
  

 

اينك براي برانگيختن افكار.ويز تهديد ايران به جنگ بودآتا اين هنگام، قصد رژيم بر توليد بمب اتمي دست:انقالب اسالمي
بمب هائي كه ايران مي :  و موافق كردن كنگره، بهانه جديدي در حال ساخته شدن است عمومي به موافقت با حمله به ايران

سپاه قدس تعليم مي دهد، اني كه   سازد و در اختيار شورشيان مي گذارد ، سربازان امريكائي را در عراق مي كشند و شورشي
كي نيز نخست وزير نااليقي است زيرا برغم بازگشت مال.  امريكائيان را مي كشند و مانع از استقرار امنيت در عراق مي شوند 

،  براي توجيه ) اوت 24( ويز، بنا بر سرمقاله لوموند آاين دو دست .  ورد آامنيت نسبي به بغداد، نتوانسته است تفاهم ملي پديد 
از اين رو، ! تي مالكي است اگر امنيت در عراق برقرار نشد، بخاطر توسعه طلبي ايران و بي كفاي: ناكامي امريكا در عراق است 

  .  هاي حمله  به ايران  اختصاص مي دهيم  فصل اول را به  خبرها و نظرهاي پيرامون زمينه  سازي
نجا كه بحران اتمي همچنان ادامه دارد و قصد امريكا بر قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهاي ترويست ، به بحران آ       از 

عراق ربط پيدا مي كند، در فصل دوم ،  خبرها و نظرهاي پيرامون مسئله اتمي ايران و وحشت رژيم اتمي و درماندگي امريكا در 
  .وريم آاز جنبش مردم را مي 

« در فصل سوم گزارش مفصلي را مي خوانيد حاوي اطالعات بسيار پيرامون حكومت در حكومتي كه از احمدي نژاد و      
  . مالي است –ومت يكي از حكومتها در حكومت مافياهاي نظامي اين حك. او تشكيل شده است »  مشاوران 

گاه مي كنند كه خطر رژيم آاين داده ها ما را از خطر بزرگي . وريم آ     در فصل چهارم داده هاي اقتصادي پيرامون نفت را مي 
  .كنوني براي ثروت ملي و اقتصاد كشور است 

  .موزش و پرورش ايران مي يابيد آوفا را در باره كمبودهاي      در فصل پنجم ، بخش ديگري از تحقيق ژاله 
   :     در فصل ششم خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را مي خوانيد

  

 برنامه اتمي و بمبهاي ايراني كه امريكائي مي كشند و سپاه، سه بهانه
؟! براي حمله به ايران   

  
امون دليل تراشي حكومت بوش براي  حمله به ايران و بررسيهاي در در قسمت اول اين فصل، اطالع هايي پير: انقالب اسالمي 

باره دليل سازيها و در فصل دوم  قولهاي امريكائيان در باره ناتواني دستگاههاي اطالعاتي در ايران و عراق و پيرامون نقش سپاه 
   :قدس در عراق  را از قول مسئوالن نظامي امريكا مي خوانيد

 3صفحهدر 

 
 
 
 
 
 

New  
  

  ؟!سه دست آويز
   برنامه اتمي و بمبهاي ايراني كه امريكائي مي كشند و سپاه، ◄

   1ص؟ !سه بهانه براي حمله به ايران 
  ماده حل بحران اتمي است ؟آيا رژيم آ  -؟! بمب اتمي يا بمباران ◄

   5ص رشد علمي و سركوب ؟ 
   6ص؟ ! چند حكومت در يك حكومت ◄
  نفتي به ارزش–» مي خواهند صنعت نفت را از بين ببرند «◄

   11ص:...  هزار ميليارد دالر از دست مي رود  و9/3 
  موزش و پرورش ايران آمشكالت كمي و كيفي :  ژاله وفا ◄

   12ص: 18بخش  – 21در قرن 
   وقتي رژيمي براي سركوب از قول دانشجويان نشريه جعل مي كند،◄

   13ص: وحشت خود را بروز مي دهد 

 ابوالحسن بني صدر
   2 –پاسخها به پرسشها 

  

  :، صيغه،  رهبريكزكردگي
  

 جامعه در حال همگاني  در    كزكردگي و بيزاري اجتماعي عارضه ايست كه
و تشخيص درمان اين عارضه از جهات گوناگون در خور بررسي  . شدن است 

  :پرسشي كه در اين باره شده است را از يك جهت بررسي مي كنم .   است 
  
  در ايران امروز، حالت بي تفاوتي در حال دگرديسي به حالت -  1

اين حالت بخصوص در ميان جوانان . بيزاري و كزكردگي است 
  :ن كدام است ؟ آن چيست و درمان آعموميت پيدا مي كند علت 

  
گي اجتماعي را عوامل چندي دست به دست هم مي دهند و پديد    كزكرد

هرگاه بي تفاوتي باشد در حال تحول به بيزاري و كزكردگي . ورند آمي 
ن از يافت آاست گوياي اين واقعيت است كه جامعه ، خاصه بخش جوان 

و نيز .  اجتماعي كنوني نااميد گشته است –شدن راه حل در نظام سياسي 
.  كه بي تفاوتي او را از زير فشارهاي طاقت شكن نمي رهاند دريافته است 

كوشش ها كرده است تا مگر اميدي ايجاد كند اما كوششهايش به شكست 
ژيم از  ،  تا نااميد شدن از تحول ر76 خرداد 2براي مثال،  از .  انجاميده اند 

ن پس، آدل بستند و از » اصالح طلبان «  براي اكثريتي كه  به حكومت درون، 
اميد بستند و اينك به نااميدي » مردي از توده مردم « براي اقليتي كه به 

اينك . رسيده اند،  تا امروز، دوران اميد بستن به تحول از درون بوده است 
يد، الجرم در پي  راه حلي مي شود  كه آكه جامعه از دنياي مجازي بيرون مي 

يزاري و كزكردگي هرگاه بلحاظ بدين قرار،  ب. او را از  بن بست خارج كند 
 اجتماعي كنوني باشد، مي تواند به –نااميدي از وجود راه حل در نظام سياسي 

 اجتماعي باز، سرباز –زادي با هدف نظامي سياسي آجنبشي با انديشه راهنماي 
زاد و آاز اين رو است كه حمله هاي زورپرستان  به نمادهاي زندگي . كند 

  :اين حمله ها دو هدف را دنبال مي كنند.  ره شده اند مستقل و در رشد، روزم
در حقيقت،  از لحاظ .  هدف اول از ارزش انداختن استقامت است – 1/1

 "نه"ن زور است آبه نظامي كه قائمه . حيات ملي، استقامت ارزش اول است 
زادي ايستادن و تا رسيدن به هدف، آگفتن و بر سر بازيافت استقالل و 

قامت همين است و بدين استقامت است كه ايرانيان توانسته اند كوشيدن، است
امروز، بيشتر از هر زمان، ايران به اين استقامت . به حيات ملي خود ادامه دهند 

در همين منطقه، ملتهاي ديگري نيز وجود داشته اند كه استقامت را . نياز دارند
  . ارزش اول نمي شناخته اند 

ر داستاني تاريخي، ارسطو روشي را براي از ميان بردن  از زمان اسكندر كه بنا ب
روحيه مقاومت و بي ارزش كردن استقامت به وي پيشنهاد كرد،  تا دوراني كه 
دو قدرت روس و انگليس در مرزهاي شمال و جنوب كشور حضور يافتند و 
  ايران زير سلطه شد، فراماسونها به اين عنوان كه ايراني مي بايد تا مغز استخوان

خود را بدون كمترين مقاومت در اختيار "فرنگي بشود،  شرط فرنگي شدن را  
مالتاريا از جهت ديگري در پي . تبليغ كردند و مي كنند "غرب گذاشتن 

ن از جهت معتاد كردن مردم، خاصه جوانان به آارزش كردن استقامت است و 
  . اطاعت از قدرتي با صبغه و رنگ ديني است 

 2در صفحه
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  حبه هاي غفاري در باره مصا
 

   قسمت دوم –دروغ زدائي 
  

هادي غفاري حداقل در يك مورد صداقت به خرج داد و آنهم زماني       
با . ند مبني بر جاسوسي او نداريمحتي يك برگ س« :...بود كه گفت 
نقالب و ااين مسائل از لجبازي او با نيروهاي وابسته به . گويم صراحت مي
   . »شد نقالب جوشيدند ناشي ميا ني كه از متنامشخصا كس

در طول سالهاي بعد از اشغال  النه جاسوسي، كساني كه مي خواستند براي     
اما اينكه غفاري اين . بني صدر سند سازي كنند هرگز موفق به اين كار نشدند

 براي اينست كه اين حقيقت را وسيله قبوالندن دروغهايش حرف را مي زند 
 بني صدر به نندمي دامي دانستند و   مردم ايرانصدر و   بني وگرنه .  كند 

  و خامنه اي هيچ وجهي مانند بهشتي و موسوي اردبيلي و هاشمي رفسنجاني
 و يك علت بزرگ كودتا بر ضد بني صدر ، .با آمريكا رابطه نداشته است 

سياست سلطه زدائي بني صدر و سازش دستگاه خميني و سران حزب 
  .بود ) اكتبر سورپرايز ( يگان و بوش جمهوري اسالمي با ر

صدر در شرايط جنگ  ندهي كل قوا به بنياوي درباره علت واگذاري فرم    
ن اصدر به عنو كرد بني شرايط جنگ ايجاب مي« : نيز يادآور شد

چون رئيس . ندهي عمليات نظامي را به عهده داشته باشدا فرميجمهور رئيس
نده بود افقط م. ن او بودندا ديگر به فرمجمهور نيرويي بود كه همه نيروهاي

   ».... مهم بود هماهنگي جبهه. ارتش و سپاه
بني صدر ، برابر قانون اساسي ، بخش مهمي از  غفاري خوب مي داند كه        

فرماندهي كل قوا بر عهده رئيس جمهوري بود و بخشي هم كه بنا بر اصل 
ري و سالي پيش از حمله  برعهده خميني بود، در اوائل رياست جمهو110

  .عراق به ايران به رئيس جمهوري تفويض شد 
  14صفحهدر 
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به ريشه هردو گروه تيشه     
چرا . موجوديت ايران مي زنند 

كه در كشوري با موقعيت ايران، 
ادامه حيات ملي در استقالل و 

 رشد، بدون ارزش اول زادي وآ
   . ، ناشدني استشدن استقامت

  بي ارزش كردن استقامت بدون - 2/1
بي اعتبار كردن اسوه هاي استقامت 

از اين رو، بهمان نسبت كه .  نيست ميسر
جامعه ايراني از وجود راه حل در 
رژيم حاكم و زورمداريهاي رقيب 
نااميد تر مي شود و به جستجوي راه 

يد، بنا بر اين، نياز آحل ديگري بر مي 
به استقامت به مثابه ارزش، پيدا مي 

و از طرف ديگر حمله هاي . كند
شتر و تبليغاتي به اسوه هاي استقامت بي

، راماسونهاف. سازمان يافته تر مي شود 
و غير روحاني » روحاني « استبداديان 

و زد و بند چي ها با قدرتهاي خارجي 
 از راه ،اعتبار باخته را اعتبار بخشيدن و

زادي را آ،  نمادهاي استقالل و فريب
دمهائي از نوع اعتبار باخته ها جلوه آ

 نآدادن و با ساخته هاي دروغ، اين و 
 يا ، يا زشت گفتاري،زشت پنداري

 نها نسبت دادن،آشت كرداري را  به ز
ر مي رفته روشي است كه از دير باز بكا

از هرزمان بكار مي است و امروز بيشتر
   .رود

     جامعه جواني كه در درون نظام 
 اجتماعي كنوني از هر راه –سياسي 

رمانها، بمثابه آرفته به بن بست رسيده و 
 يافتني را  هم هنوز هدفهاي دست

ينده به جاي خود، حال آنيافته است، 
از اين رو، .  را نيز تاريك مي بيند 

ناميدي و كزكردگي او تشديد مي 
  . شود 

رمانها و نااميدي و آ    فقدان 
ورد، پديده آكزكردگي كه ببار مي 

ن آاما  مسئوليت  . اي جهاني است 
چرا كه نسل . برعهده نسل جوان است 

است كه زمان  ينده ايآسازنده جوان 
پس بر او است كه .  زندگي او است 

در پي انديشه راهنمائي شود كه به او 
را  رمانهاي دست يافتنيآامكان دهد 

بجويد و روش تجربي را براي متحقق 
نسلي كه از . نها  در پيش گيرد آكردن 

تجربه بترسد، نسلي كه انديشه راهنما 
. است نجويد ، مسئول تخريب خويش 

اين نسل نبايد تقصير خويش را به 
گردن حتي استبداد حاكم و مستبدان 

نها  هيچ آ) زور ( = زيرا قدرت . بنهد 
جز سرگرداني و اطاعت پذيري نسل 

بيرون رفتن از حالت . جوان نيست 
نااميدي و كزكردگي نيز برعهده و در 

چرا كه مي تواند .  مسئوليت او است 
ل در محدوده نااميدي از وجود راه ح

اميد به راه حل بر اصول ژيم را به ر
زادي و رشد بر ميزان داد آاستقالل و 

و وداد،  بدل كند و به حركت برخيزد 
گر جز اين كند، كزكردگي چون ا.  

