحه
  

  4پرسشها در باره اتم 
  يد بمب اتمي نيست ؟اگر قصد تول
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     بمناسبت سال روز كودتاي خرداد 
، تبليغات بر ضد بني صدر، بسيار 60

در . گسترده تر از سالهاي پيش بوده اند 
فصل چهارم، يكچند از دروغ سازيها  را 

يراني گوياي تحول بنيادي در جامعه ا
  .وريم و نقد مي كنيمآاست، مي 

     در فصل پنجم ، كارنامه رژيم را از 
لحاظ  بر انگيختن بيزاري از ايران و 

 ايران براي كشورهاي  تهديد گرداندن
جهان و خبرهاي  بحران اتمي و بحران 

  . عراق را  مي يابيد
 در فصل ششم ، قسمتي ديگر از تحقيق 

و پرورش مي موزش آژاله وفا را در باره 
  .يابيد 

    و در فصل هفتم ، خبرهاي تجاوزها 
   :وريمآبه حقوق بشر را مي 

  

 –كارنامه خامنه اي 
احمدي نژاد يا 

مستبدهائي كه خود 
را در خط خميني 
  :مي دانند و هستند 

   
گزارشي را كه مي : انقالب اسالمي 

اين . خوانيد از ايران دريافت شده است 
  دولت  يكدست  گزارش كارنامه دو سال

   :است
   وقتي در كشوري مردم ناچار به 
انتخاب ميان كژدم و مار شوند در 
نهايت هر كدام را كه انتخاب كنند 
يعني از ميان بد و بدتر يكي را انتخاب 
كنند سرنوشتي بهتر از اين برايشان 

  .مقدر نخواهد شد 
خرين آن زمان كه قرار شد در    آ

ده از مردم  انتخابات  اقليت رأي دهن
از ميان بدتر و بدترين يكي را انتخاب 
كنند به جايي  رسيدند  كه بايد ميان 
هاشمي رفسنجاني اسطوره فريب و 
خيانت و فساد و يك سپاهي با سابقه 
فعاليتهاي تروريستي و بي كفايتي كه 
در اوايل انقالب،  براي روسري دار 
كردن دختران،  با دستان توانمند خود 

 دختران در خيابانهاي شرق مشت بر سر
تهران مي زد و بعدهها براي نابودي 

تير در مغز انديشمندان خالي ،بانديشه 
مي كرد،  يكي را انتخاب كنند، مي 
بايد مي دانستند وضعيت امروز در 

نها و اكثريت تحريم كننده آانتظار 
تازه ، بخشي از اكثريت تحريم . است 

 كننده فعال شد وگرنه وضعيت بدترين
 اوال : اين تجربه مي گويد . مي گشت 

ميان بد و بدتر انتخاب وجود ندارد و 
ده مي بايد ن تحريم كنتاكثري ثانيا 

بازهم بزرگ تر و هرچه بيشتر فعال 
شود تا عرصه بر استبداد تنگ شود و 
ابتكار عمل بدست مردم بيفتد و بتوانند 

  .مانع استبداد را بردارند 
قليت رأي دهنده    زماني كه قرار شد ا

 مالي –وسيله كار مافياهاي نظامي 
 از كهشوند و ميان هاشمي كودتاگري 

نچه از بال بر سر آعوامل اصلي هر 
مده آايران ، از گروگانگيري بدين سو، 

 احمدي نژاد  پرورده است مي باشد و
رژيم كودتا و كسي كه در زمان 
ترورهاي سياسي از اسلحه به دستان و 

بوده است ، اين يكي مريدان هاشمي 
كنند ، مي بايد مي » انتخاب « را 

دانستند كه عامل تسريع تصرف دولت، 
ن،  از سوي مافياهاي آتصرف كامل 

هرچند به .  مالي مي شوند –نظامي 
رياست جمهوري رسيدن احمدي نژاد 
واقعيتي را كه اصالح طلبان مي 
پوشاندند، عيان كرد، اما هرگاه به 

پيوستند ، اراده تحريم كنندگان مي 
مردم به مسند قبول مي نشست و زمان 

زادي و استقالل بسيار كوتاه آبازيافتن 
  .مي شد 

    به درستي، احمدي نژاد و دولت 
يكدست ياد خميني و دوران سياه او را 

زيرا بسياري از جوانان  .  زنده كردند 
امروز نمي دانستند  در دوران  خميني 

.  ياه بود زندگي  مردم چه اندازه س
تبليغات شبانه روزي از او يك عارف ، 
يك مخالف خشونت، يك انسان 

مي ...  دوست ، يك ايران دوست و
دست كم جواناني كه در .  سازند 

محيط هاي تربيتي بسته اقليت جانبدار 
يند، تا مدتي فريب اين آرژيم بار مي 

برخي هم گمان . تبلغات را مي خورند 
 چماق كرد و مي برند بايد خميني را

بر سر خامنه اي و ديگر حاكمان فرو 
كوفت كه شما اليق جانشيني او نيستيد 

اما با  رسيدن  احمدي نژاد  به . 
 كه  خود را فرزند –رياست جمهوري 

 و يكدست شدن –و رهرو او مي داند 
حكومت و دست بكار ايجاد بحرانهاي 

  كاري كه  -داخلي و خارجي شدند 
  و سخت -ود ن بآخميني  متخصص 

تر شدن زندگي مردم ،  نسل بي خبر 
از گذشته واقعي نيز دانستند كه در 
استبداد، جهت تحول از بد به بدتر و 

ن دسته از آ.  از بدتر به بدترين است 
جوانها  نيز دانستند  خميني چه انساني 
بود و  چگونه  از راه بحران سازي و 

ن آبحران در نقطه انفجار رفتن و در 
 جام زهر سركشيدن ، كار ايران را نقطه

 ساله 8به جائي رساند كه در يك جنگ 
، بيش از يك ميليون نفر از جوانان 
ايران را به كشتن داد و يا معلول 
جنگي كرد و مانع رشد يك نسل شد  و 

 ميليارد دالر ببار 1000خسارتي بيش از 
ورد و كشور را در دست ايران گيتي آ

  . ها گذاشت و رفت 
 سه ماه پيش از قبول قطعنامه، علي     

اكبر واليتي ، از سوي خامنه اي و 
لمان آهاشمي رفسنجاني مأمور شد به 

ن روز آبرود و به گنشر، وزير خارجه 
ماده قبول آلمان، اطالع بدهد ايران آ

قطعنامه است و از او بخواهد واسطه 
بشود صورت ظاهر قابل قبولي به 

وم نيست هنوز معل. قطعنامه داده شود 
شخص خميني از اين  مأموريت اطالع 

نچه معلوم است آ. داشته است يا خير 
 ،عاليي»  سردار« اينست كه به قول 

تنها گريه افرادي مانند هاشمي و خامنه 
اي و موسوي اردبيلي كه از ترس از 
دست دادن مقام نزد امام آمده بودند 
باعث شد كه امام  براي حفظ قدرت 

  .ايان جنگ بدهد روحانيت تن به پ
اد اين حسن را مدن احمدي نژ    آ

داشت كه مردمي كه  خميني و دوره 
او را ديده بودند  خلق و خوي خميني 
و دوران وحشت و ترور او را از نو بياد 

ن دوره آورند و جواناني كه در آ
كودكان خرد سال بوده اند ،  دريابند 
كه  مسئله و بحران سازي از راه 

ل و بحران سازي در خشونت در داخ
روابط خارجي و كشور را بازيچه 
طوفان بحران كردن، ارثيه خميني 
است و زوج خامنه اي و احمدي نژاد، 

رهبر « طرفه اين كه .  وارث او هستند 
رئيس « امروز ، در دوره خميني، » 

هرچند مدام از طرف . بود » جمهوري 
خميني تحقير مي شد و خميني برغم 

وسوي، بعنوان نخست او، از منهدس م
وزير حمايت مي كرد ، او چون اين 
يكي نيز از ساختن ناتوان و به خراب 
كردن ميلي مهار نكردني داشت، مي 
توانست نقش دستيار خميني را در 

خميني و .  بحران سازي ، بازي كند 

خامنه اي اين شباهتها را داشتند و 
  : دارند 

 هر دو خود را برگزيده  خدا مي -
  . دانند 

 هر دو خود را فراتر از قانون مي -
  . دانند 

  .  هر دو خود را انقالبي مي دانند -
 هر دو فكر مي كنند اعجوبه  دهر -

  . هستند 
 هر دو فكر مي كنند  خشونت تنها -

  . روش مؤثر حكومت كردن است 
 هر دو زبان عامه پسند و عامه فريب -

  . بكار مي برند 
 به فكر عامل گرايشبه  هر دو -

اين . خشونت در دنياي اسالم هستند
خميني بود كه خشونت را تقديس كرد 

 .  
 هر دو  مردم را به خودي و غير -

جرم غير . خودي تقسيم مي كردند 
خودي كه با خودكامگيشان مخالفت 
كند، سنگين ترين جرائم و در خور 

  .  مجازات اعدام است 
.   خميني سنگ بر روي سنگ ننهاد -

 بدين سو، او تنها مرجعي از بروجردي
 از خود بر جا نگذاشت ياست كه اثر

و هم ساخت قدرت . جز ويراني ها 
همان ساخت است و هم خامنه اي 

از اين رو، . داراي همان روحيه است 
دوره سازندگي ، دوران فساد بزرگ و 
ويران كردن پايه هاي يك اقتصاد 
رشد ياب و باز سازي اقتصاد دوران 

 خاتمي ، بحرانهاي پي شاه شد و دوره
 مالي –در پي  و رشد مافياهاي نظامي 

و ناممكن شدن تغيير جهت دادن به 
حاال  .  ز وابستگي به استقاللاقتصاد، ا

« هم مي خواهد ايران را قرباني 
  .كند » تكنولوژي اتمي 

مدي نژاد ساده انديش، مقلد      اح
.  است » رهبر « تمام عيار اين دو 
ور او در صحنه بدين خاطر، حض

سياست ايران و نقشي كه در اين صحنه 
بازي مي كند، سبب شده است كه همه 
مردم  هويت خميني و خامنه اي را ، 

  .در او، بي كم و كاست ببينند 
    گذرا  خاطر نشان كنيم كه اين 
روزها برخي از فرماندهان سپاه طلبكار 

اگر جنگ را : شده اند و مي گويند 
 مي توانستيم به كربال ادامه مي داديم

مي دانند ! برسيم و بعد از آن به قدس
زيرا خود .  كه  حرف مفت مي زنند 

آنان خوب مي دانند كه ناتوان شدن 
از ادامه جنگ و خطر از ميان رفتن 

 سال 8 كه ادامه جنگ بمدت –سپاه 
يكي بخاطر اين بود كه سپاه قدرت 
نظامي اول و ستون فقرات رژيم بگردد 

م ،  خميني و روحانيان حامي  و رژي–
او و سپاه را مجبور به پذيرش قطعنامه 

  .كرد 
سالها گذشت و سرداران، به دروغ،  

مدام  به مردم گفتند در جنگ پيروز 
نها پيروز شدند اما نه در آ. شده اند 

جنگ با دشمن خارجي بلكه در جنگ 
با مردم و انقالب مردم و تحميل خود 

بداد باز سازي ن فقرات استبمثابه ستو
بدين خاطر است كه  خميني و .شده 

خامنه اي و هاشمي براي آنان 
 تا اين متيازات ويژه اي قائل شدند ا

» سرداران « كه كشور را بدست 
.  چاره ديگري نيز نداشتند . سپردند 

زيرا ابتدا  آنها را نگهدار قدرت خود 
در طول زمان،  هر گاه . مي دانستند

نها  به  آخالفت با مردم براي ابراز م
نها از سرداران آمدند، آصحنه 

خواستند نيروي سپاه  را براي سركوب 
نها، به  آمردم و پاسداري از قدرت 

نها در آمقابله مردم ببرند و  دست  
: ارتكاب  قتل و حتي كشتار باز است 

 – تهران – تبريز –كشتار در مشهد 
 خوزستان   و به - قزوين-اسالم شهر

همگي از ... اقليد فارس وتازگي در 
. جمله توسط سپاه انجام گرفته اند 

 تير  كوي دانشگاه و سركوب 18ايلغار  
خونين دانشگاه تبريز را چماقداران 
وابسته به سپاه  تصدي كردند و از 

ن،  يكي گرفتن اجازه از آهدفهاي از 
خامنه اي براي نظامي كردن شهر 

  .  تهران بود 
 –ياهاي  نظامي     سالها گذشت  و ماف

مالي كه  از راه  بحران سازي ها در 
داخل و خارج، قوت مي گرفتند، زمان 
را براي دريدن پوشش مناسب ديدند و 
بطور علني ، دست بكار اشغال مقامهاي 

ن زمان  كه آ. اول دولت شدند 
دوست مصباح يزدي،  يعني موسوي 
جزايري،  براي احمدي نژاد خواب 

امام  : ديدم ديد  و گفت در خواب 
زمان براي سالمتي احمدي نژاد دعا 
مي كند، مي دانست كه  مصباح يزدي 
اين دروغ را دست مايه مي كند  و در 
تبليغ بسود احمدي نژاد و در نفوذ 
يافتن بر احمدي نژاد و حكومت 

وقتي . احتمالي او بكار مي برد 
احمدي نژاد  بر سر كار آمد، موسوي 

شاورزي را جزايري دست وزير فعلي ك
برد  و » بيت رهبري « گرفت و به 

  .حكم وزارت را  براي او گرفت 
   احمدي نژاد بر سر كار آمد و در 
مدتي كوتاه همه جنايتكاران را از سايه 
به در آورد و در كنار خود قرار داد 
وي طي چند ماه همه فرماندهان از 
رده خارج شده سپاه را به گرد خود 

ان و تروريستها را آورد و همه زندانبان
جمع كرد تا با آنها حكومت عدالت 

او كه از فن .  محور را تشكيل دهد
حكومتمداري تنها لجاجت و جهالت را 

بلد است،  فكر مي كرد  و مي كند كه  
دولت مداري يعني دروغگويي و خود 

به .  را با  عالم غيب  در رابطه خواندن 
همين دليل بود  و هست  كه بهمان 

ه مردم از او بيزار تر مي شوند نسبت ك
، او بيشتر سعي مي كند خود را نماينده 

خواب بين ها و . ملكوت اعلي بخواند 
معبرها و  اهل جفر و رمل ، در اين 

 او :حكومت ، نانشان در روغن است 
برخي از .  بسيار مزورانه عمل  مي كند 

دروغگويان كه در امر جعل و فريب 
استان مي بسيار با هوش هستند ، د

سازند و در ميان مردم پخش مي كنند 
به اين گمان كه اين فكر را در مردم 
القا مي كنند كه گويا  احمدي نژاد 
دستور كارها را بطور مستقيم از  امام 

  !زمان ميگيرد 
.      روزها بر همين منوال مي گذشت 

احمدي نژاد  هر خطاي  خود را  
 اينطور توجيه مي كرد كه سر اين كار

تا اين كه !   قا امام زمان است آنزد 
سخنان سفيهانه و بحران سازيهاي 
ويرانگر و دروغهاي شاخدار حاميان او 
را در مجلس و دو قوه ديگر  به اين 
نتيجه رساند كه اين شخص مهار عقل 

كفايت نيز ندارد و . خود را ندارد 
عالوه بر اين كه تجسم خصوصيات 

ي خميني و خامنه ايست ، تجسم ب
  . دانشي و بي كفايتي نيز هست 

    مدتي گذشت وبرخي از  ياران اواز 
كار به جايي رسيد كه .  او دور شدند 

حتي سردار خورشيد پدر زن او هم از 
دار و دسته او خارج شد و كارها  به 
. دست دروغگوترها و فاسدتر ها افتاد 

بر جاي افرادي كه از كار بركنار 
هام و فاطمه شدند،  افرادي مانند ال

و حداد عادل ) فاطي كوماندو(رجبي 
و ديگر مزوران و معتادان و تروريستها  

  .نشستند 
هر :      وضع به دين منوال مي گذرد 

روز رد پاي يك تروريست در جائي از 
مده است آاز كجا . كشور پيدا مي شد 

از سوي رييس جمهوري . ؟ از تهران
به اين .  مده استآحكم گرفته  و 

تصابها توجه كنيد و توجه كنيد كه ان
پيش از اين، از جنبه هائي معرفي شده 

اند و اينك از جنبه هاي ديگري  
  : معرفي مي شوند

،  )  وزير كشور ( پور محمدي ●
جنايتكاري كه  در كليه ترورهاي 
خارجي و داخلي داشته و عضو سازمان 
ترور  و عضو باندهاي مافيايي و از 

 يكي از سرنشينان او. دزدان با سابقه
خر جنگ بود آهليكوپتر مرگ در سال 

و همو بود كه روزانه دستور دهها حكم 
اعدام در زنداهاي تهران و كرج را 

» قاضي « صادر مي كرد و  يكي از سه  
بود كه خميني مأمور كشتار بزرگ 

  .   كرد 67سال 
(  محسني اژه اي ،  وزير  واواك ●

بگيران قهرمان پرتاب قندان و از گاز 
و  از جنايتكاران به نام كه به ) معروف

همراه پور محمدي در دادگاههاي 
انقالب يدي طواليي در اعدام ها ي 
جوانان داشت به گونه اي كه به 
مقامهاي مختلف  گمارده شد اما در 

همه مقامها، مأموريتش  ترور و سركوب  
او .  و محكوم كردن مخالفان رژيم بود

اههايي انتخاب بارها به رياست دادگ
شد كه قرار بود جوانان را به قتل 
برساند در بسياري از ترورهاي افراد 

  . سياسي ،  حكم دهنده او بود 
   محسني اژه اي  دستور ترور  پيروز 

او  .  دواني را به تنهايي صادر كرد 
سالها در پست دادستاني ويژه دادگاه 

  . روحانيت پرونده سازي مي كرد 
شمس « ي ،  معروف به   غالمرضا نقد●

.  از جنايتكاران به نام  است »  رهبري 
زماني كه او  به معاونت رييس 
جمهوري و رييس مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز منصوب شد، هنوز تحت تعقيب 

دستور حمله و قتل شش .  قضائي بود 
نفر  كه او صادر كرده است ، در 

  او موجود و تحت محاكمه بود پرونده
همان دادگاه، او  به چندين مورد   در .

تجاوز به عنف به زناني كه به خانه آنها 
.  حمله مسلحانه كرده بود اعتراف كرد

او كه رياست اطالعات نيروي انتظامي 
را بر عهده داشت  خود از دزدان 

او از . مسلح و با سابقه بوده است 
معاودين عراقي است و  به خاطر 

ده،  نام حضور در اردوگاه شهرستان نق
نقدي را بر خود گذاشت آنچنان به 

ذوب در واليت شد  كه , خاطر قدرت
رهبر براي جلوگيري از دستگيري او 
در پي جنايات انجام شده،  كلي با 
رييس قوه قضاييه  منصوب خود، 

سرانجام  به دستگير . كشمكش داشت 
ولي او را آزاد .  شدن او رضا داد 

اي كردند تا با يار خود در تروره
خارج از كشور يعني احمدي نژاد  

  او فرماندهي حمله به . همكار شود 
  4 در صفحه

 كارنامه
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مهاجراني و عبد اهللا نوري را بر عهده 
ن حمله ها ، آهمدست او در . داشت 

د كه مقام وابسته نظامي را اهللا كرم  بو
و باز ،  در .  ب يافته است در زاگر

دستگيري و شكنجه شهرداران تهران به 
  .از رازيني فرمانده عمليات بودنيابت 

ن متهم است،  آ در پرونده اي كه در    
  فقره حمله مسلحانه به خانه هاي 16

اين حمله . افراد پولدار  قيد شده اند 
ها را او به كمك برخي از سرداران 

نيروي انتظامي و  واواك ،  فرماندهي  
  .كرده است 

 حسين صفار هرندي،  وزير ارشاد ●
او  پسر يكي از باجگيران قمار  :اسالمي 

از . خانه هاي دروازه غار بوده است
جمله نيروهاي تروريست و سركوب 

او به همراه حسين .  گر است
شريعتمداري سالها در تهيه برنامه هاي 
تلويزوني  هويت  و نيز در  شكنجه و 
بازجويي مخالفان استبداد مالتاريا ، 

از جمله كساني .  شركت داشته است 
ست  كه در كنار سعيد امامي ا

ترورهاي سياسي را در داخل و خارج 
از كشور ،  برنامه گذاري  مي كرده اند 

اين مهره مشكوك سالها كارش . 
سانسور مطبوعات و نظرات انديشمندان  

همو بود كه  در كارگاه .  بوده است 
« جعل بهتان و دروغ سازي با نام 
»  موسسه تحقيقات روزنامه كيهان 

دست  حسين شريعتمداري و حسن هم
شايانفر  در جعل دروغ و بهتان  بقصد 

  . بدنام كردن انديشمندان  كشور بود 
حسينيان، مشاور ) روح اهللا (   خسرو ●

رييس جمهوري،  از انقالب بدين سو، 
دركار قتل و  ترور و تجاوز و سركوب  

همواره از اينكه احكام اعدام . است 
و صادر كرده برخي از سياسيون  را ا
او از جمله .  است،  به خود مي بالد 

كساني بود كه براي سعيد امامي ، بعد 
، مرثيه خوانده است » خودكشي « از 

  . و ازاو در هر مجلسي دفاع كرده است
     او به كمك پور محمدي و برادر 
زاده پور محمدي و علي الريجاني و 
حسين شريعتمداري برنامه هويت و 

تلويزيون علي الرجاني چراغ را در 
ساخته و پخش  مي كرند و اينك نيز 

در حكومت عضو يكي از سه حكومت 
حكومت او در . احمدي نژاد است 

اع بحرانها و سركوبها را  انونست كه آ
  .  كند طراحي 

الريجاني ، از سپاه پاسداران  علي ●
او در انواع سانسور و جعل و . است 

 پخش دروغ و توطئه چيني و هويت
سازي و زمينه سازي براي سركوب و 

به كمك .  ترور يد طواليي دارد 
برادران خود سالهاست كه  در فريب و 

  . سركوب مردم ، صاحب نقش است 
    زماني كه او رئيس صدا و سيما بود 

برنامه هايي جهت  مخدوش كردن  
هويت ملي مردم ايران تهيه  و پخش 

ن به گونه اي كه هنوز اثرات آ.  شدند 
هويت سازي هاي ضد ملي بر كساني 
كه اين برنامه ها رنگشان كرده است، 

همين شخص بود كه به .  برجا هستند 
فرمان علي خامنه اي نمونه هاي با 
شخصيت فرهنگ  ايران از جمله 

را بازيچه هوس هاي ...زرينكوب و
كودكانه و بيمارگونه خود و حسين 
شريعتمداري و صفار هرندي و ديگران 

 و آنان را بر پرده تلويزيون ساخت
آورد و به تمسخرشان گرفت و  براي 
آنان پرونده هاي جاسوسي ساخت تا 

  . مگرشخصيت آنان را خورد  كند 
  زاهدي،  وزير بي لياقت وزارت ●

علوم و فن آوري،  نمونه ديگري از 
وي . ورده هاي اين رژيم است آفر

زماني به دروغ خود را از نخبه هاي 
به زودي دروغ . ن ناميد رياضي جها

وي از سوي برخي از نمايندگان افشا 
شد و معلوم شد كه نه تنها از علم و 
دانش سر رشته ندارد كه تنها براي 

سركوب و ايجاد اغتشاش در دانشگاه تا 
يك دست كردن آن و يا به تعطيلي 

تنها . كشاندن آن، وزيرش كرده اند 
حسني كه اين فرد از ديد احمدي نژاد 

شت و سبب شد  او را  وزير كند، دا
اطاعت از احمدي نژاد و باور به 

هم او بود .  رسالت احمدي نژاد بود 
 باور : مي گفت »  نمايندگان « كه  به 

كنيد از قبل براي من معاون آماده  
ولي وقتي بر وزير شد .  معين نكرده اند

و در وزارت خانه حضور يافت، 
خص مشاهده كرد كه  معاونان او مش

 شده اند و  معلوم شد كه اين فرد اسما 
او امضا كننده فراميني . وزير است 

وگرنه .  است كه براي او  مي نويسند 
خودش  اليق  وزارت كه نيست هيچ،  
حتي يك كالس درس را هم نمي 

  . تواند اداره كند 
    تنها حسن اين نادان اين است كه 
بچه بسيجي ها را دور خود جمع مي 

 برايشان از قدرت و ارتباط كند و
صحبت ... رييس جمهور با كائنات و 

  . مي كند 
 :   منوچهر متكي ،  وزير امور خارجه●

.  او  از تروريستهاي به نام بوده است
زماني كه در تركيه سفير بود، شماري 
مخالفان رژيم را  كه مي توانستند از 
ايران خارج شوند، او اسباب 

ورد و پس  آدستگيرشان را فراهم مي
از دست گيري، به ايران  باز مي 

از جمله كارهاي او اين بود .  گرداند
كه  برخي از مخالفان دستگير شده را،  
دست پا بسته  و دهان  بسته ،  به 
صندوق عقب خودروهاي سفارت مي 
انداخت و بدون بازرسي از مرز به 
داخل كشور مي آورد و به زندان اوين 

ي از بازگشت برخ.  تحويل مي داد 
داده شدگان به اعدام محكوم  و اعدام 

  . شدند 
     زماني كه او در هندوستان بود خود 
به دست خود مرتكب جنايت و كشتن 

ن كشور آدر  .  مخالفان نيز شده است
  . پرونده جنايت دارد 

        احمدي نژاد بر كرسي رياست 
به قول آقاي .  جمهوري تكيه زد 
لي كه تنها لياقت محسن رضايي در حا

استانداري آن هم يك استان كوچك 
را داشت،  ناگهان به مقامي رسانده شد  

او را  گروههاي . كه لياقتش را نداشت 
مافيائي و خامنه اي  بضرب تقلب در 

خامنه .  انتخابات ، به اين مقام رساندند 
اي  فكر مي كرد  اين شخص چون هم 
بي كفايت است و هم از دوران 

وئي مأمور او بوده است ،  تا امر دانشج
گمان .  او و به دستور او عمل مي كند

رند بمي كرد محدود كننده ها را مي 
و خود مطلق العنان مي شود و اين 
رييس جمهوري به هر شكل  كه او 

يد و هر كار كه او آبخواهد در مي 
غافل بود از . بخواهد انجام مي دهد 

د لت فعلها را نمي شوآاين امر كه 
مشكلهاي جديد روي دست . اداره كرد

چون اداره پذير . لت باز مي گذارند آ
نها را مي شود اداره آنيستند،  نه خود 

نها را دور زد و آكرد و نه مي شود 
بخصوص كه .  كشور را اداره كرد 

احمدي نژاد ، نااليقي لجوج و خود 
نتيجه .   صاحب رسالت بين نيز هست 
 خامنه اي اينست كه پس از دو سال،

به اين فكر افتاده  است كه  ادامه 
« دارد   ... حكومت اين نااليق لجوج و

به همين دليل .  را  فدا مي كند» رهبر 
است كه او در  فكر اينست كه چگونه 
از شر او خالص شود بدون اين كه 
ناگزير شود اختياررا به جبهه وسيعي 
بسپرد كه در رژيم ، بر ضد او، شكل 

بخشي بزرگ از سپاه نيز  . گرفته است 
  .با اين جبهه است 

    احمدي نژاد از زماني كه بر سر كار 
آمده است،  با توجه به  حكومت در 
حكومتي كه ايجاد كرده و افرادش 
عبارتند  از علي سعيد لو و برقعي و 
مجتبي اعاليي و بذر پاش و رامين و 
زريبافان و هاشمي ثمره و صادق 

مور دخالت هاي محصولي،  در كليه ا
.  بي برنامه و نابحردانه  مي كند 

دخالت  خود را چنان جلوه مي دهد  
نيازش به .  الهام شده است اوگويا بر

الهام جلوه دادن كارهايش بخاطر 
اينست كه  همه مشاوران و متخصصان 
تصميم هاي او را زيانمند  ارزيابي مي 

و او مي . كنند و به او هشدار مي دهند 
نچه را من مي آشما نمي دانيد : گويد 
يعني به من الهام مي شود و ! دانم 

كاري كه انجام مي دهم سرانجام سود 
مدهاي گفتار و آپي !   ورد آببار مي 

كردارهاي مسئله ساز او  ابعادي را 
بخود گرفته اند كه مدافعان او و 
حكومتش نيز به مخالفان پيوسته اند و 

مدي اح:  پي در پي هشدار مي دهند 
نژاد عنقريب كشتي كشور به گل مي 
نشاند و باليي بر سر كشور مي آورد كه 

. هيچكس را ياراي بازسازي آن نباشد 
نخست قرار بود مجلس از راه سئوال 
از او و استيضاح وزيرانش ، بلكه او را 

خامنه اي قوت گرفتن . مهار كند 
. مجلس يكدست را نيز برنتافت 

ود و انتخابات دارد نزديك مي ش
مخالفاني .  مجلس بيش از پيش منفعل 

كه قرار بود او را براي پاسخ گفتن به 
سئوال به مجلس بياورند، فهرست از 
ندانم كاريهاي او در طول مدت 

از . رياست جمهوري تهيه كرده اند 
  . جمله  ندانم كاري هستند 

وردن پاره اي از ندانم آ    پيش از 
و مسئله كاري ها يا بهتر بگوئيم بحران 

ور شويم  كه احمدي آسازيهاي او ،  يا
نژاد و  همكاران او ، ازابتداي كار،  با 
يكديگر قرار گذاشته اند  در هيچ 

با خود گفته . موردي عقب نشيني كنند
اگر مانند امام حركت كنيم حتي :  اند 

اگر هم  اشتباه  كنيم، مي توانيم قدرت 
به همين دليل او . خود را حفظ كنيم 

نامه هاي عمل را كه حكومت مي بر
بايد تهيه كند و به اجرا بگذارد، مانند 
طرح هاي جنگي مي داند  و اعتقادي 
به  استفاده از فكر و دانش نداشت و 

مي پندارد كارهاي اداري و . ندارد 
كشورداري را مي بايد همانند  عمليات 
بسيج در جبهه ها  طراحي و انجام داد 

ر ذره اي از طرح لذا  معتقد است اگ.   
هاي خود ، حتي اگر اشتباه باشد، 
عدول كند،  به مثابه شكست در 

از اين رو است كه  . خاكريز اول 
وقتي در اجراي طرح خود با مقاومت 
كارشناسان و مجلسيان روبرو مي شود، 
ترجيح مي دهد بجاي تغيير و يا 
حداقل اصالح طرح خود، باج بدهد و 

 عقب نمي :دهن را ببندد تا بگويد 
  !نشينم 

    براي مثال، او مي داند كه در 
موزش و پرورش اشتباه آگزينش  وزير 

اما حاضر نيست وزير او  .  كرده است
استيضاح شود و با رأي عدم اعتماد 

خود نيز او را تغيير . كنار گذاشته شود 
براي نگاه داشتن اين وزير . نمي دهد 

نااليق باج هاي بسياري به متولي هاي 
برگ برنده او،  .   مجلس داده است 

: در  معامله با مجلس ، وزير نفت است 
او به خوبي مي داند كه وزير نفت با 

مافياهاي وابسته به گروه هاشمي 
رفسنجاني و برخي از اصالح طلبان  

در واقع رگ حياتي . مرتبط است 
گروه هاي رقيب گروه خود را مي 

نها به اين آشناسد و مي داند كه 
پس مي . ارت عالقه خاصي دارندوز

تواند  در ازاي اين وزير،  وزيرهاي 
از . ديگر را در مقامهاي خود نگاه دارد

اين رو، هربار كه تحت فشار قرار مي 
گيرد، تهديد مي كند وزير نفت را 

اين تهديد طرفها را به . تغيير مي دهم 
گرفتن باجي و سكوت ،  ناگزير مي 

  . كند 
مثل ( و هيأت در هيأت     او بتازگي ، د

ثار و آوري آبراي گرد) حكومتش 
. انديشه هاي  خود، تشكيل داده است 

ن جمله اند  انديشه هاي محير آاز 
  :العقول احمدي نژاد 

 عقب كشيدن ساعت كار بانك ها -1
كه موجب وارد شدن  ميليونها دالر 

باالخره مجلس .  خسارت به  كشور شد
 كند و مجبور شد  تصميم او را لغو

اجازه دهند ساعت ها را به عقب بكشند  
همه مديران و متخصصان به  .   