، با درد و رنج، از پايش در خوره
زادي را انديشه آبيان .  ورد آخواهد 

رمانها بمعناي هدفهاي آراهنما كردن و 
ني را تعيين كردن و دست يافت

اول شناختن و به استقامت را ارزش 
، كاري است كه استقامت برخاستن

جوان را  از نا اميدي و كزكردگي به 
  .وردآاميد و جنبش باز 

  
كه  حتما به اطالعتان مي رسانند -1

، چند سالي كه از جنگ سپري شد
 عالوه بر ابعاد مالي و جاني اين

 پس از فرونشستن غبار ،پديده

ابعاد گسترده تري از آن  جنگ
فقر مالي و بحران . شد نمايان

ميكنم از جمله عواملي  هويت فكر
به گسترش پديده اي در  بودند كه

انجاميدند كه اكنون ديگر  ايران
« را  راحت مي توان آن خيلي

كمتر حيطه  . خواند» فاجعه سكس
فرهنگي و  از روابط اجتماعي و

اين مانده كه از  اقتصادي و سياسي
سكس . نپذيرفته باشد فاجعه تاثير
اكثر محصوالت به  پنهان در
اين نظام به چشم  فرهنگي اصطالح
از اين مملكت  اي گوشه.مي آيد

ن به آبحران در  نمانده كه اين
جنسي به زنان در  نگاه. چشم نيايد

حكومت بيداد مي  تمامي شئون
بيكاري و توزيع نا  فقر و. كند

باعث شده ثروت در جامعه  عادالنه
دو دسته در اين ميان به  است كه

 عده اي كه.فاجعه وارد شوند  متن
 بدليل نداشتن منابع كاري و كسب
 ثروت مشروع براي فرار از مصيبت
 فقر به خود فروشي و تن و روان
 فروشي روي آورده اند و عده
 كثيري كه به دليل داشتن منابع
 ثروت و نبود انگيزه اي براي

  صرفا به دنبال ،شركت در توليد
روش هايي براي گذران متفاوت 

 نچه بهآ.روزه خود مي گردند هر
 سالخي كشيده مي شود فرهنگ و

  در صد08. اخالق و اجتماع است
 ،خبر هاي صفحات حوادت

 .جرايم جنسي دارد اختصاص به
زنان و دختران كه حد  تجاوزات به

يك جامعه با  ن از حدودآ
تر مدت هاست فرا رفتارهاي نرمال
كه در اين ميان  رفته و جناياتي

صفحات را سياه  اتفاق مي افتد و
دخالت سپاه  كه كرده تا خبر هايي

دختران اين مرز و بوم  در قاچاق
هيچ كه البته  -را گزارش مي كنند 

بيان اين اسرار   جراتنشريه اي
همه بيانگر بحراني . مگو را ندارد
حكومت قصد دارد  است كه فعال

چادر و چارقد پنهان را در زير آن
 چند وقتي است كه مسئوالن .كند

 جمهوري اسالمي براي فرار از
معضالتي كه اين بحران در جامعه 

كرده   راهكاري ارائه،ايجاد كرده
و به  ه يا ازدواج موقتغصي: اند 

   .قول خودشان متعه
قاي بني صدر اينگونه استدالل آ

 جداي از ،اين روش مي كنند كه
ر اسالم براي راهكا فحشاست و
. همين معضالت است رهايي از

واقعا اين روش در اسالم آزاد 
در  زيستي هم وجود دارد يا فقط
اما  .؟اسالم آقايان يافت مي شود

از  قطعا مي دانم كه در اين نوع
كه  ازدواج اثري از عشق انساني

 قوام دهنده بنياني است كه با
 ازدواج دائم شكل مي گيرد نيست،

 راي كسب لذاتب روابط صرفا
 نسيج نياز هاي يجسماني و ارضا

 قطعا و. است كه شكل مي گيرد
 روابطي هم كه تنها بر اين اساس
 شكل بگيرند نه تنها بحران را حل

عمق  نخواهند كرد بلكه صرفا باعث
 خواهند ادن هر چه بيشتر به آند

روابط  كه فروكاستن ويراني .شد
ببار مي  اعضاي جامعه به اين پستي

اما متاسفانه  . قابل تصور نيستآورد
اينان مي كنند  ستم بزرگ تري كه
راهكارها را به  اين است كه اين

 چند .ترويج مي كنند اسم اسالم
را مدرك كرده اند و  آيه و روايت
نيمه مخفيانه به ترويج  فعال بصورت

شاهدم كه . پرداخته اند آن
بسياري از زنان مشكل را  بخصوص

 و آيات مراجع اين احاديث در
 مي بينند و كار نابود سازي)  اسالم(

 بنيان دين به اين حيطه هم وارد
 ضمن پوزش از اطاله .شده است

مي خواستم توضيحات شما ، كالم
باره اين موضوع در اسالم  را در
 البته اسالمي كه از شما مي. بدانم

 . نمي دانم آموزيم
پاسخ به پرسش هاي پيشين، بخصوص 

رد  كه حقوق پرسش سوم، معلوم ك
موضوعه مي بايد نابرابري زن و مرد در 
برخورداري از حقوق ذاتي را به 

چنانكه زنان . برابري بازگردانند
استقالل، از جمله استقالل مالي  
بجويند و بتوانند به استقالل، همسر 

  بنا بر اين،.  گزينند 
 درمان فقر مالي، فقر فرهنگي، فقر – 1

ي، از جمله منزلت اجتماعي و فقر سياس
محروميت از حق شركت در اداره 

صيغه .  جامعه خويش، صيغه نيست 
بمثابه انطباق خويش با اين فقرها، 
. فحشاء و از بدترين انواع فحشاء است 

چرا كه اين كار يك  تن و روان 
فروشي تنها نيست، همانطور كه نوشته 
ايد، عالي ترين ارزشها، عشق و تباه 

قوق داتي سازي باور و غفلت از ح
باور راهنمائي كه  . خويش نيز هست

تن فروشي را مشروع و درمان فقرها 
مي كند،  نه تنها ضد اسالم است بلكه 
گزارشگر بي كفايتي مطلق حاكمان 
.  زورپرست و گرفتار سرطان فساد است 

درمان اين فقر ها، به مسئوليت 
خويشتن را باز شناختن و شركت در 

زادي و آفتن مبارزه پيگير براي بازيا
استقالل و بناي جامعه اي باز و تحول 

زنان و مردان ايران مي . پذير است
نها هستند كه آنخست بايد بدانند 

نها كه  انطباق پذيري با آ. مسئولند
ضعيت بس ظالمانه اي را مي پذيرند، و

اي خويش را به پاي حق ندارند خط
در جامعه هاي غير . اسالم بنويسند

 كه انطباق با وضعيت نهاآ، مسلمان نيز
ستمگرانه را مي پذيرند،  عمل خويش 

ن بيان قدرت  آاين يا رهنمود را به 
كه انسان را از كرامت و حقوق خويش 

نسبت مي دهند و خالي مي كند،  
فياهاي سكس مرام ما. توجيه مي كنند

 هر نام ديني يا و مواد مخدر  چيست ؟
نها بنهند،  آمرام  رغير ديني كه ب

انسان ها در برابر :  يكي استواقعيت
قدرت هاي سياسي و مالي و اجتماعي 

،  مطلقا ناتوانند و مي بايد  فرهنگيو
 تطبيق دهند كه خود را با شرائطي

  بر اين انسانها قدرت معين مي كند
است كه بر خود، زبوني كشيدن از 
چرخ و فلك را روا نبينند و چرخ برهم 

   . ر غير مرادشان چرخدگزنند 
زادي و بنابر  تصريح آ بنا بر اسالم - 2
ن،  اين زن است كه شوهر بر مي آقر

براي اين كه اين اختيار واقعي . گزيند
وري شد، مي بايد آباشد، چنانكه ياد

زن استقالل همه جانبه داشته باشد تا 
 بروفق عالقه، ،زادآمستقل و 

بنا بر اين، رژيمي كه . همسرگزيند
جاي خود را اسالمي مي داند، به 

ترويج صيغه بمثابه راه حل فقرها،  مي 
بايد اسباب استقالل زنان ايران را   

ن، فقر مي آولي بجاي . وردآفراهم 
  .ن مي كند آگسترد و فحشاء را درمان 

 هم مردم ايران و هم رژيم حاكم، 
مسئول اين فقر همه جانبه و فزاينده 

م روش فسادگستري ژيزيرا ر. هستند
نسبت مي دهد و خويش را به اسالم  

مردمي كه چنين ستمي را تحمل مي 
. ن را به پاي اسالم مي نويسندآكنند، 

زيرا نمي خواهند مسئوليت خويش را 
بپذيرند و بر انحطاطي تا اين اندازه 

  . ور،  عصيان كنند آخفت 
  به قول فوكو، ديكتاتوري سكس  - 3

. بر همه جامعه ها دارد حاكم مي شود
كه دختران و » زاد « آرابطه جنسي 

پسران بر اساس عالقه برقرار مي كنند،  
ئاپايدار و ازدواج ها كم دوام گشته 

از مجموعه علتها يكي اينست كه . اند
جاذبه « در جامعه هاي ثروتمند،  سهم 

در عالقه يافتن بيشتر از همه » جنسي 
نوبت به » جاذبه جنسي « بعد از . است

ين با وجود ا. مي رسد» جاذبه مالي « 
خشونت است كه لطيف ترين احساس 

بدان . لوده كرده استآانساني را نيز 
و نيز رابطه » زاد « آحد كه  رابطه 

همسري، در برابر همسر ربائي، دوام 
افزون بر اين، بخشي روز . ورندآنمي 

سيبها و نابساماني اجتماعي آافزون از 
رابطه هاي كم دوام را  نيز بر جامعه 

 قرار، مشكل، يك بدين.تحميل مي كند
مشكل جهاني و حاصل قائمه رابطه ها 

ديكتاتوري سكس « . شدن قدرت است
بخشي از ديكتاتوري سرمايه و رابطه » 

ارباب و برده ميان انسان و سرمايه 
مد جهاني شدني آپي . ساالري است

است كه در سلطه ماوراء ملي ها بر 
نيروهاي محركه جهان  ناچيز شده 

زاد و تحول آ در ،لراه حل مشگ. است
پذير شدن جامعه ها و رها شدن انسان 

از سكسي است   ،از سكس بمثابه قدرت
 و در روابط اقتصادي و اجتماعيكه 

اين . سياسي و فرهنگي نقش يافته است
زادي در كنار استقالل مالي و سياسي آ

زاديها آو فرهنگي، در شمار مهمترين 
مي بايد  خصوصا زنان است كه انسان 

   .دن خود كننآاز 
   

 قاي بني صدر عزيزآ -  3
اين پرسش را كه جوابش برايم 

مي باشد قبال از شما  بسيار حياتي
كتابي را كه ارجاع  . پرسيده ام

 ما به پاسخا . فرموديد نيز خواندم
نرسيدم از شما خواهش دارم 

برايتان مقدور باشد پاسخ را  چنانچه
كنم يكي از نيازهاي  كه فكر مي
بيان  باشد  ي ايران ميجامعه كنون

  كنيد پيشاپيش از زحمت شما بسيار
 . ارمزسپاسگ

همانگونه كه خود نيك مي دانيد    
روند تحول    در"رهبر"

نظام  ساختارهاي بنيادين يك
استبدادي ساخت يافته، نقشي 

غير قابل انكار دارد و آن   اساسي و
است، كه همه را در كانون  رهبري

 ،دينو ب  جمع مي كند"وحدت"
است كه  وحدت را ابزار ساختن

جامعه را در مسير تحقق اهداف 
، پيش مي راند و هر چه شده وضع

متعالي تر باشند نياز به اين  اهداف
بدان . مبرم تر مي نمايد  رهبر را

 بدون وجود رهبري حد كه گاه
به اهداف،   تداوم روند نيل ،شايسته

تا جايي پيش  غير ممكن مي شود و
 گاهي ريان انقالبمي رود كه ج

 در جهت عكس براي رسيدن به
 حركت ، درخواسته هاي اساسي

تمامي  شود كه در قرار داده مي
رهبري خردمند، به  اين مراحل

 .الزم مي آيد ايفاي نقشي درخور،
به ما مي  اما همانگونه كه تجربه

رهبران،  در روند انقالبها، آموزد،
چه روحاني، و چه غير روحاني، 

ا ناخواسته نقشي خواسته، ي
مي يابند و قول و   كاريزماتيك

روند انقالب و چه  چه در فعلشان،
تحول  در دوران استقرار نظام
اكثريت  يافته مطلوب، سند رفتار

با وجود محاسن  .جامعه مي شود
كه مي تواند در اين شرايط  اندكي
آيد، آفاتي بس بزرگ نيز  حاصل

بدان صورت  . در آن نهفته است
 در "تواند مي"خود كه رهبر 

بدترين شرايط، پوششي شود كه 
برگستره حق و حقيقت گسترده مي 

و براستي كه خرق اين پوشش  شود
دشوار و پر هزينه  هم كاري بس

امكان تداوم  كار بدان حد. است 
تغيير  موجبات ،رهبر خود هك ،دارد

نظامي  روند انقالب و بازتوليد
استبدادي را فراهم كند و حال 

تجارب بيشتري در حفظ اين   آنكه
استبدادي نسبت به نمونه  نظام

  .پيشين خود دارد
 !آقاي بني صدر

پرسش بنده در اينجا اينست كه 
چه ابزاري مي توان  چگونه و به

انديشيد كه راه را بر اين  تمهيداتي
به  .صواب ببندد  نا"توانستن"

سنجش اين رهبر  ديگر سخن ابزار
بزار ا چيست و چگونه مي توان اين

كل احاد  را در كل جامعه و در بين
يك ملت گسترش داد؟و جامعه تا 

  بايستي در روند يك  كجا
  16 صفحهدر 

  :كزكردگي، صيغه،  رهبري
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 حكومت بوش نياز به 
ويز دومي براي آدست 

حمله ايران دارد و سيا 
ويز آمي بايد اين دست 

    :را  بسازد 
سيا ) :  اوت 24( راو استوري * 

نست كه بمبهائي را كه آدر كار 
عراق منفجر مي شوند به در 

ايران نسبت دهد تا بهانه دومي 
براي جنگ با ايران ساخته شود 

:  
 اوت 18(  نخست تايم و سي ان ان ◄
خبر دادند كه قرار دادن ايران در ) 

فهرست سازمانهاي تروريست ، پيش 
حمله .  مد حمله به ايران است آدر

و . ينده انجام خواهد شد آ ماه 6ظرف 
توري اطالعات جامع تر و نگاه راو اسآ

  :دقيق تري را انتشار داد 
براي :  يك مقام پيشين مي گويد ◄

حمله به ايران، حكومت بوش به بهانه 
نكه وزارت آبراي .  جديدي نياز دارد 

دفاع و كنگره با حمله به ايران موافقت 
كنند،  تنها  اين دليل كه ايران قصد 
دارد بمب اتمي بسازد، كافي بنظر نمي 

از اين رو، بمبهاي ايراني كه در . سد ر
اختيار شورشيان عراق گذاشته مي 

نكه سربازان امريكائي را آشوند براي 
بكشند، دليل دومي است كه سيا در 

  :نست آحال ساختن 
 بنا بر قول مقامات حكومت ، از ●

جمله دو مقام سابق سيا  كه كارشناس 
امور خاورميانه بوده اند ، حكومت 

 نظر است كه هرگاه بوش بر اين
بتوانند ثابت كنند بمب ها ساخت 
ايران هستند، مي توانند ميان ايران و 
حمله ها به قواي امريكا در عراق ، 

  . ارتباط مستقيم برقرار كنند 
     ارتش امريكا مدارك معتبري در 
اختيار دارد در اين باره كه مواد 
منفجره اي كه بشكل بمب ساخته شده 

امريكا در عراق بكار مي و بر ضد قواي 
روند، بنظر مي رسد كه ساخت ايران 

با وجود اين ، مأموران سيا و .  است 
مقامات نظامي دليلي نيافته اند كه 
حاكي از ربط مستقيم اين بمب ها به 

و نيز دليل قطعي بر . دولت ايران باشد 
ساخت اين بمب ها  توسط ايران 

  .بدست نيامده است 
ميته مشترك سيا و  يك منبع كه با ك●

اطالعات ارتش امريكا در خاورميانه 
مدرك : كار مي كند،  مي گويد

روشني وجود دارد  بر اين كه برخي 
در ايران  ماده منفجره اي را توليد مي 

ن را منفجر آكنند كه در زره نفوذ و 
اين سالح بر ضد امريكا و .  مي كند 

سني ها و برخي از گروههاي شيعه بكار 
از ديد حكومت بوش .  ت رفته اس

همين دليل كافي است براي توجيه 
  . اقدام نظامي بر ضد ايران 

   نزديك به نيمي از كشته ها و زخمي 
هاي امريكائي  توسط مواد منفجره اي 
كشته شده اند كه بشكل بمب ساخت 

  . گرفته اند 
  يك مقام ارشد سيا به راو استوري ●

ات در منطقه، سيا دست به عملي: گفت 
برضد » تبليغات سيا « ديگري، از جمله 
اين منبع نخواست . ايران زده است 

چگونه عملياتي » عمليات ديگر « بگويد 
گزارش جديد واشنگتن پست . هستند

حاكي است كه حكومت بوش قصد 
دارد سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

ايران را در فهرست سازمانهاي 
  . تروريست قرار دهد 

كليانو، سخنگوي سيا ،      پل جيمي
عمليات ديگر « حاضر نشد اقدام سيا به  

  .را نه تأييد و نه تكذيب كند » 
     راو استوري در ماه ژوئن، از قول 
مقامات امريكا،  فاش كرد كه ايران 

اين . هدف فعاليتهاي سيا شده است 
فعاليتهاي بسود دموكراسي انجام مي 
گيرند و براي حمايت از ايرانيان 