احمدي نژاد  مي گفتند اين كار جز 
ولي .  وردآزيان براي كشور  ببار نمي 

او عقب نشيني از موضع خود را 
شكست مي دانست و حاضر نبود غلط 

  . كاري خود را اصالح كند 
 و  جابجا نكردن ساعات روز در بهار- 2

  با وجودي كه  مشاوران :پاييز 
ارشدش يعني وزير نيرو سردار فتاح و 
وزير اقتصاد و دارايي اش به او گفتند  

 100تغيير ندادن ساعت ساليانه بيش از 
ميليارد تومان به كشور خسارت وارد 
مي سازد، او گفت عقب نمي نشيند و 
همچنان بر تصميم خود و حكومت در 

 است، حكومتي كه ايجاد كرده
همين مسئله باعث شده .  پافشاري كرد 

 ميليارد تومان 8است كه امسال حدود 
هزينه بررسي به سازمانها و وزارتخانه 

اما اين بررسي نيز . هاي مسئول بدهد 
به همان نتيجه رسيد و مشخص شد كه 
تغيير ندادن ساعت ،  خسارت ببار مي 

با وجود اين،  اجازه نداد طرح  . ورد آ
اعت ، در مجلس به راي گيري تغيير س

گذارده شود و ملت ايران همچنان 
 ميليارد تومان 100ساالنه  بيش از 

خسارت  لجاجت او و دار و دسته اش 
  .را مي دهد 

 حذف سازمان مديريت و برنامه -3
از فرامين احمدي نژاد است :  گذاري 

فرمان  حذف سازمان مديريت و برنامه 
ف  علت صدور دستور حذ. گذاري 

اين بود كه رييس سازمان  به وي گفته 
در اين سفرهاي استاني كه : بود 

تشريف مي بريد،  بدون برنامه طرح 
هايي را تصويب مي كنيد  كه براي 
آنها بودجه اي در نظر گرفته نشده 

. نها قابل پرداخت نيست آاست و وجه 
او  به جاي اينكه به حرفهاي اين 

 دستور مديران گوش دهد،  به ناگهان، 
حذف آن سازمان را صادر كرد و 
موجب از هم پاشيدگي امور كشور 

  .شد
     در پاسخ مخالفتهايي كه  با دستور او 

  مشاوران برجسته اي :شدند،  گفت 
اما .  دارد كه اين تصميم را گرفته اند

همه مي دانند كه مشاوران او اعضاي 
همان حكومت در حكومت هستند كه 

را نيز فلج كرده كار حكومت خود او 
  .اند 

 دستور بركناري رؤساي بانكها و -4
نصب افراد بدون  تخصص به جاي 

در روزهاي اول تصدي رياست . آنان
جمهوري،  به ناگاه كليه روساي بانكها 

نها،  از آرا حتي بدون اطالع قبلي به 
كار بركنار كرد و به جاي آنها،  افرادي 
را از حراست و صدا وسيما به كار 

  .مارد گ
    تغيير مديران عامل بانكها هميشه با 
نظر وزير اقتصاد و دارايي و شوراي 

ولي .  پول و اقتصاد انجام مي شود 
احمدي نژاد فكر كرد در حال  انجام 

د  مواضع دشمن است و عمليات بر ض
 علم و اطالع از مديريت بانك

مادگي براي آ. بانكداري الزم ندارد 
اي او و ضربه اطاعت كامل از دستوره

  . اي  انجام دادن كارها الزم است 
 از ديگر كارهاي ضربه اي احمدي -5

نژاد ،  تغيير هر از چندگاهي مديران 
مديران منصوب او در .  كشور است

نهم موافق برنامه آ. حال كار مي باشند
اي كه حكومت در حكومتي تهيه 
كرده است كه احمدي نژاد تشكيل 

ان او به او اما  جاسوس. داده است 
گزارش مي كنند كه فالن مدير در 

در جا ، تغيير داده مي . خط نيست 
بركناري كليه كادرهاي اول  .  شود 

بيمه ايران تنها به دليل لجاجت او با 
  . رييس بيمه آراسته بود 

     قضيه از اين قرار بود كه احمدي 
نژاد يكي از دوستان حراستي خود را 

ه بيمه مي به نزد رييس هيات مدير
فرستند و از او مي خواهد كه  او را  

رييس هيات .  عضو هيات مديره  كند 
مديره بدون توجه به دستور احمدي 
نژاد نه تنها وي را به كار نمي گمارد 

اين . كه از كار بركنار هم مي سازد 
فرد حراستي بعدها به كمك رحيمي 

لبان به نام و از  بازرسي كه از متقرييس
ي فساد مالي و اداري و از ه هاجرثوم

لبان انتخابات در استانهاي كردستان متق
و لرستان و استاندار آن استانها بود مي 
رود و با كمك او شروع به بازبيني 
پرونده ها مي كنند و به دليل جهالت 
آنها پرونده هاي مديران قبلي را نزد 

احمدي نژاد  .  احمدي نژاد مي آورند
 كه محتواهاي بدون توجه به  اين امر

پرونده ها مديران قبلي ربطي به  
راسته ندارند، دستور بركناري آپرونده 

رييس هيات مديره و مدير عامل و 
ديگر اعضا را مي دهد و بعد متوجه مي 
شود به اشتباه  اين دستور را داده است 

اما از آنجا كه در لجاجت پيرو  . 
خميني است و فكر مي كند نبايد عقب 

بر دستور خود پافشاري مي بنشيند،  
  . كند 

     كار متزلزل كردن مديران و مختل 
كردن مديريت را بجائي رسانده است 
كه وقتي از رحيم صفوي فرمانده كل 
سپاه خواست نيرو در اختيارش بگذارد 
تا او استاندارهاي منصوب خود را تغيير 
دهد، رحيم صفوي نسبت به خطرهاي 

شدار تغييرهاي پي درپي مديران ه
  .داد

 : لجاجت در قيمت گذاري بنزين -6
 سابق او نمي دانند چه بايد انهوادار
» نمايندگان « روزي يكي از . بكنند

با اين كاري كه آقاي احمدي :  گفت 
نژاد در باره  بنزين دارد انجام مي 
دهد كشور را به سوي انقالب به پيش 

او در جلسه اي در مجلس از .  مي برد 
 خواهش كرد جلوي وزيران حكومت

  ولي او  كار خود . اين كار او را بگيرند 
  5 در صفحه

 كارنامه
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را كرد و موجب شد بازار بنزين به هم 
بريزد به گونه اي كه وزير كشور او مي 

 مردم براي دريافت بنزين مي :گويد 
توانند ازكارت همسايه خود استفاده 

  . كنند 
     بازار بنزين چنان آشفته است كه هر 

 سواري  مي تواند به ازاي خود روي
پرداخت هزار تومان بيشتر هر مقدار 
بنزين كه خواست بدون كارت بزند و 
اين امر  زمينه رشوه گيري و حق 

 ها راالعمل كاري را در پمپ هاي بنزين
كار احمدي نژاد  . گسترش داده است 

نه تنها موجب كاهش  خريد بنزين 
نخواهد شد  بلكه موجب افزايش در 

يگاههاي سوخت و كاركنان آمد جا
آنان و فشار بيشتر بر مردم خواهد شد و 

ديري نخواهد پائيد كه اين فشار ها  
  .تالشي نظام را به بار آورند 

  احمدي نژاد در امور  سياسي هم -7
دست به كارهايي مي زند كه هيچ 

نها دست نزده  آبشري تا به حال ، به 
 مثال،  در جريان اقليد، بهبراي : است 

لطي  كه ناگهان بر اساس اطالع غ
حكومت در حكومتش  به او داد،  در 

يك سخنراني،  بدون هيچ زمينه سازي،  
 همانطور كه فرهاد شيرين را به :گفت 

خسرو بخشيد من خسرو و شيرين را به 
اين سخن او .  شهر  آباده مي دهم 

اقليد . موجب شد اقليد  عصيان كند 
زء خود روستاي خسرو و شيرين را  ج

بانكها به آتش كشيده شدند  . مي داند 
با .  و شهر به ويرانه اي تبديل شد 

آمدن نيروهاي نظامي و انتظامي و تير 
اندازي و كشتار مردم شهر را آرام 

  . كردند 
      ناسنجيده و بي موقع سخن گفتن 
احمدي نژاد سبب شد شهري به خاك 

 پس از .  و كشيده شود و خون جهالت ا
 اين سخن،  مردم اقليد كه قرار اداي

بود ازاو  پذيرايي كنند بر ضد  او 
 درگيري دست به  تظاهرات زدند و
ن ناداني  و هايي ايجاد شد كه منشاء آ

بي كفايتي احمدي نژاد  بود و منجر به 
كشته شدن تعدادي و كور شدن تعداد 

  . بسيار زيادتري شد 
    يكي نيست به اين شخص  بگويد از 

است  كه به هر استاني سفر مي چه رو
ن،  بلوايي ايجاد مي كني ؟ آكني، در 

 :  
 در رشت گفت كه وجود زنان رشت ●

موجب افزايش و قوام امامزاده ها 
شده است و من برعكس مردم،  زنان 

در همان . رشتي را پاكدامن مي دانم 
استان بود كه دختري پيدا شد كه 

ين اورانيوم را در قابلمه اي در زير زم
خانه خود غني كرده بود و احمدي 
نژاد براي او و برادرش كه از 
دانشمندان هسته اي شده بودند گارد 

  ! محافظ  گماشت 
نقدر آ     سخن جاهالنه احمدي نژاد 

« مضحك بود كه  سردار زاكاني  
بادگران مجلس،  توسط » آنماينده 

تاب يك كامپيوتر كوچك يا لب 
ي اد را براسخنراني احمدي نژ

نمايندگان پخش كرد و  همه بر ناداني 
يكي .  اين رييس جمهوري  خنديدند 

از نمايندگان در همان روز در مجلس 
گفت اين عوام زدگي رييس جمهور 

خر يكي آ. كار دست كشور مي دهد 
نيست بيايد اين رييس جمهور ما را با 

ن همه مشاور كوچك و بزرگ ، نگاه آ
نكند دارد كه از اين جوك ها تعريف 

  . بروي مردم را نبرد آو 
 در استان خوزستان به دروغ گفته ●

بود كه من بودجه كارهاي شما را به 
سخن او  موجب . نمايندگانتان داده ام

شد كه ميان مردم و نمايندگان آن 
در همان . شهرها درگيري ايجاد شود 

سفر بود كه مردم به سوي او هجوم 
  .ح دادآوردند و او فرار را بر قرار ترجي

 در استان سيستان و بلوچستان ، ●
دستور اجراي طرحهاي بسياري را داد 

حال بعد از گذشت بيش از يكسال،  .  
 درصد از آن طرح ها 20بيش از 

همين امر موجب .  تصويب نشده است
درگيري ها و اختالفاتي ميان مسئولين 

  .و مردم آن شهرها شده است 
 پولي  در سفر به مازنداران، ديدار او●

ين كه مسئوالن ديدار با اتوضيح . شد
هر . احمدي نژاد را بيمه مي كردند 

كس مي خواست او را ببيند مي بايد 
اين كار عالوه بر . پول بيمه را بپردازد 

  ور ترين  كارها بود آفساد ،  از خنده 
  در ماجراي گراني مسكن،  - 8

احمدي نژاد  به يك باره گفت تصميم 
 در ايران را به صفر دارد قيمت زمين

به ناگاه ، در همه جاي كشور، .  برساند
.  بهاي زمين سير صعودي پيدا كرد

زيرا  همه دانستند او و حكومتش راه 
حلي براي مشكل ندارد و تهديد او 
بدين معني است كه قيمت زمين بازهم 

  .بيشتر خواهد شد 
 در جريان گراني ارزاق عمومي،  -9

اليتي به ناگاه آمد اين نابغه اسالم ناب و
  در ايران گراني وجود ندارد :و گفت 

و برخي از گراني ها شايعات مطبوعات 
است و برخي ديگر حب و بغض 

مردم  سخن دروغ  او .  مخالفين است 
را توهين به خود شمردند و بيش از 
پيش معتقد شدند كه عامل گراني 

  .زندگي غلط كاريهاي او است 
مسكن و جاره ا در جريان افزايش -10

قيمت خانه، وقتي ديد كه كاري از 
دستش بر نمي آيد به همراه وزير 

اين گراني ها دست :  واواك  گفتند 
يك گروه مافيايي است كه ما آنها را 
مي شناسيم و با دستگيري آن گروه 
.  نابساماني مسكن هم مرتفع خواهد شد

اما نتيجه سخنان اين دو چه شده است 
 است كه قيمت هر ؟  نتيجه اين شده

متر آپارتمان در تهران زماني كه 
احمدي نژاد  رييس جمهور نشده بود 

 تا يك ميليون تومان بود  و 500بين 
حاال،  از بركات عدالت محوري اين 
آقا،  قيمت هر متر آپارتمان در تهران 

 ميليون 2  ميليون تا بيش از 4/1بين 
  .تومان است 

واب   يك روز احمدي نژاد  از خ-11
بيدار شد و به او گفتند كه قيمت شير 
در تهران گران شده است و او هم 

بسان فتحعلي شاه قاجار،  فرمان داد  
ر خودشان را ارزان همه گاو ها بايد شي

 بنا بر دستور او ،  قيمتهاي ! تر بفروشند 
اما چون . مد آلبنيات بايد پايين  مي 

كسي به فرمان شاه قاجار گوش نداد،  
 داد با پرداخت سوبسيد قيمت دستور

اما تنها چند .  شير را پايين نگاه دارند
قيمت شير و . ماه  قيمت  پائين ماند 

قيمتهاي  لبنيات بي اعتناء به دستور و 
  . سوبسيد او، باال رفتند 

 رفتارهاي احمدي نژاد در قلمرو  -12
  غير از تشديد بحران :بين المللي 

ر حال سياب دآب ريختن به آاتمي و 
خوابيدن حكومتهاي اولمرت و بوش و 

ن و رژيم را وردن ايراآبه انزوا در 
 زمين كردن، سومين دولت منفور روي

در خرج تراشي نيز دست حكومت 
هاشمي رفسنجاني را از پشت بسته است 

و كه در داخل دم از جلوگيري از ا: 
راف مي زند،  در طول سال گذشته،  اس

 ميليارد 74 خود و همكارانش ،  بيش از
تومان خرج سفرهاي پرخرج خود 

 48كرده اند  كه نسبت به سال گذشته 
اما سفرهاي .  درصد رشد داشته است

  :وي  چه دستاوردهايي داشته اند ؟ 
   سفر به سازمان ملل،  با توجه به -13

فيلمي كه از او موجود است  او مدعي 

است به در پوشش نور وارد سالن 
  و هنگام  سازمان ملل شده است

سخنراني او همه  در سكوت كامل 
. حتي مژه هم نمي زده اند  .  بوده اند 

دي الهام دروغگو منكر سخنان احم
افل غ. ملي شدآنژاد در حضور جوادي 

از اين كه اين  تكذيب  تصديق 
دروغگوئي احمدي نژاد در باره در 

  . است ... هاله نور وارد سالن شدن و
ن دروغ را    جالب اينجاست كه اي

هاشمي ثمره پسر خواهر باهنر در 
احمدي نژاد هم باورش .  ورده بود آ

شده بود از قديسين است و همانطور 
يه اي مي گويد كه هر بار به سفر آكه 

ن را باز مي كند، مي آمي رود و او قر
يد، او فرستاده خداوند  است و آ

خداوند خواسته است تمامي سران 
 او فرستاده كشورهاي جهان بدانند كه

نجا  كه دزد سرگردنه آتا !  خدا است 
معروف ،  رحيمي رئيس بازرسي كل 

ايشان در حد :  كشور گفته است 
و فاطمه رجبي . حضرت محمد هستند 

و در باره او  كتابي نوشته است با 
اين كتاب  در تمجيد . عنوان نابغه قرن 

و نويسنده اي . و تعريف از او است 
مده و رفته آا به ايران مالزيايي كه باره

است،  كتابي در مورد مبارزه اين 
.  داوود زمانه با طاغوتي ها نوشته است 
 همين  تملقهاي مهوع هستند  كه امر را

 احمدي نژاد  مشتبه كرده اند و او بر
گمان مي برد خدا او را براي انجام 

ن هم آمسئوليتي فرستاده است و 
 .برپايي عدالت در جهان هستي است 

درست مانند مسئوليتي كه بوش براي 
  !خود قائل است 

 او در سفر به عربستان براي شركت -14
در اجالس سران كشورهاي عضو 
كنفرانس اسالمي مورد بي اعتنائي بسيار 

اما همانند بيماران مبتلي . قرار گرفت 
به خود بزرگ بيني ،  خداوند را بكار 
گرفت تا پادشاه سعودي و ديگر سران 

.  دار كند نسبت به او خشوع كنند را وا
باز غافل شد كه واقعيت پرده پندار او 

شكار مي آرا مي درد و دروغ او را 
موزش عالي او، آوزير علوم و : كند 

زاهدي ، براي اينكه او را تافته اي جدا 
بافته معرفي كند،  براي بسيجيان 

ن،  از آدانشگاه جلسه اي گذاشت و در 
 ارتباط او با كرامات احمدي نژاد و

  .كائنات  دروغهاي بسيار گفت 
. كاست ا لو برپا كردن  همايش ه-15

اين عمل او  نه تنها در خارج از كشور 
بسياري را  برضد ايران بر انگيخت ،  

نجا كه بر آدر داخل كشور هم ، از 
خالف راي بسياري دست به اين كار 
زده بود  و با وجود هزينه اي چند 

 همايش به شكست ميليارد توماني،
كامل  انجاميد و جز تحصيل دليل 
... براي امريكا و اسرائيل و حتي اروپا و

موجب بلند شدن صداها به نشد ،  
همانهائي .   در خود رژيم شداعتراض

صدا به اعتراض بلند كردند كه به 
احمدي نژاد گفته بودند  همايش 

زيرا در . هلوكاست  را برگزار نكند 
لمللي قرار نداريم و شرايط خوب بين ا

در اين شرايط ، اين كار به صالح 
ولي او لجوجانه اين .  كشور نيست

  .همايش را با شكست برگزار كرد 
 در مورد نوشتن نامه هايي به -16

مقامات كشورها،  بسياري از او 
خواستند اين گونه كارها را انجام 
ندهد ولي او كه خود دچار توهم 

حكومت در است  و  مشاوران او كه 
حكومت تشكيل داده اند ، توهم را 

نها او را وادار آ.  تشديد نيز مي كنند 
   نامه هايي  با محتواي يك انشاءكردند

. براي سران ديگر كشورها بنويسد 
نتيجه اين شد كه در همه جا او را 

در داخل نيز مورد . دست بياندازند 
انتقاد سخت قرار گيرد و به نامه 

  .هدپراكني خاتمه د
.  در  ماجراي عراق،  او تنها نيست -17

 هاميليارد.  خامنه اي و سپاه نيز هستند 
حاصل اينست .  دالر خرج شده است 

كه كشورها در دست گروههاي 
مسلحي است كه با يكديگر در جنگ 

هرگاه حضور نظامي امريكا در . هستند 
خر رفتن آتا « عراق دائمي شود،  رويه 

،  ايران را عامل كه رويه خميني بود» 
اصلي وضعيت عراق مي كند و زيانها 

  . است كه به پاي ايران مي گذارد 
 در  ماجراي  فلسطين، باز با صرف -18

هزينه اي سنگين،  رژيم عامل جنگ 
داخلي گشته و خيال اسرائيل را 

هم اكنون غزه در . سوده است آ
اختيار حماس و بخش ديگر واقع در 

ر دست فتح كناره غربي رود اردن د
حماس را ايران و فتح را غرب و . است 

رژيمهاي عرب ميانه رو حمايت مي 
كاري را كه اسرائيل نتوانسته .  كنند 

بود، به دستياري رژيم توانست و 
گرفتار وضعيتي مثل وضعيت  رافلسطين 

هرچند مقصر . عراق و افغانستان كرد 
  .اصلي خود فلسطينيها هستند 

،  در پي تجاوز   در ماجراي لبنان-19
وحشيانه اسرائيل به لبنان، حزب اهللا  
برانگيخته شد حكومت لبنان را 

در حال حاضر، در . نتوانست . براندازد 
ن كشور ميان ارتش و فتح االسالم آ

جنگ است و عمليات تروريستي بر هم 
مطبوعات اسرائيل .  افزوده مي شوند 

هم گفتگوهاي سري ميان اسرائيل با 
حل : اسد را فاش مي كنند رژيم بشار 

مسئله جوالن به شرط فاصله گرفتن از 
  !ايران و حزب اهللا لبنان

در جريان سومالي هم افكار -20
 و رييس "رهبري"تجاوزكارانه 

جمهوري كاري بر دولت اسالمي آن 
كشور كرد كه در نهايت با حمله 
اتيوپي و حمايت آمريكا حكومت 
اسالمي آن كشور سرنگون شد و 

اي ايراني مستقر در آن كشور نيز نيروه
نتوانستند كه آن كشور را نجات دهد و 

  .باز هم سر افكنده به ايران باز گشتند 
ن نيز از آ بحران اتمي  و تشديد -21

جمله كارهاي احمدي نژاد و خامنه 
تش بحران كمي فرو آتا .  اي است 

ن را تيز مي كنند آمي خوابد، اين دو 
ه بر ضد ايران تا به حال دو قطعنام. 

هر دو قطعنامه .  صادر شده است 
موجب شده اند ايران در تنگناي 

محاصره اقتصادي .  بيشتري قرار بگيرد 
با وجود اين ، از . ايران شديدتر شود 

نجا كه حتي در خود رژيم ، براي آ
مقابله با جبهه مخالفان ، دستمايه اي 
ندارند،  بحران اتمي را تشديد مي 

  .كنند 
با وجودي كه ايران با معادن       

اورانيومش تواناييي  توليد اورانيوم 
غني شده الزم  براي چندين نيروگاه 

ن آرا ندارد، اما  نياز به بحران و فشار 
بخش از سپاه كه خواستار اجراي برنامه 
اتمي تا توليد بمب اتمي است ، كشور 
را به زير فشار اقتصادي و دادن باج 

ورهاي روسيه و هاي بي شمار به كش
كره شمالي و چين و همچنين از دست 

دادن بيش از ده ميليارد از سرمايه هاي 
لجاجت  و .  كشور تا به حال برده اند 

ن، موجب شده است انيز نياز به بحر
ايران، در سه سال گذشته، همه انرژي 
. و توان خود را صرف اين قمار كند 

سرمايه ها و استعدادها را فراري دهد و 
  :خر هم  محسن رضايي بگويد آست د

قطار هسته اي هم ترمز دارد و هم 
راننده و منظورش اين باشد كه  

رفتار تو ايران را !  احمدي نژاد  بدان 
  .دارد به سوي خطر  جنگ مي برد 

«  رفتار  نابخردانه و حقيرانه  -22
و باند او در »  رييس جمهوري 

روياروئي با مسئله  دستگيري ملوانان 
چه عاملي سبب شد احمدي . انگليسي 
ن ملوانان بدرقه رسمي كند ؟ آنژاد از 

امروز مي دانيم عامل فشار شديد اروپا 
و جا زدن رژيم  سبب شده است كه 

زادي ملوانان را آخامنه اي دستور 
اما رفتار حقيرانه احمدي نژاد . بدهد 

فاش كننده ترسي است كه مستبدها 
. ند دارند وقتي با زور رويارو مي شو

خميني نيز همين ترس را داشت و 
  . خامنه اي هم همين ترس را دارد 

رييس «      همه مردم ديدند كه 
كم شخصيت و ترسو، در » جمهوري 

نچنان وا خورده شده آمقابل تهديد، 
زاد كردن گروگانها آاست كه در مورد 

به سرعت . كمتر درنگي را جايز نديد 
 و هو تحفنها  را  با دادن جوايز آ

پوشاندن كت و شلوارهاي شيك ،  
  . بدرقه رسمي كرد 

 برخوردهاي ابلهانه با كشور - 23
دانمارك تنها  نتيجه اي كه  براي 

شيريني « ورد، تغيير نام آايران ببار 
» شيرني گل محمدي « به » دانماركي 

اين در حالي بود كه حركت !  بود 
كفن پوشان  كه افراد سپاه پاسداران 

ند و بر سفارت بنزين پاشيدند و بود
تش زدند،  ميليونها دالر خسارت  آ

ورد و بر جهانيان آبراي كشور ببار 
 ديگر جز  پشتيبانيشكار كرد كه رژيمآ

  .مزد بگيران خود ندارد 
 و اما آخرين كاري كه  احمدي - 24 

ا  به زودي نژاد  انجام داده است و بس
 ها خواهد شد،  سبب  از هم گسيختگي

ايين آوردن سود سپرده هاي بانكي پ
با توجه به مخالفت رؤساي .  است 

بانكها و وزير اقتصاد و دارايي  و ديگر 
مسئولين اقتصادي كشور در شوراي 

پول، او ناگهان در جلسه مشاوره با  
حكومت در حكومت خود، در  روسيه 
سفيد،  تصميم مي گيرد سود سپرده ها 

  تصميم اين.  را در بانكها كاهش دهد 
در جا  موجب از هم پاشيدگي بازار 
بورس ايران شد و سيل وار بيرون 

  . بردن  سرمايه از بانكها  را سبب شد 
      او  و اعضاي حكومت در حكومت 
او نمي دانند اگر مردم سرمايه هاي 
خود را از بانكها بيرون بكشند چه 
زيانهايي متوجه بانكها خواهد شد و اگر 

ي خود را به سوي مردم سرمايه ها
بازار مضاربه اي ببرند چه بر سر بازار و 

اينها  .  سرمايه و مردم خواهد آمد 
د كه قصدشان بر حذف ننمي دان

بانكهاي خصوصي راه كار ديگري نيز 
او به خاطر از .  مي توانست داشته باشد

بين بردن بانكهاي خصوصي گفته بود 
كه بانكهاي خصوصي نمي توانند با 

ه كار خود ادامه دهند اما سود كم ب
بانكهاي دولتي قادر به اين كار خواهند 
بود و به همين دليل بار ديگر دست به 

  يك دستور خواب نمايي خود زد و 
  6 در صفحه

 كارنامه
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همه كارها را از دست وزير و مسئولين 
حال بايد .  پولي كشور خارج ساخت 

منتظر ماند و ديد  تصميماتي كه  گرفته 
اقتصاد  كشور  مي است   چه بر سر 

 استاد اقتصاد نيز هشدار نامه 58. ورد آ
اما نبايد انتظار . مفصلي به او نوشتند 

  . داشت در او و باند او اثر كند 
   روساي بانكها به خاطر اينكه بتوانند 
جلوي ور شكست  خود را بگيرند ،  در 
جلسه اي تصميم گرفتند با توجه به 

و،  و با ناداني  احمدي نژاد و باند ا
توجه به اين كه مي دانند او وقتي هم 
مي داند غلط كرده است، عقب نمي 
نشيند ، با يك عمليات مزورانه بار ديگر 

بدين .  ورده اندآسود سپرده ها را باال 
 سود گونه كه قبال وقتي مي گفتند

ن به  درصد است محاسبه آ15سرمايه 
 درصد انجام مي شد 15صورت ساالنه 
 ميليون تومان در 8ثال يعني براي م

 هزار تومان 1200سال پاداشي معادل 
 12,5يعني  حدود .  محاسبه مي شد

درصد سود ماهيانه ولي به مردم مي 
 درصد ساليانه و 15گفتند كه با سود 

مردم در اين بين فريب مي خوردند و 
اما  .  پول خود را به بانكها مي سپردند
.  ند حاال بانكها با مردم رو راست شده ا

براي اينكه مردم  پولشان را از بانكها 
 سود سپرده :بيرون نياورند، گفته اند 

 ه درصد به صورت ماهيان12,5نها آ
 درصد 15خواهد بود يعني همان 

  .ساليانه 
   اين شيوه عمل كردن در بانكها  

 رييس جمهور گيج كهحاكي است 
يك حرفي را زده است و قرار .  است 

ولي حاال كه .  شود ن عمل آنيست  به 
گفته است حتما »  رييس جمهوري « 

 درصد 14بانكها بايد سود را به زير 
« ورند ، بانكها هم براي اينكه حرف آ

مدند آزمين نيفتد، »  رييس جمهوري 
و سود سپرده را ماهانه حساب كردند و 

 درصد سود 5/12گفتند كه  بيش از 
. نمي دهند البته تنها به صورت ماهيانه 

  !به اين كار مي گويند توريه 
نچه به بحران اتمي و آدر  - 25

بحرانهاي خارجي ديگر مربوط مي 
تش آغاز تا امروز، هر زمان آشود، از 

اين بحرانها فرو كش مي كند، خامنه 
اي و احمدي نژاد ، موضعي مي گيرند 

چنانكه  در . تش را تيز مي كنند آو 
 كشور، 8دمادم تشكيل كنفرانس سران 

مد كه بايد آمدي نژاد به يادش اح
 بايد از بين ببرد و در  رابگويد اسرائيل

و . ئيم آغني سازي اورانيوم كوتاه نمي 
در همان حال ، سايتهاي طرفدار 
احمدي نژاد پوشش سازش بر سر اتمي 

  !را مي سازند 
     در همان حال كه خامنه اي و 

احمدي نژاد ، در رابطه با غرب،  
  مي كنند ، در درون، بحران را تشديد

مقاومت اقتصاد كشور را از ميان مي 
 بر باد دادن ذخاير ارزي و باال :برند 

بردن ميزان قرضه خارجي، افزايش 
بودجه جاري كشور و افزايش بي سابقه 
حجم نقدينه كه ايجاد تورم مي كند و 
باز كردن دروازه هاي كشور بروي 
واردات براي كاستن از فشار تورم ، در 

تيجه ضربه خوردن توليد داخلي و ن
قرار دادن مردم كشور توسعه فقر، 

واقعيت : سياب آاست ميان دو سنگ 
يافتن فشار اقتصادي و تهديد شدن به 
جنگ از بيرون  و وابستگي بي سابقه به 

مد نفت و قرضه ها از آواردات و در
   . درون

    بيهوده نيست كه محسن رضايي كه 
لين و سانسور زماني خود از جمله قات

گران و تروريستها بود مي گويد كه 
اينها يعني وزرا و نيروهاي سپاهي 
مستقر در دولت احمدي نژاد از 
. نيروهاي دست ششم سپاه بوده اند

معني حرف او اينست كه نيروهاي رده 
اول تا ششم از كساني هستند كه به 

نوعي با سياستهاي احمدي نژاد 
د و بايد منتظر نهماهنگ نيست

نها با حكومت احمدي آبرخوردهاي 
  . نژاد بود 

  

گزارشهاي خبري، 
شكار كننده درون آ

رژيم و وضعيت مردم 
  :ايران

  
  :؟!معامله بر سر كاظم دارابي * 

   
 برابر يك اطالع موثق، دادستان ◄

لمان ، در نظر دارد كاظم دارابي آكل 
او از سازماندهندگان . زاد كند آرا 

وس است و كشتار در رستوران ميكون
توسط دادگاه برلين  به حبس ابد 

چرا دادستان به . محكوم شده است 
زاد كردن كاظم دارابي افتاده آفكر 

است ؟  پاسخ اين پرسش را  در 
مصاحبه هاي دو دستگير شده ، يكي 

لماني و ديگري فرانسوي ، مي توان آ
  :يافت 
مصاحبه  )  2007 ژوئن 27(  فيگارو ◄

 انتشار L herbierاي با استفان لربيه
  :داده است با اين نكات 

 باالخره استفان لبريه لب  به سخن  ●
نچه بر او گذشته است را باز آگشود و 

مترجم . شبهاي متوالي شكنجه :  گفت 
نها مي آ: انگليسي  به من مي گفت 

مي خواهند . خواهند تو را بكشند 
خاطرت .  سرت را از تنت جدا كنند 

، احدي  جسد تو جمع كه در اين دنيا 
 صبح 2ساعت .  را نيز پيدا نمي كند 

،  بود كه از زبان 2005 دسامبر 2روز 
.  مترجم، اين تهديد ها را مي شنيدم 

لمانيش ، دونالد كلين ، در آاو و رفيق 
بهاي ابوموسي ، در حالي دستگير آ

شده بودند كه مشغول صيد ماهي 
او نه حق داشت به همسرش .  بودند 

و نه حتي مي توانست با تلفن كند 
هر دو .  لمانيش صحبت كند آرفيق 

بهاي ايران تجاوز آمتهم بودند كه به 
  .كرده اند 

  دو دستگير شده را با چشمان بسته ، ●
.  با هواپيما به بندر عباس منتقل كردند 

در دل شب، با خشونت او را از خواب 
به فارسي، فحش بارانش .  بيدار كردند 

جينش آ گردن، سوزن كردند و ناحيه
گلنگدن .  ور بود آسخت درد. كردند 

ماده آها را مي كشيدند يعني كه 
شكنجه اعدام : تيرباران او مي شوند 

به .   تحملش نا ممكن بود . مصنوعي 
اگر او اين رفتار .  هق هق گريه افتاد 

ن آغير انساني را باز نگفته بود، بخاطر 
لمانيش مشكل آبود كه براي دوست 

  .جاد نكند اي
نها مي خواستند بدانند مي توانم   آ●

در بندر عباس، .  اسلحه بكار برم يا نه 
بيدار كردن از خواب، چهار شب 

هربار ، همان .  متوالي تكرار شد 
نها مرا متهم آ. ناسزاها و همان پرسشها 

مي كردند كه جاسوس هستم و براي 
مي . انتليجنت سرويس كار مي كنم 

 به عراق رفته ام براي دوبار: گفتند 
دونالد . اين كه تعليمات نظامي بگيرم 

و . كلين سرهنگ و فرمانده من است 
.  ماهگيري پوشش جاسوسي بوده است 

روز پنجم ، معاينه پزشكي شديم و ما را 
به زندان بد تري انتقال دادند كه پر از 

هر يك از ما را در سلولي . سوسك بود 
  .جدا از هم زنداني كردند 

     دنباله مصاحبه ، شرح بد رفتاريها 
نها حالي مي كنند آاست تا اين كه به 

زاديشان آبه گروگان گرفته شده اند و 
  :زادي كاظم دارابي است آدر گرو 

هم دونالد كلين در مصاحبه با   ●
لمان و هم لبريه در آمطبوعات 

:  مصاحبه با خبرگزاري فرانسه  گفته اند 
 بودند كه با كاظم ن گرفتهآما را براي 

، بدستور 1992در . دارابي مبادله كنند 
واواك ايران،  او در قتلهاي رستوران 

دونالد .  ميكونوس شركت داشته است 
كلين ، در مصاحبه با اشترن، در ماه 

دليل دستگيري و : مارس ، گفته است 
زنداني كردن من و دوست فرانسويم 

ظم ن مبادله ما با كاآيكي بيشتر نبود و 
  .  دارابي بود 

     اين امر را ديپلماتهاي غربي در 
  . گفتگو با فيگارو تصديق كردند 

  
خامنه اي اطمينان مي دهد * 

كه نمي گذارد كار به جنگ 
بكشد و هاشمي مي گويد اگر 
قدرت را بدست بگيرد، حتي 
عليه خامنه اي هم وارد عمل مي 