  . يند آفداران دموكراسي بعمل مي طر
      بنا بر قول دو مقام  پيشين سيا ، 
حكومت امريكا  مواد منفجره اي را 
كه در عراق  برضد قواي امريكا بكار 
مي روند، دليل مداخله ايران در عراق 
مي شمارد بدون اين كه مدركي در 
دست داشته باشد حاكي از دادن اين 

  .راقيها است اسلحه از سوي ايران به ع
   يك مقام پيشين سيا، كه در خاورميانه 

نسبت : كار كرده است ، مي گويد 
دادن عمليات مسلحانه بر ضد قواي 
امريكا به ايران، بلحاظ سياسي، 
حكومت بوش را از حساب پس دادن 

.  بخاطر حمله به ايران معاف مي كند  
اگر ما : حكومت بوش مي تواند بگويد 

باخته ايم ، تقصير جنگ در عراق را 
بنا براين ، حمله به ايران  . ايران است

ايرانيها . اقدامي مشروع و الزم است 
با خرابكاري در جنگ امريكا با 
تروريسم به امريكا اعالن جنگ داده 

من تعجب نخواهم كرد هرگاه از . اند 
زبان  اين حكومت بشنوم  القاعده با 

  .ايران پيوند دارد 
حمله هائي « م به  برخي براي اقدا●

فشار مي »  كه به جراحي مي مانند 
يك مقام پيشين ديگر سيا كه : وردند  آ

در خاورميانه كار كرده و تجربه 
برخي از : انداخته است ، مي گويد 

« اعضاي حكومت بوش بر انجام  
يا حمله هاي محدود » جراحي نظامي 

ن، تا پيش آو زمينه سازي براي انجام 
ينده رياست آل از انتخابات سا

اين حمله . جمهوري اصرار مي ورزند 
  . مي بايد به  نقاط كليدي انجام پذيرد 

    استون افترگود ، متخصص اطالعات 
و مدير تحقيق در باره اسرار دولتي در 
فدراسيون دانشمندان امريكا ، مي 

حمله جراحي كار عاقالنه اي :  گويد
معناي اين حمله اينست كه در . نيست 
هاي معين به نقاط مشخصي ضربه هدف

حمله .  منهدم كننده وارد مي شود 
اسرائيل به نيروگاه اتمي عراق در 

 ، نمونه خوبي از اين نوع حمله 1981
اما در مورد ايران چنين حمله . است 

اي مانع از تعقيب فعاليتهاي اتمي 
  . ايران نمي شود 

 سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران ●
برنامه اتمي ايران و بمبهاي افزون بر : 

ايراني كه در عراق سربازان امريكائي 
را مي كشد ، سپاه پاسداران و 

، دليل سومي در عراق فعاليتهايش 
  تهيه است كه حكومت بوش در حال 

  هرگاه سپاه را سازمان .استمدارك 
تروريستي اعالم كند، نخستين ارتش 
يك دولت خارجي است كه امريكا در 

زمانهاي تروريست قرار مي فهرست سا
 اوت خبر 15واشنگتن پست در .  دهد 

داد كه حكومت بوش ، برابر دستور 
 11 كه پس از ترورهاي 13224العمل 

  . ، چنين قصدي را دارد 2001سپتامبر 
    برخي مقامها  براين نظر هستند كه 
حكومت بوش مي كوشد از راه 

نش دارد دست به آتحريك ايران، بر
ند تا كه بهانه الزم را براي اقدامي بز

  . ورد آحمله به ايران بدست 

     كارشناسان و مقامات ارتش امريكا و 
سازمانهاي اطالعاتي براين نظر هستند 
كه تروريست خواندن سپاه پاسداران 
بنفسه حاكي از قصد امريكا به اقدامي 

  . بر ضد ايران است 
 باز مي 1992سابقه حمله به ايران به  ●

ن سال، ديگ چني وزير آدر . گردد 
لوئيس اسكوتر و پل ولفويچ . دفاع بود 

و خليل زاد، نماينده كنوني امريكا در 
برابر .  سازمان ملل، همكاران او بودند 

طرحهائي جنگي كه وزارت دفاع 
امريكا تهيه كرده بود،  براي اين كه در 
منطقه ، تنها ابر قدرت دنيا، رقيب 

د به ايران محلي پيدا نكند، مي باي
نيويورك تايمز  . حمله نظامي مي شد

و واشنگتن پست نقشه را لو دادند و 
  . سبب سر و صداي دموكراتها شد 

     حمله پيشگيرانه به ايران ، چند 
در . نوبت ترتيب داده شد و انجام نشد 

 نيز نيروهاي هوائي 2006تابستان 
ماده حمله شد بي آامريكا در منطقه 

  . م گيرد نكه حمله انجاآ
نشريه ما چند نوبت ، : انقالب اسالمي 

توضيح داد » تعادل ضعفها « زير عنوان 
چرا امريكا  نمي تواند هيچ قدرت منطقه 

اين امر . اي را در خاورميانه تحمل كند 
 ، 1992كه  نقشه جنگ بر ضد ايران، در 

تهيه شده و قصد اين بوده است كه به 
لوگيري ن جآيد و هدف از اجرايآاجرا در

از پيدايش يك قدرت منطقه اي بوده 
ن تحليل و ارزيابي آاست ،   تصديق 

   .دقيق است
  
كنسرسيوم ( ري مك گاورن *

حكومت بوش و )   اوت 21
واشنگتن پست و رسانه هاي نظير 
او  در شيپور جنگ با ايران مي 

   :دمند
  
 روزنامه نگاران كار خود را از ◄

ي دست مي دهند هرگاه نتوانند خطر
جدي بباورانند كه ايجاب مي كند 
امريكا بخاطر برطرف كردنش وارد 

شكار مي آمن سري را .    جنگ شود 
 درصد اطالعاتي 80ن اين كه آكنم و 

كه اساس داوري مردم و موافقت با 
انجام كاري مي شود  كه مورد پسند 
دستگاههاي اطالعاتي هستند، ساختگي 

اين اطالعات را بدون . هستند 
ي رسانه ها  نمي توان راست همكار

براي مثال،   .  بنمود و به مردم قبوالند
 كه حكومت 2002در اواسط سال 

بوش جنگ با عراق را تدارك مي 
كرد،  ناجي صبري ، وزير خارجه وقت 

نكه  تن به همكاري با سيا آعراق ،  با 
داده و اعتبار جسته بود و به ما  مي 

ي در عراق اسلحه كشتار جمع:   گفت 
كاخ سفيد نه تنها به .  وجود ندارد 

سخن او اعتناء نكرد ، بلكه گفت نيازي  
به اطالعاتي كه صبري مي دهد، ندارد 

اطالعي ساخت حاكي از اين كه . 
حكومت صدام اسلحه كشتار جمعي 
دارد و هر زمان صدام اراده كند، بمب 

چرا به اطالع صحيح . اتمي مي سازد 
صد واقعي صبري اعتناء نكرد، زيرا ق

يا آ.  بوش تغيير رژيم صدام بود 
حكومت بوش مي توانست اطالع 
راست را سانسور كند و اطالع نادرست 
را حقيقت جلوه دهد اگر رسانه هاي 
همگاني حاضر به همكاري با او نمي 

  شدند ؟ 
 و اينك، همكار سابق ما، افسر ●

 ، در همين Baerعمليات ، روبرت بائر 
ايمز،  به استناد هفته، در نيويورك ت

قول منابع خود، اطالع داده است كه 
بوش و ديگ چني ، براي حمله به 

قراردادن . ايران ، به توافق رسيده اند 
سپاه پاسداران در فهرست سازمانهاي 
تروريست ، اجراي قسمت اول نقشه 

و .  بوش براي حمله به ايران است 
محافظه كاران جديد خيال باف مدعي 

مله اي سبب سقوط هستند چنين ح
مدن دوستان آرژيم ماليان و روي كار 

بدتر از اين، مقامات .  امريكا مي شود 
حكومت بوش مي پندارند تا وقتي 
بمب افكن ها و موشكهاي ما در 

سمانند، ما مي توانيم تأسيسات اتمي آ
  . ايران را  بمب  و موشك باران كنيم 

 بدان خاطر ناگزير Row كارل رو ●
 شد كه وزنه مقابل ديگ از استعفاء

او . چني در مورد جنگ با ايران بود 
اين جنگ را بي حاصل و زيانمند مي 

كناره گيري او دليل غلبه نظر .  داند 
   . ديگ چني است
بهنگام كناره گيري : انقالب اسالمي 

كارل رو، معروف به عقل منفصل بوش، 
علت افشاي عضويت زن سفير امريكا ، در 

و اينك معلوم مي شود . سيا، ذكر شد 
   . ن علت پوشش علت واقعي بوده استآ
 با توجه به تبليغاتي كه به راه افتاده ●

: است، ما مي توانيم دورادور را ببينيم 
نچه بسيار محتمل مي نمايد ، حمله به آ

تأسيسات سپاه پاسداران با موشك است 
 .  

)  اوت 21(       در سرمقاله امروز 
هاي اثبات نشده واشنگتن پست ، ادعا

حكومت بوش در باره نقش سپاه 
دادن اسلحه به شورشيان و ( پاسداران 

كشته شدن سربازان امريكائي با اين 
در عراق ،   قصد ايران به )  اسلحه 

كشتن هرچه بيشتر سرباز امريكائي ، 
واشنگتن پست مي .  وانمود گشته است 

با توجه به شمار حمله ها با : نويسد 
ي امريكا در عراق ، بنظر بمب به قوا

مي رسد سپاه پاسداران را سازمان 
تروريست خواندن، كاري بود كه 

.  حكومت امريكا مي بايد مي كرد 
پنداري اين ديگ چني است كه 

.  سرمقاله واشنگتن پست را نوشته است 
بلكه گوئي اين جيمس وولسي ، از 
محافظه كاران جديد ، اين سرمقاله را 

را او به لو دوبس گفته زي.  نوشته است 
بسا حكومت امريكا چاره ديگري : است 

جز حمله به ايران براي جلوگيري از 
توليد بمب اتمي توسط اين كشور 

بنا بر ! من در وحشتم . نداشته باشد 
بدترين فرض، ظرف چند ماه و بنا بر 

نها آبهترين فرض ظرف چند سال ، 
وولسي . بمب اتمي خواهند داشت 

.  هودي  امنيت ملي است عضو مؤسسه ي
 سپتامبر، وولسي  11پس از ترورهاي 

همين نوع استدالل را در باره لزوم 
  . حمله به عراق مي كرد 

ورد كه آ در ماه فوريه بود كه سيا بر●
 سالي زمان الزم است كه 10هنوز 

اين . ايران بتواند بمب اتمي بسازد 
ورد استدالل ديگ چني را بر لزوم آبر

  . ران، بي وجه مي ساخت حمله به اي
     بسياري از امريكائيان مي پندارند با 
توجه به نكبتي كه بوش با جنگ عراق 

ورده است، جرأت حمله به ايران آببار 
لت فعل آاما او خود را . را  ندارد 

محافظه كاران جديد كرده است و از 
نجا كه عاقالنه و سنجيده عمل نمي آ

او . روند كند، امور از مهارش بدر مي 
همانند سران كشورهاي خاورميانه 

لذا تحريك و تحريك متقابل . است 
از .  مي توانند كار را به جنگ بكشانند 

اين رو هم فوري و هم مشكل است 
اقدام براي اينكه او به ويرانگري و 

خون ريزي در خاورميانه پايان دهد و 
دست به جنگ ديگري، اين بار با 

  .ايران ، نزند 
 سال تحليل گر 27ك گاورن ري م* 

  .سيا بوده است 
  

 Baerمقامات سيا به بوب بائر 
كتاب خود در باره : گفته اند 

ايران را دو ماه دير تر از تاريخ 
انتشار، منتشر كنيد زيرا از حاال 

ن وقت امور دستخوش  آتا 
  :تغييرهايي خواهند شد 

  
)  اوت 21(  نخست نيويورك تايمز ◄

ئر انتشار داد كه بنا بر مقاله اي از بوب با
ينده امريكا به ايران آ ماه 6ن، ظرف آ

سپس اوسترالين . حمله خواهد كرد 
با او مصاحبه اي بعمل )  اوت 25( نيوز 

  : ورد واجد اين اطالعات آ
 بوب بائر، پيش از اين، افسر عملياتي ●

در باره . سيا در خاورميانه بوده است 
يفي او در كار تأل. زندگي خود است  

: در باره ايران است  اما مي گويد 
مقامات سيا به او گفته اند دست نگاه 

ن وقت امور دستخوش آزيرا تا . دار 
طرفهاي تماس . تغييرها خواهند شد 

با من در حكومت بوش به من گفته اند 
حمله هوائي به ايران در ماههاي : 
از . ينده يك امكان واقعي است آ

نتيجه رسيده ام نها به اين آگفتگوها با 
كه مي خواهند ايران را مورد حمله 

نه بخاطر اسرائيل . نظامي قرار دهند 
بلكه بخاطر اين كه ايران دارد قدرت 

   . متفوق در خليج فارس مي شود
نها كه با من تماس دارند بمن     آ

گفتند بهتر است در انتشار كتاب خود 
زيرا رويدادها نتيجه . شتاب نكنيد 
. ا را تغيير خواهند داد گيري هاي شم

قرار است كتاب در ماه ژانويه : گفتم 
گفتند  بسا ناگزير . انتشار پيدا كند 

ن را انتشار آن تاريخ آشوي ديرتر از 
  . دهي 
 جامعه اطالعاتي امريكا بر اينست كه ●

حمله نظامي امريكا به ايران توسط 
عالي ترين مقامات تصويب شده است 

يا آ.   است ن قويآو احتمال وقوع 
حكومت بوش دست به اين عمل مي 

ري چه وقت ؟ منابع مجرب آزند ؟ اگر 
: و قابل وثوق به استرالين نيوز گفتند 

ينده ، احتمال حمله به آ ماه 12در 
ايران  قوي است و بسا قوي تر نيز 

  . بشود 
 بائر از كساني است كه معتقد است  ●

حمله هوائي امريكا به ايران ، از لحاظ 
اما .  ميز است آنافع امريكا،  فاجعه م

بلحاظ برنامه اتمي ايران و : مي گويد 
بي ثبات تر كردن وضعيت نقشش در 

حكومت بوش بي قرار حمله عراق، در
به ايران است و روز به روز نيز ناشكيبا 

  . تر مي شود 
نچه ايران با ما آ:     در سيا  مي گويند 

مي كند سوزاندن ما  آنهم به اين 
ريق است كه با حرارت كم شروع ط

كند و بتدريج بر حرارت بيفزايد و  تا 
به ترتيبي كه . سوختن كامل پيش برود 

 سال كباب شويم و ناگزير از 10ظرف 
  .ترك عراق  شويم 

هرگاه امريكا از :      اما بائر مي گويد 
نگاه عربستان و بحرين آعراق برود و 

خواهند را نيز تخليه كند،  ايرانيها ... و
شما  شيرازه امور عراق از هم :گفت 

گسيختيد و اينك بنا داريد با  ايران چه 
  كنيد ؟ 

  4صفحهدر 
  

  ؟!ويزآسه دست 
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نقشه :  منابع اطالعاتي مي گويند ●
 درحمله به ايران ، در حكومت بوش، 

اما طرح .  ، تهيه شده است 2003سال 
جديد عمليات نظامي بر ضد سپاه 

  . پاسداران است 
  

تهديد ) :  اوت 15( استراتفور * 
ايران به قرار دادن سپاه 
پاسداران در فهرست سازمانهاي 
تروريست، پيام به ايران است كه 
ما از روند گفتگوها بر سر عراق 

  :راضي نيستيم  و 
  
 با تهديد به قراردادن سپاه ◄

پاسداران در فهرست سازمانهاي 
تروريست ، امريكا به ايران پيام مي 

فتگو كردن شما دهد كه ما از شيوه گ
اگر فكر . در باره عراق راضي نيستيم 

مي كنيد شما تنها طرفي هستيد كه مي 
توانيد  از وضعيت  سود ببريد ، بر خطا 

استراتفور بر اين نظر است كه .  هستيد 
گفتگوي منجر به توافق امريكا با ايران 
بر سر عراق ، كليدي است كه قفل 

ه اما هرگا. مشكل عراق را مي گشايد 
دو طرف ميز مذاكره را ترك كنند بي 

نكه به توافقي دست يافته باشند، عراق آ
تش فرو خواهد رفت آبيش از پيش در 

 كه به –امريكا دو هدف از اين تهديد . 
ايران حالي مي كند تصميمي است 

 را –كه به زودي گرفته خواهد شد 
  :تعقيب مي كند 

امريكا به . ن پول است آ  نخستين - 1
اي بين المللي ، از جمله شركته

شركتهاي بزرگ نفتي كه با ايران 
قرارداد دارند، فشار وارد كرده است و 
مي كند تا كه معامله با ايران را تحريم 

هدف امريكا خفه كردن اقتصاد . كنند 
ايران است و بدين خاطر مؤسسات 
پولي و مالي را از معامله با ايران باز 

ركتهاي بين پيام امريكا به ش.  مي دارد 
المللي و مؤسسات مالي ساده و روشن 

هرگاه بخواهيد با ايران : است 
همكاري كنيد ، كار خود را در امريكا 

هرگاه ايران . از دست خواهيد داد 
نتواند از طريق مؤسسات مالي ، 
فعاليتهاي بازرگاني خود را سازمان 
دهد ، چاره اي نخواهد داشت جز 

 انجام اين كه خريدهاي خود را نقد
با قراردادن سپاه پاسداران در .  دهد 

فهرست سازمانهاي تروريست، امريكا  
توانائي قانع كردن شركتها و مؤسسات 
مالي بيشتري را به ترك معامله با ايران 

  . پيدا خواهد كرد 
  ايران را با مشكلهاي بيشتري در - 2

تروريست « رساندن پول به سازمانهاي 
.  هد كرد خاورميانه روبرو خوا» 

مجازات هاي اقتصادي كنوني روز به 
در درون .  روز ، مؤثر تر مي شوند

كشور نيز ، سپاه پاسداران عامل قرار 
گرفتن كشور در خطرهاي اقتصادي و 
نظامي شناخته مي شود و موضع 

ن و مقامات دولت كه آفرماندهان 
متكي به سپاه  هستند نيز تضعيف 

 قصد بر اين دو مقصود ،. خواهند شد 
منزوي كردن بيش از پيش ايران در 

ايران مي . جهان نيز افزوده مي شوند 
خواهد  بمثابه يك قدرت منطقه اي 

اما اين موقعيت . طرف گفتگوها باشد 
را پيدا نمي كند وقتي سپاه پاسدارش 
يك سازمان تروريست قلمداد مي 

  .شود
  

امريكا كارزار بر ضد 
ايران را گسترش مي 

ران و  تقابل اي–دهد 
امريكا از رهگذر مسئله 

  : كردستان عراق 
  

مواد منفجره اي كه بمبها را * 
نها مي سازند در خود عراق آبا 

وجود دارند و اغلب اتهامها كه 
امريكا به ايران وارد مي كند 

  :راست نيستند 
  
 اوت 24(  كريسيتين ساينس مونيتور ◄

گزارش مفصلي را زير عنوان  ) 2007
 ضد ايران را گسترش ايران كارزار بر

مي دهد و تشديد مي كند، انتشار داده 
نكات عمده اين گزارش . است 

  :عبارتند از 
، كه 1993 نخستين بار در سال ●

امريكا در سومالي دخالت نظامي كرد، 
صحبت از اين شد كه ايران جوانان 
سومالي را تعليم نظامي مي دهد و 

نها مي آبمبهاي ضد خود رو در اختيار 
اما مدركي بر ضد اين ادعا . رد گذا

  . پيدا و ارائه نشد 
     امروز نيز حكومت امريكا بر متهم 
كردن ايران به همان كار در عراق 

اما تحليل گران مي . اصرار مي ورزد 
ن آگويند اتهامي كه مدركي بر اثبات 

يد آن مي آارائه نمي شود، تنها بكار 
كه حكومت بوش بيرون رفتن وضعيت 

  .ق را توجيه كند در عرا
    بنظر كارشناسان تازه ترين قدم كه 
حكومت بوش در تشديد كارزار بر ضد 
ايران برداشته است  تصميم به 
قراردادن سپاه پاسداران در فهرست 

اين اقدام .  سازمانهاي تروريست است 
و فشار به شوراي امنيت براي تشديد 
مجازاتها كه بناست  عليه ايران  مقرر 

موزش آمتهم كردن ايران به كند، و 
دادن شورشيان عراق و مسلح كردن 

نها ، در گفتگوها با ايران بر سر امنيت آ
  . عراق كاربرد دارند 

    تريتا فارسي نويسنده كتاب 
Treacherous Alliance : Secret  

Dealings of Israel, Iran 
andUSA امريكائيها هر : ،  مي گويد

ايران مي بد بياري خود را به پاي 
نويسند ولو ايران هيچگونه دخالتي در 

ن نداشته باشد و ايرانيها نيز امريكا را آ
نها را آعامل هر رويدادي مي دانند كه 

  .يد آخوش نمي 
كتاب در ماه اكتبر سال : انقالب اسالمي 

  .جاري مسيحي انتشار پيدا مي كند 
 در اين هفته ، فرماندهي قواي ●

 افسر سپاه 50: امريكا در عراق گفت 
پاسداران ، از سپاه قدس، در عراق 
هستند و كارشان تعليم دادن به 

ژنرال ريموند .  شورشيان عراق است 
اديرنو، معاون فرماندهي قواي امريكا 

در : در عراق به نيويورك تايمز گفت 
ماه ژوئيه، بمبهائي كه در جاده ها كار 
گذاشته مي شوند و موسوم هستند به 
explosively formed penetrators 

 حمله استعمال 99ساخت ايرانند و در 
و موجب يك سوم تلفات در جنگ 

ظرف سه چهار ماه گذشته، . شده اند 
ايران افراد عراقي را هم تعليم مي 

دهد و هم به اسلحه مجهز مي كند و 
  . هم دالر در اختيارشان مي گذارد 

 برخي از اتهامها كه امريكا به ايران ● 
:  كند، بسا واقعيت دارند وارد مي

قواي امريكا در اول ماه جاري، 
وردند كه در آئي را  به دست ويدئو

ن ، تدارك حمله هاي شيعه ها به آ
پايگاه امريكا در جنوب شرقي بغداد ، 

.  اوت انجام گرفتند 5 ژوئيه و 11در 
  را نشان مي 107mm قبضه 50فيلم 

ماده آدهد كه تازه از جعبه ها خارج و 
ار بردن در حمله به پايگاه امريكا مي بك

  . شده اند 
     مقامات امنيتي به فوكس نيوز گفته 

ترديدي وجود ندارد كه اين : اند 
چگونه وارد . سالح ساخت ايران است 

عراق شده و چه كساني وارد كرده اند 
چهارده قبضه از اين .  ، نمي دانيم 

سالح در حمله به پايگاه بكار برده شده 
 اوت، سه قبضه بيشتر 5در حمله  . اند

  .بكار برده شده اند 
 اما ادعاهاي ديگر قابل اثبات نيستند ●
منابع اطالعاتي امريكا در بغداد ، در . 

ماه فوريه، گفتند قطعات بمبهاي 
انفجاري كه در جاده ها كار گذاشته 
مي شوند ،  ما را به اين نتيجه رسانده 

ن ساخته اند كه تنها مي توانند در ايرا
ية اهللا خامنه اي ، آو . شده باشند 

رهبري عالي دولت ايران مي بايد از 
نها به عراق مطلع آتحويل داده شدن 

  .باشد 
     كمي بعد ، ژنرال پتر پاس ، رئيس 

نمي توانم تأييد كنم : ستاد ارتش گفت 
كه دولت ايران از انتقال اين بمب ها 

ن را آگاه است و خود آبه عراق 
قواي امريكا در .  داده است دستور

عراق چندين مغازه فروش اين مواد 
منفجره را كه در اصل، در صنعت نفت 

   .بكار مي روند، يافتند
 باز ، در پي حمله به قواي امريكا در ●

كربال، در اوائل ماه ژانويه، مقامهاي 
حمله را افرادي انجام : امريكا گفتند 

ست داده اند كه ايران تعليمشان داده ا
اما  ماهها بعد، ژنرال امريكائي در . 

عراق  تكذيب كرد كه مدركي حاكي 
از ارتباط حمله كنندگان  به ايران ، 

  .مده باشد آبدست 
    با وجود اين، در اوائل ماه ژوئيه ، از 
نو، ارتباط حمله كنندگان به ايران ، 

دو : ژنرال امريكائي گفت : عنوان شد 
يكي عضو . تن را دستگير كرده ايم 

حزب اهللا لبنان و ديگري فرمانده 
گروهي كه به قواي امريكائي در كربال 

سپاه : اين دو گفتند . حمله كرده بود 
قدس از طرح حمله اطالع داشت و از 

اما در اواخر ماه .  ن حمايت كرد آ
ژوئيه، مجله تايم  به استناد تحقيقي كه 
ارتش امريكا انجام داده است و پرس و 

هدان عيني امريكائي و عراقي جو از شا
، گزارش كرد كه حمله توسط پليس 

   .عراق طراحي و اجرا شده است
وارد :  پارسي توضيح مي دهد ●

كردن اين اتهام ها به ايران حاكي از 
نست كه حكومت بوش در تدارك   آ

اگر بتوان باوراند . حمله به ايران است 
كه ايرانيها دارند امريكائيها را مي 

براي مخالفان با  جنگ كشند، 
ن بسيار دشوار مي آجلوگيري از وقوع 

  . شود 
      مقامات ايران تكذيب مي كنند كه 
قصد  عقيم كردن كوششهاي امريكا  در 
تثبيت وضعيت عراق را دارند و بدين 

اما . قصد ، دست به عملي مي زنند 
مقامات ارشد نظامي ايران اغلب مي 

و گويند قواي امريكا در عراق 
افغانستان و خليج فارس در تير رس 

در اين . موشك هاي ايران هستند 

هفته، ژنرال رحيم صفوي ، فرمانده 
ينده امريكا آدر : سپاه پاسداران گفت 

  .ضربه سختي از سپاه خواهد خورد 
   هادي سمائي كه در تهران استاد 

برخي از : علوم سياسي است مي گويد 
درت سخت سران كه امروز  بر مركز ق

در جمهوري اسالمي نفوذ قوي دارند 
اتهامها و تهديدهاي امريكا را خوش 
مي دارند زيرا  بر مقاصد سوء امريكا 

من .  در باره ايران داللت مي كنند 
كارزار تبليغاتي به اين شدت بر ضد 

بخشي از دعاوي . ايران نديده بودم 
ضد اطالعات و بخشي راست اما بزرگ 

تند و بكار مي ميز گشته هسآو اغراق 
نكه هر تقصيري را كه مي آروند براي 

.  خواهند به گردن ايران بياندازند 
اين روش امريكا، در تهران ، همگان را 
به اين نتيجه رسانده است كه گفتگو بر 
سر عراق تاكتيك است و امريكا به جد 

  .گفتگو نمي كند 
 ، رژيم صدام در حلبچه 1988 در ●

و موجب قتل بمب شيميائي بكار برد 
اين جنايت .  تن شد 5000عام 

حكومت ريگان را در تنگنائي سخت 
زيرا از رژيم صدام در جنگ . گذاشت 

با ايران حمايت مي كرد و اسلحه 
ن رژيم از غرب تحصيل آشيمائي را 

طرفه اين كه، حاال ، . كرده بود 
رژيم صدام : حكومت امريكا مي گويد

 است ايران نيز مقصر. تنها مقصر نيست 
جوست . اين رويه بسي نابجاست . 

 Aهيلترمن ، نويسنده كتاب 
Poisonous Affair )   بتازگي منتشر

مقامات : مي گويد ) شده است 
موخته اند كه آامريكائي اين درس را 

بنا . اين نوع دروغ ها كارساز هستند 
.  ن را بكار مي برند آبراين، بازهم 

متهم كردن ايران به شركت در 
ان شيميائي حلبچه به رسانه راه بمبار

اين .  گشود و باز گفته و نوشته شد 
تا . نشريه نيز اين اتهام را انتشار داد 

اين اواخر، هربار كه بمباران حلبچه 
توسط رژيم صدام عنوان مي شد، 
خوانندگان مطبوعات اعتراض مي 
كردند كه چرا نسبت به نقش ايران 

نكه اسناد آسكوت گزيده اند حال 
ن آريكا  ثابت مي كند ايران نيز در ام

  !جنايت شركت داشته است 
نمونه     هيلترمن توضيح مي دهد كه 

حلبچه ، نشان مي دهد ساختن و انتشار 
شكار مي شود، آدروغ، وقتي حقيقت 

احساس فريبي بس شديد بر مي انگيزد 
 تن مداركي كه 18چنانكه در ميان . 