  :؟!شود 
  
 كروبي نزد خامنه اي رفته و نسبت ◄
ه خطر وقوع جنگ به او هشدار داده ب

در پاسخ، خامنه اي به او .  است 
اطمينان داده است كه نمي گذارد كار 

  .به جنگ بكشد 
اگر بناي خامنه اي بر : انقالب اسالمي 

اينست كه نگذارد كار به جنگ بكشد، 
چرا  مي گذارد بحرانهاي خارجي برهم 
افزوده و تشديد شوند و سرمايه ها و 

ها بگريزند و در داخل، ركود توأم استعداد
با تورم بوجود بيايد ؟  رژيمي كه بداند 

به تا كجا مي خواهد پيش برود،  با توجه 
در بحران خارجي طرفهاي نقشي كه 
د،  ممكن نيست بگويد نخارجي دار

فرمان و ترمز قطار اتمي را كنده و به دور 
انداخته ايم و قطار متوقف كردني نيست 

تا جائي : امنه اي اينست معني سخن خ. 
كه بشود پيش مي رويم و  وقتي به سد 

 سر مي كشيم  رابرخورد كرديم، جام زهر
   !بها را نيز مردم ايران مي پردازند. 
 از قول هاشمي رفسنجاني منتشر ◄

شده است كه اگر او قدرت را در 
دست بگيرد، حتي بر ضد خامنه اي نيز 

نكه روشن آبا .  وارد عمل مي شود 
است خامنه اي نمي خواهد  هاشمي 
رفسنجاني قدرت را در دست بگيرد، اما 

گاهان بر اين نظر هستند كه اين قول آ
دست ساخت اصالح طلبان براي 
توجيه رفتنشان بسوي هاشمي 

  . رفسنجاني و همكاري با او است 
  

عصيان در پي جيره بندي * 
شدن بنزين و دستور بر اين كه 

  :؟ !د مانع قاچاق بنزين نشوي
  
 طرح جيره بندي بنزين ، سرانجام  ◄

در پي .  تير ، اجرا شد 5در نيمه شب 
ن،  در شهرهاي مختلف كشور حالت آ

  :مد آعصياني بوجود 
 در تبريز و اردبيل ، مردم پمپ هاي ●

بنزين را در اختيار گرفتند و بنزين را 
 تومان به متقاضيان 80به ليتري 

  .فروختند 

نشاه و شيراز ، پمپ  در تهران و كرما●
تعداد پمپ .  تش زدند آهاي بنزين را 

تش كشيده شده در آهاي بنزين به 
شهرهاي مختلف را تا يك سوم پمپ 

  . ها گفته اند 
مده آ در ياسوج زد و خورد بوجود ●

  . ورده است آو كشته و زخمي  ببار 
 در پي اين حالت عصيان، برخي از ●

 نمايندگان مجلس مافياها كوشيدند
تذكر بدهند كه حكومت احمدي نژاد 
مصوبه مجلس را نيمه تمام انجام داده 

اما باهنر ، نايب رئيس كه اداره .  است 
جلسه را بر عهده داشته ، مانع از تذكر 

در نتيجه، . نمايندگان شده است 
يكچند از نمايندگان بر اين شده اند 
كه طرحي  سه فوريتي تهيه و تقديم 

  .مجلس كنند 
ت مصوبه مجلس را نيمه اجرا  حكوم◄

ن آكرده است زيرا از اجراي كامل 
زاد آاز جمله فروش . مي ترسيده است 

بر سر قيمت  . بنزين به قيمت باال
برخي مي . اختالف نظر وجود دارد 

 تومان و 200گويند حد اكثر ليتري 
بحث دو .  تومان 650بعضي مي گويند 

طرف بر سر واكنشي است كه اعالن 
طرفدارن بنزين . ورد آار مي قيمت بب
 تومان مي گويند بيشتر از 200ليتري 

اين قيمت معين كردن، دامنه عصيان 
را گسترده تر مي كند و مهار امور از 

  . دست بدر مي رود 
راميها همچنان آ دانستني است كه نا ●

 ميليون 6: ادامه يافته اند و فسادها نيز 
كارت سهميه گم شده است و در پمپ 

 بنزين را قاچاق مي فروشند ،نها بنزي
برخي تاكسي ها، به جاي كار كردن .

بنزين خود را به قيمت گران مي 
  ...فروشند و

 در حقيقت،  سهميه بندي  بدون ◄
زاد اعالن شود،  آاين كه قيمت بنزين 

صاحبان خودروهائي را كه تاكسي 
نيستند اما مسافر مي گيرند و موتور 

 به روز سياه مي را ... سوارها  پيام بر و
  . نشاند 

     با توجه به اين امر كه محور اقتصاد 
ايران ، توليد نيست و مصرف است و 

ورده هاي نفتي در مصرف نقش آفر
عمده دارند و حكومت نيز قادر به 

ورده ها و خدمات  به ميزاني آعرضه فر
كه تقاضا را بدون افزايش قيمت جذب 

ورده آكند، گراني بنزين و ديگر فر
هاي نفتي، موجب تشديد تورم و 
سخت تر شدن زندگي قشرهاي ميانه 

ظرف يك سال .  به پائين مي شود 
  30 تا 20اخير،  قيمتهاي مايحتاج مردم 

 درصد  افزايش 50و قيمت مسكن 
قرار بود احمدي نژاد نان .  يافته اند 

به سفره هاي مردم ببرد و هر روز، با 
ا از ايجاد بحراني ، تكه اي از نان ر

  . سفره مردم مي برد 
 رژيمي كه مدعي است تسليم ◄

شوراي امنيت نمي شود و به قطعنامه 
هايش اعتناء نمي كند، بطور مرتب ، 
بنيه اقتصادي كشور را به تحليل مي 

اقدام اخير او و عصياني كه ببار . برد 
ورد،  جز نشان دادن شدت ضعفش به آ

امريكا و ديگر اعضاي شوراي امنيت 
پيش از اين ، امريكائيها گفته  . ندارد

 درصد بنزين مصرفي 40بودند ايران 
حكومت . خود را وارد مي كند 

احمدي نژاد با كاري كه كرد، به 
اگر : امريكا و شوراي امنيت گفت 

فروش بنزين به ايران ممنوع را ممنوع 
كنيد، ايران با بحران بسيار سختي 

  .روبرو خواهد شد 
ومت خود بسود       طرفه اين كه حك

امريكا و غرب عمل مي كند و مدعي 
مي شود اعتراض به سهميه بندي بنزين 

 ميليون دالري است كه 75نتيجه خرج 
پيشبرد دموكراسي در ايران « امريكا به 

  و! اختصاص داده است » 
 طرفه تر اين كه بنا بر اطالع موثقي ◄

، دستور داده شده است مرزبانان مانع 
  !نشوند از قاچاق بنزين 

كهنگي پمپهاي +     قاچاق بنزين 
اتالف بنزين = كهنگي خوروها + بنزين 

سان مي آبا توجه به اين واقعيت كه .  
شود جلو قاچاق بنزين و نو كردن 
پمپ ها و خودروها را گرفت  و نياز 

 كه گفته مي شود –به واردات بنزين را 
 ميليارد دالر 10ينده به آدر سالهاي 

  از بين برد و اگر نه، -د بالغ خواهد ش
به حداقل تقليل داد و با ايجاد 
پااليشگاه  كشور را از واردات بنزين بي 
نياز كرد،  پس دستور بر جلوگيري 
نكردن از قاچاق و وارد كردن بنزين و 

ن مي بايد سود هنگفتي آتلف شدن 
عايد مافياها بكند وگرنه  پرداختن به 

غني اين كارها صدها بار واجب تر از 
سازي اورانيوم و گرفتار كردن كشور 

  .به بحراني چنين سخت است 
  

معلمان و مشاوران احمدي * 
  :نژاد چه كساني هستند ؟ 

  
  مشاوران اقتصادي رييس جمهور 

  
 در مقام قدرشناسي از كوششهاي ◄

مسئوالن اقتصاد در دوران مرجع 
، 1359 و 1358انقالب ايران ، سالهاي 

 . مال خر است  اقتصاد  : گفتخميني 
قاي بني صدر آ: دير تر، باز او گفت 

مي خواهد ايران را سوئيس و فرانسه 
نكه مردم براي اسالم آكند حال 

  !  انقالب كردند 
    هرچند سخن او ناشي از نگراني 
شديدش از بي محل شدن ماليان تشنه 
قدرت بود،  اما بيانگر بي اطالعي كامل 

ام نزديك به در اي. او از اقتصاد نيز بود 
انقالب، احمد خميني در نامه به محمد 
منتظري، از روحانيت ، از جمله پدر 

: خود، قطع اميد كرده و نوشته بود 
( » خيارات « پدر من خيال مي كند با 

اختيار هايي كه دو طرف معامله بر فسخ 
مي توان اقتصاد يك ) معامله دارند 

  !كشور را در اين دنيا اداره كرد 
ميل حكومت رجائي  از جمله      تح

جهل كامل خميني را از اقتصاد  مسلم 
پيرو « در اين جهل، رجائي  .  كرد 

او زير بار ماندن رضا . بود » خط امام 
. صدر در مقام وزارت بازرگاني نرفت 

تقصير رضا صدر، اينست كه : مي گفت 
در دوران محاصره اقتصادي نگذاشته 

ل است به مردم فشار وارد شود حا
نكه امام فرموده بودند مردم بايد آ

  !  رياضت بكشند 
كار را در زمان جنگ به     خميني 

جايي رساند كه محسن رضايي و 
ناچار شدند مسئولين اقتصادي كشور 

ديگر حتي : بگويندبه او نزد او بروند و 
پول براي خريد بند پوتين سربازان 

  .نداريم 
 تازه خميني فهميد كشور داري     
 ن استفاده از متخصصان ، از جمله بدو

اما .  ممكن نيست متخصصان اقتصادي 
ديگر دير شده و نفس اقتصاد ايران باال 

  . مده بود آ
كه خيلي  - اد ژزماني كه احمدي ن ◄
   ، مدآتر از خميني بود بر سر كار گاه آ

  7 در صفحه
  
  

 هكارنام
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   ابتدا براي فريب مردم حرفهايي را كه
شان نيا مع اما   او گفته بودند بهديگران

 وقتي .  تكرار مي كرد ه بود، ديفهمرا ن
 معلوم به رياست جمهوري رسيد تازه 

حرفهايي كه به  او ياد داده  از شد 
نها را طوطي آ هيچ نفهميده و  ، بودند

 بدين خاطر  . وار تكرار كرده است 
 تصميم گرفت با كمك از بود كه او 
ياري  مصباح يزدي و نوشته هاي

 ،  » روحانيون اقتصاد دان«  از  طلبيدن
  .مسائل اقتصادي كشور را حل كند 

     مي دانيم كه او خطاب به روحانيان 
گفت از تحصيل كرده هاي اروپا و 
امريكا كاري ساخته نيست شما راه حل 

   .! بدهيد 
احمدي نژاد هنوز درخواست    

 سخنگوي حكومت او،  اجابت نشده، 
ا ساخت و  دروغ شاخ داري ر ،الهام

 :خطاب به خبرنگاران باز گفت 
كشورهاي ديگر قرار است از شيوه 
اقتصادي ايران براي اداره كشورشان 

  هنوز رييس جمهورش  ! استفاده كنند
ن را الگو براي آنسخه را نگرفته، او 
  !كشورهاي ديگر كرد 

نقدر در اقتصاد آاد ژاحمدي ن      
كشور خرابكاري كرد كه روز به روز 

همه در . ند مخالفين او افزوده شدبر 
چه دم از آاين انديشه بودند كه اين 

كس يا كساني در اين خرابكاريها 
  مشاوران اقتصادي رهنمود مي گيرد ؟ 
  او چه كساني هستند ؟

 از طرح بعضيمعلوم شد     تا اين كه 
 داده است و اوها را مصباح يزدي به 

داوودي كه معاون اقتصادي موسسه 
 به و  امام خميني در قم بود پزوهشي

معاونت اولي رييس جمهور رسيده 
برخي از اين طرح ها تهيه  نيز در است 

 اساتيد يكچند از  . دخيل بوده است 
دانشگاه بهشتي كه همكار ويار داوودي 

   . نيز همكاري داشته اند بوده اند
اد دست به ژ احمدي ن، به تازگي    

ري با اين افشاگ. يك افشاگري زد 
معلوم شد مشاوران اصلي او كساني 

او در يك صحبت . ديگري هستند 
  :گفته است 

ما يك قصاب در محلمان داريم كه     
اين فرد تمام اوضاع مادي مردم را به 
درستي در دست دارد و به من هم مي 

  . گويد 
تا اينجا معلوم شد كه يكي از     

اد ژمشاوران برجسته اقتصادي احمدي ن
اطالعات مالي را در دست كه كليه 

اد مي ژدارد قصاب محله احمدي ن
 اطالعات اقتصادي را به او . باشد 

 منتقل مي كند و احمدي احمدي نژاد
اد بر اساس اين اطالعات تصميمات ژن

نهم براي تمام آمي گيرد  اقتصادي 
هم   راوي مشاوران ديگرش. كشور

  :معرفي مي كند
 و حتي خواربار فروش و ميوه فروش   

  .همه همين گونه اند 
خواروبار فروش و ميوه     بدين ترتيب 
او دو مشاور ديگر او فروش محله 

 بود اوهمين ميوه فروش محله . هستند 
ن دروغ بزرگ را به  آ ،كه در سال قبل

 ريختن اد گفت و مايه ژاحمدي ن
گوجه  وقتي قيمت : شدبروي او آ

 رسيد و تا  1500 فرنگي به قيمت 
اد ژ احمدي ن،ان نيز باال رفت توم2000

با تلفن از ميوه فروش محله استعالم 
. گفت  هم قيمت را پايين او و . كرد

براي اينكه روي احمدي نژاد 
 ،خران را كم كند گرانفروشان و گران

گوجه فرنگي در محله ما  :گفت 
قيمتي است قيمتش خيلي پايين تر از 

  بعد مطبوعات. ست  شده اشايعكه 
حوالي محله ن خود را به خبرنگارا

 و قيمت فرستادند اد ژقبلي  احمدي ن
بر . را پرسيدنديك كيلو گوجه فرنگي 

 مشاور مانند خود نها معلوم شد اين آ
  .اد خالي بسته است ژاحمدي ن

بروي قصاب آاد با ژاما چرا احمدي ن    
 كه و ميوه فروش و خواروبار فروش 

بازي مي كند و شغلي شريف دارند 
اري خود و باند مصباح يزدي و گندك

 مالي  را به گردن –مافياهاي نظامي 
نها مي اندازد ؟ حقيقت اينست كه آ
نها ، آمراني كه مشاوران برابر اوامر آ

طرح هاي اقتصادي را تهيه و براي 
اجرا در اختيار احمدي نژاد مي 

 مالي –گذارند،  مافياهاي نظامي 
ز نظريه اقتصادي كه مافياها ا. هستند 

ن پيروي مي كنند به حد اكثر آ
رساندن رانت ها و به حد اكثر رساندن 

   . سود رانت خواري
  

 دانشجوي دانشگاه امير 8از * 
كبير كه در پي جعل و پخش 

 دانشجو 7نشريه دستگير شدند،  
زير شكنجه اعتراف كرده اند كه 
نشريه هاي جعلي دست ساخت 

نها ساخته آ،  راكميته بحران ساز
صد دانشجويان سهميه در. اند

   :اي افزايش مي يابد
  
 تير 9 برابر اطالع موثقي كه در ◄

 دانشجوي 8واصل شده است، از 
دانشگاه امير كبير كه در پي جعل و 
انتشار نشريه ها ، دستگير شده اند، پس 
از تحمل روزها و روزها  شكنجه 

نها اعتراف كرده اند آ تن از 7سخت، 
  !!داده اند نها انتشار آنشريه ها را 

بر اساس اطالعات رسيده درصد  ◄
دانشجوياني كه از خانواده شهيد و يا 

 40بسيج به دانشگاهها راه مي يابند از 
درصد تعيين شده بسيار بيشتر شده 

مدن زاهدي بر سر كار و آاست و با 
بسته شدن اطالعات در انتخاب 

هيمه اين گروه كه س  دانشجويان
وهاي همانان به قول خودشان نير

 دانشگاهها مي باشد به  كنندهكنترل
  . درصد رسيده است 60حدود 

از خيانتهاي ديگري كه زاهدي در     
حق دانشگاه و دانش مي كند يكي اين 
است كه در انتخاب دانشجويان مقطع 
دكتري از اعالم اسامي پذيرفته 
شدگان به صورت علني خودداري مي 
كند و اسامي پذيرفته شدگان از طريق 

در  . نها اعالم مي شودآك كد به ي
نها آاسامي افرادي كه مد نظر نتيجه، 
 عموما در امتحان شركت و است 
 از سوي برخي از مراكز و و نكرده 

افراد معرفي شده اند مخفي مي ماند و 
كسي متوجه نمي شود اين افراد در 
 امتحان شركت نكرده اند و بدون

  . نمره قبول شده اند گرفتن
هايي انتخاب دانشجويان روش ن    

مقطع دكتري در مصاحبه اي انجام مي 
گيرد كه از سوي مسئولين دانشگاه 
تعيين مي شود در اين روش 
دانشجويان مورد نظر خود را  انتخاب 

  .مي كنند 
شنيده شده است كه دانشجويان     

مقطع فوق ليسانس وضعيت بدتري 
ند و بيشتر قبول شدگان اين مقطع ردا

ن و افراد وابسته به سپاه از بسيجيا
 . هستند پاسداران و هانواده شهدا 

حتي اگر در امتحان شركت نكرده 
  .باشند 

نظام تالش دارد با اين گونه انتخاب     
دانشجو جو دانشگاهها را در اختيار 
كامل خود بگيرد و نيروهاي خود را 

  .در سطح دانشگاهها پراكنده سازد 

  
سرمايه هاي عظيمي كه در * 

اختيار صدا و سيما است و صرف 
خبر سازي و تاريخ سازي و 

  :مي شود... شخصيت سازي و
  
بسياري از سرمايه هاي كشور در  ◄

 اين سازمان . استاختيار صدا و سيما 
كليه دارايي هاي خود را صرف جعل 

 قلب ن بدترآخبر و خبرسازي و از 
و جعل تاريخ و براي بي شخصيتها خبر 

  : مي كند شخصيت محعول ساختن
 در شبكه يك اين سازمان چند روز ●

 :مدند و گفتند آ هم دپيش عده اي گر
 محمود عباس سازمان حماس وقتي كه 

، دست به كودتا عليه حماس زد 
نوار غزه را به تصرف خود حماس هم 

  »ارشناسانك«  چند نفر از . وردآدر 
ن برنامه شركت كرده آهم كه در 

ر حال  حماس د :بودند همه گفتند
 به محمود عباس ، كشور داري بود كه 

 دستور داد دولت حماس ، ناگاه
 گروه حماس هم براي . سرنگون شود 

مقابله با اين حركت رييس حكومت 
 تمام نوارغزه را به تصرف ،فلسطين

  .ورد آخود در 
 و  را ساختن دروغي به اين واضحي    

به مردمي كه همواره يك نهم آگفتن 
 اخباراز واره است و گوششان به ماه

گاه مي شوند، گوياي گستاخي آدنيا 
. اين دستگاه در دروغ سازي است 

نوار غزه از سوي حماس تصرف شد و 
ن، محمود عباس دستور آبه دنبال 

بركنار نخست وزير را امضاء و نخست 
وقتي .  وزير جديد را منصوب كرد 

شكار را آتلويزيون ايران واقعيت 
ول فتح را كه ايران وارونه مي كند ،  ق

در تصرف غزه بدست حماس، نقش 
 تعيين كننده اي را بازي كرده است

در حال حاضر ، از .  تصديق مي كند 
جمله پيشنهادها اينست كه نوار غزه 
تحت اداره مصر و كرانه غربي رود 
.  اردن تحت اداره اردن قرار بگيرند 

مدن محبوبيت ايران و احمدي آپائين 
 عمومي فلسطينيان دليلي نژاد در افكار

جز اين ندارد كه فلسطيني ها متوجه 
نها آشده اند رژيم ايران با حيات ملي 

  .بازي كرده است و مي كند
 بنا بر سنجش افكاري كه خود بعمل ●
 درصد از مردم به 23 ورده اند، تنها آ

  .اخبار صدا و سيما اعتماد دارند 
  

هجوم صفار هرندي به * 
سالمي خبرگزاري جمهوري ا

ايران به قصد يكدست كردن 
  :ن و برباد دادن اعتبارش آ
  
جنگ در خبرگزاري رسمي  ◄

جمهوري اسالمي ايران شدت گرفته 
شدت درگيري به حدي است . است 

 به كه گروهي جهت بررسي اوضاع 
اين خبرگزاري رفته اند  و در حال 

  .بررسي وضعيت هستند 
از زماني كه روزنامه ايران درگير    
توهين به  (  كاريكاتوراجرايم

  شد و ) هموطنان شريف ترك زبان  
را برانگيخت  هاذري زبانآاعتراض هاي 

 بهترين  » وزير ارشاد«  ، فار هرندي، ص
  افراد كاردان را براي حذف فرصت 

 با . ورد آبه دست را اين خبرگزاري 
 ،تغيير سردبيران و مسئولين خبرگزاري

ين  را در اي تصفيه اي شديد
  چون اما  . خبرگزاري انجام داد

عهده كار بر نمي مسولين جديد از 
 خبرگزاري را به سوي سقوط يند، آ

 اين خبرگزاري از چنان كه. برده اند 
جمله خبرگزاري هايي است كه ديگر 

نيز اعتبار سابق را ندارد و روز به روز 
 به گونه اي كه  .  مي شودبي اعتبار تر

. ن اعتماد ندارد آديگر كسي به اخبار 
 .  است  افتاده صدا و سيما به روز 

كه وابسته به اين نيز ايران روزنامه 
هوادار و است ، ديگر خبرگزاري 

  .ننده ندارد اخو
 شد كه برخي از سردبيران    نتيجه اين

 دست به با همن خبرگزاري يبا سابقه ا
ار خود را باستعفا بزنند و باقيمانده اعت

 و . ببرند  خبرگزاري نآاز برداشته و 
 موجب ايجاد درگيري هايي امراين 

 اين سازمان شده و اعضايدر ميان 
موقعيت صفار هرندي به شدت در اين 
خبرگزاري ضعيف شده است و 

ن صفار آكاركنان اين خبرگزاري به 
را  خبرگزاري گزاري مي گويند و نام

safar.irاشته اند ذ گ.  
  

 :! وسعت و عمق فساد را ببين * 
در مجلس مافيا، نامزد رياست 
كميسيوني اين وعده ها را به 

  :اعضاي كميسيون داده است 
  
يان انتخابات رياست ردر ج ◄

 يكي از ، كميسيون هاي مختلف مجلس
 براي ي، كميسيوننامزدهاي رياست 

 را راغب به اعضاي كميسيوناينكه 
  اطالعيه اي را ،راي دادن به خود كند

   : نها توزيع كردآميان 
براي رضاي خدا بررسي كنيد و    

  تصميم بگيريد و راي بدهيد 
وعده سفر به همراه وزير مربوطه به  ●

  حوزه انتخابيه 
هماهنگي جهت پوشش تلويزيوني و  ●

  راديويي 
 هماهنگي الزم جهت سفر اعضاي ●

  كميسيون به استان مربوط به نمايندگان 
حل مشكالت اعضاي كميسيون  ●

ت ازاعضاي هماهنگي و حماي
  كميسيون در انتخابات 

هماهنگي  و حمايت از اعضايي كه  ●
به مجلس راه پيدا نمي كنند و دادن 

  پست مناسب در حوزه انتخابيه 
هماهنگي جهت ساير امور رفاهي  ●

  نها آاعضاي كميسيون و خانواده  
 نامزد رياست اين وعده هاي يك     

بوده ن آ عضو كميسيون به نمايندگان
   .است 

حال براي رضاي خدا بخوانيد تا    
« نوع بدانيد در اين مجلس چه 

حضور دارند و  چرا فساد » نمايندگاني 
  .اين سان كشور را فرا گرفته است

  
ب آب و فاضل آمدير * 

  :خوزستان استاندارخوزستان شد
  
اد باز هم دست به ژ احمدي ن  ◄

تركيب استانداران زد و يكي ديگر از 
 به اين مقام راهمانندهاي خود 

 سيد  جعفر حجازي كه  : منصوب كرد
ب خوزستان بود آب و فاضل آمدير 

از هر نظر استادار اين استان زرخيز و 
   . شد حساس و مهم 

واواكي  از اين كار وي پور محمدي    
كشور او » وزير « جنايت پيشه كه 

 :است  و گفته شفته آبر  بسيار است، 

دار شدن ب چه ربطي به استانفاضل آ
  .دارد 

  
  :؟ !شبكه هاديون در سپاه * 

   
كرد و بدان ، الريجاني گافي بزرگ    

كه در سپاه روشن شد  افرادي 
 هستند و  هاديون  پاسداران در كسوت

 چه كاري مشغول دارند، بهشبكه 
  : هستند 

با  در جلسه اي كه  ،علي الريجاني     
 ،  هاديون سپاه برگزار شده بودشركت
سخنان ي هسته اي ژد انردر مور

 برخي از :ه است  و گفتهاساسي زد
نجا آايران به نيويورك مي روند و در 

امريكاييان را وادار مي كنند عليه ايران 
  .قطعنامه صادر نمايند

امريكاييان بر اساس اطالعات اشتباه 
اين افراد فكر مي كنند در ايران 

فكر مي كنند با . وحدت وجود ندارد 
انند ايران را از خواسته فشار مي تو

   . منصرف كنندهاي خود 
سپاه و سخنان » هاديون «     اجتماع 

علي الريجاني ، هم وجود شبكه 
هاديون را بر مالء كرد و هم  روشن 
كرد كه در سپاه گروه بنديهاي 
مختلفي وجود دارد و هم بر مردم 

شكار كرد خائناني كه به امريكا مي آ
كاران روند و به خدمت محافظه 

، از سپاه هستند ...يند وآجديد در مي 
و  علت اين كه تا از كشور خارج مي 
شوند به پا بوس قدرتي مي روند كه 
امريكا است، اينست كه سپاه از باور و 
انديشه راهنما و ارزشهاي معنوي خالي 

  .و از قدرت پرستي پر شده است 
  

علت بركناري محمد رضا * 
 نقدي از سرپرستي مبارزه با

  :قاچاق 
     
 معروف به ( محمد رضا نقدي  ◄

رييس حفاظت زماني ) شمس رهبري
 شكنجه گر و اطالعات نيروي انتظامي 

  فقرهشهرداران تهران بود و در چند
و پرونده اي هم دخالت داشت قتل 

 در زمان احمدي . در دادگاه دارد 
. رسيد اد به معاونت رييس جمهوري ژن

  .اد درگير شدژبا احمدي ناما سرانجام، 
 در ياو كه معاون رييس جمهور    

ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز بوده 
 قاچاق بنياد در ماجراي كشف  ،است
 موجب لو رفتن نزديكان ي،بهزيست

بروي ياران او را آ و شد  اد ژاحمدي ن
 از اد ژ به همين دليل  احمدي ن. برد 

او عصباني شد و او را ناگزير كرد 
  .هد استعفاء د

خود در حدود      طرفه اين كه نقدي 
 سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف 16

او كسي نيست كه  . شركت داشته است
از راه مبارزه با فساد ، قاچاق نزديكان 

. احمدي نژاد را بر مالء كرده باشد 
عمل او گوياي شدت برخورد ميان 

   . مافياهاي رقيب است 
  

بحران سازان در رژيم كيانند * 
 چرا مي خواهند مانع از پايان و

  :؟ گرفتن بحران اتمي شوند
  
 شكار آسالها است كه براي   ◄   

جنايتكاراني كه خود را هويت كردن 
در ميان ديگران مخفي كرده اند همه 

 در  كه ترورهادر پي . در تالش هستند 
 انجام شدند و رژيم خود داخل كشور 

 » زنجيره اي  قتل هاي« نها را آ
برخي از سران هويتهاي  ، خواند

  . جنايتكار نظام مشخص شدند 
   بر اساس -    ولي به محض اينكه 

  8 در صفحه

 كارنامه
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    راه به - اعترافات سعيد امامي
 دوست و يار ، نها باز شدآتاريكخانه 

ديرين خود سعيد امامي را با بدترين 
 پرده از كار رده هاي شكل كشتند تا 

  . د  تا خامنه اي، بر نيفت،باالتر 
سالهاست كه مردم با برخي از چهره     

هاي جنايتكار در مقامات قضايي و 
شنا هستند و هر آامنيتي و مطبوعاتي 

 بخاطرروز نام يكي از اين افراد 
  . يد آ بميان مي ،دخالت در جنايتي 

سالهاست كه هر زمان كه نامي از     
 – پورمحمدي – حسينيان –فالحيان 

 –ر حجازي  مي–هاشمي گلپايگاني 
 احمد – محمد يزدي –مصباح يزدي 

 علي – مبشري – خزعلي –جنتي 
 حسين – اراكي – رهبر پور –رازيني 

  حسن - صفار هرندي –شريعتمداري 
 ريشهري –بادي آ دري نجف –شايانفر 

 محسن – سليماني –اد ژ احمدي ن–
 علي – هاشمي رفسنجاني –رضايي 

 محمد – مرتضي رضايي –خامنه اي 
برده ...  رضا سيف اللهي و– نقدي رضا

جنايتها و بحرانها مي شود مردم به ياد 
نها نقش داشته آمي افتند كه اينها در 

   .اند و دارند
 خرداد سالها از كودتاي خونين    

 مي گذرد و اين جنايتكاران هر  1360
روز در پستي  و مقامي در حال 

ان زم هر . خونريزي و جنايت هستند 
ي پيدا مي شود،  اين امشرآدر كشور 

گروه، به اشاره دستگاه رهبري و اغلب 
بدون اشاره دست بكار جنايت و 

   . بحران سازي مي شوند 
 برخي هستند كه ، در ميان اين گروه   

 كه روي  هر جنايتيشان درهمواره نام
سازمان  به عنوان مي دهد، بميان 

  . يد آدهنده بميان مي 
ري هاشمي در اواخر رياست جمهو     

اين گروه از در مخالفت  با ،رفسنجامي
از راه بحران سازي در  . مدند آاو در 

داخل و خارج از كشور، برايش مشكل 
  :تراشيدند 

گروه هاشمي براي نزديكي با برخي  ●
 كارهائي رااز كشورهاي  اروپايي 

هر نوبت، با ايجاد . انجام مي داد 
  : حادثه اي ، مانع از كار شدند 

ر بسياري از ترورها و بمب گذاري د    
خود رفسنجاني شوب ها هاشمي آها و 

نقش فرماندهي عمليات و رهبري را بر 
 و ديگران با توجه به  عهده داشت

هماهنگي اي كه بين نظرات هاشمي و 
 تبعيت مي ، از اونها وجود داشتآ

 ترورهاي خارج از كشور در  . كردند
نقش هاشمي رفسنجاني و علي خامنه 

كامال نها آسازمان ترور تحت امر و  يا
  . هماهنگ بوده اند

    اما در اواخر دوره هاشمي 
ي كه نامشان برده افرادرفسنجاني، 

شدند، دست به ترورهائي زدند كه 
زيان هاشمي رفسنجاني و گروه او را 

   .ن مي ديدند آدر 
سازماني ساختند و بدان اين گروه      

نام دادند  »  ارزشهاي انقالب اسالمي«
 در . ند  جمع شدنآو خود در 

در تالش براي ،  76انتخابات سال 
انتخاب ريشهري به عنوان رييس 

و . جمهور شكست سختي خوردند
  به سايه رفتند و در سايه شروع بارديگر 

به يارگيري و ترور و جنايت مشغول 
   .شدند 

حكومت مدن آ سر كار       با بر
د كردن به وارنها ضربه آ كار ، خاتمي

به قول خاتمي ، هر . اين حكومت شد 
 روز ، يك بحران براي حكومت او 9

  :ساختند 
نها آ جنايتهاي سياسي كه خود به ●

 ، نام نهادند  » قتل هاي زنجيره اي
يكي از مهمترين بحرانها براي حكومت 

 نه تنها  .خاتمي و براي ايران بود
بخاطر محروم كردن ايران از بهترين 

ش بلكه بجهت  معروف كردن فرزندان
  . ايرانيان به  استعداد كشي 

 يورش به خوابگاههاي دانشجوئي در ●
تهران و تبريز و كشتن و زخمي كردن 

 18وردن فاجعه آو ويران سازي و ببار 
    .1378تير 
 زمينه سازي براي ورود خامنه اي به ●

 فله اي عمل بر ضد مطبوعات و توقيف 
  .  ها روزنامه ها و هفته نامه

 حادثه سازي و وادار كردن ●
نمايندگان اصالح طلب به واكنش و 

نها و كشاندن كار آپرونده سازي براي 
  نمايندگان مجلس به توقيف 

 حمله به اتوبوس امريكائيان در ●
تهران و يك رشته حادثه سازيها بقصد 
جلوگيري از عادي شدن رابطه با 
امريكا، بخصوص بعد از پوزش رسمي 

   .1332 مرداد 28از كودتاي امريكا 
ي تهران  در شهرهابمب گذاري ها ●

  ...و مشهد و بندر عباس و خوزستان و 
  ...و

 را تا هااين كار     گروه بحران ساز 
حكومت مدن آزمان بر سر كار 

ن، آپس از . اد ادامه دادندژاحمدي ن
در اين حكومت صاحب مقام شدند و 
به دو حكومت در حكومت احمدي 

   .وردند آوجود نژاد ب
هسته  ضر افرادي كه در حال حا    

   :اصلي را تشكيل مي دهند، عبارتند از 
 – پور محمدي –محسني اژه اي 

 حسين صفار –حسين شريعتمداري 
 دري – رضايي – حسينيان –هرندي 

  .  ريشهري –بادي آنجف 
به تازگي اختالفاتي ميان گروههاي  ●

قبضه را  كه دولت واليت فقيه مافيايي 
 برخي . مده اند آكرده اند ، بوجود 

تغيير .  شده اند رامش آ ايجاد جانبدار
بحران سازان خوش نمي مذاق نها به آ
نها آدر كار  به همين دليل . يد آ

  :اختالل ايجاد مي كنند 
 ، بر اساس اسناد و مدارك ،هر چند    

 بحران ء باند علي الريجاني هم جز
  گرفتار اينكسازان بوده است اما 

است شده گروه بحران ساز ديگري 
  . را دارد شكه قصد نابودي

غاز در كار آگروه پور محمدي از     
 ) شكنجه و اعدام و ترور ( انواع جنايتها 

اين گروه در كار .  است بوده 
الريجاني و گروه ها كارشكني مي كند 

در كنار گروههاي ديگر بحران ساز . 
با جلوگيري قرار گرفته است تا بتواند 

رامش كشور را به سوي آاز زمينه ايجاد 
يك جنگ ناخواسته از سوي مردم 

  .ببرد
   از اين رو، همزمان به سفر الريجاني 
به اروپا براي گفتگو با سوالنا، 

ما  حدود :  پورمحمدي گفته است 
 كيلو اورانيوم غني شده در 100

سخن او همزمان با . خوزستان داريم 
ني با سوالنا حاكي از گفتگوهاي الريجا

قصد داشته است  نست كه اين گروهآ
گفتگو ها را بي محل و بي موضوع 

  .بگرداند 
  

حزب در حكومت واليت * 
  :مطلقه فقيه 

  
 به تازگي همه حزب شناسان    ◄

 مطلقه فقيه، نظرهايواليت طرفدار 
  :تازه در مورد حزب مي دهند 

احمد سالك كه »  حجت االسالم  «●
ست سپاه قدس را بر عهده زماني ريا

داشت و هم اكنون رياست هيات 
  :گفته استگزينش كشوري است 

 برتري وحزب براي سياسي كاري 
زيباترين تجلي . طلبي و شهوت است 

حزب در نماز جماعت و حضور مردم 
   . در صحنه است 

 از بدو انقالب در اكثر جنايات   او كه 
است  شركت داشته و بحران سازي ها 

 رژيم  با توجه به نياز ،ه تازگيو ب
مده آپشت صحنه به صحنه  از مافياها ، 

جمع مردمي مي داند  حزب را ، است
در كه مطيع ولي فقيه باشند و 

راهپيمايي هاي خياباني و نمازهاي 
   .  شركت كنندجمعه و جماعت 

 افراد گروه بحران ساز يكي ديگر از  ●
 سردار صفار هرندي از راه جنايت، 

اد ژاحمدي نپاسدار در حكومت ر وزي
  :در باره حزب گفته است 

نجايي كه احزاب در كشور ما آاز     
تجربه موفقي نداشته اند بهتر است دو 
نهاد روحانيت و بسيج جايگزين احزاب 

  !شوند 
سردار عليرضا افشار گفته  پيش از او، ●

»  جي –ان «  بسيج بزرگترين  :بود 
ضا افشار البته از علير. كشور است 

 باره كه در  نيستانتظاري به جز اين
خر او، هم پاسدار آ. چنين بگويد بسيج 

كه كساني است  از جمله است و هم 
 و در تصرف سفارت امريكا 

گروگانگيري و مبتلي كردن كشور به 
  . ن شركت داشته است آمدهاي آپي 

قطار مسافربري  بد نيست بدانيم كه او 
 و اوي اينكه  برا تهران را ، –گرگان 

  صبحانه اش ، بر سر پل، انواده خ
  بر روي پل ورسك لذيذي بخورند، 

   .متوقف كرد
دكتر رامين كه از عوامل اصلي يا  ●

اصلي ترين عامل برپايي همايش بي 
لوكاست  و از انتيجه و مخرب ه
اد و از سران گروه ژمشاوران احمدي ن

انصار حزب اهللا و از معاونان گروه 
به تازگي است،  خدمت رايحه خوش

 احزاب بياناتي به شرح زير بارهدر 
  :ايراد كرده است 

حزب ها بايد در مساجد تشكيل      
دمها خدايي آ زيرا در مساجد  . شوند

مي شوند ولي در دفاتر حزب ها همه 
)  نقل به مضمون (طالب دنيا مي شوند 

 بياييم بر اساس فرهنگ ديني گروه . 
 به و مردم را . بندي داشته باشيم 

من و مجاهد و منافق و ؤگروههاي م
يا مذهبي و غير مذهبي و ، مذبذب 

همان حرف .  نيمه مذهبي تقسيم كنيم 
را نشخوار مي كند كه با تحميل 

امة حزب « حكومت رجائي بر زبان 
  . جاري شد » اهللا 

 در وري است كه اوآ    در خور ياد
، انتخابات شوراهاي شهر از شهر تهران

خدمت بود  گروه رايحه خوش مزد نا
   . وردآ هزار راي 35 و 
 و محمد جواد الريجاني مصاحبه اي ●

ورده و پيشنهاد كرده آباال بلند بعمل 
اصول گرايان در يك حزب : است 

  .  تمام عيار متحد شوند 
     او تنها نيست، مهدوي كني نيز كه 

شتي كردن آقهر كرده بود، خود در 
« ي متحد كردن پيشقدم شده و برا

. وارد عمل شده است » اصول گرايان
» اصول گرايان « مي خواهد او را پدر 

« بنگر كار روزگار را كه اين . بخوانند 
اصول « به عنوان پدر » روحاني 

قانع شده است و به او نمي » گرايان 
  !دهند 

تبليغات وسيع رژيم 
مافياها بر ضد بني 

صدر ،گوياي وقوع 
  رفژتحولي 

  :يران استدر ا
  

دروغ در همان حال كه * 
سازيها در باره بني صدر و 
ناسزاگوئيها  به او شدت بي سابقه 

 محتواي دروغها ،اي پيدا كرده 
در : و اتهام ها وارونه  گشته اند 

،   60خرداد 30روزهاي بعد از  
بني صدر بلحاظ طرفداري از 

زادي ليبرال و طرفدار آ
حقوق بشر « دموكراسي غرب و 

: بود اما حاال  مي گويند » بي غر
...  زادي و تفكيك قوا وآمخالف 

  :!بوده است 
    
ن كه بر سران رژيم مافيا آ پس از ◄ 

ها مسلم شد كه محبوبيت بني صدر 
همچنان رو به افزايش است و انديشه 

زادي و استقالل و رشد بر آراهنماي 
ميزان عدالت در انتشار روز افزون 

معلومش شد  نكه آاست ، و پس از 
سران رژيم منفور مردم هستند ،  

 را  فرصتي 60سالگرد كودتاي خرداد 
شمردند  براي انتشار جعليات و ناسزا ها 

وارونه جعليات و . به بني صدر 
دروغهاي روزها و سالهاي اول بعد از 

  .كودتا
    اين وارونه شدن محتواي جعلها و 
دروغ ها گوياي تشديد بيزاري از 

 –تاريا و مافياهاي نظامي استبداد مال
« مالي و اقليت شدن طرفداران 

» النصر بالرعب « و » حركت قسري 
در ايران .  حتي در خود رژيم است 

زادي و استقالل و مردم آامروز، 
ساالري است كه بيشترين هواداران را 

را ... پس خميني و بهشتي و . دارند 
 مستبد   رازاديخواه و بني صدرآبايد 
   !كردتبليغ 

     واقعيت دوم و مهمي كه دروغ 
شكار مي كنند اينست كه در آسازيها 

. دوران كودتا،  بنا بر استبداد بود  
هادي غفاري از ديكتاتوري مالتاريا دم 
مي زد و مشكيني از سلسله روحانيت و 
جملگي براين بودند كه مردم مي بايد 

نها پيروي كنند آاز طرز فكر استبدادي 
يهاي اخير يك تحول دروغ ساز. 

اين بار،  : اساسي را گزارش مي كنند 
حتي  امثال هادي غفاري نيز  از طرز 

ول مردم پيروي مي كنند و در فكر مقب
 كه مي سازند،  خود را دروغ هايي

زاديخواه و مردم ساالر  جلوه مي آ
نكه تصور آاين تحول بيش از . دهند 

زيرا نويد مي دهد . شود ، مهم است 
دارد از تاريكي استبداد قرون ايران 

   .يدآبيرون مي 
  از فراوان دروغها و ناسزاها ، چهار 

  :وريم آنمونه را مي 
  

بني صدر با هلي كوپتر و * 
محافظان مسلح وارد دانشگاه مي 

  ! :شد و موجب وحشت مي شد 
  
  شخصي به اسمدر دانشگاه تهران  ◄
ي در يك برنامه به دانشجويان ائتقو

 در زمان اول انقالب با : گفته است 
بني صدر در دانشگاه بحث مي كرده 

بني صدر با گارد و هليكوپتر مي . است
  ! مد و موجب وحشت مي شدآ
 دروغ گو فكر مي كند دروغ را ●

هرچه بزرگ تر بسازد ، بدون و چرا 
زاد در باره آاما  بحث .  باور مي شود 

اقتصاد ، در ايام اول  بعد از پيروزي 
ن ايام بني صدر آ.  جام شد انقالب ان

در مقام دولتي نبود ، هلي كوپتر و 
از . محافظان مسلسل بدست نيز نداشت 

،  او 60ن زمان تا  كودتاي خرداد آ
مد و آهيچگاه  با هلي كوپتر به دانشگاه 

، در رياست يك نوبت. شد نكرد 
 بر هلي كوپتر سوار شد و جمهوري، 

 شدت.  بود 1359 بهمن سال 22ن در آ
ازدحام مردم سوار شدن بر خودرو 
سواري و بيرون رفتن از انبوه جمعيت 

هنوز هلي . را غير ممكن كرده بود 
كوپتر نيز به زحمت توانست از زمين 
بلند شود و وقتي بلند شد، يك تن  بر 

ناگزير دورتر بر زمين . ويزان ماندآن آ
  .ن شخص صدمه نبيند آنشست تا 

اد، اين زاد پيرامون اقتصآ در بحث ●
شخص تمامي استداللهاي بني صدر را 

  . پذيرفت 
اين روزها :      نوع دروغ جديد است 

، خميني عارف و مخالف خشونت ، 
بهشتي مخالف خشونت و محكوم 

زاديخواه آكردن اشخاص به اعدام و 
پس بني صدر بايد جانبدار . شده اند 

  !! بگردد » النصر بالرعب « خشونت و 
 هم خواسته است ،ساز        اين دروغ 

بگويد اگر نظر بني صدر را تصديق 
كرده بود، به اين خاطر بوده كه 
وحشت كرده بود   و هم از تبليغات 

يا او مي آ!  رسمي پيروي كرده باشد 
داند با اين سخن،  خود را بي 

  . شخصيت مي گرداند ؟
  

بني صدر بت : معلوم مي شود * 
  : ! !وخميني بت شكن بوده است

  
 اصالح  «مصطفي كواكبيان از   ◄

 در زمان كودتا :  گفته است  »طلبان
براي حمايت از امام خميني در مقابل 

 با عده اي از مردم با چند ،بني صدر
اتوبوس از گرمسار و شاهرود به تهران 

 و در برابر امام خميني اين مديم آ
  :ساختيم و خوانديم شعار را 

  خميني بت شكن 
  بت جديد را بشكن 

     اين شخص كه  بت و بت شكن را 
وارونه مي ديده و هنوز نيز وارونه مي 

خوش رقصي خود كه بيند،  در مقام  
به مناسبت روز درگذشت خميني مي 
خواست حرفي براي گفتن داشته باشد 
اين خاطره را تعريف كرد اما نمي 
دانست كه اين خود اعتراقي است بر 

امه چماق كشي او و اينكه بر اساس برن
كودتا نيروهاي چماقدار از سراسر 
كشور براي انجام كامل كودتا به تهران 

  .ورده شده اند آ
       قول  امروز اين شخص  گوياي 

كودتاي : دو واقعيت ديگر نيز هست 
  را شخص خميني رهبري 60خرداد 

« و بخش عمده اي از . كرده است 
  امروز ، كودتاچيان » اصالح طلبان 

  9 در صفحه
  
  

 كارنامه



                                                                                                                                                                                       

 

 
9 
 

 
 

2007   ژوئيه   22  تا 9 ا ز   1386   تير 31  تا18  از 675رهشما 

  

 

ديروزند و خواهان تغيير ماهيت 
... زادي وآ. استبدادي رژيم نيز نيستند 

» مناسب تر « ويز موقعيت  آرا دست 
. پيدا كردن در همين رژيم كرده اند 

 ساله 8از اين رو بود كه در دوران 
، واليت » اصالح طلبان « حكومت 

مطلقه خامنه اي بيش از پيش تحقق 
  .پيدا كرد 

  
ماقدار نيز هادي غفاري سرچ* 

نگران سلطان مستبد شدن بني 
  :صدر بوده است 

  
ن آ هادي غفاري از چماقداران ◄

روز ، دروغهاي شاخداري ساخته و 
فتاب آگفته و دو حقايقي را كه چون 

بني صدر ارتباطي با ( روشن هستند 
را ) هيچ بيگانه نداشت و دزد نبود 

چاشني كرده است تا  هم دروغهاي 
 جلوه دهد و فاحش خود را راست

ن روز آاينطور وانمود كند كه 
چماقدار و تير خالص زن نبوده بلكه 
شخصيتي در ميان شخصيتها بوده است 

دروغهائي كه ساخته و گفته فراوان . 
نها ، جا آهستند و پرداختن يك به يك 

دو . مي خواهد و نشريه بسيار كم دارد 
  :وريم آدروغ او را مي 

صدر  آن زمان از آقاي بني«  ●
شما ! صدر جناب آقاي بني « :پرسيدم

ابوالحسن  كه امروز به عنوان دكتر سيد 
صدر كانديدا هستيد چه تضميني  بني

وجود دارد كه پس از مدتي به سلطان 
ابوالحسن خان اول تبديل نشويد و 
جمهوري تبديل به پادشاهي بسيار 

به پشت و او نيز دست » بدتري نشود
ر  و گفت در آن روز اگمن زد
چيزي به وجود بيايد بازهم  چنين
غفاري پيدا  هايي مثل آقاي هادي آدم
آهن  شوند، مردم را از قيطريه راه مي
آورند و بعد در آن موقع است كه  مي

خان فرار  بايد گفت سلطان ابوالحسن
  » .گونه هم شد كه اتفاقا همين! كرد

، سر ن روز آ    بنا بر اين جعل ، غفاري 
دسته خود به جزب چماقداري كه با 

نها را آهاي سياسي حمله مي برد و 
همانطور : تعطيل مي كرد و مي گفت 

كه دولت پرولتاريا وجود دارد  ، ما نيز 
مي خواهيم دولت مالتاريا تشكيل 

زادي  و نگران آ ، اينك شيفته دهيم
سلطان مستبد شدن  بني صدر بوده 

  ! است 
ن روز هادي غفاري كه دسته آيا      آ
قدار داشت و به شكار انسانها و چما

نها و خورد و برد آشركت در اعدام 
اموال مردم مشغول بود،   دم از 

زادي خواهي مي زد و بني صدر آ
ن روز را آرفتاري داشت كه چماقدار 

نگران مستبد شدن بني صدر مي كرد ؟ 
 !  

.    قول او از ابتدا تا انتها جعل است 
تشكيل تنها واقعيت موجود در قول او، 

اجتماعي از اعضاي جامعه روحانيت 
مبارز در مسجد سپهساالر براي اعالن 

، بعنوان حمايت خود از بني صدر 
جمعيتي .  ود نامزد رياست جمهوري ب

بهشتي و ( اعضاي مخالف . نيز نبود 
نيز ... ) هاشمي رفسنجاني و باهنر و

چنين گفتگوئي نيز .  حاضر نبودند 
ري انجام ميان بني صدر و هادي غفا

ن به آهادي غفاري بيشتر از .  نشد 
چماقداري و خشونت و مال بردن 
شهره بود كه بتواند به خود اجازه اين 

  .گستاخي را بدهد 
آن روز به «: غفاري تصريح كرد ◄

صدر از ايران رفت به  خصوص كه بني
طور طبيعي اين امكان وجود داشت 

صدر براي هدايت  هاي بني كه تماس
 همراه با منافقين بخشي از اين ترورها

به اين دليل . نيروهاي ما را از بين ببرد

صدر را دستگير كردند  همسر آقاي بني
و البته بسيار محترمانه و قانوني ايشان را 

البته شهيد بهشتي هم . بازداشت كردند
با اين امر مخالفت كردند و ايشان هم 

   » .آزاد شدند
،  خرداد30 همسر بني صدر را روز – 1

در خيابان مصدق ، هادي غفاري، 
هفت تير بدست در حالي توقيف كرد 
كه سر دسته  چماقداران موتور سوار 

خانم عذرا بني صدر در خودرو . بود 
خودرو را برادر او به . برادر خود بود 

كسي همسر . سوي خانه  خود مي راند 
بني صدر را شناسائي كرد و هادي 

او را غفاري با تهديد به هفت تير،  
ناگزير از پياده شدن از خود رو كرد و 
تحويل مأموران سركوب داد به زندان 

  .ببرند
 7    و مهاجرت بني صدر از ايران،  در 

گستاخي .  مرداد انجام گرفته است 
بسيار در دروغ سازي مي خواهد كه 

  .تاريخ ها را  اين سان جا به جا كند 
  خود او، در زمان دستگيري عذرا - 2

صدر،  مدعي شده بود او تظاهرات بني 
را رهبري مي كرده است و از باجه 
هاي   مختلف تلفن با شهرها تماس مي 
گرفته است و تحريك به تظاهرات مي 

ن روز نيز آبديهي است . كرده است
  .دروغ مي گفت 

« ن روز آ موسوي اردبيلي كه – 3
منصوب خميني بود، » دادستان كل 

بخاطر مدعي شد همسر بني صدر را 
ن گرفته بودند كه بني صدر ناگزير آ

  .شود خود را تسليم كند 
دروغ » روحاني «     ادعاي اين  دو 

ساز و دروغگو ، كار دو عقل زورمدار 
است كه نمي دانند بر زور پرستي خود 

زيرا  برفرض كه بني . اعتراف مي كنند 
نها آصدر مقصر مي بود، كدام شرع به 

ا توقيف روي اجازه مي داد همسر 
نكه  بني صدر را تحت آكنند براي 

   ؟ فشار قرار دهند
  

» حتي اعدام غير اسالمي «* 
بهشتي را عصباني مي كرده است 
و اعدام كننده خلخالي و او 

  ! : منصوب بني صدر بوده است 
  
( ايشان :  سرحدي زاده گفته است ◄

رئيس ديوان عالي كشور بودند ) بهشتي 
كه در  و طبيعي بود كه حوادثي

داد به  دستگاه قضائي و جامعه رخ مي
روزي بنده را به . شد ايشان منتقل مي

خودشان احضار كردند و من  دفتر
ديدم كه اين شهيد بزرگوار كه 

 شد از متانت هيچگاه ديده نمي
با همه محبتي . خودشان خارج شوند

كه به من داشتند با عصبانيت و صداي 
ند را كه در دست داشت اي لرزان نامه

به طرف من پرتاب كردند و گفتند اين 
تعجب كردم  نامه را بخوان من واقعاً

تواند ايشان را آنقدر  كه چه اتفاقي مي
 عصباني كند

ماجراي نامه به اين : وي افزود   
هاي  ترتيب بود كه يكي از نگهبان

قانوني براي شهيد بهشتي نامه  پزشكي
نوشته بود كه در يك شب كه من در 

دادگاهي كه  بان بودم ازاينجا نگه
مسئوليت آن با مرحوم آقاي خلخالي 
 بود چهار نفر اعدامي را براي ما

فرستادند كه آنجا بماند تا صبح ببرند و 
اين چهار جنازه را در . دفن كنند
هاي شب از  گذاشتيم نيمه سردخانه

ها سر و صدايي  محل نگهداري جنازه
ها هنوز  اعدامي آمد ديدم يكي از اين

جان است و من به سرعت با آقاي  هنيم

 خلخالي تماس گرفتم و موضوع را
اطالع دادم و آنها هم شبانه دو سه نفر 

جان را با تير  را فرستادند، فرد نيمه
رفتند ما هم كه در ترس و  زدند و

  واهمه از آن مأمورين بوديم هيچ
من بهت  .العملي نشان نداديم عكس

يدم زده به آن نامه نگاه كردم و فهم
حتي يك اعدام غيراسالمي چگونه كه 

  را خشمگين ساخته است ايشان
بعد از : زاده در ادامه گفت سرحدي   

ايشان كاسته شد  مدتي كه از عصبانيت
تر  توانند آرام و من ديدم كه مي

 صحبت كنند به من گفتند فالني من
بايد به اين اوضاع خاتمه دهم من 

ها را جمع  گونه دادگاه بساط اين
به سهم خود  خواهم كرد و تو هم

مسئولي و هرگز نبايد اجازه رخداد 
 البته اختيارات. چنين اتفاقاتي را بدهي

من در آن زمان طوري نبود كه بتوانم 
نفوذي در دستگاه آقاي خلخالي داشته 

بسيار جالبي كه بايد در  باشم نكته
تاريخ كشورمان بماند اين است كه 

شده بود  حكمي هم كه به ايشان داده
صدر داده شده بود و به  از ناحيه بني

هر حال شهيد بهشتي به كرات نسبت به 
اين دادگاه و نحوه عملكرد آن  وضع

اين بار كه  و كردند اظهار ناراحتي مي
افتاده بود با ناراحتي و  چنين اتفاقي

عصبانيت گفتند من بساط اين دادگاه 
است كه  كافي. را برخواهم چيد
ل نيت و دليل خداوند شاهد اص

حساسيت من باشد و ديگران هر فكري 
  .بكنند خواهند مي

 بهشتي برخالف قانون اساسي از – 1
سوي خميني به رياست شوراي عالي 
قضائي و رياست ديوان كشور منصوب 

اگر ادعاي سرحدي زاده . شده بود 
در باره بهشتي  راست بود، او نمي بايد 

بخصوص . اين انتصاب را مي پذيرفت 
كه دبير كل يك حزب بود و شغلي 

  .سياسي او با مقام قضائي تضاد داشت 
  الجوردي قصاب اوين را بهشتي - 2

روزي در مجلس، . نصب كرده بود 
 نفر را 550اگر من : خلخالي گفت 

اعدام كردم ، شما گله گله اعدام مي 
گله گله اعدام كردن كار قصاب . كنيد

  .اوين ، منصوب بهشتي بود 
ل زورپرست نمي داند كه گفته   عق- 3

اش  خود او و بهشتي را  محكوم مي 
بهشتي از اعدام غير اسالمي تنها : كند 

يا بعنوان رئيس آ.  خشمگين شده است 
شورايعالي قضائي اقدام به تعقيب 

نكه بنا بر آبا .  جنايتكار كرده است؟ نه 
ن، كشتن يك تن كشتن تمامي آنص قر

 ، در علن، يا  بهشتيآانسانها است ، 
حتي در يك مورد، از جمله موردي 
كه سرحدي زاده نقل مي كند، موضع 

  ! گرفته است ؟ هرگز 
 توقيف فله اي روزنامه ها بدستور – 4

بنا بر عبور از بحران  هاشمي ( بهشتي 
بدون اطالع الجوردي و ) رفسنجاني 

بني . با امضاي الجوردي انجام گرفت 
به  همانطور كه بطور مرتب –صدر 

 به توقيف –اعدامها اعتراض مي كرد 
خميني . روزنامه ها نيز اعتراض كرد 

بر ضد بني صدر وارد عمل شد و 
.  خر كودتا انجام گرفت آمرحله 

احمد خميني در جمع محارم خود از 
خط سوم سخن گفت و بهشتي را 
خائني شمرد كه مي خواهد جاي 

. خميني را بگيرد و بايد اعدام شود 
 جمهوري اسالمي همين انفجار حزب

  ؟اعدام نبود 
 دروغ شاخدار اين دروغ ساز – 5

خلخالي با حكم بني صدر : اينست 
منصوب شده و دست به جنايت مي 

  بنا بر قانون -اما الف .  زده است 

اساسي ، رئيس جمهوري نمي توانست 
  شورايعالي -ب . قاضي نصب كند 

قضائي قاضيها را عزل و نصب مي كرد 
بهشتي كسي نبود كه اگر مخالف  –ج . 

در .  قضاوت خلخالي بود، عمل نكند 
حقيقت،  سرحدي زاده واقعيت را 

قرار بود خلخالي :  وارونه مي كند 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر كند و به 

با مشاهده . گرد قضاوت نچرخد 
نخستين عمل قضائي او، بني صدر 
اعتراض سخت كرد و او را بركنار كرد 

 شدنش را از سوي خود منصوب. 
خلخالي مدعي شد از . تكذيب كرد 

شب . منصوب  است » امام « سوي 
هنگام ، احمد خميني و موسوي 
اردبيلي، دادستان كل ديوان كشور 
منصوب خميني ،  نزد بني صدر رفتند 
و تا يك بعد از نيمه شب اصرار  

خالي كار ورزيدند بني صدر بگذارد خل
بني صدر نپذيرفت . خود را ادامه دهد 

جنايت كاري نيست كه بايد : و گفت 
.  ادامه پيدا كند  كارش گذاشت

خلخالي خود نيز در خاطرات خويش، 
دروغ سرحدي زاده را تكذيب كرده 

   .است
 319خلخالي در خاطرات خود صفحه 

بني صدر با تمام وقاحت :نوشته است 
ايران از زمان شكنجه در : فرياد ميزد

او قانون  اساسي را . شاه بدتر است
قبول نداشت و واليت فقيه را رد 

ولي امام همه اين نهادها را . ميكرد
و .قبول كرده و مورد تاييد قرار ميداد 

بني صدر .  ادامه ميدهد350در صفحه 
دست بردار نبود و در هر فرصتي اينجا 

او از . و آنجا پشت سر ما حرف ميزد
تدا ميگفت كه خلخالي قاتل همان اب

اما امام امت خميني كبير !است نه قاطع
بيان داشت كه كارهاي خلخالي در 
رابطه با تخريب مقبره پهلوي خيلي 

همين بيانات .خوب و به جا بوده است
امام باعث شد دهان همه بسته 

وديگر كسي در اين باره پشت سر .شد
ما حرف نزند وگرنه به اين آساني 

بني صدر . ما بر نميداشتنددست از سر 
گفته بود خلخالي تنها مامور بازداشت 
قاچاقچيان است و حق ندارد آنها را 

من استعفاي خود را دادم .محاكمه كند
و در راديو پخش شد ومردم جلوي 
دفتر بني صدر اجتماع كردند اين 
حركت باعث شد حاج احمد آقا با بني 
صدر مالقات كند و سرانجام تصميم 

شد بني صدر استعفاي اينجانب گرفته 
  .را قبول نكند

توضيح داده شد كه  ,دروغ ميگويد (
: در جواب گفتنپذيرفت و صدر  بني

جنايت كاري نيست كه بايد گذاشت 
  .)كارش ادامه پيدا كند 

ادامه  خاطراتش 351در صفحه وي
ما هم با قدرت تمام مشغول كار :ميدهد

شديم و به محاكمه قاچاقچيان درجه 
رداختيم و دمار از روزگار آنها در يك پ

امام  حكومت و قضاوت . آورديم 
شرعيه را به اينجانب محول فرمود تا 
طبق ضوابط شرعي مجرمين طاغوتي 
را محاكمه و به جزاي اعمالشان 

و چنين حكمي براي آقايان .برسان
احمد جنتي و انواري و رباني شيرازي 

   !هم صادر شد
  

، 60يا در كودتاي خرداد آ* 
دستجات چماقدار را نيز خميني 

  :خود رهبري مي كرده است ؟
  
 هاشمي رفسنجاني در عبور از ◄

بني صدر  » عزل « : بحران گفته است 

بدستور خميني بود و  او بود كه تأكيد 
كرد كار بني صدر را هرچه زودتر تمام 

  .كنيد 
سيد سراج الدين مير دامادي       ◄

ر قول فخرالدين حجازي را اينطو
  :ورده است آ
شايد كمتر كسي به اندازه من و ميثم : 

در آن ايام با استاد حجازي مأنوس و 
ما كتابخانه شخصي ايشان . نزديك بود

را برايش مرتب كرديم و مثل فرزندان 
شبها از خاطراتش . ايشان شده بوديم

براي ما تعريف مي كرد و از بي 
يكبار . مهريهاي روزگار گاليه مي نمود

ما : دين حجازي به ما گفت فخر ال
آخرش نفهميديم اين آقاي بني صدر 
ايراد كارش چه بود؟ آدم مسلمان و 
وطن پرستي بود اما اين احمد آقاي 
خميني مرتب از من مي خواست 
سخنراني كنم و بني صدر را بكوبم و 
من به دليل عالقه زيادي كه به امام و 
فرزند ايشان داشتم چنين مي كردم اما 

ت نفهميدم چرا بايد عليه بني هيچ وق
: وي افزود . صدر سخنراني مي كردم

بني صدر ايرادش اين بود كه زير بار 
  !اين آخوندها نمي رفت

    راستي اينست كه ايراد بني صدر 
اين بود كه وطن خود را دوست 

خوندهائي كه ريگان آداشت و زير بار 
و بوش زد و بند محرمانه كرده بودند و 

ار استبداد  وابسته بودند در پي استقر
تحريك شدن فخرالدين .  نمي رفت 

حجازي توسط احمد خميني بمعناي 
نست كه غير از مجلس ، تبليغات ضد آ

بني صدر نيز از خانه خميني رهبري 
 مالتاريا ، پاسداران ، مجلس :مي شد 

مالتاريا، دستگاه تبليغاتي و حتي 
گروههاي چماقدار تحت رهبري 

ان او براي كودتا بر خميني و دستيار
  .ضد منتخب مردم ايران بكار افتادند 

  : و هادي غفاري گرفته است ◄
پيمايي زير پل حافظ عليه  در راه«    

. صدر من هم حضور داشتم آقاي بني
غلط «زد  جمعيت زيادي فرياد مي

و پاسدار من كه » صدر كرده بني
شعار ) ره(سيم داشت گفته امام  بي

اند و  سيم شنيده يمردم را از طريق ب
اند به مردم بگوييد با  به شما گفته

. جمهور مودب صحبت كنيد رييس
ي تنفيذ حكم هم  در جلسه) ره(امام

صدر به كار  گفتند كه اگر بني
تواند در  آيد مي جمهوري نمي رياست

تاريخ ايران . موارد ديگر استفاده شود
به خود ) ره(كم افرادي مانند امام 

  » .ديده است
 دسته - 1   بنا بر قول غفاري،   

. چماقدار او بي سيم داشته است 
ن روزها بي آگروههاي چماقدار در 

سيم داشتند و به ستاد كودتا متصل 
 غفاري مي گويد اين ستاد،  - 2. بودند 

محل اقامت خميني بوده است  و 
شخص خميني عمليات چماقداران را 

اگر نه ،  . نيز رهبري مي كرده است 
يم در اتاق خميني چه مي كرده بي س

 – 3است كه او شعارها را بشوند؟ 
خميني مي دانسته است دسته چماقدار 
به سركردگي هادي غفاري در اين 