، در شمال عراق به دست 1991در 
دند، حتي يكي كه داللت بر نقش افتا

ايران در بمباران شيميائي حلبچه كند، 
در عوض، مدارك بسيار . يافت نشد 

توضيح مي دادند بمباران با بمب هاي 
   . شيميائي چگونه انجام گرفت

ميزان :  افزايش انزجار از ايران ●
انزجار از ايران ، امروز بيشتر از انزجار 

ك سين م. در دو دهه پيش است 
كورمك ، سخنگوي وزارت خارجه 

ما با ايران در جبهه : امريكا مي گويد 
در : هاي گوناگوني رويارو هستيم 

جبهه عراق ، در جبهه ديپلماسي  
پارسي توضيح ... بلحاظ برنامه اتمي و

مي دهد تصوير منطقه ، تصوير 
روياروئي ايراني است كه قوي مي 
شود و امريكائي است كه بلحاظ 

 در عراق ، ضعيف مي شكست سختش
  . شود 

  

حزب )  اوت 20(ايندپندنت * 
اهللا لبنان افراد جيش المهدي را 

  :تعليم مي دهند 
  
 روزنامه انگليسي ايندپندنت از قول ◄

افراد جيش المهدي كه در جنوب 
عراق با قواي انگليسي جنگيده اند ، 
گزارش كرده است كه افراد اين 

زش موآسازمان توسط حزب اهللا لبنان 
  . جنگهاي چريكي ديده اند 

نها كه خواست ابومجمد  آ     يكي از 
يك ماه در جنوب : خوانده شود گفت 

لبنان ، در پايگاه حزب اهللا تعليم ديده 
به ما چگونگي استفاده از ضعف .  است 

هاي زره پوشها و ترتيب كمين كردن 
بقصد كشتن سربازان دشمن را تعليم 

اني است كه او يكي از كس.  مي دادند 
وجود ارتباط با حزب اهللا لبنان را 

  . تصديق مي كند 
     يك عضو ديگر جيش المهدي كه 

 ساله است  و خويشتن را ابوناصر 26
 100او يكي از : مي نامد ، مي گويد 

 2005نفري است كه در دسامبر 
نها در باره آ.  گذشته به لبنان رفته اند 

. د عمل انتحاري چيزي به ما نياموختن
  . موختند آدر عوض بما تا كتيكها را 

     مقتدي صدر خود گفته است با 
  .حزب اهللا لبنان ارتباط داريم 

  
از قول )  اوت 19( رويتر * 

افسران :  ژنرالهاي امريكائي 
سپاه قدس شورشيان عراق را 

  :تعليم مي دهند 
  
 گزارشهاي سازمانهاي اطالعاتي ◄

سپاه  افسر 50امريكا حاكي هستند كه 
قدس در خاك عراق ، چريكهاي 

به . عراقي شيعه را تعليم مي دهند 
چريكها چگونگي بكار بردن خمپاره و 

  . موزند آنيز موشك را مي 
     در تهران، محمد علي حسيني ، 
سخنگوي وزارت خارجه ، گزارشها را 

  .كذب محض توصيف مي كند 
     ژنرال ريك لينچ كه در جنوب 

وههاي مسلح سني و بغداد ، هم با گر
هم با گروههاي مسلح شيعه جنگيده 

 سرباز در منطقه 25:  است ، مي گويد 
تش غير مستقيم « آتحت حفاظت او به 

دشمن مهاجم تر . كشته شده اند » 
گشته و با بكار بردن سالحي كه ايران 
در اختيارشان مي گذارد،  موجب 
كشته و زخمي شدن سربازان ما مي 

 ما را به خود مشغول نچه ذهنآ. شوند 
كرده است اسلحه ايست كه ايران در 

در حوزه .  اختيار شورشيان مي گذارد 
فرماندهي من، افسران سپاه قدس كه 

 تن باشند، شيعه 50ما حدس مي زنيم 
  . هاي افراطي را تعليم مي دهند 

     لينچ مي گويد مرزهاي عراق با 
ايران را تحت كنترل گرفته ايم تا جلو 

ن اسلحه از ايران به عراق را جريا
هنوز يك افسر عضو سپاه را . بگيريم 

وريل بدين آاز ماه .  دستگير نكرده ايم 
ورده آ سالح بدست 217سو، قواي ما 

در اين .اند كه مارك ايران را دارند 
دوره حمله با خمپاره و راكت به قواي 

  . امريكا بيشتر شده است 
  5صفحهدر 

  
  
  
  

 ؟!ويزآسه دست
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ركيه و ايران و عراق و ت*
  :امريكا و مشكل كرد 

  
 –گزارش )  اوت 21(  استراتفور ◄

تحليلي خود را با خبر ورود قواي 
ايران به كردستان عراق و اقدام به 
عمليات نظامي بر ضد  شورشيان كرد ، 

  :و توضيح مي دهد غاز مي كند آ
 اوت وارد خاك 14 ايران در  قواي ●

ن، آپيش از . كردستان عراق شده اند 
 ژوئن  بود كه دست به چنين 8 در 

 فوريه ، 18در . اقدامي زده بودند 
هلي كوپتر ايران ، بهنگام عمليات بر 

زاد كردستان و آضد حزب زندگي 
  حزب 

 تن از 6كار كردستان، سقوط كرد و 
ن، آپيش از . قواي ايران كشته شدند

در ماه فوريه ، يك هلي كوپتر ديگر 
ن سقوط كرد و يك چند از فرماندها

ن بودند، كشته آسپاه كه سرنشينان 
سقوط هلي كوپتر براي ايران .   شدند 

زيرا  مسلم كرد كه . گران تمام شد 
خودداري امريكا از دادن قطعات 
يدكي و ضعف فني ايران بلحاظ  

  . تحريم ايران ،  رو به شدت است 
 حمله به شمال عراق نشان دادن ●

توان خويش و بي اثر كردن سقوط 
. پتر، گوياي ضعف فني است هلي كو

اين عمليات بكار  بهم ريختن اعصاب 
اين حمله در .  يد آامريكائيها نيز مي 

واشنگتن و بغداد بحران پديد مي 
زيرا گوياي تهديدها از ناحيه . ورد آ

ايران و ناتواني امريكا در جلوگيري از 
دولت .  نها است آمدن آبه عمل در

ريكا ايران مي داند كه سياستهاي ام
بنا بر اين . چگونه اتخاذ مي شوند 

واشنگتن را زير چشم گرفته است تا به 
ن استفاده آمحض پيدا شدن فرصت از 

كند و موقعيت خود را در گفتگوها بر 
  .سر عراق تحكيم كند

 بتازگي ، ايران  كوششهاي زيادي ●
بكار برده است تا كه روابط خود را با 

ثابه به تركيه بم. تركيه تحكيم بخشد 
قدرت غير عرب دوست در منطقه مي 

مقامات دو كشور در باره .  نگرد 
تقويت مناسبات بازرگاني ، خاصه 
فروش نفت و گاز به تركيه نيز گفتگو 

اما تركها در روابط خود با .  كرده اند 
ايران جانب احتياط را از دست نمي 

بيشتر مي خواهد نزديكي با .  دهند 
امريكا كند تا كه ايران را وسيله فشار به 

براي مهار شورشيان كرد در شمال 
از اين رو، رهبران .  عراق كاري كند 

كرد عراق بيشترين سود خود را در 
اين مي بينند كه هرچه بيشتر توجه بين 
المللي را به ورود قواي ايران به خاك 

ميان . كردستان عراق جلب كنند 
ك و نيز حزب .ك.حكومت كرد و پ

. ستان ،دوستي نيست زاد كردآزندگي 
گروههاي كرد اغلب مي توانند 

گروه .  بدترين دشمنان يكديگر باشند 
بندي هاي كرد عراق از بر انگيختن 
اين دو دسته ، بر ضد يكديگر، استفاده 

  . كرده اند و مي كنند 
وريم كه نوري المالكي ، آ     بياد مي 

 اوت  به 14نخست وزير عراق در 
ه مهار دو سازمان تركيه رفت تا در بار

كرد تركيه و جلوگيري از حمله هاي 
نها به تركيه از پايگاههاشان در شمال آ

  . ورد آعراق، توافقي را بعمل 
  

 24( مجله تايم و سي ان ان * 
بكار بردن اطالعات ) اوت 

دستكاري شده در مورد ايران و 
  :عراق توسط حكومت بوش 

  
  : روبرت بائر در تايم نوشته است ◄

 اين هفته، حكومت بوش گزارش  در●
، را در اين باره 2005سري سيا در سال 

كه القاعده مي خواهد عراق را 
مركزي براي عمليات تروريستي در 

كاخ سفيد . امريكا كند،  انتشار داد 
: دليل اين عمل خود را نيز نپوشاند 

قصد از انتشار اين سند فشار بر 
دموكراتها در كنگره امريكا است براي 

نكه از تعيين تاريخ براي خروج قواي آ
و نيز ، . امريكا  از عراق،  دست بردارند 

ABCnews گزارش كرد كه كاخ 
سفيد به سيا دستور داده است رژيم 

   .ايران را بي ثبات كند
     هر دو مورد نشان مي دهند چسان 
حكومت بوش اطالعات را دستكاري و 

نها در پيشبرد مقاصد سياسي خود آاز 
  . فاده مي كند است
●  ABCnews اطالع مي دهد كه  

معاون شوراي امنيت ملي امريكا، 
برامس ،  گرداننده عمليات آاليوت 

اين .  پوشيده بر ضد ايران است 
عمليات مطابق دستور العملي انجام مي 

بنا . گيرند كه بوش امضاء كرده است 
ن ، كارزار تبليغاتي و غير تبليغاتي آبر 

 انتشار ضد اطالعات و همĤهنگي  شامل
مختل كردن معامالت پولي و مالي 
ايران در جهان بايد عرصه را بر رژيم 

اما سيا مرتب به .  ايران تنگ كنند 
نمي توانم كاري : كاخ سفيد مي گويد 

بر ضد دولت مالها انجام دهم زيرا  
خفه كردن اقتصاد ايران ، بخصوص 
تنگ كردن عرصه بر ايران از لحاظ 

هاي نفتي به زماني دراز نياز ورده آفر
اما زمان حكومت بوش كوتاه . دارد

  . است 
      كاخ سفيد و سيا از توضيح و تفسير 

  خودداري ABCnewsدر باره خبر 
  .كردند 

برامس رهبري آ    چه جاي عجب اگر 
چرا كه او از . كننده اين كارزار است 

بدين . هركس ديگر وارد تر است 
معامله پنهاني با خاطر كه در ماجراي 

ايران كه افتضاح ايران گيت را ببار 
  . ورد، شركت داشته است آ
  يكبار ديگر، محافظه كاران جديد ●

ن داشته اند  كه آحكومت امريكا را بر 
از مرزهاي طوالني عراق با ايران سود 
جويد و بر ضد رژيم ايران كاري بكند 

مدتها بعد از تصرف  عراق ، يكي از .  
كاران جديد به من تلفن كرد محافظه 

يا حاضرم به  عراق آ: و از من پرسيد 
بروم  ومجاهدين خلق را وسيله كسب 
اطالعات در باره تأسيسات اتمي ايران 
كنم ؟  من پاسخ منفي دادم و نمي 
دانم چه كسي به جاي من به اين 

  . مأموريت رفت 
برامس به آ و من مي شنوم كه ●

ر مي كشورهاي عرب و پاكستان فشا
، »جند اهللا « ورد پول و اسلحه به  آ

يك گروه بنيادگاري سني بلوچ ، 
بدهند تا كه به قواي دولت ايران 

به سخن ديگر ، عمليات . حمله كند 
. مسلحانه پوشيده  بر ضد رژيم ايران 

اما اين دو سازمان توانا به تغيير رژيم 
  . نيستند 

نچه  در گزارش  سيا در باره آ اما در ●
د القاعده و عراق را مركز عمليات مقاص

تروريستي در امريكا كردن مربوط مي 
شود، بي اعتباري اطالعات مستند 

عضو دستگير : گزارش عيان تر است  
شده القاعده  كه اطالعات در باره 
هدف القاعده را به سيا داده است 

بسا ابوفرج اليبي . ابوفرج اليبي است 
انتانامو توسط پاكستان و سيا  و يا در گو

و اطالعاتي كه از  .  شكنجه شده است 
ابوفرج اخذ شده اند قابل اعتماد 

زيرا دانسته نيست او چه مقامي .  نيستند 
در القاعده داشته و چه اندازه از 

گاه بوده آمقاصد و طرحهاي بن الدن 
ابوفرج اليبي نام واقعي او نيز . است 
  ...نيست 

داند     مسئله ديگر اين كه القاعده مي 
عراق در اشغال قواي امريكا است و هر 
لحظه ممكن است در خانه او را بزند و 

بنا بر اين ، .  بدون اجازه وارد شود 
يكي از بدترين جاهاي دنيا است براي 

ن را آاين كه يك سازمان تروريستي 
نجا ، در امريكا ، دست آمركز كند و از 

حكومت . به عمليات تروريستي بزند 
 داند كه در اروپا از هرجاي امريكا مي

زيرا افراد . سيب پذير تر است آديگر 
القاعده ، با استفاده از گذرنامه اروپائي، 
بدون ويزا، مي توانند وارد امريكا 

هرگاه حكومت بوش به رويه .  شوند 
فريب مردم امريكا با اطالعات 
دستكاري شده ادامه دهد و امريكائيان 

ورند ،  تا فريب اين اطالعات بد را بخ
حكومت بوش هست، قواي ما درعراق 

  . خواهند ماند 
  

امريكا مي : لوموند و فيگارو * 
خواهد تقصير شكست قواي 
امريكا در عراق را بگردن مالكي 
و ايران بياندازد و نقش كوشنر 

  :وزير خارجه فرانسه 
  
 27( و فيگارو )   اوت 25(  لوموند ◄

 ، هر دو در سرمقاله هاي خود،)اوت 
نند كه طرح جديد حكومت بوش آبر

براي تأمين امنيت در عراق به شكست 
انجاميده است و اينك كه زمان ارائه 
گزارش به كنگره رسيده است ، 

نست كه تقصير آحكومت بوش بر
شكست را به گردن ايران و مالكي 

  . بياندازد 
 اوت، حكومت مالكي به 26 در ◄

دخالت وزير خارجه فرانسه در امور 
 اعتراض كرد و خواست كه وي عراق

 27در . از دولت عراق پوزش بخواهد 
اوت ، كوشنر، وزير خارجه فرانسه 

نظر مخاطبان : پوزش خواست و گفت 
عراقي خود را به وزير خارجه امريكا 

در واقع، او به وزير . بازگو كرده ام 
خارجه امريكا تلفن مي كند و به او مي 

را مالكي توان اداره عراق : گويد 
پيشنهاد مي كند امريكا او را با . ندارد 

كسي كه معرفي مي كند، جانشين كند 
 .  

با توجه به اين امر كه : انقالب اسالمي 
بهنگام تجاوز به عراق ، كوشنر از مبلغان 
وجوب جنگ بود و اقدام بوش را مي 

سركوزي، ستود و با توجه به اين امر كه 
رئيس جمهوري فرانسه در نزديك شدن 

 اوت نيز 27در (  امريكا مي كوشد، به
ايران مي بايد ميان بمب : گفته است 

اتمي و بمباران شدن يكي را انتخاب كند 
 اقدام غير قابل توجيه وزير خارجه اش  )

به كمك بوش رفتن و نزد افكار عمومي 
امريكا زمينه انداختن تقصير به گردن 

   .  حكومت مالكي را  فراهم كردن است
 اين دموكراسي كه حكومت و طرفه    

: ورده است آبوش براي عراقيها به ارمغان 
وزير خارجه فرانسه به وزير خارجه 

بر داريد و  را امريكا تلفن مي كند مالكي 
ي كه من معرفي مي كنم به شخص

   ! نخست وزيري عراق بگماريد
  

بمب اتمي يا 
يا رژيم   آ-؟!بمباران

ماده حل بحران آ
اتمي است ؟ رشد 

  : و سركوب ؟ علمي
  

       
ايران مي بايد : سركوزي * 

ميان بمباران و دست يابي به 
   :بمب اتمي يكي را انتخاب كند

  
 اوت، سركوزي ، رئيس 27 در ◄

جمهوري فرانسه ، سياست خارجي اين 
او درباره مسئله . كشور را تشريح كرد 

  : اتمي ايران گفت 
چهارمين بحراني كه با سه بحران     « 

. مرتبط است ، بحران ايران است ديگر 
فرانسه با ديپلماتهاي ايران در گفتگو 

گفتگوئي بدون مجامله كه در . است 
فرانسه و . چند مورد مفيد بوده است 

لمان گفتگو با ايران بر سر آانگلستان و 
. برنامه اتمي اين كشور را ابتكار كردند

سپس امريكا و روسيه و چين نيز بدين 
پارامترها شناخته اند و  . ابتكار پيوستند

تنها . من نمي خواهم بازگويشان كنم 
يك ايران : مي خواهم تأكيد كنم 

مجهز به بمب اتمي براي من غير قابل 
و مي بايد بر قاطعيت . قبول است 

هرچه بتمام تر فرانسه در اين مورد ، 
مجازاتها رو به فزوني . تأكيد كنم 

 دارند اما اگر ايران تعهدات خود را
محترم بشمارد، جاي به گشايش باب 

  .همكاري مي سپارند 
     اتخاذ اين رويه از سوي ايران تنها 
كاري است كه مي تواند ما را از بديل 