اگر او رهبري چماقداران . محل است 
را خود بر عهده نداشت، از كجا مي 
دانست غفاري در كجاي شهر مأمور 
انجام وظيفه چماقداري است تا به او 

بدهد از مردم بخواهد  با رئيس دستور 
جمهور مؤدب صحبت كنند ؟  اين امر 
كه در دفتر خميني مركز بي سيمي 
وجود مي داشته و احمد خميني و 
اعضاي دفتر خميني گروههاي 
چماقدار را هدايت مي كرده اند، 

ممكن است نزد خميني . محتمل است 
نيز رفته و به او گفته باشند چماقداران 

  ائي بر ضد منتخب مردم چه نوع شعاره
  10 در صفحه
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  ايران مي دهند و او نگران شده باشد 
كه عمليات چماقداران و  شعارهاشان 

اما  راست به .  خشم مردم را بر انگيزد 
نظر نمي رسد كه بي سيم  مركزي در 
اتاق خميني بوده و او خود چماقدارها 

گرچه  . را رهبري مي كرده است 
 در حضور كواكبيان نيز مي گويد

خميني شعار مي داده اند يعني او نيز 
تأييد مي كند چماقداران با شخص 
خميني سر و كار داشته اند، اما  رهبري 
مستقيم چماقداران در نقاط مختلف 
شهر تهران توسط خميني ، راست بنظر 

  .نمي رسد 
      عقل قدرتمدار كذابي چون 
غفاري نمي تواند بفهمد كه او با سخن 

يني را سر دسته چماقداران خود، خم
مگر اين كه خواسته باشد . مي كند 

بفهماند  چماقداران نيز به دستور 
  .خميني  وارد عمل شده اند

 كه خوانديد ييگزارشها: انقالب اسالمي 
و از ايران دريافت شده اند، جاي كمي 
براي پرداختن به امور ديگر باقي گذاشته 

 به با اين حال مي كوشيم ، ولو.  است 
اختصار ،  اطالع هاي مهم را از نظر 

   : خوانندگان بگذرانيم
  

دو دولت منفور و 
بحرانهاي اتمي و 

  ... :عراق و
  

 Pew Center: انقالب اسالمي 
Research كشور 47  سنجش افكار در 
ن را در يك آورده و نتايج آجهان بعمل 

 27 صفحه اي ، به تاريخ 133گزارش 
در قسمت اول .  ژوئن ، انتشار داده است 

اين فصل،  موجز نتايج اين نظرسنجي را 
  .وريم آدر باره ايران و امريكا را مي 

     در قسمت دوم گويا ترين خبرها در 
باره دو بحران اتمي و عراق را از نظر 

   :خوانندگان مي گذرانيم
  

نظر جهانيان در باره 
ايران و امريكا و دولتها و 

 و پولي -» رهبرانشان « 
امريكا خرج مي كند كه 

و بسود رژيم تبليغ مي 
   :كند

  
  :چهره امريكا از ديد جهانيان* 
  
،  چهره 2007 تا  سال  2002از سال  ●

 كشور، 33 كشور از 26امريكا  نزد مردم 
نزد مردم برخي از . كريه تر شده است 

كشورها ، زشت تر شدن چهره امريكا  
براي مثال، در تركيه . شديد تر است  

تحد امريكا و عضو ناتو است، تنها كه م
 درصد مردم نسبت به امريكا نظر 9

 درصد 13در فلسطين .  مساعد دارند 
: استثناء لبنان است . نظر مساعد دارند 

  . درصد مردم نظر مساعد دارند 47
 انزجار از امريكا در كشورهائي كه ●

متحد ديرين امريكا بوده اند،  بيشتر 
  درصد به 30لمان، آدر : شده است 

 2نكه آامريكا نظر مساعد دارند حال 
 درصد نظر مساعد 42سال پيش، 

 درصد به 39در فرانسه ، . داشتند 
نكه در آامريكا نظر مساعد دارند حال 

 درصد نظر مساعد 62، 2002در تابستان 
  . داشتند 

 در انگلستان و كانادا ، در صد كساني ●
اما  . كه نظر مساعد دارند مي چربد 

نها كه نظر بد دارند به درصد آصد  در
كساني كه نظر خوب دارند، نزديك 

با وجود اين، محبوبيت .  مي شو د
 24بوش در انگلستان به نصف، يعني 
 28درصد  و در كانادا نيز به نصف يعني 

  . درصد كاهش يافته است
 در افريقا، نظرها نسبت به امريكا ●

نظرهاي مساعد مردم . مساعد تر هستند 
 درصد 90 تا 79ورهاي افريقا، از كش

 درصد 88در ساحل حاج، :  است 
  . مردم به امريكا نظر مساعد دارند 

لبرايت، وزير خارجه پيشين آ     خانم 
امريكا، بهنگام معرفي نتايج اين نظر 

فقدان اعتماد به :  سنجي ، گفته است 
ور آقدرتهاي بين المللي مسلط، نگراني 

  . است 
  

 منفور  برفزونسران رژيم ا* 
كردن خود، ايران را نيز در نظر 

  :جهانيان منفور كرده اند 
  
   :نظر نا مساعد به ايران ●
  

 و 60 و ونزوئال 71 و امريكا 67كانادا 
 و اسپانيا 57و انگلستان   ... 58مكزيك 

 77 و ايتاليا 72 و  سوئد 84 و فرانسه 72
  .  درصد 85لمان آو 

و  ) 38د نظر مساع ( 42    اوكرائين 
و لهستان   ) 37نظر مساعد  ( 40روسيه 

  درصد ...  و ) 17نظر مساعد  ( 68
و مصر  ) 55نظر مساعد  ( 39    فلسطين 

نظر  ( 64و لبنان  ) 48نظر مساعد  ( 50
 28نظر مساعد  ( 56و تركيه  ) 36مساعد 

  .درصد  ) 5نظر مساعد  ( 93و اسرائيل 
و )  77نظر مساعد  ( 11      بنگالدش 

و  ) 68نظر مساعد  ( 10پاكستان 
و هند  )  64نظر مساعد  ( 20اندونزي 

نظر  ( 55 و چين 31نظر مساعد  ( 52
 14نظر مساعد  ( 70و ژاپن  ) 26مساعد 

  .درصد ) 
و  ) 50نظر مساعد   ( 42    مالي 

و  ) 16نظر مساعد  ( 66افريقاي جنوبي 
و  ) 46نظر مساعد  ( 53ساحل عاج 

 43و سنگال  ) 33نظر مساعد  ( 59حبشه 
  .درصد  ) 42نظر مساعد ( 
، در بيشتر 2006در مقايسه با سال    

كشورها درصد نظر نامساعد به ايران 
 درصد در 25از : افزايش يافته است  

نها آلمان بر شمار آ درصد در 2تركيه تا 
كه نسبت به ايران نظر نامساعد دارند 

   .افزوده شده است
  

به احمدي نژاد بي اعتمادي * 
  :روز افزون است 

  
  بي اعتمادي به احمدي نژاد در ●

  و در 72 و در اتازوني 67كانادا 
و در مكزيك  ) 16اعتماد   ( 71ونزوئال 

 ( 79و در برزيل  ) 10اعتماد  ( 62
 3اعتماد   ( 46رژانتين آو در  ) 5اعتماد 

  .در صد است ) 
 ( 4 در كشورهاي اروپائي ، اعتماد از ●
و بي ) انگلستان (  درصد 12تا ) سپانيا ا

 89 و  فرانسه 70اعتمادي ، در انگلستان 
 و در 72 و در سوئد 85لمان آو در 
  . درصد است 71 و در اسپانيا 74ايتاليا 
 در روسيه و اروپاي شرقي ، اعتماد ●
روسيه (  درصد 18تا ) بلغارستان  ( 1از 
اما بي اعتمادي، در روسيه ، . است ) 

 و 80 و اسلواكي 39و در اوكراين  44

 و در 73 و در لهستان 86در چك 
  . درصد است 59بلغارستان 

اسرائيل  ( 7 در خاورميانه ، اعتماد از ●
اما   .  است ) فلسطين (  درصد 47تا ) 

 و در لبنان 40بي اعتمادي، در فلسطين 
 و 56 و در تركيه 55 و  در كويت 69

رائيل  و در اس78 و اردن 72در مصر 
  .  درصد است 88
 64تا ) ژاپن  ( 6سيا، اعتماد از آ در ●

اما بي .  است ) بنگالدش ( درصد 
 و در 13اعتمادي ، در بنگالدش 

 و در 21 و در پاكستان 24ندونزي آ
و در هند )  درصد 22اعتماد  ( 45چين 

و در كره ) درصد 19اعتماد  ( 41
  .  درصد است 54  و ژاپن 59جنوبي 

افريقاي  ( 8اعتماد از  يقا،   در افر●
. است ) مالي (  درصد 42تا ) جنوبي 

 و در 42اما بي اعتمادي ، در نيجريه 
 و  در 66 و در حبشه 65ساحل عاج 

  . درصد است 44افريقاي جنوبي 
  
يا با مجهز شدن ايران به آ*

  :سالح اتمي موافقيد يا مخالف ؟
  
 موافقت با مسلح شدن ايران به سالح ●

 درصد 50ر سه كشور باالي اتمي د
 و 58 و پاكستان 58فلسطين : است 

 كشور نيز 6و در  .   درصد 52بنگالدش 
(  درصد موافق هستند 28 تا 35از 

اردن و لبنان و كويت و مالزي و 
  ) ندونزي  مراكش آ

   در بقيه كشورهاي جهان موافقان زير 
 درصد 8 تا 5 كشور 5در (  درصد 5

 كشور كه 6جز . موافق  هستند 
  .  درصد هستند 25 تا 12موافقان از 

    اما مخالفان با مجهز شدن ايران به 
 درصد 24( سالح اتمي جز در فلسطين 

و پاكستان و )  درصد 23( و موروكو  ) 
)  درصد 39 و 13به ترتيب ( بنگالدش 
در بقيه جهان ، )  درصد 45( و مالزي 

 درصد مخالف مسلح شده 93 تا 80
در .  سالح اتمي هستند ايران به 

 و 59ندونزي و هند و چين، به ترتيب آ
  . درصد مخالفند 69و  66
  

يا ايران تهديدي براي كشور آ* 
  :شما است ؟ 

   
    بنا بر اين سنجش افكار ، ايران مجهز 
به سالح اتمي براي تمامي دنيا تهديد 

  :است 
  تهديد ايران براي امريكا را، در ●

 درصد تا 86ار و  درصد بسي59امريكا 
اين .  حدودي جدي مي دانند 

  .  است 72 و 40درصدها ،  براي كانادا 
   و براي كشورهاي ديگر بدين قرار 

  :است 
 براي كشورهاي امريكاي التين ، ●

 و 55رژانتين آ و براي 84 و 75برزيل ، 
 و  براي 56 و 34 و براي ونزوئال 72

  . درصد است 71 و 41مكزيك 
هاي غرب اروپا، ايتاليا  براي كشور●

 و 39 و اسپانيا 79 و 40 و برانسه 87 و 60
 و براي 75 و 37لمان آ و براي 77

  . درصد است 72 و 41انگلستان 
 براي كشورهاي واقع در شرق اروپا، ●

 و 79 و 48 و لهستان 70 و 34روسيه 
 و 66 و 33 و چك 69 و 38اسلواكي 
  . درصد است65 و 29بلغارستان 

شورهاي خاورميانه ، اسرائيل  براي ك●
 و 42 و لبنان 71 و 54 و كويت 89 و 70
 و 49 و 17 و  مصر 59 و 37 و تركيه 63

 در 29 و 11 و قلسطين 48 و 29اردن 
  .صد است 

 30ژاپن، آ سيائي آ براي كشورهاي ●
 24 و كره جنوبي 70 و 36 و هند 75و 
 و 15 و چين 67 و 21ندونزي آ و 70و 

 و 9 و پاكستان 45 و 25 و بنگالدش 45
  . درصد است 21

برانگيخته شدن انزجار : انقالب اسالمي 
نسبت به ايران و بي اعتمادي به كسي 
كه از ديد مردم دنيا رئيس جمهوري 

ايران را خطر بر كشور خود ايران است و 
، با توجه به اين واقعيت كه  دانستن

« : حكومت احمدي نژاد خود مي گويد 
 ،  ايران را »گي هستيم ما در شرائط جن

در معرض همه گونه خطر ، از محاصره 
از اين . اقتصادي و جنگ قرار مي دهد 

رو ، بر ايرانيان است كه بيشترين توجه را 
به  موقعيت كشور خود در جهان و پي 

مدهاي انزوا  در جهان و انزجار از ايران آ
   .و تهديد باوركردن ايران بنمايند

  

رئيس ( فرهاد رهبر 
) : سازمان برنامه وبودجه

ما در شرائط جنگي 
ايران : هستيم و ليبرمن 

غاز كرده آجنگ را 
است و بحران اتمي 
تشديد مي شود و 
امريكا ايران را به 
استفاده از حزب اهللا در 

  :عراق متهم مي كند
  

ايران وارد جنگ با امريكا * 
شده است و يا در شرائط جنگي 

  :است ؟
  
ر ليبرمن ، مدعي   ژوئيه، سناتو3 در ◄

شد كه ديگر امريكا نبايد در حمله به 
ايران درنگ كند زيرا ايران وارد 

  !جنگ با امريكا شده است 
 تير فرهاد رهبر در بحث  12 در ◄

تلويزيوني با محمد ستاري فر، يكي از 
 استاد امضاء كننده هشدارنامه به 57

ايران در : احمدي نژاد،  گفته است 
ستاري فر نيز . شرائط جنگي است 

چرا ايران را در اين : پرسيده است 
  شرائط قرار داده ايد ؟ 

در اين شرائط ، بحران : انقالب اسالمي 
اتمي و بحران رابطه با امريكا بر سر عراق 

   :، تشديد مي شود
  

از گفتگوهاي سوالنا و * 
الريجاني تا گفتگوهاي بوش و 

برنامه اتمي ايران « پوتين بر سر 
 « :  
  ژوئن ، دور دوم گفتگوهاي 23  در◄

الريجاني با خاوير سوالنا، انجام گرفت 
سوالنا در ارزيابي اين گفتگوها ، .  

و . سازنده بودند :  گفته است 
قاي آاميدوارم سه هفته ديگر، باز با 

. علي الريجاني به گفتگو بنشينيم 
 طي سه هفته خواهم گفت احتماال 

 بود دور سوم گفتگوها در كار خواهد
  . يا خير 

 كشور 6     رويتر گزارش مي كند كه 
امريكا و روسيه و چين و انگلستان و 

لمان و فرانسه مشغول گفتگو براي آ
  .تهيه قطعنامه سوم هستند

،  ايندپندنت 2007 ژوئيه 2 در ◄
 در ،گزارش كرد بوش اميدوار است

ديدار پوتين از امريكا ،  او را  با وضع 
 تري  برضد مجازات اقتصادي سخت

  . ايران ، موافق بگرداند 
 ژوئيه ، بي بي سي گزارش 3 در ◄

براي : كرد كه بوش و پوتين گفتند
حل بحران برنامه اتمي ايران ، با 

بعد از .  يكديگر كار خواهند كرد 
او و پوتين : گفتگوهاشان، بوش گفت 

به اين نتيجه رسيدند كه نياز به دادن 
اما .  دارد پيام مشتركي به ايران وجود 

دو كشور بر سر استقرار  موشك و رادار 
امريكا در لهستان و چك به توافق 

  .نرسيدند 
 سخنگوي وزارت خارجه رژيم ◄

ايران مشغول :  مافياها گفته است 
ن، آ، بنا بر بررسي پيشنهادي است كه 

در دوران گفتگوها، در ازاي متوقف 
كردن غني سازي اورانيوم، مجازاتهاي 

نيت، نيز به حال تعليق شوراي ام
  .يد آدر

، يك ديپلمات به رويتر گفته     در وين
قدرتهاي جهان  اين پيشنهاد كه است 

به ايران پيشنهاد توقف  اقدامات از دو 
طرف ، داده شود،  را موضوع بحث 

  . كرده اند 
    محمد علي حسيني ، سخنگوي 

: وزارت خارجه ايران مي گويد 
قديمي است و پيشنهاد همان پيشنهاد 

با اين حال . ن نيست آچيز تازه اي در 
  .ن را بررسي مي كند آ، ايران 

ژانس بين المللي آ     ايران با رئيس 
انرژي اتمي توافق كرده است كه 

 ماه ، تمامي پرسشهائي كه 2ظرف 
نها پاسخ دهد ، آايران مي بايد به 

 13 تا 11قرار است از . مشخص شوند 
ان برود و ترتيب ژوئيه هيأتي به اير

تعيين پرسشها و دريافت پاسخها را با 
  .مسئوالن ايراني بدهد 

  
شرائط ايران براي گفتگو با * 

امريكا بر سر عراق و متهم شدن 
ايران توسط امريكا  به استفاده از 

  :افراد حزب اهللا لبنان در عراق 
  
سوشيتد پرس آ ژوئن، 27در   ◄

گزارش كرد  كه  متكي ، وزير خارجه 
ايران تقاضاي عراق : ايران  گفته است 

را براي گفتگوهاي جديد با امريكا  بر 
.  سر عراق، موضوع بررسي قرار دهد 

ن اينست كه امريكا نيز به آاما شرط 
  . اين دعوت جواب مثبت دهد 

     اظهار نظر ايران، يك روز بعد از 
ديدار جالل طالباني از ايران ،  بعمل 

  . مد آ
ورماك ، سخنگوي     سين مك ك

امريكا : وزارت خارجه امريكا نيز گفت
تقاضاي عراق را براي گفتگوي 
جديدي با ايران پيرامون عراق تحت 

اما اين گفتگو . مطالعه قرار داده است 
و . در موقع مناسب مي بايد انجام شود 

ايران به ايفاي نقش نامطلوب خود در 
  .عراق ادامه مي دهد 

تريبون گزارش  ژوئيه، هرالد 2 در ◄
مفصلي در باره چگونگي استفاده از 
افراد حزب اهللا لبنان در تعليم افراد 
عراق براي جنگ با امريكا در عراق، 

  :انتشار داده است 
  

  11 در صفحه
  

 كارنامه
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 علي موسي دكدوك كه يكي از ●
 20كادرهاي حزب اهللا لبنان است ، در 

.  مارس، در عراق ، دستگير شده است 
ر، سخنگوي ارتش سرتيپ كوين برگن

دكدوك : امريكا در عراق ، مي گويد 
براي سپاه قدس در عراق كار مي كرد 

او افراد عراقي را براي حمله به قواي . 
  . امريكا و عراق ، سازمان مي داد 

   دكدوك رابط سپاه قدس با گروه 
خزائلي ، سخنگوي سابق مقتدي صدر 

  .و جيش المهدي نيز بوده است
يه ، گروه خزائلي به يك     در ماه ژانو

  بناي دولتي در كربال حمله كردند  و 
ايرانيها  به اين گروه در تدارك اين 

ن حمله، آدر .  حمله ، كمك كردند 
خزائلي و برادر او و دكدوك دستگير 

  . شدند 
:  دكدوك در بازجوئي گفته است ●

ن بنا در كربال، بدون كمك آحمله به 
  .سپاه قدس انجام شدني نبود 

مدند  آمداركي كه از خزائلي بدست 
نشان مي دهند  كه سپاه قدس 

 در باره موضع ، جزء به جزء، اطالعات
امريكائيها ،  در ساختمان دولتي داشته 

  . و در اختيار گروه حمله قرارداده اند 
افراطي :  سرتيپ برگنر مي گويد ●

 60 تا 20هاي عراق ، در گروه هاي 
وند و در نفري به ايران برده مي ش

ارودگاههاي نزديك تهران تحت تعليم 
موزند آنها مي آ. قرار مي گيرند 

چگونه ماده منفجره ، از جمله از نوع 
بمبهائي كه در جاده ها كارگذاري مي 

  .شوند، بسازند 
   

     وقتي گروه تعليم ديده از ايران باز 
مي گردد،  واحدهائي را تشكيل مي 

ه مي خواند» گروه ويژه « دهند كه 
اين گروه ها به حمله هاي . شوند 

دم ربائي مشغول آنظامي ، بمبگذاري و 
  . مي شوند 

 سخنگوي ارتش امريكا در عراق مي ●
دستگاه اطالعاتي ما كشف : گويد 

كرده است كه رهبر عالي ايران از اين 
از او پرسيده شد . گاه است آفعاليتها 

ية اهللا خامنه اي ممكن است از آيا آ
ليتها مطلع نباشد ؟ و او پاسخ داد اين فعا

سخت است كه بپنداريم او بي اطالع : 
  .است 

يا القاعده » گروه عقاب « * 
  ساخت رژيم مافيا ها ؟

  
 برابر اطالع از منبعي عراقي،  سپاه ◄

قدس، افرادي را در منظريه تهران  زير 
. نظر احمد وحيدي ، تعليم مي دهد 

. ند اين افراد از اعضاي القاعده هست
ماده مي آتداركات الزم را سپاه قدس 

گروهي كه در اردوگاه منظريه .  كند 
» گروه عقاب « تعليم داده مي شوند، 

ماده آخوانده مي شوند و پس از 
شدن، به فعاليتهاي تروريستي خواهند 

  .پرداخت 
  

باال رفتن بهاي نفت بر اثر * 
متهم شدن ايران به هدايت 

يكا در عمليات مسلحانه بر ضد امر
عراق و استفاده از حزب اهللا در 

 و نخست عراق، افزايش يافت
حمله : وزير اسراليا اعتراف كرد

   :به عراق ازجمله بخاطرنفت بود
  
سوشيتدپرس گزارش آ  ژوئيه ، 3 در ◄

كرده است كه در پي متهم شدن ايران 
به استفاده از حزب اهللا لبنان در  عراق 

از برضد قواي امريكا و عراق ، پس 
 دالر 71ماهها، بهاي نفت  تا بشكه اي 

  .افزايش يافت 

 ژوئيه، خبرگزاري فرانسه 5 در ◄
گزارش كرد كه نخست وزير استراليا 

تأمين  دريافت نفت ، يكي : گفته است 
  .از عوامل جنگ با عراق بود 

اينك روشن است كه :  انقالب اسالمي 
حكومت مافياها مي داند كشور را در 

با وجود . رارداده استشرائط جنگي ق
اين، تيشه به ريشه اقتصاد ايران مي زند، 
در دانشگاهها بحران در پي بحران مي 

نچه آموزش و پرورش را از آسازد و افت 
بود،  بيشتر مي كند، در اين فصل، 
بخشي ديگر از تحقيق ژاله وفا را مي 

   :خوانيد
  
  

  ژاله وفا 
  

مشكالت كمي و 
كيفي آموزش و 

 در پرورش ايران 
  16  بخش ،21قرن 

  
  

رسي ت  نحوهء دسبررسي آماري
دختران و پسران به آموزش عمومي و 

  در ايران و دانشگاه متوسطه
 در شماره قبل درخواست خانم معلمي

 از مشهد را كه طي  دلسوز و درد آشنا 
نامه اي از  اينجانب خواسته بودند  در 
مورد علل محروميت دختران و زنان 

در ايران و  جوان از تحصيل 
كشورهاي در حال توسعه  تحقيق كنم 

ابت كردم جو حاصل آن را ارائه دهم ا
 پاره اي و به بررسي اين مشكل در 

كشورهاي در حال توسعه و نيز راه از
 همچون حلهاي سازمانهاي بين المللي

 در همكاري با برخي كشورها يونسكو
در اين . معضل پرداختمن براي رفع اي

ن بر شماري برخي شماره ابتدا ضم
آمار رسمي  در مورد ميزان تحصيل 

 به  در ايران،دانش آموژان دختر
  كه  در اين زمينهگزارشي نسبتا جامع

 مراجعه  منتشر شده استدر خود ايران
حوانندگان محترم توجه .مينماييم

دارند كه بدون بررسي آماري و دخيل 
دادن آن در بررسي ها ،هر تحقيقي از 

سنجش محروم ميماند يك عامل اصلي 
لذا گرچه خواندن .و ناقص خواهد بود

اعداد و ارقام ممكن است كمي مشكل  
و يا خسته كننده به نظر آيد، منتهي 
توجه به اين امر كه  در پرتو فايده آن، 
تحقيق جامع تر خواهد بود،امر را بر 

در . خواننده محترم سهل ميگرداند
 شماره قبل  چند آمار از شهرستانها در
 امورد تعد دختران محروم از تحصيل ر

  :بدين سان نقل كردم 
 2رئيس آموزش و پرورش ناحيه ◄ 

 اعالم كرده ١٣٨۵/٠۴/٠٢زنجان د ر
  :است كه 
 دانش آموز بازمانده از 400بيش از 

 روستاي استان زنجان 41تحصيل در 
وجود دارد كه اغلب دختران فارغ 
التحصيل مقطع ابتدايي هستند از اين 

 نفر تحت پوشش طرح 18د فقط تعدا
 وي .آموزش از راه دور قرار گرفته اند

نبود مدارس شبانه روزي و نيز  باال 

بودن ميزان پراكندگي روستاها در 
حومه  را  عامل مهمي در كاهش 
جمعيت دانش آموزان مقاطع ابتدايي 

طبق : و راهنمايي عنوان كرد و افزود
 زنجان ، 2 روستاي ناحيه 33آمار در 

دارس راهنمايي به شكل مختلط م
فعاليت مي كند و به همين دليل بيشتر 
خانواده ها از حضور فرزندان دختر در 

 .مدرسه ممانعت به عمل مي آورند
. 10,09روزنامه همبستگي در تاريخ ◄

در استان خوزستان پنح :  نوشت 1384
هزار بازمانده از تحصيل وجود دارد 
كه غالب آنها را دختران تشكيل 

  .يدهندم
مسئول مدارس عشايري استان ◄

در روزنامه 1384/ 8/10بوشهر در 
بعلت نبودن : خراسان  اعالم كرد 

مدارس راهنمايي و دبيرستان 
 درصد دختران عشاير 90روزي  شبانه

پس از گذراندن مقطع ابتدايي مجبور 
  شوند به ترك تحصيل مي

بنا به گزارش دفتر مطالعات و تحقيقا ◄
نسب مدير  حسنيت زنان  صغري م

دانشگاهي آموزش از راه  دوره پيش
در : اعالم كرد 12/1385 /17دور در

 هزار زن و 50سال تحصيلي جاري 
دختر جوان به دليل مشكالت مالي از 

  .ادامه تحصيل محروم شدند
اما در اين فاصله حبرگزاري فارس 
آماري كامل تر را به شرح زير اعالم 

  :كرده است
ار منتشره از  بر اساس آخرين آم◄

خبرگزاري ( سوى وزارت آموزش 
،  در سند )85 خرداد 28فارس در در 

، 1383ملى آموزش براى همه در سال 
در حدود يك ميليون و صد هزار نفر 

 ساله در 14 تا 6از كودكان و نوجوانان 
زمره كودكان خارج از مدرسه 

شوند و كه تحصيل  محسوب مي
شامل  افراد خارج از مدرسه  .كنند نمي

 تا 6كودكان و نوجوانان گروه سنى 
شوند كه يا اصال وارد   سال مي13

اند يا آن كه قبل از اتمام  مدرسه نشده
البته سن . اند  دوره، ترك تحصيل كرده

قانونى تحصيل در دوره آموزش پايه 
 13 سال تمام تا 6) ابتدايى و راهنمايى(

  . سال تمام است
 بر :همين خبرگزاري اعالم ميكند 

اساس نتايج سرشمارى عمومى نفوس و 
 _ 14 از كل جمعيت 1375مسكن سال 

 هزار 753 ساله كشور يك ميليون و 6
التعليم آموزش پايه،  نفر جمعيت واجب

جزء كودكان و نوجوانان خارج از 
از اين تعداد . شدند مدرسه محسوب مي

 هزار نفر بيسواد مطلق و 870حدود 
د كه به ان  هزار نفر كودكانى بوده883

نظام آموزشى وارد شده اما قبل از 
  .اند اتمام تحصيل، ترك تحصيل نموده

بر اساس اين گزارش، از كل جمعيت 
 درصد دختر و 2/62خارج از مدرسه 

   !. درصد روستايى هستند67
 اما براي اينكه در شماره آينده به 

 و –اقتصادي –بررسي علل احتماعي 
خصوصا فرهنگي اين محروميتها 

  ردازم بپ
ماره را به بررسي ش الزم است اين 

  كه در  و نسبتا جامعآماري گزارشي 
 97 و 96پژوهشنامه آموزشي شماره 

 ، نقل شده است1385خرداد و تير  ماه 
  ::اختصاص دهيم

گروه مطالعات زنان پژوهشكده تعليم و 
 مبادرت به 1384تربيت در اسفند ماه 

برگزاري نشستي علمي تخصصي در 
بررسي مقايسه اي ورود خصوص 

. دختران و پسران به دانشگاهها نمود 
 فريده هادر گزارشي كه توسط خانم

ماشيني و فائزه منشي از گروه پژوهشي 
مطالعات زنان در آموزش و پرورش در 

سعي شده اين نشست ارائه شده است 
  .به چند مساله پاسخ داده شود

 بررسي نحوهء دست رسي دختران - 1
  آموزش عمومي و متوسطه و پسران به 

 نسبت دانش آموزان دختر و - 1-1
پسر در بدو ورود به دوره آموزش 

   ؟  چگونه است در ايرانمتوسطه
 تا 1375در  سالهاي متوالي بين سال 

 ورود پسران به دوره متوسطه 1384
. نسبت به دختران بيشتر بوده است 

چنانچه از كل ثبت نام شدگان در پايه 
 – 1384 سال تحصيلي اول متوسطه در

 33/46 درصد پسر و 53 / 66 ، 1383
در واقع فاصله . درصد دختر بوده اند 

بين دختران و پسران در آخرين سال 
يعني .  درصد مي باشد 33/7بررسي 

فاصله جنسيتي بين دست رسي دختران 
 تا 1375و پسران از سال تحصيلي 

 سالنامه :منبع . ( ترميم نشده است 1384
فتر طرح و برنامه معاونت آماري د

نيروي انساني وزارت آموزش و 
 1384 تا 1375پرورش در طي سالهاي 

 (  
 در صد قبولي دختران و - 2 – 1

  ؟ پسران چگونه است 
مقايسه درصد قبولي دانش آموزان و 
نرخ ثبت نام دانش آموزان به تفكيك 
جنس مشخص مي سازد كه گرچه 
دختران كمتر از پسران از خدمات 

وزشي در دوره هاي مختلف آم
تحصيلي بهره مند هستند با اين حال از 
امكانات در دست رس دختران با 

اما . موفقيت بيشتري استفاده مي كنند 
با وجود باالتر بودن درصد قبولي 

 تا 1382دختران در تمامي سالهاي 
 ، درصد ثبت نام دختران تا پايان 1384

سال اول متوسطه كمتر از پسران است 
درصد قبولي دختران در سال اول . 