بمب اتمي : ميز معاف كند آفاجعه 
اين بحران . ايران و يا بمباران ايران 

كه چهارمين بحران است وخامت بار 
نها از لحاظ نظم جهاني نيز آترين 

   » .ست ه
اين بار ديگر نه : انقالب اسالمي 

كارشناسان و رسانه هاي امريكائي كه 
رئيس جمهوري فرانسه است كه از جنگ 

در باره اين . دم مي زند و تهديد مي كند 
   :نوشته است)  اوت 27( تهديد ، لوموند 

) : ...  اوت 27(   سرمقاله لوموند ◄
او از . تالنتيست بود آلحن سركوزي 

ر روسيه و چين در صحنه بين رفتا
كاري كه ژاك . المللي انتقاد كرد 

  . شيراك ، رئيس جمهوري پيشين نكرد 
 اوت با بوش ديدار 11      او كه در 

كرده است ، در مورد ايران ، از 
در :  قاطعيت كامل فرانسه سخت گفت 

 كشور بزرگ و در مقام  6جمع 
جلوگيري از مجهز شدن ايران به بمب 

ز راه افزودن بر مجازاتها و اتمي ا
تهديد به بمباران  و نيز گشايش باب 
همكاري با ايران در صورت چشم 

  . پوشي از غني سازي اورانيوم 
     او كره شمالي و ليبي را مثال مي 

ورد و خاطر نشان مي كند  كه ايران آ
ورد آامتيازهاي بسيار بدست مي 

هرگاه تن به گفتگوهاي جدي با 
و امريكا و روسيه و چين اروپائيها  

  . بدهد 
 بدين سان ، – 1: انقالب اسالمي 

سركوزي خبر انقالب اسالمي را در باره 
ايران با كاخ » ديپلماتهاي « گفتگوهاي 

 به قول – 2و . اليزه را تصديق مي كند 
لوموند نسبت به امريكا روش جانبدارانه 

به دنبال او،  بوش ايران را . اتخاذ مي كند
   :روريسم بين المللي توصيف كردمركز ت

  
ايران اولين كشور جهان : بوش 

است كه از تروريسم حمايت مي 
  :كند 

  
 اوت، بوش ، رئيس جمهوري 28 در ◄

امريكا، سپاه پاسداران ، بخصوص سپاه 
قدس را متهم كرد كه به شورشيان 
عراق تعليمات و پول و اسلحه مي دهد 

 بخوص بمبهاي انفجاري را مي دهد.  
  .كه سربازان امريكائي را مي كشند 

      رژيم ايران مي بايد به اين نوع 
ن زمان كه اين آتا . اعمال پايان بدهد 

رژيم به اعمال خود پايان نداده است ، 
من تدابير الزم را براي حفاظت از 
.  جان سربازان امريكا اتخاذ مي كنم 

سربازان امريكائي اجازه يافته اند ، 
بخشيدن به اعمال براي پايان 

جنايتكارانه تهران، در صورت لزوم ، 
  . زور بكار برند 

رهبران ايراني :      برخي مي گويند 
گاه آنچه افراد رژيمشان مي كنند آاز 

برخي ديگر مي گويند رهبران . نيستند 
ايران فعاالنه مي كوشند غرب را 

ن نظر آچه اين و خواه . تحريك كنند 
ران نمي توانند راست باشد، رهبران اي

از مسئوليت خويش در حمله هايي كه 
قواي ائتالف ميكنند و نيز  و قتلهايي 

  . كه در عراق روي مي دهند، بگريزند 
    در جبهه دفاع از امنيت امريكا در 
برابر افراط گرائي شيعه و سني، عراق 

القاعده و گروههاي .  خط اول است
ملحق به او يكي و رژيم ايران يكي 

 از معرفهاي اين افراط گرائي ديگر
من نسبت به يك هولوكست .  هستند 

. اتمي در خاورميانه هشدار مي دهم 
هرگاه ايران به سالح اتمي مجهز شود 
.  اين هولوكست روي خواهد داد 

دولت ايران اول دولت در جهان است 
اين . كه از تروريسم حمايت مي كند 

رژيم از حزب اهللا لبنان ، از حماس و 
هاد اسالمي حمايت مي كند و به ج

   .طالبان اسلحه مي دهد
سخنان بوش را )  اوت 28(    لوموند 

سخت ترين اخطار به ايران توصيف 
پيش از اين ، اخطاري به . كرده است 

اين شدت بر زبان بوش جاري نشده 
  . بود 

  
احمدي نژاد مي گويد ما * 

اجراي برنامه اتمي را متوقف 
يم و خامنه نكرده ايم و نمي كن

اي مي گويد تا مرز خطر بايد 
پيش رفت و از ايران اطالع مي 
دهند كه بنا بر قبول پرتكل 
الحاقي و رسيدن به توافق است 

:  
  :خبر داده است )  اوت 19(  رويتر ◄
 اصغر سلطانيه ، نماينده ايران در ●
ژانس بين المللي انرژي اتمي ، مي آ

ه گويد برنامه هاي اتمي ايران بي وقف
  . اجرا مي شوند 

ژانس بين آ در ماه ژوئن ، ايران و ●
المللي انرژي اتمي توافق كردند 

ژانس آ روز به پرسشهاي 60ظرف 
ژانس آپاسخهاي شفاف دهد و بازديد 

  . را از تأسيسات اتمي ميسر كند 
ايران :      ديپلماتها مي گويند 

مادگي به تفاهم  آعالمتهاي حاكي از 
  . را مي دهد 

  6فحهصدر 
  

  ؟!ويزآسه دست 
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: خبر داده است )  اوت 21(  رويتر ◄
ژانس به توافقي رسيدند كه آايران و 

ژانس سنگ پايه توافق آبنا بر نظر 
اجراي طرحي كه بر . عمومي است 

ن توافق شده است سوءظن غرب آسر 
را در باره مقصد واقعي ايران از 

  . اجراي برنامه اتميش از ميان مي برد 
ژانس گفته  آ    اولي هينونن ، معاون

ما در برابر خود يك طرح : است 
. ن توافق كرده ايم آداريم كه بر سر 

ن نيز توافق آبر سر چگونگي اجراي 
ن را نيز آمراحل اجراي . كرده ايم 

اين توافق . زمان بندي كرده ايم 
  .خوب و سازنده است 

ايران عالوه :      اما امريكا مي گويد 
قطعنامه ژانس مي بايد آبر همكاري با 

. شوراي امنيت را نيز اجرا كند 
كارشناسان علت تن داده ايران به 
توافق را  فرار از قطعنامه سوم شوراي 

  .امنيت ارزيابي كرده اند 
خبر داده )  اوت 23(  اما گاردين ◄

است كه بنظر مقامات  حكومت بوش ، 
ايران برنامه اتمي خود را  همچنان 

تمي اجرا مي كند و تا ساختن بمب ا
و نيز اين دولت به . پيش مي رود 

مداخالت خود در امور عراق خواهد 
اين بدبيني را تأكيد مقامات .  افزود 

تهران بر ادامه فعاليتهاي اتمي و اعالن 
 كيلوئي بيشتر كرده 1000توليد بمب 

  . است 
ما به اجراي :   احمدي نژاد گفت ◄

. برنامه هاي اتمي خود ادامه مي دهيم 
 او، خامنه اي در همان حال به دنبال

. كه گفت بايد با دشمن مقابله كرد 
تا جائي كه : ن مرز معين كرد آبراي 

  !ور نشود آخطر و زيان 
 بنا بر اطالع از ايران ، براي ◄

نرسيدن به مرز خطر، رژيم عالوه بر 
ورده است آژانس بعمل آتوافقي كه با  

، بنا دارد قرارداد الحاقي را نيز بپذيرد 
 با توجه –مدن ها آ هرگاه اين كوتاه . 

به اين كه حكومت خاتمي قرارداد 
ن آالحاقي را اجرا مي كرد ، پذيرش 

مدن بشمار نمي آامتياز دادن و كوتاه 
ماده مي شود كه در آ ،  دارد -رود 

مورد غني سازي اورانيوم نيز كوتاه 
  .بيايد 

نكه تحريم اقتصادي آبا : انقالب اسالمي 
 مي شود و احتمال حمله به ايران تشديد

ايران نيز قطعي تر مي شود،  اينطور مي 
نمايد كه مافياهاي بحران ساز  هنوز به 

زيانهاي اقتصادي . بحران نياز دارند 
عظيمي كه ايران تحمل كرده است و مي 
كند، از قرار براي دست برداشتن از 

   . تشديد بحران كافي نيستند
  
صادر كنندگان انقالب در *

ت از جنبش جوانان وحش
سركوب دانشگاهها و : دانشجو 

كه دانشگاههاي اين واقعيت 
 دانشگاه 1000ايران در ميان 

  :اول نيستند 
    
 مردم ايران بنيانگذار شيوه 57سال ◄

اي براي تغيير حكومت شدند كه 
ن زمان آاز . پيروزي گل بر گلوله بود 

به بعد ، انقالب ايران  الگوي حركت 
اما حكام مستبد .  د هاي بسياري ش

ايران نه تنها از اين حركت خوب 
مردم  استفاده نكردند بلكه بر عكس با 
تشكيل گروههايي دست به صدور 

ن صدور انقالب آخشونت  زدند و به 
  .نام نهادند  

   مسئولين رژيم،  حركات به وجود 
مده در كشورهاي اسالمي را ناشي از آ

ي ن كشورها مآ به » صدور انقالب « 
دانند و مدعي هستند كه در آن 

كشورها توانسته اند امريكا را از صحنه 
  و اينك، . به در ببرند 

    چندي پيش بني صدر در مصاحبه 
نيروهاي :  زادگان گفت آبا راديو  

سپاه قدس به جاي صدور انقالب به 
ايران بازگردند و جلوي انقالب در 

بنا بر شواهد موجود، . ايران را بگيرند 
وضاع در ايران همينگونه است كه ا

توضيح اين كه . آقاي بني صدر گفتند 
وحشتي كه در ايران بر مسئولين 
مستولي گشته است گوياي انتظار 

نها  از اين جنبش آجنبش مردم و ترس 
  :است 
 نيروهاي سركوبگر هر سال در ●
 تير منتظر حركت 18ستانه روز آ

و اين برغم . دانشجويان و مردم هستند
 كه يكي از معاونين زاهدي وزير نآ
كاري كرده : موزش عالي گفته است آ

 تير به 18ايم كه ديگر بحثي از روز 
با وجود اين ، هر سال، از .  ميان نيايد 

 تير تا روزهاي بعد 18روزهاي پيش از 
 حكومت  تير، در شهر ، عمال 18از 

  . نظامي  برقرار مي شود 
اور      امسال، ربيعي كه زماني مش

 اگر روزي :امنيتي خاتمي بود گفت 
يد آ تير به وجود 18حركتي بزرگتر از 

يا مسئولين مي دانند كه چگونه بايد آ
ان برخورد كنند ؟  امسال نيز از آبا 

جمله سالهايي بود كه نيروهاي انتظامي 
.  ماده باش به سر مي بردند آو سپاه در 

نچنان وحشت زده بودند كه قواي آ
عضي كارهاي نيروهاي پاسدار از ب

به . انتظامي به هراس افتاده بودند 
گفته يكي از نيروهاي پليس امنيت، در 

 6ن روز كه دانشجويان در ساعت آ
صبح روبروي دانشگاه امير كبير جمع 
شده بودند ناگهان فرمان داده شد به 
هر ترتيب شده است بايد حركت 

گويا سران . امروز را كنترل كنند 
ر امروز بودند با جمع رژيم كه منتظ

 دانشجوي جوان كه تنها انگيزه 6شدن 
نها اعتراض دو ساعته به دستگيري و آ

زادي آشكنجه دانشجويان و خواست 
نان را به تشويش آنها  بود،  اذهان آ

از اين رو، كليه نيروهاي . انداخته بود 
ماده باش صد در آخود را به حالت 

مأموران سركوب را .  وردند آصد در 
درون خودروهاي مخصوص مبارزه با 

اين فرد . شورش سوار كرده بودند 
مطلع مي گويد سران رژيم  فكر مي 
كرد امروز احتماال حركتي و جنبشي 

. بزرگ برنامه ريزي شده است 
مصاحبه راديو بي بي سي اين خطر را 

  . نان بزرگتر جلوه گر ساخت آبراي 
نها فكر مي كرده اند به آ      گويا  

زادي دانشجويان آي مردم براي زود
به همين دليل،  .  تجمع خواهند كرد 

پليس  امنيت به سرعت دانشجويان را 
ميان  كالنتري به صورت دو نفره و سه 

بعد ، قواي . نفره  پخش كردند 
سركوب به سوي دفتر تحكيم وحدت 
رفتند و، براي اولين بار بعد از حدود 
بيست و شش سال، اقدام به حمله و 

يراندازي به قفل درب دفتر تحكيم ت
همه دانشجويان .  وحدت كردند 

ن را مورد ضرب و شتم قرار آمستقر در 
زيرا مي انديشيدند اين محل . دادند 

نجا آمركز فرماندهي انقالب باشد و از 
قرار است مردم را به سوي مراكز مهم 

  .حكومتي بسيج كنند 
    دولتي كه ادعاي صدور انقالب به 

اي كه  » ولي مطلقه « را دارد ،  جهان 
« ادعاي جانشيني امام زمان را دارد ، 

كه هر روز امريكا و » رييس جمهوري
اسراييل و اروپا و ديگر كشورها را 
تهديد به نابودي مي كند ، وزرايي كه 

رييس « ادعاي اصول گرائي مي كنند، 

قوه قضاييه اي كه دعوي مطرح » 
را  » اسالمي«كردن قوانين مجازات 

در سطح جهان اسالم دارد و مي 
 ديگر كشورهاي مسلمان از ما : گويد

خواهش كرده اند شيوه قضاوت ايران 
نها بياموزيم، رييس مجلس آرا به 

كه ادعاي تبديل » اسالمي «شوراي 
ايران به ژاپن اسالمي را مي كند و 

دبير «خواهان داشتن دو بمب است،  
 شوراي امنيتي كه ادعا مي كند ما

تضمين از امريكا را نمي خواهيم ،  
فرمانده كل سپاه پاسداراني كه امريكا 
را تهديد به مقابله موشكي مي كند ، 
معاون امنيت كشور و معاون وزير كشور 
كه امريكا را تهديد به مبارزه هسته اي 
مي كند ، رييس بسيج سپاه پاسداران 
كه ادعاي دخالت در كشورهاي 

ز مسلمانان كل اسالمي را براي دفاع ا
كشوري كه  » وزير« جهان مي كند ، 

ادعاي ايجاد بسيج ايران را در 
كشورهاي ونزوئال و ديگر كشورها مي 

واواك كه ادعا دارد » وزير « كند ، 
ايران هيچ مسئله امنيتي ندارد و در 

رامش و ثبات است ،  سخنگوي آكمال 
دولتي كه در رد سخن هاشمي ادعا 

ات كامل قرار مي كند ايران در ثب
كه مدعي » علما و حكما « دارد ، ديگر 

 در صد 90هستند مردم ايران بيش از 
، به ... هستند و» نظام مقدس « طرفدار 

ناگها ن مانند بچه هاي ترسو غالب تهي 
نهم در آكرده و به دست و پا افتادند 

 دانشجوي 6مقابل حركت معترضانه 
  .جوان به خاطر مسائل صنفي 

دي نيروهاي وحشت زده  حركات بع●
به خصوص در رابطه با دستگيري اسانلو  
تهديد به دستگيري برخي ديگر و 
اعدامهاي تند و تيز برخي از به 
اصطالح ارازل و اوباش توسط قاضي 
مرتضوي نشان مي دهد رژيم حاكمان 
مستبد چه اندازه در وحشت بسر مي 

  . برند 
هاله » اعترافات «      بيهوده نيست 

 كه با گرفتن وثيقه –ياري اسفند
 ، بانوي پير  و -زادش كردند آسنگين 

دو تن ديگر را از تلويزيون پخش مي 
بدين جهت است  نيروهاي . كنند 

تحت امر خويش را بيش از پيش از 
بترسانند » انقالب مخملي « خطر وقوع 

مصممشان » پيشگيرانه « و بر سركوب 
  . گردانند 

ها  ميان  جالب اينكه برخي برخورد   
نيروهاي مختلف مأمور جلوگيري از 

بر اين .  حركت،  بوقوع پيوسته است
كامال محرمانه است "برخوردها  مهر 

چرا ؟ .  يعني قابل انتشار نيست  . زدند"
زيرا غير روشدن ناهمĤهنگي و بلكه 

نها ، گوياي  وحشت بتمام آتضاد ميان 
 .ازاحتمال جنبش جوانان دانشجو است

 27(  خبر گزاري مهر  به گزارش◄
 ي رده بندجديدترين) مرداد 
 بر 2007 دنيا در سال يدانشگاهها

اساس وبومتريك اعالم شد كه بر 
 از ايران در ياساس آن هيچ دانشگاه

ميان هزار دانشگاه اول دنيا قرار نگرفته 
 ي دانشگاههايدر اين رده بند. است

 يژاپن، تايوان و چين برترين كشورها
 .  هستنديآسياي

 ي دانشگاههاي جهاني رده بنددر   
 دانشگاه 20دنيا بر اساس وبومتريك، 

 ي آمريكايي دانشگاهها،صدر جدول
بيست و يكمين دانشگاه برتر دنيا . هستند

رتبه . ريج انگلستان استبدانشگاه كم
 نيز مجددا به 27 تا 22 يها

 آمريكا اختصاص يافته يدانشگاهها
ر جدول دانشگاه تورنتو كانادا د. است

 دنيا در مقام بيست ي دانشگاههارترينب
و هشتم قرار گرفته است و پس از آن 

 ي به دانشگاهها34مجددا تا رتبه 
 . اختصاص يافته استيآمريكاي

  
دموكراسي كه امريكا براي * 

مردم افغانستان به ارمغان برده 
است ملوك الطوايفي جنگ 
ساالران و افزايش بي سابقه 

  :توليد ترياك است 
  
 دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ◄

 اوت 27ملل متحد، سالنامه خود را در 
ن، توليد  ترياك در آبنا بر . انتشار داد 

 34، نسبت به سال پيش، 2007سال 
ميزان كل . درصد افزايش داشته است 

، 2006در سال .  تن است 8200توليد 
زمينهائي كه به .  تن بود 6100توليد  

صاص داده شده كشت خشخاش اخت
 به 2006 هكتار در سال 165000اند از 

 افزايش 2007 هكتار در سال 193000
  . يافته اند 

     گسترش كشت خشخاش و افزايش 
توليد ترياك رابطه تنگاتنگ با شورش 

اين كشت در مناطقي .  مسلحانه دارد 
كه طالبان حضور دارند زمينهاي 
بيشتري را به خود اختصاص داده است 

در جنوب افغانستان ، مناطق هم مرز .  
 درصد زمينهاي زير 80با پاكستان ، 

خرج .  كشت خشخاش قرار دارند 
افراد مسلح طالبان از اين منبع تأمين 

طالبان وقتي در حاكميت .   مي شود 
بودند كشت ترياك را حرام مي 

ن را تشويق مي آدانستند اما حاال 
  .كنند

  
  

در  چند حكومت 
  ؟!يك حكومت 

  
  

گزارش مفصلي را كه : انقالب اسالمي 
ن را، در شماره آمي خوانيد، بخشهائي از 

. هاي گذشته اين نشريه خوانده ايد 
ن اطالعات و اطالعات ديگري را ، آاينك 

اين گزارش . در يك گزارش مي خوانيد 
گاه مي كند كه آشما را از  بلبشوئي 

حاصل تصرف دولت توسط مافياهاي 
    : ت مالي اس–نظامي 

  
استفاده از روحيه گريز از * 

درگيري خاتمي براي تدارك 
 :اسباب تصرف دولت 

  
   از دوسال قبل از به رياست ◄

جمهوري رسيدن احمدي نژاد 
جماعت ويژه اي بر روي كار آوردن 

گروهها .  وي را برنامه گذاري كردند 
و افراد عضو اين جماعت  كساني 
بودند كه در پشت پرده ، در تمام 
مدتي كه خاتمي بر سر كار بود دست، 
براي او و حكومت او بحران مي 

  .ساختند 
    اين گروه ، با توجه به شناختي كه از 
روحيه گريز از درگيري خاتمي 
داشتند، همواره وي را به بحران هايي 

او ،  براي خروج از . وارد مي ساختند
بحران ،  از آنجا كه وابستگي خود به 

يست نشان مي داد،  رهبري را مي با
راهي به جز كوتاه آمدن و عدم 
برخورد با نيروهاي وابسته به رهبري 

به آنها . پيش روي خود نمي ديد 

امتياز مي داد و حق مردم را به آنها 
از جمله در بحران .  واگذار مي كرد

هاي زير بحران سازها برنده و با دادن 
  :امتياز بازنده شد 

 كه بحران قتلهاي سياسي ●
نها قتل هاي آجنايتكاران خود به 

  .زنجيره اي نام نهادند 
 بحران توطئه ناكام قتل دستجمعي ●

  .نويسندگان 
 بحران توقيف روزنامه ها و اعتراض ●

دانشجويان و حمله وحشيانه حزب اهللا 
و نيروهاي انتظامي به خوابگاه دانشگاه 

  . تير و به دانشگاه تبريز 18تهران در 
يهاي  مبارزان  بحران  دستگير●

سياسي و مديران مطبوعات و 
  خبرنگاران  

 بحران دستگيري نمايندگان مجلس ●
  كه داراي مصونيت بودند 

   بحران توقيف فله اي مطبوعات ●
 بحران حمله به اتوبوس جهانگردان ●

  امريكائي 
 خارجي كه با  قتل – بحران داخلي ●

  . وردند آزهرا كاظمي پديد 
مي دانشجويان  بحران  سركوب  عمو●

نان به زندانهاي آو محكوم كردن 
طوالني و مرگ بخاطر شركت در 

  .جنبش اعتراضي 
 بحران دستگيري و شكنجه ●

  شهرداران 
  بحران دستگيري و شكنجه هاي ●

شديد برخي از مأموران  قتل هاي 
  سياسي و انتشار فيلم اين شكنجه ها 

 قتل ها و تجاوزاتي كه  محمد رضا ●
  . ه او مرتكب شدند نقدي  و گرو

 بحران تصويب قانون ضد مطبوعات ●
و سكوت در برابر حكم حكومتي خامنه 

  . ن قانون آاي بهنگام طرح پيشنهاد لغو 
 واكنش نسبت به بحران سازيها و ●

تجاوزهاي گسترده به حقوق اشخاص 
از راه ارائه تسليم اليحه اختيارات 

رد اين اليحه از . رئيس جمهوري 
نگهبان و سكوت در برابر سوي شوراي 

  ن،  آ
 بحران سازيهاي روزمره  توسط ●

  .چماقداران معروف به انصار حزب اهللا 
 بحران سازي از راه دستگيري ●

  .شركت كنندگان در كنفرانس برلين 
 بحران انتخابات مجلس از راه رد ●

صالحيت ها و تقلب در انتخابات كه 
مجلس » نمايندگان « منجر به تحصن 

  .  مجلس شد ششم در
 بحران انتخابات پر تقلب رياست ●

نكه خاتمي گفته بود يا آبا . جمهوري 
زاد آانتخابات نمي شود يا انتخابات 

او . انجام مي شود، سكوت نيز نكردند 
زاد ترين آن را آو وزير كشورش 

  .  انتخابات نيز توصيف كردند 
  ...و

    اين كوتاه آمدنها موجب هماهنگي 
 تا جايي كه در گروه رقيب شد

انتخابات ، با ارتكاب تقلبات گسترده 
توانستند دو قوه مجريه و مقننه را به 

  .ورند آتصرف خود در
  
گروههاي عضو جماعت بحران *

   :ساز عبارت بودند از
  
   سپاه پاسداران ●
   بسيج و نيروهاي انتظامي ●
   گروه وابسته به مدرسه حقاني ●
   جمعيت آبادگران و ايثارگران ●
  »بيت رهبري «   وابسته ها به ●
   انصار حزب اهللا ●
 گروه وابسته به شهرداري تهران و ●

  سازمانهاي تحت امر آن 
 گروه وابسته به نهادها و ستادهاي ●

  تحت امر رهبري 
  ...و
  

  7صفحهدر 

 ؟!ويزآسه دست
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كه تحت نظر فرزند خامنه اي،  سيد 
  . مجتبي، كار مي كردند

سر      اين جماعت معتقد بود كه  با بر 
كار آوردن دولتي يك دست و مكتبي 
مي تواند مردم را به سوي خود جلب 

اما متوجه نشد دولتي كه بر سر . كند 
كار مي آيد از ته مانده هاي همانهايي 
هستند كه با افكار پوسيده و بنيادگراي 

  .خود كشور را به اين روز انداخته اند 
    البته گروه حاكم و گروههاي وابسته 

  »  ايده هاي رهبر معظم« حت كه همه ت
كار مي كردند و مي كنند در اين فكر 
بودند كه با بر سر كار آوردن اين 
دولت و استفاده از نيروهاي سپاهي و 
امنيتي و انتظامي و سركوبگران تحت 

 سال 4پوشش مي توانند در عرض 
حكومت به همه خواسته هاي خود 

اما همانگونه كه اينك .  دست يابند 
اي، در جلسات خصوصي، عنوان خامنه 

مي كند،  فكر نمي كرد كار به اينجا 
  .بكشد 

ايده «     جماعت حاكم  بسياري از 
. را ناديده گرفته است» هاي رهبر 

جماعت  مي پندارد  خود انديشه ها و 
روشهاي بهتري دارد و، در مدت 
حاكميت خود، مردم را يكسره به 

  . بهشت  مي برد 
بر آخرين تحليل  نكه بنا آحال     

انجام شده،  جمعيت اجتماعي و 
. فرهنگي بزرگي در حال تشكيل است

تشكيل دهندگان اين جمعيت قشرهاي 
اين تحليل كه  .  مياني جامعه هستند

توسط مشاور امنيتي خاتمي، ربيعي  به 
مده است ، در بر دارنده  امور آعمل 

  : زير است 
 تحول در راه است اما قدرت حاكم ●

  .  ندارد آن را ببيند دوست
 تحول اجتماعي ايران امروز، به ●

انگار در  . شود مي زده سرعت سياست
هاي زيرين جامعه پندار و كرداري  اليه

در حال نضج گرفتن است كه با پندار 
هاي  هاي بااليي و ارزش و كردار اليه

  دوگانگي هاي. رسمي متفاوت هستند 
 از جمله دو. شوند  مشاهده مي متعدد

هاي  در واقع، ارزش. گانگي ارزشها 
كوچكي از جامعه  رسمي را  بخش

  .پذيرفته است
.  مقتدر نيست   ديگر مثل سابق  دولت●

هاي قدرت در حال پراكنده  كانون
 توان قدرت را به شدن هستند و نمي

جريان .  زور در يك مقام جمع كرد
تضعيف دولت وارد مرحله برگشت 

ي شديد ناپذير شده است و بحرانها
  . دولت را تهديد مي كنند 

زندگي  هاي معيشت و سبك  شيوه●
امروز با پنج سال پيش متفاوت شده 

بنياد خانواده در حال تغييراست : است 
ي  طبقه. شهرنشيني رو به تزايد است.  

متوسط جديدي به وجود آمده است 
ء اقتصاد تهي دست  كه شايد در عرصه
نگي فره ي متوسط باشد، اما يك طبقه

ماده يك جنبش عظيم آاست كه دارد 
    .مي شود

 افرادي كه در قدرت هستند خيلي ●
نها آنچه را كه آ. بينند  چيزها را نمي

بسياري از !  بينند دوست دارند مي
با اين تفاوت كه . مردم چنين هستند 

اگر كساني بر .  نها بر قدرت نيستند آ
قدرت باشند و نخواهند واقعيتها را 

خود و كشور را گرفتار مهلكه ها ببينند، 
  .  مي كنند 

     هم اكنون ، يك رشته پرسشها پيش 
  :  رو هستند 

گذار طوالني  چرا در ايران دوران  -
  شده است؟ 

حركت مردم قابل   چرا در انتخابات-
   بيني نيست؟  چرا در انتخابات پيش

دوم خرداد يك جور عمل مي كنند و 
   ديگر؟  تير  جور در انتخابات سوم

ما بناپارتيسم رشد   آيا در كشور-
  كند؟  مي

 به وجود  هاي ناشناخته  آيا منجي-
ها در مواقع  منجي آيند؟ اگر اين مي

غير از انتخابات  ظهور كنند،  نظام با 
  كند؟ آنها چگونه بايد رفتار

 تير و كوي دانشگاه در شكل 18اگر  -
 آن بزرگتر به وقع بپيوندد بايد با

  خورد كرد؟چگونه بر
    اينست تحليل علي ربيعي در جلسه 
دانشگاه تهران و هشدارهايي كه او به 

  . حاكمان مي دهد 
    بسا قدرتمندان به فكر آينده خود 
نيستند همانگونه كه تازه به دوران 

همانطور كه . رسيده ها نيز نيستند 
ربيعي نيز از گزينش مردم ايران نيز 

  موجود چرا گرايشهاي. گاه است آنا
نچه را سنجشهاي آدر دولت نمي بينند 

 درصد مردم 91افكار نشان مي دهند؟  
 70موافق مردم ساالري و حدود 

درصد مخالف حكومت كسي با 
 درصد مردم 93اختيارات مطلق و 

طرفدار حقوق بشر ،چرا ديده نمي 
نها براي آشود ؟  زيرا حاكمان و رقباي 

 موافقت و مخالفت مردم اهميتي قائل
  . نيستند 

  
اين  جماعت  در چه ايده *

  هائي اشتراك دارند ؟
  
  با بررسي هايي كه بر روي ايده ◄ 

هاي برخي از متوليان اصلي  جماعت 
حاكم انجام گرفته است،  مي توان 
گفت آنها در برخي موارد ايده هايي 

  : كامال نزديك به هم دارند
 تظاهر به دشمني با امريكا و اسرائيل ●
ت مي پندارد  الزمه ادامه  جماع. 