 83 – 82دبيرستان در سال تحصيلي 
 در صد 07/65 درصد و پسران 24/79

پسران و در صد ثبت نام در سال 
تحصيلي مذكور در سال اول دبيرستان 

 درصد و پسران 33/46در بين دختران 
لذا . )  درصد بوده است 66/53

مالحظه مي گردد كه  بين درصد 
زان در يك سال و قبولي دانش آمو

نرخ ثبت نام آنها در پايه باالتر سال بعد 
به معناي . رابطه مستقيمي وجود ندارد 

د باالتر بودن درصد قبولي وديگر با وج
دختران ، درصد ثبت نام پسران تا سال 

. اول متوسطه بيشتر از دختران است 
 درصد از دانش 40يعني حدود 

آموزان نظري را پسران تشكيل مي 
 و اين نسبت در رشته هاي فني و دهند

حرفه اي تقريبا دو برابر و در رشته  كار 
.  برابر دختران است 4/1دانش حدود 

به معناي ديگر تنها  حدود يك سوم  
ظرفيت رشته هاي مهارتي در اختيار 

حتي در سال . دختران قرار دارد 
 كه نسبت حضور 1383 – 1384

دختران در رشته هاي مهارتي نسبت 
سالهاي قبل افزايش يافته است به 

 47/38مالحظه مي گردد كه دختران 
 درصد از دانش 52/61درصد و پسران 

آموزان رشته هاي مهارتي را تشكيل 
از سوي ديگر تنوع رشته . مي دهند 

هاي مهارتي براي پسران در همه سالها 
بسيار بيشتر از اين تنوع براي دختران 

به نحوي كه در سال . بوده است 
 براي پسران 1383 – 1384حصيلي ت

 رشته 149 رشته و براي دختران 313
در واقع . تحصيلي وجود داشته است 

در بهترين شرايط ، تنوع رشته هاي 
 برابر رشته هاي 2پسران بيش از 
  . دختران مي باشد 

 دسترسي دختران و پسران به - 3 – 1
رشته هاي مهارتي و نظري چه تفاوتي 

  ؟دارد 
 درصد از دانش 40دود ح گفتيم كه

آموزان نظري را پسران تشكيل مي 
 اين نسبت در رشته هاي فني  اما دهند

و حرفه اي تقريبا دو برابر و در رشته  
 برابر دختران 4/1كار دانش حدود 

به معناي ديگر تنها  حدود يك . است 
سوم  ظرفيت رشته هاي مهارتي در 

حتي در . اختيار دختران قرار دارد 
 كه نسبت حضور 1383 – 1384سال 

دختران در رشته هاي مهارتي نسبت 
به سالهاي قبل افزايش يافته است 

 47/38مالحظه مي گردد كه دختران 
 درصد از دانش 52/61درصد و پسران 

آموزان رشته هاي مهارتي را تشكيل 
از سوي ديگر تنوع رشته . مي دهند 

هاي مهارتي براي پسران در همه سالها 
تر از اين تنوع براي دختران بسيار بيش

به نحوي كه در سال . بوده است 
 براي پسران 1383 – 1384تحصيلي 

 رشته 149 رشته و براي دختران 313
در واقع . تحصيلي وجود داشته است 

در بهترين شرايط ، تنوع رشته هاي 
 برابر رشته هاي 2پسران بيش از 
با توجه با آمار ارائه  .دختران مي باشد

 امكان ورود به  اين ترتيب  شده به
بازار كار را براي دانش آموزان پسر 

و زمينه ورود به  . شده استتسهيل 
دوره هاي كارداني پيوسته را پس از 

 فراهم  براي پسرانسال سوم دبيرستان
از اين رو مي توان انتظار . مي آورد 

داشت كه تعداد پسران در دوره هاي 
 پيش دانشگاهي و در نتيجه كنكور

  . دانشگاهها كمتر از دختران باشد 
 تاثير حضور متفاوت دختران و – 4 – 1

پسران در رشته هاي مهارتي و نظري 
در  ورود آنان به دانشگاهها چگونه 

  ؟ميباشد
 دست رسي كمتر دختران به رشته   

هاي مهارتي از عوامل مهم حضور 
بيشتر دختران در رشته هاي نظري 

 – 1384بطوري كه در سال . است 
 درصد كل دانش 42/63 دختران 1383

آموزان دوره پيش دانشگاهي را تشكيل 
داده اند و در همين سال از كل 

 در 98/61پذيرفته شدگان دانشگاهها 
 درصد پسر بوده اند 02/38صد دختر و 

لذا روند افزايش حضور دختران در . 
دوره پيش دانشگاهي و ورود به 

وز ادامه  تا به امر1374دانشگاه از سال 
داشته است و اين موضوع از سويي 
مي تواند به پيش رفت تحصيلي بيشتر 
دانش آموزان دختر مرتبط باشد و از 
سوي ديگر عامل دست رسي كمتر 
دختران به  رشته هاي مهارتي مي 
تواند موجب افزايش حضور دختران 

   اما.در رشته هاي نظري محسوب گردد 
  12 در صفحه
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يرش پسران در ذاز آنجا كه نسبت پ
رشته هاي كارداني بسيار بيشتر از 

 اين ، درصد است63دختران و حدود 
خود مهر تاييدي از بر حضور بيشتر 
پسران در دوره هاي مهارتي و عدم 
حضور آنها در رشته هاي نظري و در 

  . ميباشدنتيجه در دوره پيش دانشگاهي 
بنا بر اين به نظر مي رسد تقسيم 

اخه هاي آموزشي جنسيتي رشته ها و ش
تاثير تعيين كننده اي در حضور بيشتر 
دختران در كنكور سراسري داشته 

  . باشد
 آمار ثبت نام دانش آموزان بنا بر  اما

  ،در رشته هاي نظري و مهارتي
مالحظه مي شود كه دانش آموزان 
دختر دسترسي كمتري به رشته هاي 

جدول توزيع درصد . مهارتي دارند 
ه متوسطه به تفكيك دانش آموزان دور

شاخه هاي تحصيلي و جنس در سال 
 كه توسط 1383 – 1384تحصيلي 

وزارت آموزش و پرورش انتشار يافته 
 درصد 36/ 36 نشان مي دهد كه است 

  دانش آموزان دوره متوسطه در رشته 
فني ، حرفه اي و كار ( هاي مهارتي 

 درصد در رشته هاي 62/63و ) دانش 
ل دارند و در نظري به تحصيل اشتغا

 درصددانش آموزان 4/41شاخه نظري 
 / 83پسر و در شاخه فني و حرفه اي 

 درصد و در شاخه كار و دانش 64
.  درصد فراگيران پسر مي باشند 93/58

آمار رسمي سنجش آموزش عالي در 
 نشان مي دهد كه بيش از 1383سال 

 درصد پذيرفته شدگان ، فارغ 68/75
ال قبل بوده التحصيل همان سال و يا س

در نتيجه مشكل سربازي پسران . اند 
نمي تواند نقش تعيين كننده اي در 

  . عدم ورود آنان به دانشگاه داشته باشد 
 بررسي وضعيت اشتغال و بازار كار –2

  در كشور بويژه در دو بخش تخصصي
   . بين زنان و مردانو غير تخصصي

بر اساس اطالع مركز آمار ايران سال 
 15 – 19  درصد جمعيت 3/15 ، 1383

 درصد 3/26كه . سال شاغل هستند 
  درصد را زنان 4/3آنان را مردان و
از سوي ديگر از كل . تشكيل مي دهند 

جمعيت شاغل بخش خصوصي كشور 
 درصد كه داراي مدرك 2/2بجز 

تحصيلي عالي هستند ، بقيه يا بيسواد و 
يا داراي تحصيالت زير ديپلم هستند ، 

ش آمزان پسر پيامي كه از در نتيجه دان
بازار كار دريافت مي كنند آن است 
كه پسران بدون تحصيالت عالي و حتي 
در سنين پايين مي توانند بدنياي 
. اشتغال و كار دستمزدي وارد بشوند 

در حالي كه اين پيام به دختران داده 
همچنين از كل شاغالن ده . نمي شود 

 در كل 1383ساله و باالتر در سال 
 26/13 درصد مرد و 74/83ور ، كش

و از كل شاغالن . درصد زن مي باشند 
 درصد مرد و 66/87در بخش خصوصي 

بيش از .  درصد زن مي باشند 34/12
 درصد كارفرمايان ، كاركنان مستقل 90

و حقوق بگيران بخش خصوصي نيز 
 درصد 91/50در حالي كه . مرد هستند 

زنان شاغل در بخش خصوصي 
. لي بدون مزد مي باشند كاركنان فامي

 درصد زنان 79/ 51از طرف ديگر 
داراي تحصيالت عالي در بخش 

 درصد آنان در بخش 82/19عمومي و 
اين . خصوصي مشغول به كار هستند 

 و 97/67نسبت براي مردان به ترتيب 
بنا بر اين .  درصد مي باشد 87/31

مالحظه مي گردد كه پسران بدون 
 وارد بخش تحصيالت عالي مي توانند

خصوصي شوند ، اما دختران با 
محدوديت بيشتري در اين بخش 

در واقع بازار كار ايران . مواجه هستند 
پيامي را كه به دختران و پسران ارائه 

مي دهد آن است كه پسران مي توانند 
بدون احراز تحصيالت و تخصص به 
بازار كار و درآمد وارد شوند در حالي 

ران موجود كه اين شرايط براي دخت
نيست و در واقع ورود به دانشگاه براي 
دختران نه تنها به منزله كسب 
تحصيالت عالي بلكه عامل مهمي در 

  . ورود به بازار كار محسوب مي گردد 
در شماره آينده در پرتو اين آمار به  

-فرهنگ -بررسي ساير علل اجتماعي
  .اقتصادي اين محروميتها ميپردازم

  
شرائط «   بديهي است و: انقالب اسالمي 

ن آرا يك رژيم استبدادي براي »  جنگي 
ورد كه نه خود توانا بر آبوجود مي 

حكومت كردن است و نه مردم ديگر 
شرائط « . تحمل حكومتش را دارند 

به رژيم امكان مي دهد سركوب » جنگي
تجاوزها به حقوق . را گسترش دهد 

انسان گزارشگر اين شرائط و ناتواني روز 
   :ن رژيم هستندافزو

  

 18با نزديك شدن 
تير سركوب 

دانشجويان و تجاوزها 
به حقوق بشر وسعت 

  :مي گيرند
  
 دانشجويان دانشگاه ، 86 تير 2 در ◄

امير كبير كه به دنبال جعل نشريه 
توسط كميته بحران ساز، دستگير شده 
اند، زير شكنجه اعتراف كرده اند كه 

اده نها تهيه و انتشار دآنشريه را خود 
 دانشجوي 8هاي  خانواده ! اند 

ي دانشگاه اميركبير مقابل  شده بازداشت
دادسراي انقالب حضور يافتند و 

هايي را براي انجام مالقات با  نامه
 اما اجازه . فرزندانشان ارائه كردند

  .ديدار نيافتند 
يك فعال دانشجويي   ، 86 تير 2 در ◄

ي ناظر بر  از سوي كميته:خبر داد
دانشجويي دانشگاه مازندران نشريات 

 سال   به مدت يك"شورا"ي  نشريه
  . توقيف شد

تعدادي از   ، 86 تير 2 در ◄
دانشجويان دانشگاه اميركبير در 
اعتراض به بازداشت هشت نفر از 

هايشان در صحن دانشگاه  كالسي هم
  . تجمع كردند

هاي هشت   خانواده  ، 86تير  3 در ◄
اميركبير دانشجوي بازداشتي دانشگاه 

در ديدار با يكي از نمايندگان مجلس، 
نسبت به وضعيت فرزندان خود ابراز 

هاي اين   خانواده .نگراني كردند
اي را به كميسيون اصل   دانشجويان نامه

 مجلس ارايه دادند و خواستار 90
 .پيگيري وضعيت فرزندان خود شدند

علي عبدي يك عضو  ، 86 تير 2 در ◄
سالمي شوراي مركزي انجمن ا

دانشجويان دانشگاه شريف به كميته 
 .انضباطي احضار شد

 اجراي حكم سنگسار ، 86 تير 2 در ◄
يك زن و مرد متهم به رابطه نامشروع 

 كه بنا بود صبح )زناي محصنه(
شنبه گذشته در مقابل گورستاني در  پنج

تاكستان صورت پذيرد، با دستور رييس 
  .قوه قضاييه متوقف شد

دادگاه تجديدنظر  ،86 تير 3 در ◄
استان لرستان، محكوميت شش ماه 

 ضربه شالق و يك 74حبس تعزيري، 
از » جمشيد لك«ميليون ريال جزاي، 

دراويش گنابادي اين استان را تأييد 
  . كرد
 تير، انجمن اسالمي امير كبير 5 در ◄

در باره حمله وحشيانه قواي سركوب 
  :بيانه اي صادر كردند 

ضاي شوراي از ظهر روز گذشته اع
مركزي انجمن اسالمي دانشگاه صنعتي 

 تن 8اميركبير در پي تداوم بازداشت 
از دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير 
در اعتراض به وضعيت نامعلوم اين 
دانشجويان در مسجد دانشگاه اقدام به 

 .تحصن نمودند
در حوالي عصر روز گذشته محمد 
 روزبهاني مدير امور فرهنگي دانشگاه با
حضور در بين اعضاي شوراي مركزي 
انجمن اسالمي دانشجويان به منظور 

 - رئيس دانشگاه –انتقال پيام رهايي 
آنها را به شدت تهديد و عنوان مي 
كند كه اين تحصن مخالف مصالح 
نظام است و فكر نكنيد چون در داخل 
مسجد دانشگاه است كسي با شما كاري 
ندارد و در صورتي كه دست از تحصن 
خود برنداريد عواقب بسيار شديدي 

 سپس از ... خواهد بودشمادر انتظار 
 شب ماموران 11حوالي ساعت 

انتظامات دانشگاه با حضور در بين 
اعضاي شوراي مركزي انجمن اسالمي 
دانشجويان اعالم كردند كه طبق 
دستور واعظ رئيس حراست دانشگاه 

 شب بايد از 12شما مي بايست تا ساعت 
  . ارج شويددانشگاه خ

 بعد از نيمه 3در حوالي ساعت     ...
شب و همزمان با نماز صبح به دستور 

 30 بيش از – رئيس حراست –واعظ 
نفر از پرسنل دانشجويان با حمله به 
اعضاي شوراي مركزي آنها را مورد 
ضرب و شتم شديدي قرار دادند و آنها 
را كشان كشان از مسجد دانشگاه به 

داختند كه در نتيجه بيرون دانشگاه ان
بدن اعضاي شوراي مركزي انجمن 
اسالمي دانشجويان مورد كوفتگي هاي 

قبل از اين اقدام . موضعي قرار گرفت
موبايل اعضاي شوراي مركزي انجمن 
اسالمي دانشجويان به زور از آنها گرفته 
شد تا فيلم يا عكسي از اين واقعه 

 .گرفته نشود
ايي هوشنگ پورباب  ، 86 تير 6 در ◄

وكيل مدافع شش تن از معلماني كه 
اكنون با   پيش از اين بازداشت و هم

قرارهاي تأمين الزم آزاد هستند، از 
ارجاع پرونده چهار تن از موكالنش به 

 . دادگاه انقالب خبر داد
عفو بين الملل در ، 86 تير 6 در ◄

آخرين : ايران"گزارشي با عنوان 
 گرچه :  نوشته است "جالد كودكان

يران از امضاكنندگان ميثاق بين ا
المللي حقوق مدني و سياسي و 
همچنين كنوانسيون حقوق كودك 

 تا كنون در 1990است اما از سال 
ايران بيش از هر كشور ديگري افراد 

به گفته .  سال اعدام شده اند18زير 
 تا كنون 1990عفو بين الملل، از سال 

 مجرم نوجوان در جمهوري 24اعدام 
اييد شده كه يازده تن از آنان اسالمي ت

هنگام اجراي حكم كمتر از هجده 
 .سال سن داشتند

اين سازمان مي افزايد كه شمار 
كودكان اعدام شده در ايران از سال 

 تا كنون پنج نفر گزارش شده و 2004
در حال حاضر، هفتاد و يك نوجوان 
محكوم به مرگ در انتظار اجراي حكم 

  .به سر مي برند
تعداد كشته شدگان ، 86ير  ت10 در ◄

دراعتراضات اخير شهر ياسوج كه به 
دنبال سهميه بندي بنزين صورت 
گرفت، از سوي معاون اجتماعي و 
ارشاد نيروي انتظامي كهگيلويه و 

جواد . بويراحمد دو نفر اعالم شد
 " و " ساله 21زماني فرزند شيروان 

 25سيد رضا خادمي فرزند گل محمد 
 تجمع هاي اخير  كشته شدگان"ساله 

ياسوج هستند كه مراتب به خانواده 
  .هاي آنان اعالم شده است

مار منتشر آ،  اين 86 تير 10 در ◄
 نفر از بازداشت 255تا كنون : شدند 

شدگان حوادث اخير تهران به زندان 
اوين منتقل شده اند كه از اين تعداد 

} قرنطينه {  نفر در اندرزگاه يك 100
 10 و 8 و 7اي  نفر به سالنه40و 

 4و2و1 نفر به سالنهاي 25 و 8اندرزگاه 
 نفر به بازداشتگاه 6 و 7اندرزگاه 

 نفر به بند 84 اطالعات و 209مخوف 
 حفاظت قوه قضاييه منتقل شده 241
 .اند
 نفر آخر كه شب گذشته از سوي 90

پليس امنيت تحويل زندان اوين گشته 
اصطالحا { . اند در آمار ثبت نشده اند

به همين دليل } . كس نشده اندكارت
متاسفانه خانواده هاي اين افراد براي 
پيگيري وضعيت اين بازداشت شدگان 

 .با مشكل روبرو خواهند شد
 نفر مستقر در 84الزم به توضيح است 

 نفري 4 تا 3 زندان به صورت 241بند 
در يك سلول كوچك قرار داده شده 
اند و هنوز آثار شديد ضرب و شتم بر 

بدن اين افراد به شدت روي 
 .خودنمايي مي كند

 زن نيز به 6در ميان بازداشت شدگان 
چشم مي خورند و اتهامات اين افراد 
اخالل در نظم عمومي و تعداد زيادي 
نيز به اتهام توهين به رهبري و رياست 
 .جمهوري  در بازداشت به سر مي برند

شوراي مركزي ، 86 تير 10 در ◄
ر تحكيم وحدت اتحاديه دانشجويي دفت

در نامه سرگشاده خطاب به اساتيد، 
روشنفكران، فعالين سياسي و مدني و 
مجامع حقوق بشري ضمن تشريح 
وضعيت كنوني دانشگاهها خواستار عدم 
سكوت نسبت به آنچه اين روزها بر 

  . دانشجويان مي رود شده اند
ظلمي كه اين روزها بر جامعه  ●

ي دانشگاهي كشور مي رود بر كمتر كس
اخراج و تعليق اساتيد و . پوشيده است

دانشجويان منتقد، احكام سنگين كميته 
هاي انضباطي حتي در ايام امتحانات، 
تعطيلي نهادهاي مستقل دانشجويي و 
شعار انقالب فرهنگي دوم گوشه اي از 
تهاجم گسترده به دانشگاههاي كشور 

  .است
در كنار اين برخوردهاي غير قانوني  ●

ي شاهد موجي از بازداشت و غير اخالق
دانشجويان و صدور احكام سنگين 

كه نمونه بارز آن .قضايي بوده ايم 

 86 دانشجو از ابتدا سال 29بازداشت 
  .تا كنون است

اما آنچه نگرانيمان را بيشتر مي نمايد  ●
 دانشجوي امير كبير 8تدوام بازداشت 

و اخبار نگران كننده از ضرب و شتم 
اخباري . اف استآنها براي اخذ اعتر

كه با سخنان وقيحانه مسئولين دولت 
درباره عدم رعايت حقوق شهروندي 
براي برخي متهمان نگران كننده تر 

هركسي مي داند كه ). 1(مي شود 
برخي متهمان در نظر مسئولين كساني 
هستند كه به سياستهاي غلط آنها انتقاد 
نمايد كه شاهد اين مدعي نيز اتهام 

يت ملي براي كليه اقدام عليه امن
منتقدان و انتقال آنها به بندهاي امنيتي 

 . مي باشد
  تن از 200 حدود  ، 86 تير 11 در ◄

دانشجويان دانشگاه هنر پلي تكنيك در 
اعتراض به هتك حرمت دانشجويان و 
ضرب و شتم آنان تجمع   و بر سر 
امتحانات خود حاضر نشدند و با قرائت 

 رئيس بيانيه اي خواستار استعفاي
حراست ، رئيس دانشگاه و رسيدگي به 
مشكالت خوابگاه تابستاني و واحدهاي 

  .تابستاني و ديگر مشكالت خود شدند
تجمع صنفي   ، 86 تير 11 ◄

دانشجويان دانشگاه هنر كه شب 
گذشته با دخالت پليس پايان يافته بود 

ز مجددا از سر گرفته شده واز صبح امر
  . است
 دادگاه 1083به شع  ، 86 تير 11 در ◄

عمومي تهران، محمدرضا خاتمي، 
مديرمسوول روزنامه مشاركت را به 
پرداخت جزاي نقدي محكوم و اين 

  . روزنامه را لغو پروانه كرد
روزنامه هم ميهن ، 86 تير 12 در ◄

  شماره در دوره تازه42پس از انتشار 
خود به حكم دادگاه از انتشار باز 

صاحب  غالمحسين كرباسچي . ايستاد
گفته هم ميهن  امتياز و مديرمسئول

وارد " دليل توقيف روزنامه، : است 
 شدن اشكاالتي بر روند دادرسي

پرونده اين روزنامه و ادامه تكرار 
  . بوده است"تخلفات

دالرام علي به ده ، 86 تير 12 در ◄
ضربه شالق و سه سال حبس به خاطر 
اعتراض به قوانين كه مجر به  تبعيض 

 جرم او . د  محكوم كردزنان مي ش
 " ، "جمع غير قانوني"شركت در 

 اخالل در نظم "، "تبليغ عليه رژيم
  . بوده است  "عمومي

،  سازمان ديده بان 86 تير 12 در ◄
حقوق بشر گزارش كرده است كه در 

 به كردستان عراق ،  مأموران امنيت 
 شكنجه و بازداشت صدها نفر بدون 

سازمان . دادگاه  مشغول هستندحكم 
اين .  كرده است  نفر مصاحبه 158با 

  زندانهاي طوالني بدون محاكمهعده 
  سيم ، لوله آهنيگذرانده اند و توسط 

 زندانياي كه . كتك خورده اند ... و
 تا كنون شده اندشكنجه هاي جسمي 

نمي دانند به كدام جرم دستگير شده 
آنها نمي دانستند كه به لحاظ .  اند

عيتي داشتند و يا حقوقي چگونه وض
 مي بايد در زندان بسر  تا كي اينكه 
  . بيشتر زندانيان كردها بوده اند .ببرند

 به  نيز كسانياز جاهاي ديگر عراق
جرم عضويت در القاعده ، انصار اسالم، 

  و زنداني شده اند انصار سنت دستگير
  بوده اند نادر اما  بسيار .شده اند

در اين به عضويت ي كه دستگير شدگان
 شمار . اعتراف كرده باشند گروه ها 

زندانيان به چندين هزار مي تواند بالغ 
  شود

 كارنامه
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فردي آزادي خواه و مخالف خشونت 
بود؟ً اين گونه پرسش ها كهنه نمي 
شوند، زيرا تحقيق در باره موضوع 

چه . خشونت هرگز كهنه نخواهد شد
آنكه ايران و جهان همچنان اسير 

ش در باره پژوه. خشونت طلبي است
ريشه هاي خشونت هاي پس از انقالب 
و عامالن اصلي آن، به ويژه براي 
جامعه اي كه بيش از يك سده است 
كوشش دارد تا از راه خشونت زدايي، 
تجربه دموكراسي و زندگي در آزادي 
و رشد را پشت سر بگذارد، همواره 

از همين . امري الزم و ضروري است
اهي رو، براي روشن شدن حقيقت، ر

جز بازخواني خاستگاه تاريخي و فكري 
و . ادواري كه خشونت باب شد، نداريم

اين شدني نيست، مگر اينكه با صراحت 
و صداقت، به نقش همه عوامل فكري و 
سازماني زايش و توسعه خشونت توجه 

  .كنيم
هدف اين نوشتار بررسي انتقادي 
ديدگاههاي اصالح طلبان سازمان 

 صلح طلبي دهي شده داخلي در باره
. و آزاديخواهي مرحوم بهشتي است

مدعاي اين نوشتار، برخالف ادعاي 
اصالح طلبان، اين است كه عنصر 
اقتدارگرايي در مرحوم دكتر بهشتي 
ويژگي بارز شخصبت او در عرصه 
عمومي بود و با مرور هر چه  بي 
طرفانه تر رويدادهاي دوران مرجع 
انقالب در مي يابيم نام اين شخصيت 

اسي بيش از آن كه با دموكراسي سي
خواهي و آزادي خواهي تداعي شود، 
با خشونت گرايي، استبداد گرايي و 

كوشش  .انحصار طلبي تداعي مي شود
دارم داليل اين ادعا را در زير فهرست 
وار ارايه كنم، اما نويسنده همزمان با 
وجود داليلي كه شرح آن خواهد 
گذشت، واقعاً متاسف است كه چرا 

وز جريان اصالح طلب مي كوشد هن
تا با وارونه سازي پس زمينه هاي فكري 
و سياسي جريانهاي انقالب، سره و 
ناسره آزادي را در خاستگاه استبدادي 

در اين ميان . خود، محو و ناپديد سازد
ابوالقاسم شايد ادعاهاي كساني چون 

و يا هادي غفاري و زاده  سرحدي
مه ديدگاه هاي بنياد گرايان روزنا

كيهان يا به قرموده نوشته هاي سابت 
هايي همجون بازتاب، چندان اهميت 

اما اظهار نظراتي كه از . نداشته باشد
قول شخصيت هاي برجسته اصالحات 
در اين باره بيان مي شود كه چنان در 
وصف آزادي خواهي آن مرحوم داد 
سخن مي دهند كه گويي جريان 
اصالحات و جامعه مدني ايران، 

ه آزادي خود را از دست داده اسطور
است، رويدادي تأسف انگيز و در عين 

  . حال قابل تأمل است
 قابل ذكر است كه در همين چند روز 
گذشته آقاي ابوالقاسم سرحدي زاده 
عضو شوراي مركزي حزب جمهوري 

ه مناسبت كه بطي سخناني ، اسالمي
 بهشتي در تروربيست و ششمين سالگرد 

در تهران موسسه مطالعات دين واقتصاد 
آقاي از  روشي به، ه استانجام شد

بهشتي سخن مي گويد كه گويي او 
مهاتما گاندي ايران بوده و انديشه اش 
نيز سرشار از ايده هاي خشونت زدايي 

ف واقعيت ايشان بي محابا در تحري. بود
چنان پيش مي روند كه مخاطب ساده 
تصور مي كند ظاهراً رئيس جمهوري 
كه در آن ايام با تمام وجود، در 
انديشه پاسداري از اصل جمهوريت و 
قانون گرايي بود و سراسر زندگيش 
حاكي از باور به انديشه آزادي است، 
مشوق خلخالي در توسعه خشونت بوده 

، از چنان است و در مقابل آقاي بهشتي
لطافت روحي و معنوي اي برخوردار 

او از اين هم . بودند كه مگو و مپرس
پيشتر رفته و مقايسه بهشتي را با بني 
صدر، مقايسه معاويه با حضرت علي مي 

خوب خواننده محترم شايد در . داند
اينجا فكر كند كه نقد اين ادعاها چقدر 
ارزش دارد؟ اما ارزش دارد كه با نشان 

فحاتي از آن ايام، به نسل دادن ص
امروز نشان داده شود، كه ريشه اين 
حس نوستالوژيك نسبت به آقاي 

بهشتي كه نزد اصالح طلبان امروزي 
چشمگير است، در كجاست؟ به اين 
اميد كه با چنين نقد هايي، آقايان 
گروه اصالح طلب به يكي از پاشنه 
هاي آشيل نظر و عمل سياسي خود، 

اريخ خشونت و كه همانا تحريف ت
عوامل سازنده آن در سال هاي 
آغازين انقالب است، به خود آيند و 
بيش از اين مردم را به سبب بي 

  .   اعتمادي به آنها، سرزنش نكنند
باز هم مي گويم سخنان آقاي 
سرحدي زاده شايد براي كساني كه به 
نسل هاي دوم و سوم انقالب و از 
وابستگان جريان قدرت و خشونت 

د، جذاب باشد، اما براي نسلي كه هستن
كه (خاطره خشونت هاي آن ايام را 

بنا به گزارش اطالعات ارتش، هفته اي 
حمله چماقداران در سراسر 1200

، )كشور گزارش مي شده است
فراموش نكرده است، حكايت ديگري 

در زمان اين گزارش ها، آقاي .  است
بهشتي در مقام رياست ديوان عالي 

حزب جمهوري قرار كشور و رياست 
به عالوه او عمالً اختيار مجلس . داشت

و دولت را نيز به اتفاق هم حزبي هاي 
بنابراين، او نه . خود، در اختيار داشتند

تنها در كنترل خشونت ها هيچ اقدامي 
انجام ندادند، بلكه سندي در دست 
نيست كه نشان دهند، مرحوم بهشتي 
 رسماً كوچكترين اظهار نظر انتقادي و

يا تقبيحي در اين  مسائل انجام داده 
  . باشد

در ادامه بحث به بررسي داليل مدعاي 
  :خود مي پردازم
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كشور و همزمان رئيس حزب 
  جمهوري

  
بي توحه به اين موضوع كه به گواه 
نزديكان بيت رهبري و كساني كه به 
همراه آقاي بهشتي به ديدار رهبر مي 

ند، آقاي بهشتي حتي در نظر آقاي رفت
خميني چندان مورد اعتماد نبوده 
است، نقش او به عنوان رئيس 
ديوانعالي كشور و همزمان رئيس حزب 
جمهوري اسالمي و ديگر سران حزب 
جمهوري، در تقويت مباني استبداد 
ديني و خشونت هاي روزانه، واقعاً 
جاي هيچ ترديدي در حافظه تاريخي 

. نديشه گران نمي گذاردوشنفكران و ا
امثال آقاي سرحدي زاده كه به شدت 

اقتدار حزب نوستالوژي دچار 
كمي اگر جمهوري اسالمي هستند، 

انصاف به خرج مي دادند، مي دانستند 
 سال به يمن انقالب 27كه پس از 

ارتباطات، امروزه نزد بسياري از 
جوانان، چهره هاي موثر آن دوران 

ف و يا تخريب شناخته شده تر از توصي
سلسله گزارش ها و مقاالت سفارشي 
اند، كه به قصد تطهير پي در پي در 
پاره اي از سايت ها و نشريات همان 
جريان هايي كه از نحله خشونت و 

  . قدرت هستند، بيان شود
بسياري از افراد نسل انقالب، آنان اما 
 پيام آزادي خواهانهبه همچنان  كه

ند كه يمي دانيك دلبسته اند، انقالب  
 بهشتي كه بود و چه كرد؟ ما از آقاي

كه آنكسي سخن مي گوييم كه در عين 
رئيس يك حزب بود، باالترين مقام 

 تلفيق اين دو .دستگاه قضايي نيز بود
عنوان خود از موارد آشكار نقض 
. اصول يك نظام قضايي عادالنه است

هر چند فرزند او اخيرا كوشش كرده 
ر او هيچگاه نقش است تا نشان دهد، پد

سياسي و حزبي خود را دستگاه قضاوت 
اما ماهيت دستگاه . دخالت نمي داد

قضايي ايران به ويژه پس از انقالب، 
صرفنظر از شخص آقاي بهشتي، اساسا 

وجود . كاركرد سياسي داشت
دادگاههاي انقالب و اتهاماتي چون 
ضد انقالب بودن، التزام قضات در 

ر، وفاداري دفاع از نظام سياسي كشو

قضات به استانداردهاي سياسي رهبري 
و نظام، همه اينها شواهدي آشكار بر 
ماهيت سياسي بودن دستگاه قضايي 

به عالوه و مهمتر از آن، جريانهاي . بود
بنيادگرا، خشونت گرا و جريانهاي 
وابسته به تشكيالت سياسي روحانيت، از 
همان فرداي بعد از پيروزي انقالب، 

ف خود را اشغال و تثبت مهمترين هد
خود در كرسيهاي دستگاه قضايي 
دانستند، و به اين هدف نيز به خوبي 

بي دليل نيست كه شما از . عمل كردند
آغاز انقالب، تغيير و تحوالت بسياري 
مي توانيد در دولت و مجلس شاهد 
باشيد، اما دستگاه قضايي از همان آغاز 
يكپارچگي خود را چه در گرايش 

چه در سركوب مخالفان و سياسي و 
. تهديد آزادي ها، از دست نداده است

فرزند آقاي بهشتي حتما نيازي نمي 
بينند پاسخ دهند كه به موجب كدام 
اقدام قانوني دستگاه قضايي يك شبه 

 روزنامه را تعطيل مي كند و پدر 40
ايشان توجيه كننده اين ادام بودند؟ و 
 حتما الزم نمي داند از خود بپرسد كه

 تن از سران چريكهاي 4چرا وقتي 
فدايي خلق توسط تيم رفيق دوست 
ترور مي شوند و آدرس و مشخصات 
تروريستها را به دستگاه قضايي مي 
دهند، كوچكترين اقدامي و عكس 
العملي از سوي اين اسطوره آزادي و 
ضد خشونت ديده نمي شود؟ و دهها و 
صد ها مثال ديگر از اين دست واز 

رئيس جمهور بني صدر جمله شكايت 
نسبت به قرار داد الجزاير، همه نمونه 
هايي آشكار از نحوه وابستگي بي چون 
و چراي دستگاه قضايي از دستگاه 

بنابراين ادعاي فرزند آن . سياسي بود
مرحوم، بيشتر به كار التيام رابطه فرزند 

  . پدري مي خورد و بس-
حتما نوستالوژيست هاي بهشتي،   

ه مدني و وجوب مقتضيات جامع
استقالل قوا و مهمتر از همه وجوب 
استقالل حوزه قضاوت را به تازگي از 

حتما . دناصالح طلبان شنيده اقول 
نمي دانند وقتي رئيس جمهور وقت 
مفاد مربوط به استقالل قضات و قضاوت 

مي قانون مدني به ايشان تذكر را در 
 پوزخند ايشان چگونه با اقتدار وداد، 

 رئيس جمهور اشاره مراد«: دنپاسخ داد
اگر بعضي . »به قوانين زمان شاه است

از نوستالوژيست ها در آن ايام سن و 
سالشان جواب نمي داد تا اين حقيقت 
را ببينند، نويسنده به اقتضاي سن و 
سال خود و با همه وفاداري كه به 

و (انقالب و اصول آزادي و استقالل 
) اسالمي كه بيان اين اصول است

شاهد بود كه .  شاهد ماجرا بودشت،دا
او در مقام باالترين مقام قضايي كشور، 

را بر كرسي ناحق، به چگونه گفته حق 
  . قضاوت برد

حتما نوستالوژيست ها پاسخ مي دهند، 
مقتضيات انقالب چنين بود كه او چنين 

شايد هر چيز را بتوان به مقتضيات . كرد
ناحق شمردن ، اما نسبت دادانقالب 

را جز در  و حق شمردن ناحق حق
انكار انقالب، چگونه مي توان به 

؟ آيا رئيس نسبت دادضرورت انقالب 
يك حزب بودن و عالي ترين مقام 
قضايي كشور بودن، آنهم در شرايطي 

بوع ايشان تكه از همان آغاز حزب م
در معركه مناقشات و تضادها، چه در 
درون حاكميت و چه در بيرون از 

ا بود، رر اصلي ماج يك س،حاكميت
 به ويژه از ،وجوب استقالل قوه قضاييه

و گرايشات حزبي، از امهات بديهيات 
آيا حتي چنين چيزي  انكار حق نبود؟

با بديهي ترين آداب قضاوت در همين 
فقه اسالمي سازگار بود؟ آيا واقعا ً در 
آن روز فقيهان و حقوقدانان ايراني در 
ز درك اين اصل پايه اي قضاوت عاج

 تا منتظر يك دوره بودنياز بودند و 
  و در وقت رسيدنتحوالت بنشينيم

، بگوييم استقالل قضاوت جامعه مدني
چيست و اقتدار در قضاوت چيست؟ يا 
نه، قصه نزد اصالح طلباني كه امروز به 
درستي منادي استقالل دستگاه قضايي 

آن روز ادغام . اند، چيز ديگري است
نان بود و سياست و قضاوت در سود آ

لذا از آن حمايت مي كردند، اما وقتي 
پاشنه قضاوت از سود به زيان آنها 
چرخيد، در بيان و ستايش استقالل 
قضاوت از سياست، كورس از منتسكيو 

اين يعني منطق منطق . هم ربودند
  .فايده گرايي صرف
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  قانون اساسي
  
فه اي نه تنها فلسفه حرآقاي بهشتي  

اش كه به كار سازماندهي حزبي 
مشغول بود، با وظيفه اي كه بر عهده 

 به كلي در تضاد ،اش گذاشته بودند
 نيزآشكار بود، بلكه اصل اين وظيفه را 

زيرا برابر . به غصب  بر عهده گرفته بود
 بايد با ببا قانون اساسي، رهبر انقال

پيشنهاد و مشورت قضات كشور، رئيس 
ور را منصوب مي ديوان عالي كش

اما او خود به طور يكجانبه به . كردند
ممكن . نصب ايشان همت گماشتند

 باز ياست نوستالوژيست هاي بهشت
بگويند، اين نصب و عزل ها كه 
تعدادشان هم كم نبود، از ضروريات 
انقالب بود؟ حتما اگر يك رشته دراز از 

 همه را ،همين خالفها را به رخ بگشانيم
بر ب روريات انقاليك به يك از ض

خواهند شمارد؟ اما نوستالوژيست ها به 
خود هم زحمت نمي دهند تا از خود 
بپرسند، اين انقالب پس چه تصوير 

 و ؟دهشتناكي داشت كه ما نمي دانستيم
چگونه مي توانند آن تصوير دهشتناك 
را براي اين نسل تلطيف كنند؟ اما اين 
حقيقت نيست، حقيقت اين است كه 

 مي و كروبي و دوستانشان،آقاي خات
د ارزش قانون مداري و نهر گاه بخواه

 را به رخ »ميزان راي ملت بودن«
د، امام را مثال نمحافظه كاران بكشان

اين اواخر هم از باور بنيادين . دنمي زن
 نسبت به اصل كرامت انساني "امام"

چنان سخن مي گويند كه آدم بهتش 
تور  به دس67از تاريخ قتل عام . مي زند

اما همين امام كرامت باور بگذريم، 
بود كه در آخر عمر خود نهمو مگر 

 بنا داريم به قانون اساسي :نوشت
خود بهترين  اين عبارت! برگرديم
واقعيت بود كه پيش از اين بر تصديق 

به .  قانوني در كار نبوده استآن
 مورد خالف 300بيش از تحقيق، 

ت به نام آن امام راحل ثباساسي قانون 
وقتي مرحوم بازرگان در  و. شده است

نامه اي براي ايشان نوشت، چرا با 
 ،تشكيل انتخابات و چيزهاي ديگر

هزينه هاي اضافي روي دست مملكت 
مي گذاريد؟ بياييد يك شوراي چند 
نفره اطراف خودتان درست كنيد و 

 در دهيد،مسائل كشور را رتق و فتق 
همان ايام دوستان شما در ائتالف 

 با طيف رنگارنگ سنتي ها و ،بزرگ
در نماز ... راستي ها و افراطي ها و 

 شعار مرگ بر بازرگان را هر ،جمعه
  . هفته سر مي دادند

  
آقاي بهشتي، بحث آزاد و  -  3

  خشونت
  

 برخي اصالح طلبان مي گويند آقاي
بهشتي اعتقاد به عدم برخورد خشونت 

و اجراي برنامه داشت آميز با مخالفان 
اما چند . بودابتكار او آزاد هاي بحث 

تحريف و چند حقيقت مهم در اين 
گفته ها وجود دارد كه به عرض همه 
نوستالژيست هاي  بهشتي و ساير 

  .هموطنان برسانم
آيا تا به حال با گروههاي ) الف

و آيا سن . چماقدار برخورد كرده ايد
 خاطره اي از چماقدارانو سال شما 

د؟  د اوايل انقالب به ياد مي آور
رمحله اي كه من زندگي مي كردم 

حميد وجود داشت كه به يك فرد 

حميد يك بنز .  معروف بودبنزاهللا
مي دانيد كارش چي بود؟ . داشت

كارش اين بود كه با بنز توي متينگ 
 از اين داستان. مخالفان حمله مي كرد

اما آيا سن و سال شما .   بسيار استها
ز بعد  چرا يك مرتبه ابه ياد مي آورد،

 گروههاي 60از كودتاي سال 
چماقدار محو شدند و يك مرتبه 
دوباره از سخنراني هاي سروش در 

 و بيشتر از همه، از 73 و 72سال هاي 
 به بعد سروكله شان پيدا شد؟ 76سال 

چرا اين مدت نبودند؟ خوب معلوم 
است، چون چماقداران يكدست حاكم 

گي تينشدند و هيچ كالمي و يادي و مي
در همان ايام . خالف وجود نداشتاز م

مرحوم بازرگان در نامه به خميني 
نوشت، شنيده شده است كه بسياري از 
مقامات ارشد اطراف شما با ادامه جنگ 
مخالف هستند، اما هر گاه نزد شما مي 
. رسند وجه موافق به خود مي گيرند

از  نه تنها مخالفت باب نبود، بلكه ،آري
. قت باب بودتظاهر به موافترس جان، 

اين تظاهر بخشي از زندگي روزانه 
از محالت گرفته .  مردم هم شده بود
و بگذريم از ذكر . تا سازمان هاي كار

 همين ،اين حقيقت كه اصالح طلبان
رويه را به توهم خود دليلي بر موافقت 
مردم با نظام تلقي مي كردند و هنوز 

بنابراين نه تنها از فرداي بعد . مي كنند
قالب، بلكه از قبل از انقالب از ان

. جريانهاي چماقداري وجود داشتند
راست بخواهيد جريان انتگريسم 

 كه ،اسالمي سابقه اي يكصد ساله دارد
در جاي . جاي بحث آن اينجا نيست

جاي كشور گروههاي چماقدار به 
نيابت از حزب جمهوري اسالمي ، 
كميته هاي انقالب،  سپاه پاسداران و 

 هم سو، در حمله به ساير گروههاي
ه صفوف مخالفان و پاره كردن روزنام

 ،مطبوعاتدكه هاي هاي آنها از روي 
عضو سابق لي عآقاي خز. مشغول بودند

معروف بود كه در هر شوراي نگهبان 
بساط  به قول خودش شهر مي رفت

 پس از او. منافقين را تعطيل مي كرد
 به اتفاق چماقداران راه ،هر سخنراني

و ستادهاي منافقين را تخريب مي افتاد 
 اين سنت او در .و تعطيل مي كرد

همين دوران دوم خرداد هم ادامه 
  .داشت

آيا نوستالوژيست هاي بهشتي از خود 
 پرپر شده پرسيده اند، كه اين مرغ

 در آن  و اين شيفته خدمت،آزادي
ايام كه چل چله پروازش بود، چه 
كاري در شناسايي اين چماقداران 

د؟ مرحوم سيد احمد خميني انجام دا
كه او هم بعدها شريك فساد شد، در 

نامه ها جمله معروفي از زهمان ايام رو
.  كه خيلي جالب بودندتيتر كردرا او 

) : نقل به مضمون(جمله اين بود كه 
چطور شما اگه بخواهيد بفهميد كه 
توي خونه فالن كس دمب گربه آنها 

 مي فهميد، هچه رنگ است، يك روز
چطور نمي توانيد سرنخ چماقداران اما 

  را پيدا كنيد؟ 
آيا مي شود آماري بدهيد كه اين 

به تعبير  آزادي خواه، شهيد
چه اقدامي قضايي براي ستايشگرانش، 

كشف و مهار چماقداران انجام داده 
 در حالي كه در همان ايام، ؟بودند

آدرس جلسات بعض از نشريات، 
سردمداران چماق كشي و تئوري 

 در فالن طبقه و ، رازان خشونتپردا
 ،فالن اتاق حزب جمهوري اسالمي

  .مشخص كرده بودند
آيا زماني كه در يك شب به ) ب

خواب رفتن و صبح از خواب بيدار 
 روزنامه 40شدن، دستور تعطيلي 

توسط دادستان كل مرحوم آيه اهللا 
قدوسي صادر شد و پيش از آن، امام 

ان راحل زمينه اين تعطيلي را با فرم
صادر نمودند، » بشكند اين قلم ها«

  پرنده آزادي شما چه اقدامي در 
  14 در صفحه
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اصالح طلبان داخلي و 
  نوستالوژي بهشتي

  
مخالفت با اين اقدام ضد آزادي و ضد 

؟ حتما مي گوييد ندقانون انجام داد
اقتضاي انقالب چنين بود؟ اگر چنين 
بود، چرا در همان ايام وزير ارشاد 

مرحوم شادروان مهندس وقت دولت 
 اعتراض و فرياد خود را بلند ،بازرگان

                                كرد؟
گويي هنوز اما شما و دوستانتان ) ج

عليرغم اين همه ضربه اي كه از سوي 
همين چماقدران خورد ه ايد، سختتان 

كه از بني صدر به عنوان بنيان است 
، به مثابه گذار بحث آزاد در ايران

روزي كه . دنيياد كآنتي تز خشونت، 
وارد ايران شدند، از همان روز ايشان 

 ،اول تحت عنوان سنت امام صادق
روش بحث آزاد را در ايران باب 

او در اين باب حتي چون . كردند
تقسيم يا جوادي آملي، سروش آقاي 

بندي نمي كرد كه فالني در اندازه و 
وزن من نيست و يا نوشته و اثري دارد 

 به پاسخ بحث آزاد با ، تا بعد يا نداردو
بلكه با .  آيا لبيك بگويد و يا نگويد،او

هر فرد ساده اي كه با او آماده بحث 
نمونه آن بحث . مي شد، بحث مي كرد

ها، بحث  با بابك زهرايي و بحث با 
دانشجوي گمنامي به نام بهروز در 

كافي است به وب . دانشگاه تهران بود
ه بكنيد و ببينيد كه الگ ايشان مراجع

چگونه است كه به هر پاسخگر ساده 
 چنان پاسخ مي دهد كه گويي ،اي

يك فيلسوف و يا يك مقام ارشد 
از اين . سياسي از او پرسيده است

گذشته هم او بود كه در كتاب خود به 
نام تعميم امامت و مبارزه با سانسور و 

رابطه ماديت و معنويت، سالها كتاب 
 بحث آزاد را به مثابه ،پيش از انقالب

 تنها راه جريان ،سنت امام صادق
 نمونه اي از .آزادي انديشه مي شمرد

بحث آزاد با كاركنان صدا وسيما در 
باره حجاب در سايت نشريه انقالب 
اسالمي موجود است كه دوستان را به 

  . مطالعه آن دعوت مي كنم
اما نوستالوژيست ها ياد مي كنند كه ) د

، در زماني كه ديگران مرحوم بهشتي
اسلحه بدست گرفته بودند ، او با نشان 

 راه آزادي را ،دادن روش بحث آزاد
اين ادعا .  تفكيك كرداز راه خشونت

 ولي ،اگر به قصد فريب گفته نمي شود
اين از آن .  بسيار مضحك است

همه با ادعاهاي انتزاعي است كه اگر 
 نشود، مرتبط با آن ايام همراهحقايق 

ا هدف فريب هيچ كاري از پيش جز ب
 اگر ايشان طرفدار ،اوال. نخواهد برد

سنت بحث آزاد بودند، چرا زماني كه 
 به ايشان ،بني صدر رئيس جمهور وقت

 در ،و آقاي رفسنجاني و خامنه اي
زماني كه اختالف آنها كشور را به 
سمت بحران پيش برده بود، 

 به وي، نددرخواست بحث آزاد داد
 با ،ع ديگر مثلث كودتاهمراه دو ضل

 اين درخواست ،غرولند و تمسخر كامل
را علنا رد كردند؟ چرا زماني كه رئيس 
جمهور كوشش داشت تا از اختيار خود 
براي حل بحران و بن بست موجود 
ميان طرفداران آزادي و جبهه استبداد 

پيشنهاد «: استفاده كند و اعالم كرد كه 
مي كنم براي خروج از بن بست به 

، آن امام »آراء عمومي مراجعه كنيم
 كه تا هم امروز گوشها را از نقل ،همام

مبتي بر ، قول هزاران هزار بار او
پر كرده ايد، » ميزان بودن راي مردم«

 از سوي بني در آن ايامچرا وقتي 
كه براي خروج از «صدر پيشنهاد شد، 

بحران بهتر است به آراء عمومي 
اني ، ايشان در سخنر»مراجعه شود
:  گفتند 1360 خرداد 25معروفشان در 

 من ، ميليون نفر بگويند آري36اگر «
 هيچ چرا اين عبارت را. »مي گويم نه

  به خاطر مردم نمي آوريد؟
حتما نوستالوژيست ها يادشان نمي ) ه

آيد كه انجام مناظره در آن ايام، كه 
اخبار آن هنوز از صفحه روزنامه ها 

مثال اعدام به عنوان ( ،پاك نشده است
گزارش به بنا  نفر 400 تا 100روزانه 

هاي درج شده در مطبوعات روزهاي 
، حضور پرنده آزادي شما )سال شصت

 مصباح آقاي در كنار ،مرحوم بهشتي
 اين دو با ديگران، رويييزدي و رويا

چيزي جز پوشش ذهن ها از كشتار 
دستجمعي مخالفان تا حتي دختران 

ختن  ساله اي كه به صرف فرو14
به زعم آيه اهللا (روزنامه همان منافقين 

آن مناظره ها در . بيش نبود) خزعلي
شرايطي كه حكومت در تدراك 
جوخه هاي دار براي افراد باغي بود 

باقي "گيالني محمدي  آقايبه قول (
، يعني كسي كه از حكم امام "با غين

 آقايهم او و هم . وقت تمرد مي كند
ناد ، به است تبريزيحسين موسوي

كه در ميان فتاواي فتواي شيخ طوسي 
مربوط به احكام بغي در اسالم شيعه 

ي را اعدام غحكم بافقط يك استثنا بود 
، نه تنها عالمت آزاد منشي )مي دانستند

آن مرحوم  نيست ، بلكه يكي ديگر از 
عالئم تبهكاري هاي كساني است كه 
. عليه جريان آزاد انديشه كودتا كردند

هر چند (ره در آن ايام پخش اين مناظ
، حديث اين )از قبل ضبط شده بود

مثال شريعتي است كه مي گفت، 
اربابي كه توي حجره اش نشسته و هر 
وقت شاگرد او يادش مي افتاد كه مزد 

مطالبه  ارباب ازعقب افتاده خود را 
نماز و ذكر اوراد ذكر ، ارباب فورا كند

حميده را به ياد شاگرد مي انداخت 
ي پسر چرا معطل نشسته اي، ا«: كه 

بنابراين . »پاشو نماز دير شده است
حكم مناظره پرنده آزادي شما، جز 
پوشش خشونتي كه دندانهاي خود را 

براي ) الجوردي(به مدد سرباز اسالم 
كشتار جوانان و قتل آزادي تيز كرده 

  . بود، چيز ديگري در محتوا نداشت
در ارتباط باور يا عدم باور آقاي ) و
هشتي به خشونت، شايد هيچ واقعه اي ب

همچون سكوت همراه با رضابت وي از 
ا، پارس خانم دكتر فرّخ روياعدام 

اولين وزير زن در كابينه ايران كه در 
 وزير آموزش و پرورش 1347سال 

خانم پارسا در . ه بود گويا نباشدشد
دادگاه وقتي از او در باره محتواي 
 كتابهاي ديني مدارس مي پرسند،
پاسخ مي دهد كه همه اين كتاب ها 
زير نظر آقايان بهشتي و باهنر چاپ مي 

به قول آقاي سالمتيان، در . شده است
حالي كه شايسته بود آقاي بهشتي كه 
ناظر چنين اعدامي بود و اگر اتهامي 
بود شريكش بود پادرمياني كند، تا از 
اعدام او جلوگيري شود، هيچ اقدامي 

در بود كه از اول اما اين بني ص. نكرد
شب تا صبح اعدام كوشيده بود نظر 
دادگاه را برگرداند، ولي موفق نشد و 
او با تأييد سران قوه قضاييه تبرباران 

  .   شد
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اما مي دانيد چرا بهشتي در آن ايام و 
تا كنون به عنوان قهرماني بي بديل 

 پرسيده شهرت پيدا كرد؟ آيا از خود
ايد كه اين فرد چه ويژگي داشت كه 
او را در رديف سيد الشهدا ناميدند و او 
را آفتاب عالم تاب نظام دانستند؟ ايا او 
تئوريسين انقالب بود؟ تا آنجا كه 

 دريغ از يك ،اينجانب اطالع دارد
 صفحه اي و دريغ از 50كتاب مكتوب 

له كه حتي در اندازه مقاالت ايك مق
ن روزنامه كيهان و رسالت مقاله نويسا

امروز باشد؟ آيا سخنراني و يا كنفرانسي 

 كه نه به ،از او هست كه نشان دهد
 بلكه در حد همانها ،عنوان تئوريسين

كه ذكر شد، داراي دانش سياسي 
است؟ آيا به جز تاسيس مدرسه حقاني 

كه بعدها اين مدرسه به اتفاق فالحيان (
. ..ها، اژه اي ها و پور محمدي ها

بخش قضايي كميته هاي ترور از آب 
 آقايبه اتفاق مصباح و )  در آمدند
 40همان كه در يك شب (قدوسي 

چه اقدامي در ) روزنامه را تعطيل نمود
راستاي تبيين و يا عملياتي كردن و 
تضمين حقوق و آزادي هاي مردم 

آيا او نبود كه در نموده است؟ 
خبرگان قانون اساسي، يك باره در 

آقاي طالقاني و بني صدر، مدافع برابر 
البته ناگفته نماند كه . والبت فقيه شد

در خاطرات دانشجويان ايراني مرتبط 
با مسجد هامبورگ در دوران پيش از 
انقالب، آمده است كه آقاي بهشتي 
همان زمان كه كتاب واليت فقيه از 
نجف رسيده بود آشكارا آن را در 

ي جمع دانشجويان مسلمان به تمسخر م
آقاي خميني با اين : گرفت و مي گفت

كتابش دارد ارتجاعي عمل مي كند 
نقل به مضمون از آقاي مهندس محمد (

جعفري سردبير روزنامه انقالب 
از انواع ارتباطات مستند وي ).اسالمي

با سازمان سيا در پيش و بعد از انقالب 
مستنداتي كه برخي (در مي گذريم 

و بي معتقدند، يكي از علت هاي ترس 
اعتمادي آقاي خميني از او به همين 
اسناد موجود از او در النه جاسوسي 

، واقع اين است كه آقاي )برمي گشت
نه در عمل و نه در نظر، هيچ بهشتي، 

پس . دانشي در اصول انقالب نداشت
آيا او به عنوان يك فقيه و مجتهد با 
تقوا و عادل كه شهره حوزه هاي 

ما نه، چون علمي بود، ياد مي شد؟ مسل
كسي نه از تقواي او خبر داده است و 

به ادله هاي باال واجد كمترين  نه بنا
عدالتي بود و نه در جايي به عنوان 

شناخته شده در سطح حوزه مجتهد 
بود؟ و آيا حماسه هاي مبارزاتي او در 
پيش از انقالب، بر تارك تاريخ مبارزه 
و حماسه هاي ايران و انقالب  نقشي بي 

بسته است؟ مسلما هيچيك از اينها بديل 
كه نبود هيچ ، در ميان خود آنها 

به . نظرات برعكس هم وجود داشت
 مرحوم محمد منتظري تا ،عنوان مثال

آخر از ضديت با او به عنوان عامل 
فئودال ها و آمريكايي ها و كسي كه 

حتي يك تار مويش را در راه انقالب «
  . ، دست برنداشت»از دست نداده است

پس چه ويژگي در مرحوم بهشتي 
وجود داشت كه فقدانش اين همه 

تا يم را تا استخوان خرد كرده بود؟ ژر
حدي كه پس از مرگش گفتند و 

 ".بهشتي يك ملت بود"نوشتند كه 
 ، تنها ويژگي اوحقيقت اين است كه

نبود  "سازماندهي استبداد"چيزي جز 
 اين سازماندهي را تا مدتها ،فقدان اوو 

 اگر .سيب جدي ساختدچار آ
بخواهيم از ديد خيلي خوش بينانه اي 
هم به اين شخصيت اسطوره اي دكتر 
سيد محمد بهشتي نگاه كنيم، جز 

 حزبي، هيچ –سازماندهي نظام سياسي 
ويژگي ديگري در او نمي توان سراغ 

شايد احساس ضعف سازماندهي . گرفت
در همان اوايل، چنان به نظام سياسي 

كه در ناخودآگاه قدرت آسيب زد، 
هواخواهان او، مرگ اسطوره اي فرا 
رسيد، كه تمامت ايدئولوژي، فرهنگ، 
اقتصاد و سياست وامدار شخصيت او 

چه آنكه در انديشه قدرت، هيچ . بود
ارزشي باالتر از سازماندهي نيست زيرا 

  . قدرت بي سازماندهي هيچ است
  
  
  
  
  

  
سه نشست و قمار قدرت 
  بر سر استقالل ايران

  
حال سئوال اين است كه چه چيز 
ميتوانست اين  افراد را كه به ظاهر 

. ورد؟آ  گرد هم ، اليتچسبك هستند
همانطور كه از نام نشست پيداست 

،همايش همبستگي  ظاهر قضيه
طرفداران دموكراسي و حقوق بشر 

اما هدف، در واقع ساختن . بود
.  لترناتيو تحت امر سلطه گر بود آ

ن حضرات به بهانه زماني جمعي از اي
رفراندوم،آلت دست مايكل لودين و 
نيوكانها شدند و امروز، تيمرمن اين 
مامور دون پايه آمريكايي است كه 
. براي همه آنها خط و ربط تعيين ميكند

امروز سياست سلطه گران ،كوچك 
كردن كشورهايي است كه از نظر آنها 
خطر محسوب ميشوند تا بدين ترتيب با 

نها به در گيري هاي مشغول كردن آ
قومي و منطقه اي خيال خود را 
آسوده نمايند و هستي آنها را به تاراج 

ايران از جمله كشورهايي است . ببرند
كه اگر نظامي مردم ساالر داشته باشد 
از توان باالي سرمايه انساني و طبيعي بر 
خوردار است تا راه رشد و ترقي را 

اره از آنجا كه ايران همو.  پيش گيرد 
قلب طپنده حوزه وسيعي از خاور ميانه 

 با استقرار حق حاكميت ايرانيان ،است
و ياد آوري اين حقوق به ديگران، 
ميتواند رژيمهاي وابسته منطقه و بالطبع 

 در راس آنها،  ،منافع سلطه گران و
آقاي . آمريكا را به خطر بياندازد

تيمرمن و امثالهم اگر دل نگران حقوق 
 بهتر است از بديل سازي مردم ايرانند،

دست بردارند و شما شركت كنندگان 
در چنين جلساتي اگر به ايران به 
عنوان وطن و حقوق مردم ايران مي 
انديشيديد و نه به كسب قدرت، از 
سرنوشت امثال چلپي و عالوي و 
كرزاي و آنچه بر افغانستان و عراق 
رفت درس ميگرفتيد و از همنشيني با 

استقالل ايران و بيگانگان  دشمن 
بازماندگان رژيم دست نشانده پهلوي و 
غسل تعميد دادن پهلويها دست 
ميكشيديد و از آنچه تا كنون كرده ايد 

دعوت و تشويق صدام به حمله به ( 
ايران و اخيرا دعوت به تحريم و حمله 

ابراز پشيماني مي ، ) از سوي آمريكا
  .كرديد 

    اما نشست بعدي، اجتماعي بود كه 
سازمان مجاهدين خلق در اطراف 

ن، از آدر . پاريس ترتيب داد 
....  و افغاني و عراقي و "ايراني"

در اين  اجتماع  .  شركت داده شدند 
 آنچه براي سازمان مجاهدين و ،نيز

رهبران آن مهم بود جلب حمايت 
اعضاي كنگره و پيام هاي آنان بود كه 

بر سران سازمان مجاهدين ! قرائت  شد
حرجي نيست كه خود به پاي خلق 

صدام و اعوان ( ،بوسي بيگانه اي
 رفتند كه خود آلت سلطه  )وانصارش

گران در دشمني و جنگ با  ايران بود 
پس از سقوط صدام و انتشار  اسناد .  

سازمانهاي اطالعاتي او ، امروز انكار 
نوكري و سر سپردگي آنان به ديكتاتور 

چه گر. جنايتكار بعثي غير ممكن است
آقايان رجوي و ابريشم چي، چندي 
قبل منكر اين ارتباط و وابستگي 

اما شما هايي كه خود را ايراني .شدند
ميدانيد و احتماال در چنين گرد همايي 

 با ديدن فيلم ،هايي شركت ميكنيد
آقاي رجوي كه بر سر مقدار نفتي كه 
ساالنه از صدام دريافت ميكند تا 
 بفروشد و خرج ارتش به اصطالح

 از شركت ،رهايي بخش خود كند
خود در ميهماني نوكران ديكتاتور 
احساس تحقير نمي كنيد؟ از ديدن 
آقايان داوري و ابريشمچي در حال 
گزارش به ماموران صدام، از مشاهده 
آقاي رجوي  در حالي كه همه اعضاي 
سازمان را فرزندان صدام ميخواند واز 

  شوبيد ؟آ  بر نمي ،.... ديدن
ت سوم در امريكا و از سوي    و نشس

سلطه گران زور گو بود كه بنا بر خبر 
خبر گزاري ها يكي از موضوعات 
اصلي آن مسئله هسته اي ايران و سپر 
دفاعي آمريكا در اروپا بود كه اين 
. دومي نيز با ايران ربط مستقيم دارد

آقاي پوتين از صدقه  خشك سري و 
ناداني سران جمهوري اسالمي و 

دانان بر كشور بيچاره ما ، واليت نا
حقوق ملي مردم و استقالل وطن ما را 
وجه المعامله با رقيب خود گردانده و 

  .بده بستان ميكند
امروز :     اما  قضيه غم انگيز اين است

در ايران نا اليق ترين افراد بر سر 
كارند كه نه دغدغه كشور را دارند و نه 

حفظ قدرت براي . دغدغه مردم را 
بنا براين .  از همه چيز مهم تر استآنها 

از ديدن خطراتي كه كشور را تهديد 
نگاهي به تاريخ، به ما . ميكند ناتوانند

ميگويد هر گاه ايرانيان به سرنوشت 
خويش بي تفاوت شدند و نادانان بر 
آنها حاكميت يافتند، خطر تجزيه 
افزايش مي يابد و تجربه هم ثابت 

تاني كرده كه تا از درون نوكر صف
نباشند و به آستان بوسي  قدرتهاي 

  بيگانگان بر مداخله در ،بيگانه نروند 
كودتاي بيست . كشور ما توانا نميشوند 

و هشت مرداد با مراجعه شاه به 
بيگانگان و تن دادن به دست نشاندگي 
او، با  همدستي تني چند در كسوت 
روحاني با سيا  و غفلت مردم از  توان 

حمله . ان پذيرشدو نقش خويش  امك
صدام به ايران براي ضربه زدن به 
دموكراسي نوپا با تشويق ايرانيان وطن 
فروش قدرت طلب و اعالم وفاداري 
. به قدرت سلطه گر امكان پذير شد

كودتاي خرداد شصت و ادامه جنگ 
هشت ساله و ويرانگري اقتصاد ايران 
در راستاي منافع سلطه گران با زد و 

 اعوان و انصارش از بند آقاي خميني و
قبيل بهشتي و رفسنجاني و خامنه اي و 

با دستگاه ريگان و بوش ... كروبي و
و بي تفاوتي ) اكتبر سورپرايز( پدر

مردم نسبت به سرنوشت خويش عليرغم 
تمامي هشداري كه به آنها داده شد 

وگرنه چطور ممكن . امكان پذيرشد
بود آقاي خميني به خود جرات بدهد 

لتي بايستد؟ خوشبختانه در مقابل م
امروز به يمن استقامت نيروهاي وطن 

  دوست مردمساالر كه احقاق حقوق 
  

  15در صفحه
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سه نشست و قمار قدرت 
  بر سر استقالل ايران

  
ملي مردم ايران ، استقالل وطن 
وآزادي ساكنان آن، هم و غمشان 
است ،امكان ساختن نيروي جانشين 

عيف وابسته از سوي بيگانگان بسيار ض
اما از اين خطر نبايد غافل . شده است

جانبداران استقالل و آزادي از . شد 
هر طيف و گروهي كه باشند نيازمند 
عرفان جامعه به اين مهمند كه بي 
تفاوتي به سرنوشت خويش آفت 
استقالل و آزادي است و خالي 
گذاشتن ميدان به هر بهانه باز گذاشتن 

  دست مستبد در داخل به گسترش 
ناق و به داو قمار قدرت گذاشتن اخت

  استقالل وطن از سوي حاكميت بي 
وطن و وجه المعامله شدن تماميت 
ارضي ايران از جانب سلطه گران و 
مسابقه گذاشتن در نوكري بيگانگان 
ازسوي اپوزيسيون قالبي است تا چه 

 ميليون دالري 75كسي سهم بيشتري از 
را كه براي به اصطالح مبارزه با رژيم  
واليت مطلقه اختصاص يافته به جيب 

اگر دستگاه بوش راست ميگويد . بزند
وحقوق بشر، از جمله حقوق ايرانيان و 
استقرار مردمساالري در ايران را محترم 
ميشمارد از چه رو آقاي بوش سندي را 
امضا كرده است كه مانع انتشار اسناد 
مربوط به اكتبر سورپرايز و زد و بند 

رو دسته حزب آقاي خميني و دا
جمهوري اسالمي و معامله آنها بر سر 
حقوق مردم بيچاره ايران ميشود؟چرا 
اجازه نميدهند تا مردم ايران و دنيا 
بدانند ماجراي به گروگان گرفتن 
اعضاي سفارت آمريكا در ايران چگونه 
آغاز شد و چگونه  و به چه قيمتي 
خاتمه يافت؟ ميلياردها ثروت ملي ما را 

 و بردند و حاال با منت غارت كردند
ايرانيان "ميگويند بودجه در اختيار 

 ميگذارند تا در راه دفاع از "مبارز 
حقوق بشر و استقرار مردمساالري خرج 
كنند؟ آيا فاسد پروري از موارد حقوق 
بشر است؟ وابسته پروري از موارد 
حقوق بشر است ؟ و اي شما ها كه 
چشم به اين دالرهاي خونين دوخته 

 شرم نداريد كه خود را آزاديخواه ايد
و حقوقمند بناميد؟  اين رفتاري كه شما 
آقايان حاكمين و شما وابستگان به 
بيگانه و مزدوران با ايران و ايراني 
ميكنيد با هيچ يتيمي متصور است؟ 
امروز اميد آن ميرود كه مردم با 
حمايت همه جانبه از جانبداران 

زان استقالل وآزادي، بازي  قمار با
قدرت در داخل كشور و خارج نشينان 
وابسته بر سر استقالل ايران رابر هم 

غفلت از سرنوشت وطن عواقب . بزنند
وخيمي دارد كه مسؤليت آن بر عهده 

از غفلت بدر آييم . تمامي ايرانيان است
و وطن را دوست بداريم و بر حفظش 

  . بكوشيم
  
  
  

قاي ابوالحسن بني آپيام 
  صدر به مردم ايران

  
مأمور بي تا كي مي خواهيد نقش 

 را در دست استبداديان بازي اختيار
كنيد ؟  خطاب به شما نبود كه خداوند 

نچه بدان علم نداري، آاز : فرمود 
كن؟  خطاب به شما نبود كه مپيروي 
مأمور معذور نيست ؟  لختي : فرمود

كرامت و منزلت خويش را بمثابه 
 زاد و حقوقمند خلقآي  كه هائانسان

اطاعت شده ايد، بازيابيد و از 
  . بازايستيد كوركورانه

  
  :و سپس از شما روحانيان مي پرسم 

      اينك ايران و اسالم و روحانيت در 
خطري است كه يخ  قطب بي تفاوتي 

حتي اگر به ايران . ب مي كند آرا نيز 
حمله نظامي نيز نشود، قدرت مسئله و 

ان بحران مي سازد و بر مسئله ها و بحر
اعتياد . ها كه ساخته است، مي افزايد 

يك جامعه به تكاثر و انباشت بحران ها، 
حساسيتش را  نسبت به خطرها كه 
حيات مليش را تهديد مي كنند، از 

هيچگاه اسالم اين . ميان مي برد 
ويز استبداد ستم و فساد آاندازه دست 

يا با وجود اين آ. گستر نبوده است 
ان و اطاعت از واقعيت، اعتياد به بحر

قدرت، حساسيت شما را نيز از ميان 
يا تن به استسالم داده آبرده است ؟  

ايد و همچنان بنا نداريد بر اين قدرت 
طلبي عنان گسيخته كه اسالم و ايران 
را تباه مي كند، بشوريد ؟  خطاب به 
شما نبود كه كلمه حق را در حضور 

  سلطان جائر ، افضل الجهاد خواند ؟ 
  

اه از  شما معلمان و  استادان و نگآو 
  :دانشجويان  مي پرسم 

 تن از استادان دانشگاه نسبت به 57     
ويرانگري حكومت در اقتصاد ايران 

كاري سخت ارزشمند . هشدار دادند 
يكبار نيز استادان فيزيك نسبت . كردند 

. به ايجاد بحران اتمي هشدار دادند 
 چرا در قلمرو هاي ديگر اين هشدارها
را ندهيد ؟ چرا اين هشدارها را مكرر 
نكنيد ؟  دانشجويان مسئوليت شناس در 

زادي آپي انديشه راهنما و يافتن بيان 
جنبشهاي اعتراضي .  شده اند 

دانشجويان و زنان و معلمان و كارگران 
زادي و خلق آترجمان  گرايش به بيان 

هرگاه  گرايش . زادي است آفرهنگ 
در خلق زادي و شركت آبه بيان 
زادي را همگاني كنيد ،  به آفرهنگ 

خود و به مردم ايران نقشي تعيين 
كننده در استقرار دولت حقوقمدار و 

  .نجات حيات ملي، بخشيده ايد 
     با توجه به  تحول مطلوب كه خود 

ن نقش داريد، چرا شما معلمان آنيز در 
موزان را به ترك زورباوري و آدانش 

انيد ؟ چرا  شما رفتار زورباورانه نخو
دانشگاهيان مسئوليت شناس اكثريت 
بزرگ دانشگاهيان و دانشجويان را به 

نها را به آزادي نخوانيد ؟ چرا آبيان 
حماسه زمان، حماسه خلق فرهنگ 

ن بيان آزادي نخوانيد ؟  چرا  به يمن آ
نها را از كرختي اعتياد آو اين فرهنگ، 

به بحران هاي روزمره بدر نياوريد و 
نها را به خطرها كه متوجه آسيت حسا

يا آحيات ملي هستند، بر نيانگيزيد ؟ 
ترديد داريد  تا زماني كه گرايش به 

زادي همگاني نشود،  در آبيان 
جنبشهاي دانشگاهيان ، جمهور 
دانشگاهيان شركت نمي كنند ،  در 
جنبشهاي معلمان جمهور معلمان 
شركت نمي كنند ،  در جنبشهاي زنان 

 شركت نمي كنند و در جمهور زنان

جنبشهاي كارگران ، برغم هرچه سخت 
نها،  جمهور كارگران آتر شدن زندگي 

شركت نمي كنند و بدون بهم پيوستن 
اين جنبشها ، جنبش همگاني پديد نمي 

  يد ؟ آ
جنبشهائي كه در ايران روي مي دهند،  

. همه طبيعت جنبش همگاني را دارند 
با  . پس كليد در دست شما است 

زادي ، آهمگاني كردن گرايش به بيان 
قفل را بگشائيد و ايران را به حركت 

  .وريدآ
  

  :و از مردم ايران مي پرسم 
زادي و آ     مي دانم كه گرايش به 

اين . استقالل  همگاني تر شده است 
امر كه افراد يك دسته از زورپرستان را 

ورند و طرفه آمأموران امريكا گرد مي 
ود پشيمان مي شوند اين كه از كرده خ

و دسته ديگر از امريكا رخصت عمل 
: مي طلبد، بيانگر واقعيتي بس مهم است

قدرت خارجي جز زورپرستان فرسوده 
و در انحطاط و انحالل دستياري نمي 

  .  و ناتوان استيابد 
     بدين قرار،  افزون بر سه دهه 
كوشش بي وقفه نه تنها ناشناخته اي را 

، بلكه زورپرستان و بر جا نگذاشته است
ن داشته است آقدرتهاي خارجي را بر

.  كه  پرده از كار ننگين خود بردارند 
اين امر كه  زورپرستان به خدمتگزاري 
بيگانه مي روند و از سلطه گر مي 

بسازد و يا » لترناتيو « آنها آخواهند از 
بپذيرد، نه » لترناتيو « آنها را بمثابه آ

 را نشان مي نهاآتنها انحطاط و عجز 
دهد بلكه مسلم مي كند تا خائناني 
نباشند و به قدرت خارجي روي 
نياورند، قدرت خارجي توانا به مداخله 

از اقبال بلند . در امور كشور نمي شود 
نها كه به آايران و شما مردم ايران، هم 

ستان بوسي بيگانه مي روند و هم آ
قدرت خارجي ديگر نمي توانند  پنهان 

زادگان هستند و نمي آ. عمل كنند 
گذارند در ايران چلبي و عالوي و 
كرزاي پيدا شوند و ايران را به روز 

ناتواني . سياه عراق و افغانستان اندازند 
و انحطاط زورپرستان و ناتواني قدرت 
خارجي از بديل سازي،  پيروزي بس 
بزرگ راه روان راست راه استقالل و 

 اين پيروزي را. زادي ايران است آ
قدر بشناسيد و براي استقرار قطعي 

زادي آدولتي بر پايه استقالل و 
  .برخيزيد 

يا آ:      با اينهمه ، از شما مي پرسم 
وجدان جمعي به حق تصميم ، حقي 

ن شما مردم است، وجدان آكه از 
جمعي به حقوق ملي ،  وجدان جمعي 
به فرصتهاي رشد ، وجدان جمعي به 

 يك ملت كرامت و منزلت  خود بمثابه
تاريخي، وجدان جمعي به ايرانيت ، 
هويتي كه از راه رشد نو به نو مي 
شود، وجدان جمعي به موقعيت ايران 
در جهان و نقش ايران در جهان ، 
وجدانهائي نيستند كه شما ، بنا بر 

نها را آموقعيت ، مي بايد غني ترين 
: يا از خود مي پرسيد آداشته باشيد ؟  

تفاده مي كنيم ؟  از حق تصميم خود اس
اگر از اين حق : از خود مي پرسيد 

استفاده كرده بوديم ، كسي به خود 
اجازه مي داد  خود را ولي مطلق ما 
كند ، زور را تنها روش حكومت 

را بر بگرداند و بهمن مسئله ها و بحرانها 
   ؟  حيات ملي ما فرو فرستد

يا مي دانيد بحران اتمي ، يك      آ
جموعه اي از بحران نيست ، م

يا آبحرانهاي حل نشده پيشين است ؟ 

مي دانيد اگر اين بحران در برگيرنده 
اگر هم پديد بحرانهاي پيشين نبود، 

 و ايران را مد، دير نمي پائيدآمي 
 نمي  انزوا  و گرفتارمنفور جهانيان 

ما كه :  يا از خود مي پرسيد آ ؟ كرد
در دوران انقالب شكوهمند خود ، 

 ملت روي زمين شديم ، محبوب ترين
 منفور شده يچرا بايد امروز ، مردم

باشيم ؟ اگر اين پرسش را از خود 
بكنيد، در مي يابيد علت  بحرانهائي 

 كه استبداد حاكم ساخته و بر هستند
يكديگر افزوده و، بدانها ، هويتي را به 
ايران و ايراني داده است كه نفرت بر 

  .مي انگيزد 
اعتياد به بحرانها ، يا مي گذاريد      آ

ئي  خطرهاروجدان جمعي شما را ب
 كه حيات ملي را تهديد ناحساس كند

 سال 30يا شما بعد از آمي كنند، ؟  
تجربه ، نمي دانيد مشكل يكي اعتياد به 
اطاعت از قدرت و ديگري دولت 

پس . زورمداران است؟ چرا مي دانيد 
بدانيد دانائي كه به دانش خود عمل 

بر شما است . انكار تر است نمي كند، زي
كه به مبارزه با اعتياد به اطاعت از 

بر شما است كه . قدرت برخيزيد 
زادي را هرچه آگرايش به بيان 

بر شما است كه كار . همگاني تر كنيد 
را با ايستادگي بر سر حقوق انسان و 

بر شما است . غاز كنيد آحقوق ملي 
غاز آكه كار را  با ابراز شخصيت ملي 

بر شما است كه كار را با حمايت . يد كن
غاز كنيد كه براي احقاق آاز جنبشهائي 

بر شما است كه  . يند آحق بعمل مي 
از مبارزان سياسي كه در راست راه 

زادي و رشد بر ميزان آاستقالل و 
عدالت اجتماعي هستند و براي انسان 
حقوق و بعد معنوي قائلند ، حمايت 

جنبشهاي بر شما است كه از . كنيد 
دانشجويان و دانشگاهيان، از جنبشهاي 
زنان، از جنبشهاي كارگران ، از 
جنبشهاي معلمان و هر جنبشي كه 

زادي ، منزلت و كرامت انسان را آ
بر شما .  هدف مي كند، حمايت كنيد 

حل كردن استقالل ، است كه بدانيد  
مسئله ها ، پايان دادن به بحران ها، 

ا دنيا بر پايه استوار كردن رابطه ها ب
باز حقوق ملي و نساختن بحران و 

نكردن پاي قدرت خارجي را به 
دولتي كه بحران . ، است زندگي ملي 

مي سازد و قدرت خارجي را در داخل 
و خارج از كشور محور مي كند، 

حق و وظيفه . استبدادي و وابسته است 
شما است  اين دولت را با دولت 

تون حقوق مداري جانشين كنيد كه س
ن را حقوق انسان و حقوق آپايه هاي 

زادي و رشد بر ميزان آملي، استقالل و 
  . عدالت تشكيل مي دهند 

ور مي آ    هشدار دوران انقالب را ياد
زاد نشود، حقوق ، آتا زن : شوم 

كرامت و منزلت نجويد و رشد نكند، 
پس نخست . جامعه اي رشد نمي كند 

ي و زاد آمبارزه برايبر زنان است كه 
مبارزه براي حقوق خويش را از 

زادي و حقوق مردان جدا مپندارند و آ
زادي ملت آجنبش خويش را جنبش 

نگاه بر زن و مرد آايران بگردانند و 
كرامت و حقوق كه ايراني است 

ورند و به عمل آخويش را به ياد
  . ورند آدر

ن توانائي را كه توانائي جماعت      آ
ن خدائي است و بر توانائي بي پايا

  .وريد و برخيزيدآمتكي است به ياد 
          

  

 از كربال تا جمكران
  

كه براي اندك مال ومنالي بيشتر سربر 
آستانه آن عمارت تهي، برخاك مي 
مالند كه گوئي ازازل انسانيتي وجود 

آنچه تمناميكنند با . نداشته است
سخيفي شگفت آوري برتكه كاغذي 

 مي مينويسند و به ته چاهي سياه
اندازند تابلكه گردخاكي آن تكه كاغذ 
را خوانده و دعايشان را مستجاب كند 

خدا شرم ندارد ازاينكه شمارا به "و 
حشره اي، حتي پست ترازآن، مثال 

زيرا كه ارزش كاغذ و خاك . "بزند
را ...وسنگ و عمارت ولباس ومقام و

خود، بيش از انسانيت خود مي دانيد 
.   ايدوخودرااليق غضب خدا كرده

حسين، مي داني چرا اين عمارت را 
ساخته اند؟ زيرا مزارت دردل خاكش 
حقي نهفته دارد اما اين عمارت، باطل 

اين درماندگان خلقت، كه . تمام است
باطل ساخته عقل گرفتار خويش را  
حق مي انگارند، ازحق گريزانند زيرا 
حق يكي بيش نيست، روشن و روان 

زوتعدي است و به آنها اجازه تجاو
به . حتي به حقوق خويش را نمي دهد

آنها اجازه مظلوم واقع شدن هم نمي 
اما با باطل كه مخلوق عقل  بيمار . دهد

ظلم، . است، هركارمي توان كرد
تجاوز، تعدي، دروغ، دزدي، قتل، 

وهركاري كه ...غارت و شكنجه و
 نمي توان كرد، باباطل مي "حق"با

  . كنند
ه امامي حسين، مي گويند از آن چا

غايب بيرون مي آيد، پس هرچه 
مگرنه . باشكوهتر بايد آن را آراست

اينكه اگرآن امام  ظاهر شود، چيزي 
جز حق نيست؟ حق تمام و روشن؟ اما 
شما تاريك نشينان مشرك را چه كار 
باروشنائي است؟ شما كه از روشنائي 

شمارا چه كه به .  گريزانيد
 نشسته ايد؟ شمارااگر "حق"انتظار

احق كاري بود، باطل نمي ساختيد تا ب
اگرآن امام . با آن حق را پنهان كنيد

ظهوركند، براي درهم كوبيدن باطل 
آنگاه همانند حسين . ظهورميكند

براومي شوريد، سرازتنش جدامي كنيد 
بارگاهي براو مي سازيد تا قرنها 
برسروسينه خود بكوبيد وبه ساختن 

  .باطل و شركتان ادامه دهيد
ت پرستي، خاص زمان  شرك وب

جاهليت نيست كه دورانش به سرآمده 
تا عقل انسان آزاد نباشد، باطل . باشد

هست، وتا باطل هست، ظلم هست، بي 
پيشرفت ...عدالتي هست، تجاوزهست و

علم عقل را آزاد نمي كند، همچنان 
علم مقوله . كه تا به حال نكرده است

اگر به حق باورداريد، .  ديگري است
ر ننشينيد، به حقوق خويش و به انتظا

 باوربياوريد و "حق"ديگران، يعني به 
. خويشتن را از باطل ذهن خود برهانيد

باطل را عقلي . عقل خودرا آزاد كنيد
. ميسازد كه گرفتار زور شده است

ساختن باطلي كه حق را بپوشاند، 
باطل، بدون .  است"عقل"محتاج 

خيال نشود .  ساختني نيست"عقل"
حق . مي سازد حق استآنچه عقل 

ساختني نيست، حق وجوددارد، حق 
كارعقل آگاهي پيدا . هستي است

  . كردن از حق و عمل به آن  است
Mizan.57@gmail.com  
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  4پرسشها در باره اتم 

اگر قصد توليد بمب 
  اتمي نيست ؟

  
 نياز امريكا به بحران شديد در ●

رميانه با نياز گرايش راست اسرائيل خاو
و اين دو با نياز گرايشهاي راست و 

 كه بعد از –راست افراطي در رژيم 
صدور حكم دادگاه برلين  به انزوا 

رياست » انتخابات « مده و در آدر
  -جمهوري شكست سخت خورده بود 

سازگار شدند و سه گرايش همانند در 
جام به امريكا و اسرائيل و ايران را سران

  . حكومت رساندند 
»  محور شر «   نياز حكومت بوش به  ●

در ايران ، » اصول گرايان « با نياز 
جفت شدند و بحران اتمي را از سوئي 

  . وردند آو تجاوز امريكا به عراق را ببار 
ورده شدند تمامي آ    مواردي كه باز 

موارد ديگر نيز از همين . موارد نيستند 
گي ترجمان  اين نوع هستند و جمل

  :قاعده ها هستند 
 بحران خارجي  تا وقتي دولت – 1

نسبت به جامعه ملي ، خارجي است،  
تا وقتي كه يك يا چند قدرت خارجي 
نياز به بحران پيدا نكند و يا نكنند، 

  . وردني نمي شود آپديد 
  بحران داخلي ، بخصوص وقتي - 2

كشور در موقعيت زير سلطه است و 
ه جامعه ملي خارجي دولت نسبت ب

است ، نياز  به محور كردن قدرت 
  .خارجي دارد 

  بهاي سنگين بحران را همواره - 3
جامعه اي مي پردازد كه در موقعيت 

  . زير سلطه قرار دارد 
    بديهي است ميزان بها بستگي مستقيم 
دارد با وارد شدن و يا وارد نشدن 

. جامعه ملي در بازي بحران دارد 
د شد، بهائي كه خواهد هرگاه وار

 . پرداخت سنگين تر خواهد شد
چنانكه در بحران گروگانگيري جامعه 

(  ايراني وارد شد و سنگين ترين بها 
امريكا بخشي از سپرده هاي كشور در 
بانكها را برد و خورد، ايران به محاصره 

 8مد و گرفتار جنگ آاقتصادي در 
يك نسل ايران از ميان رفت . ساله شد 

 ميليارد 1000ا بر محاسبه رژيم، و بن
  .را پرداخت  ) دالر نيز زيان ديد 

     از اين رو، حق مردم بر عهده اهل 
نها را مسئول مي آگاهي ، آدانش و 

مسئول هشدار دادن به مردم كه  . كند 
بحران سازي  دام است و هشيار باشند 

  و در دام نيفتند 
  در صورتي كه مردم كشوري كه - 4

ران بيشترين بها را مي پردازد ،  بابت بح
گاهي از آوارد بازي نشوند و يا بمحض 

ن خارج شوند  و نيز مردم كشوري آ
كه با شركت دستگاه حاكمه اش 
بحران  ساخته شده است ، وارد بازي 
. نشوند ، بسا بحران ساخته نمي شود 

چنانكه اگر مردم امريكا مي دانستند 
گروگانگيري ساخت تمايل راست در 
دستگاه حاكمه امريكا است و وارد 

بازي نمي شدند، گروگانگيري روي 
اگر هم بر اثر غفلت رسانه . نمي داد 

هاي گروهي ،  روي مي داد، در دم 
نه امريكا را گرفتار . حل مي شد 

 و نه –نست آ بوشيسم دنباله -ريگانيسم  
ايران را گرفتار  توقيف شدن پولهايش 

استبداد و محاصره اقتصادي و جنگ و 
  .مالتاريا  مي كرد 

بدين قرار، رسانه هاي گروهي       
زيرا  بسا . مسئوليتي بس سنگين دارند 

نها،  آيد كه  بر اثر غفلت آپيش مي 
نها ،  جانشين اطالعات آخودسانسوري 

نها ،  آكردن ضد اطالعات توسط 
نها آاز  .  حيات ملي به خطر مي افتد

ان كه مسئوليت  بر قرار كردن جري
زاد انديشه ها و اطالعات و دانشها  را آ

بر عهده مي گيرند، هيچ عذري 
گاه آنها است كه آبر . پذيرفته نيست 

هرگاه سانسور مانع . گاه كنند آشوند و 
نها است كه با آگاه كردن شد،  بر آاز 

انتقال انديشه ها و دانش ها و اطالع ها 
 ،نها هستندآبه  كساني كه توانا به انتشار 

  . صار سانسور را بشكنند ح
مسائلي كه در :    توفلر مي گويد5

، در مده اند آدوران صنعتي شدن ببار  
. دوران ماوراء صنعتي حل مي شوند  

و او غافل است كه قدرت از تخريب 
بنا بر اين، مسئله ساز . يد آپديد مي 

دوران صنعت، دوران . است 
دوران . قدرتمداري سرمايه است 

ي هم اگر دوران سرمايه ماوراء صنعت
ساالري باشد، مسئله هاي دوران صنعت 
را حل نمي كنند بلكه مسئله هاي 

  . جديد بر مسئله هاي پيشين مي افزايد 
بدين قرار ،  هشيار بايد بود كه      

شكل جديد  قدرت نه تنها مسائل شكل 
نها نيز آپيشين را حل نمي كند بلكه بر 

ساالري كه چنانكه رژيم مال. مي افزايد 
جاي خود را به رژيم مافياهاي نظامي 

 مالي مي دهد ، مسائلي را كه رژيم –
شاه ايجاد كرده بود حل نكرد و مسائل 

نها آجديد و بس وخيمي را نيز بر 
   . افزود

نكه بيشتر از آ      مردم ايران  با 
مردمان ديگر جنبش كرده اند،  گرفتار 

هربار جنبش « اين فريب هستند كه 
چنانكه . »  ديم، وضعيت بدتر شد كر

شاه را برديم گرفتار وضعيتي بدتر از 
اعتياد به اطاعت از قدرت .  ن شديم آ

نها را از آو اعتياد به منطق صوري 
واقعيت . توجه  به واقعيت باز مي دارد 

اينست كه يك جنبش وقتي بد را 
خوب مي كند كه ماهيت مديريتي كه 

ي باشد جانشين مي شود غير از ماهيت
كه مسئله بر مسئله و بحران بر بحران 

به سخن ديگر، هرگاه . مي افزود 
دولت حقوق مدار جانشين دولت زور 
مدار  مي شد،  ويران نمي كرد و مي 

ورد و مسئله آساخت، مسئله  پديد نمي 
چنانكه در دوران مرجع . حل مي كرد 

انقالب ايران ،  برغم مسئله سازيها و 
زمره، يكچند از بحران سازيهاي رو

مهمترين مسائلي راه حل جستند كه 
  :ورده بود آرژيم شاه پديد 

 تغيير ساخت بودجه و كاهش ميزان 
ن، تغيير ساخت نظام بانكي و آ

اعتبارات ، تغيير ساخت واردات، 
 برابر 4كاهش صدور نفت و سه تا 

زاد  بهاي نفت آدر بازار ( كردن 
بهاي نفت ، )  برابر شد 4نزديك به 

و ... مردم ساالر كردن سازمان ارتش و
زادي  آاجراي برنامه استقالل و 

ملي كردن ( = اقتصادي و سياسي 
دولت يا تحت مهار جامعه ملي  

  . و فرهنگي و اجتماعي  ) وردنش آدر
بدين قرار، تقصير از جنبش نيست ،      

تقصير از شفاف نكردن رهبري و  
نشناختن ستون پايه هاي قدرت و 

نها با آكردن جانشين كردن هدف ن
ستونهاي حقوق انسان و حقوق ملي و 
دولت و دستگاه مردم ساالر و نيز تغيير 
نظام اجتماعي و كاستن از بار زور در 

   . رابطه ها است
     مردم  ايران ، با وجود در اختيار 
داشتن نتيجه  تجربه ،  تجربه اي كه در 
طول تاريخ بطور مستمر تكرار شده 

گاهي و آي بايد  اين است، م
هوشياري را داشته باشند كه قدرت 

و هر اندازه . مسئله و بحران ساز است 
انسجام حاكمان كمتر و تمايلشان به 
استبداد فراگير بيشتر،  مسئله ساز تر و 

   . بحران ساز تر
مردم ايران ، با وجود در اختيار      

گاهي آداشتن نتيجه تجربه ،  بايد اين 
ا داشته باشند  كه هرگاه و هشياري ر

رژيم شاه ادامه مي يافت، همچنان 
مسئله مي ساخت و مسئله بر مسئله مي 

رژيم كنوني دنباله همان رژيم . افزود 
يك . و مسئله و بحران ساز تر است 

ن اينست كه براي مدتي آدليل عمده 
طوالني و در خانمان برانداز ترين 
د مسئله ها و بحران ها، مردم ايران وار

در نزاع مالتاريا كه . بازي شده است 
براي تصرف قدرت خيز برداشته بود و 

ن بخش از رهبري انقالب كه در پي آ
برداشتن ستون پايه هاي قدرت و 
استقرار دولت حقوق مدار بود ، در 

، 60  در كودتاي خرداد ،گروگانگيري 
، در مرگ خميني و  ساله 8در جنگ 

فاوتي ن رژيم ، در رويه بي تآادامه 
اتخاذ كردن  و دستيار استبداديان 

در  تن . شدن، در  تضمين دوام رژيم 
دادن به اقتصادي كه در سوداگري و 
بورس بازي و رانت خواري ناچيز شده 

  ... است ، در 
    بر مردم ايران است كه هشيار باشند 

اين رژيم بنا بر ماهيتي كه : و بدانند 
از  . دارد مسئله ساز و بحران ساز است

بحران تغذيه مي كند و حياتش در 
بنابر اين ، گرچه به . گرو بحران است 

بحران بيشتر از بمب اتمي نياز دارد ، 
اما  از هيچ تقالئي براي دست يافتن به 

. بمب اتمي  خودداري نمي كند 
هرگاه به بمب اتمي دست يابد، 
ظرفيت مسئله سازي و بحران سازيش 

بحران ها را بيشتر مي شود و بهاي اين 
كه دائم سنگين تر مي شوند، مردم 

   .ايران مي بايد بپردازند
  
  
  

 از كربال تا جمكران
 او برحق زيست و برحق ماند و برحق 

او يك انسان شهيدشد، نه ازطمع . مرد
بهشت و به مبارزه با استكبارونه براي 
قدرت، كه براي كرامت انسان كه 
باكرامت به سراي باقي رفت و بهشت 

زيرا تنها راه . اي اهل كرامت استج
مبارزه بااستبدا، حفظ كرامت خويش، 
آگاهي به حقوق خويش و محترم 

چه استبداد زائيده . دانستن آنهاست
. باطل است وقتي جاي حق مي نشيند

محال است درجامعه اي كه درآن 
حقوق محترم باشند استبداد حاكم 
شود، و محال است در جامعه اي كه 

   .ود، استبداد حكم نراندباطل ارزش ش
حسين دركربال امام آزادي گشت، 
همان گونه كه پدرش درمحراب، امام 

امام بودني . عدالت و استقالل شد
درست است . نيست، امام شدني است

كه او درمبارزاتش با استبداد و خرافات 
وفساد، امام پيروانش شد، اما دركربال، 

امام همه . امام درتماميت تاريخ شد
  .انهاي باكرامت شدانس

حسين، توشاهد خدا شدي درآفرينش 
 تا شيطان سيه روي "اشرف مخلوقات"

اما باآن . تكبرش درهم پيچيده شود
همه مسلمان نماي تهي ازانسانيت، تنها 
بودي با هفتادودوتن ازياران مكرمت 
كه همچون خودت تاب كوچكي و بي 
هويتي و عقده حقارت را نمي آوردند 

رامت به زندگي وبا بزرگي و ك
. درزبوني بهائي ندادند وشهيد شدند

آن ناانسانهاي پليد خالي از كرامت، 
بعدازشهادتت  قرنهاست كه برايت 
گريستند، برفرق خود قمه وزنجيرزدند 

  . و برسر وسينه خود كوبيدند
اما چرا آن باطل گرايان وجودت را 
نمي توانستند تحمل كنند؟ تا 

عذايت درشهادتت و دردوري تو، به 
نشينند وخودزني كنند 
وبگريندوبگريانند؟ مگر آزارو اذيتشان 
مي كردي؟ مگر حقي ازحقوقشان 
راپايمال مي كردي؟ اما نه، حسين، 
تاريخ گواهي ميدهد آن بارگاه يزيد 
بود كه كرامت براي انسانها قائل نبود و 
او بود كه روزگاران را برمردمش سياه 

توكه داشتي ترك وطن . مي كرد
كردي چرابازهم از وجودت در مي

دياردور هراسان بودند؟ چرا نامردمانت 
مزارت را بروجودت گرامي تر مي 
داشتند؟ براي اين نبود كه تو با حق 
روشن هستي وآنها به باطل هزارچهره 
تاريكشان خوگرفته اند؟ دراين حال 
چگونه مي توانند كرامت، استقالل، 
آزادي و عدالت كه حق روشن وثابت 

ند را دركنار باورهاي خودساخته و هست
باطل خويش كه هرلحظه ميتوانند به 
هررنگي جلوه گري كنند را دريكجا 

  جمع كنند؟
حسين، ازآن روزباشكوه كه صداي 
انسانيت عرش رابه لرزه درآورد 
وجمال زيباي آفرينش را جلوه 

فتبارك اهللا احسن "گرنمود و 

 را عينيت بخشيد قرنها مي "الخالقين
 بارگاهت را زرين "پيروانت". گذرد

كردند، تا به باطل آن ترا تا خدائي 
اما اگر باز برآنها ظاهر . پرستش كنند

شوي، همان هفتادودوتن را ياور خود 
خواهي يافت و ديگر نابخردان بت 
پرست يا سكوت مي كنند، يا درخيل 
يزيديان ظاهرشده تاتورا دوباره به 

دت جرم خروج بر اميرالمومنين به شها
حسين، تازماني كه باحقي، اين . رسانند

مغزهاي منجمد، دوستت دارند و 
  . ازتوگريزانند

 برمنبرهامي روند و "پيروانت"حسين، 
با تمام گستاخي و بي رحمي 
والمروتي، تورا مظلوم مي خوانند، 
مظلومي كه خدايت وعده آتش جهنم 

با توكاري ميكنند كه . به اوداده است
 خواهند درچشمان تورا مي. يزيد نكرد

بي فكران خوار كنند تا خواري 
وزبوني برايشان ارزش شود و از 
كرامت واعتماد به نفس خويش غافل 
گردند، تاآنها بتوانند چندي بيشتر 

كه . بروجود بي ارزششان حكم برانند
خدا وعده جهنمي هميشگي به 

  .هردودسته داده است
حسين، ازآن روز نحس كه انسانهاي 

و ناآگاه بركرامت خويش تهي از خود 
باسكوت خود به مصاف حق رفتند ودر 
دشت كربال سرازگردنش جداكردند  تا 
به تماميت تاريخ بگويند پيرو صادق 
باطل اند و گريزان ازحق ، قرنها مي 

اما امامت تو كه درصحراي . گذرد
كربال شهادت به حق داد وآن را 
درتماميت تاريخ بشريت به ثبت رساند، 

 را باوجود غرق بودن "روانتپي"هنوز 
هنوز . دربت پرستي، آزار ميدهد

صداي حق ازالبالي زرهاي بهم 
چسبيده حرمت عبوركرده، آسايش در 
. ماديگري رااز ظالم و مظلوم ميگيرد
  هنوزبرسرآنها فرياد مي زني و آنها رابه 

اما آنها . كرامتشان فرامي خواني
آنها . ازتوگريزانند، ازحق گريزانند

 خويش را درباطل تمام، يعني آرامش
دربت پرستي جستجومي كنند كه 
هرگز به آن نخواهند رسيد زيرا 
آرامش درفطرت انسان، يعني درحق 

  .نهفته است
 درجمكران جائي، "پيروانت"حسين، 

. بارگاهي درست كرده اند ميان تهي
همچون بت پرستان قرنهاپيش به 
پرشتش بت هائي به بزرگي يك 

د تا تورافراموش عمارت مشغول شدن
اما مگرميشود حق رافراموش . كنند

كرد؟ حق، هستي خودشان است، اما 
دنايت راتا . ازحقوق خويش گريزانند

  به آنجا هم آغوش خويش كرده اند
  
  

  15در صفحه
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