بسياري . حيات ،  دشمني با امريكا است
از افراد در  جماعت حاكم،  به 
خصوص درگروه سايه، به دشمني  با 
امريكا و به خصوص با اسرائيل تظاهر 

برنامه گذاري همايش ها .   مي كنند
پيرامون دنياي بدون امريكا و دنياي 
 بدون اسرائيل را اين افراد انجام مي

افرادي چون محمد علي .  دهند 
 مهدي كلهر و خود احمدي ورامين 

نژاد و گروه وابسته به ارزشهاي انقالب 
اسالمي طراحان و مجريان اين گونه 

  . همايشها هستند  
      اينها مي دانند كه امريكا و اسرائيل 

بنا بر . هم به اين دشمني نياز دارند 
زش اين مي توان ستيز در ظاهر را با سا

اگر هم ستيز به . در باطن همراه كرد 
جنگ سرباز كرد، چه باك مردم بهاي 

  . ن را خواهند پرداخت آ
     همه به خوبي مي دانند كه اگر در 
ايران شعار مرگ بر امريكا ومرگ بر 
اسرائيل حذف شود ديري نمي پايد 

زيرا اين .  كه نظام دگرگون ميشود
 حاكمان نادان تنها راه ادامه حيات
خود را بسته به وجود  دشمن مي دانند 
همانگونه كه گرايشهاي راست در 
امريكا و اسراييل بدون وجود دشمن 

  . قادر به قبضه دولت نمي شوند 
      گفتارها و كردارهاي اين 
دروغگويان، در دشمني با امريكا و 
اسرائيل آنان را به اهدافي كه داشته 

بر شعار ها . اند نزديك تر ساخته است 
ضد « ضد  اسرائيل كه از سوي 

سود سرشاري براي »  هلوكاست ها 
اگر .  ورده است آامريكا و اسرائيل ببار 

نبودند امثال محمد علي رامين و 
محمود احمدي نژاد،  اسرائيل به هيچ 
وجه نمي توانست در دنيا اينقدر براي 

. خود دوست و يار جمع آوري نمايد 
ن شعارهاي امريكا و اروپا به دليل همي

ابلهانه است كه سيل اسلحه را به سوي 

اسرائيل و برخي از كشورهاي ديگر 
  . سرازير كرده اند 

 :  اعتقاد به ظهور نزديك امام زمان ●
افراد وابسته به اين جماعت برخي از 
حجتيه هاي سابق هستند و عده اي از 
افرادي كه با انديشه هاي جديد منتظر 

افراد همگي اين . ظهور امام زمانند 
باور دارند كه با توجه به احاديثي كه 
كشف كرده اند و  با توجه به حاكميت 
خامنه اي كه به سيد خراساني معروفش 
كرده اند،  به زودي امام زمان ظهور 
خواهد كرد و اين جماعت  مأمورند 

  . زمينه اين ظهور را فراهم آورند 
     دعاوي  بي ربط اين جماعت  منجر 

تقادي شديد مردم به باورهايي به بي اع
شده است كه سالها با آن زندگي مي 

  . كردند 
    به قولي، هيچ حكومت الييك و 
كمونيستي نمي توانست به اين راحتي 
و به اين سادگي دين را از دست مردم 

كاري كه احمدي نژاد و . خارج سازد 
گروه او و آقاي خامنه اي و باند بيت 

 كاري است رهبري انجام داده اند،
كه سالهاي بسياري در مقام دشمني با 
اسالم انجام مي دادند و بجائي نمي 

  . رسيدند 
 اين – لجاجت در برخوردها ●

جماعت آنچنان در بند جهل و 
كوتاهي انديشه هستند كه واقعيتها ، 

حتي واقعيتي كه  خود  هستند را  
از جمله، خود را .  وارونه مي بينند 
معتقدند . تر مي دانند بسيار وارسته و بر

انديشه پاك و برتر از آن آنهاست و هر 
كسي كه با اين انديشه مخالف باشد 
مستوجب بدترين مجازات ها و حتي 

هيچ نمي دانند كه در . مرگ است 
خور مجازات حتي اعدام دانستن 
مخالف يك انديشه ،دليل بر سخافت 

  . ن انديشه است آ
داد    برخي از سران و مشاوران استب

حاكم  كشتن افراد مخالف را حق 
خود مي دانند و اگر كسي اين كار را 

.  شخصا انجام ندهد بايد به كيفر برسد 
بسياري از اين افراد كه به دور هم 
جمع شده اند حداقل در يك يا چند 
قتل دخيل بوده اند يا دستور به كشتن 
داده اند و يا خود در كشتن كس يا 

  .كساني شركت كرده اند 
    هرگاه  نگاهي به سوابق مسئولين از 
جمله وزرا و معاونين و مشاورين و 
رهبران جماعت حاكم  بيندازيم 
متوجه مي شويم چه كساني بر ايران 

اين جماعت معتقد . حكومت مي كنند
است كسانيكه در برابر مخالفان سكوت 
هم مي كنند بايد مانند مخالفان 

  . مجازات شوند 
 اين جماعت –ايي   باورهاي ماور●

خودشيفته آنچنان خود را باالتر و برتر 
از مردم مي داند كه الزم نمي بينند 

مي . پيش از سخن گفتن فكر كنند 
پندارند هرچه بر زبانشان جاري شود، 

مردم . از سوي مردم بايد پذيرفته شود 
اما  مردم . اگر نپذيرند، مقصر هستند 

 عموما در برخورد با انديشه هاي اين
جماعت فكر مي كنند آنها از سياره اي 

زيرا باور نمي كنند .  مده اند آديگر 
انسانهاي قرن بيست و يكم اينقدر از 

در اينجا برخي از . مرحله پرت باشند 
آراي اين گروه خود شيفته و خود باور 
را كه موجب توهم آنان شده است،  

  : مي آوريم 
  همگي اين افراد خود را دريافت -

  .  الهامات غيبي مي دانند كننده
 افراد عضو اين جماعت  فكر مي -

كنند تمام آراي متخصصين جهان 

بيهوده بوده است و بايد دور ريخته 
  . شوند 

  جملگي  مدعي هستند آنها را امام -
زمان براي حاكميت بر مردم برگزيده 

  . است 
 اين جماعت مدعي است  خدا او را - 

ه است كه در شرايطي بر سر كار آورد
انقالب اسالمي ايران و ظهور امام زمان 
و برتري جهان شيعه نيازمند حضور آنها 

   .بوده است 
  جماعت مدعي است  همه - 

حكومتهاي قبل از  حكومت احمدي 
نژاد  در فساد كامل بوده اند و بايد اين 
گروه مي آمد تا انقالب را از انحراف 
نجات دهد و ايران را به كشوري بدل 

ايد كه موجبات ظهور امام را آماده نم
براي آماده سازي زمينه اين .  سازد

ظهور بايد كشور اسرائيل را به هر 
    .وسيله اي كه شده است نابود سازد 

 اين جماعت مدعي است  همواره - 
نوري او را در ميان گرفته است و 
.  راهي را كه بايد برود روشن مي كند 

ي شود اگر منحرف شود آن نور قطع م
  . و حكومتش سرنگون مي شود 

 اين جماعت به هيچ تخصصي اعتقاد - 
ندارد و تصميم هاي ناگهاني  كه 
احمدي نژاد مي گيرد، اراده غيبي 

  .  تلقي مي كند 
فوق در بسياري از » افكار«     دعاوي و 

نوشته ها و گفته هاي اعضاي اين 
جماعت ، ابراز مي شوند جالب 

 از همين اينجاست كه همسر يكي
مشاوران حكومت  خانم فاطمه رجبي 
مدعي مي شود  احمدي نژاد نابغه 
هزاره سوم است و بابت اين ادعاي 
  .  ابلهانه، مورد تشويق او  قرار مي گيرد

       فاطمه رجبي ،  بعد از اينكه از 
جانب رياست جمهوري مورد تشويق 
قرار گرفت به همراه خواهر او ، 

شهر تهران كه با نماينده فعلي شوراي 
تقلب به اين سمت رسيده است، دار و 
دسته اي به راه انداختند و براي 
گردان هاي الزهرا و ستادهاي 
سركوب ،كالس هاي درس و آموزش 

رجبي آنقدر  زياده روي .  داير كردند 
كرد  و آنقدر كينه و چنگ و دندان 
خود را به خاتمي نشان داد كه حال 

ورد و در يك پدرش هم از او به هم خ
نامه حتي او را از فرزندي خود دور 

اما اين نويسنده نشريه يا . ساخت 
او . لثارات الحسين دست برنداشت 

آنقدر در اين كينه ورزي پيش رفت 
كه پدرش از دست وي سكته كرد  و 

  .  مرد 
   –  قانون ستيزي و قانون سازي ●

در باور اين جماعت، قانون دست و پا 
زمان الزم شد بايد  هر .  گير است 

براي تغيير آن، نيازي  به .  تغييرش داد 
جمع شدن عده اي و يا استفتا از 

خود حق دارند به جاي . مجلس نيست 
. قانون ، رأي خود را به اجرا بگذارند 

در واقع، خود را صاحب واليت مطلقه 
بسياري از كارهاي احمدي .  مي دانند 

  .نژاد  از اين نوع است 
ماعت مدعي است براي انجام       ج

كارهاي انقالبي، افرادي انقالبي  نياز 
است و بايد كارها را با سرعت انجام 
داد ولو خسارتي هم به مردم وارد شود 

اين جماعت كه قانون شكني  را از  .
خميني و جانشين او و ماليان قدرت 

موخته است ،  خود را منشا آپرست 
 باشد،  هر زمان الزم.  قانون مي داند 

احمدي نژاد از حق ويژه و اختيارات 
خود استفاده مي كند و مليجك هاي 

... مجلس اعم از باهنر و حداد عادل و 
از او حمايت مي كنند و به او اين 

اجازه را مي دهند كه در هر كاري 
كه دوست دارد دخالت كند و قانون 

اعضاي اين جماعت آنقدر . وضع كند 
ند كه در كارهاي خود عجول هست

برخي اوقات اخباري را منتشر مي 
كنند و چند ساعت بعد متوجه مي 

اما به روي .  شوند اشتباه كرده اند
مبارك خود نمي آورند و با پر رويي 

  . به كار خود ادامه مي دهند 
  جماعت حاكم – ادبيات خاص ●

فعلي همگي در ادبياتي خاص مشترك 
هرگاه در سخنان آنان،  از . هستند

مهوري تا وزرا و مشاوران آنها رييس ج
،  دقت كنيم مي بينيم همان ادبيات 
كاله مخملي هاي سابق است با 
مدرك دكتري كه قدري كلمات را 
تغيير داده اند اما شيوه بيان همان 

  : چند مثال . است 
 ديگران هر چه مي خواهند بگويد -

  . مهم نيست 
 اصال حرف و طرح ديگران براي ما -

  . اهميت ندارد 
 روشنفكران حرفهاي مفت زياد مي -

  . زنند 
 ما كه نبايد به حرف ديگران گوش -

  . بدهيم 
  .  دنيا غلط مي كند -
  قطعنامه هاي شوراي امنيت ورق -

  .پاره اي بيش نيستند 
 دنيا بداند ما  همين راهي كه مي - 

رويم تا آخر مي رويم هر كاري كه 
  . دلتان مي خواهد بكنيد 

  س نداريم مي جنگيم  ما كه تر- 
 به ما چه مربوط است كه ديگران در - 

  مورد ما چه فكر مي كنند 
 همه دنيا عليه ما جمع شده اند اما - 

  . جرات ندارند 
      ما برترين هاي جهان را داريم  از 

  :  جمله 
 راحت ترين زندانهاي دنيا  را داريم -
.  

  .  آزاد ترين كشور دنيا هستيم -
  . انديشمندان دنيا را داريم  بزرگترين -
  . قوي ترين ارتش دنيا  را داريم -
  .  بهترين قوانين دنيا  را داريم -
  .  بهترين كشور براي ورود به بهشت -
  .  بهترين اقتصاد دنيا ، اقتصاد ما است -
 نترس ترين مقامات جهان مقامات -

  . ايران هستند 
  .  ديندارترين مردم دنيا هستيم -
ين حامي مظلومان دنيا هستيم  بزرگتر-
 .  
  .  خوشحال ترين مردم دنيا هستيم -
 آزاد ترين مطبوعات دنيا مطبوعات -

  . ايران هستند 
 بهترين انتخابات دنيا انتخابات ايران -

  ... است و
 جوانان ما با آينده ترين جوانان -

  . جهان هستند 
  مردم ما بهترين مردم دنيا و حامي -

  . دولت هستند 
ها را در تاريخ » ترين «    اين  

كشورها مي توان در آلمان دوران 
نازي و شوروي دوران استالين در 

  . كتابها يافت 
  يكي از – مخالفت با روحانيت ●

خاصه هاي جالب اين جماعت است 
البته به .  كه روحانيت را قبول ندارد

جز روحانيوني كه عضو هستند و يا  
و اعمالش اين جماعت را تغذيه فكري 

اين گروه با . را توجيه مي كند 
وجودي كه به روحانيت و خامنه اي، 
براي توجيه گفتار و كردار و تاييد 
نيازمند است، اما باوري به آنها ندارد و 

  . آنها را مانعي بر سر راه خود مي داند 
     در اين باره، جماعت تا آخر رفته 

مي گويد ما از آن روحانياني .  است
  تفاده مي كنيم كه در مكتب اي اس

  8صفحهدر 
  
  

  ؟!ويزآسه دست 
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براي . خودمان آموزش ديده اند 
 – مصلحي – سعيدي –مثال،  بيريا 

  ...  و–حسينيان 
   در هيچ زمان از تاريخ انقالب ديده 
نشده است كه روحانيت اينقدر ذليل 
دست يك گروه از مافياهاي زاده 
قدرت باشد كه البته بد هم نيست تا 

اشته باشند كه با چه مردم آنان به ياد د
مهربان و بي آزاري زندگي مي كردند 
و بدست اين مردم به قدرت رسيدند و 
از ستم به اين مردم هيچ فروگذار 

 هاشمي –مهدوي كني .  نكردند 
 محمد – مهدي كروبي –رفسنجاني 

يادشان ...  جوادي آملي و –خاتمي 
باشد زمانيكه بر مردم حكومت مي 

. ق آنها جفا كردند كردند چقدر در ح
امثال موسوي تبريزي و هادي غفاري 
و فالحيان و رازيني كه حاال خود 
گرفتار اين جماعت  شده اند يادشان 
باشد كه چگونه مردم مهربان و وطن 
دوست را گروه گروه به جوخه هاي 

  .  اعدام مي سپردند 
    آدمهائي چون تاج زاده و حجاريان 

وسوي و و عباس عبدي و مير حسين م
هم يادشان ميايد زماني كه بر مردم ... 

حاكم بوديد چگونه آنها را وابسته به 
خارجيان و جاسوس مي ناميدند و آنها 
. را به سوي ميدانهاي اعدام مي بردند 

ببينند چه روزگاري براي مردم 
ببينند بر سر خود .  ساختند و پرداختند 

از بالهايي كه بر . ورده اند آنها چه آ
ورند ديگر آورده اند و مي آردم سر م

  . مپرس 
  جماعت –  عدم اعتقاد به گذشتگان ●

حاكم بر كشور هيچ باوري به افراد با 
آنها را .  سابقه و تجربه ديده، ندارد 

افرادي مصلحت گرا و ناتوان مي داند 
در ابتدا معتقد بود اين افراد را بايد .  

در اتاق هاي فكر قرار داد و از فكر 
 استفاده كرد ولي بعد از گذشت آنان

مدتي به اين نتيجه رسيدكه از فكرآنها 
زيرا آنها .  استفاده نيز نمي توان كرد

معتقدند كه بايد با سياست هاي گام به 
گام پيش رفت ولي اين گروه معتقد به 
حركتهاي ثانيه اي و تصميمات في 

  . البداهه  است 
    خوشبختانه وقتي يك رژيم به آخر 

ي رسد و جديدي ها به قديمي خط م
ها  حمله مي كنند،  بهترين راه را 
براي نابودي خود در پيش گرفته است 

زماني كه كودتا گران در ايران به . 
قدرت رسيدند و  تمام تالش خود را به 
كار بردند  تا تاريخ اين كشور را 
مخدوش سازند و شخصيتهاي با ارزش 
را بي ارزش سازند، مي بايست مي 

نستند وقتي بر دادگران ستم مي دا
. رود، بر ستمگران خذالن مي رسد 

حال ببينند چه به روز خودشان آمده 
  . است  

    جماعت حاكم و رهبر بي عرضه با 
اين راه و روشي كه در پيش گرفته اند 
زبان مردم را براي حمله به حكومت 

در ايران .  هاي گذشته باز گذاشته اند 
توان همه حاكمان امروز به راحتي مي 

گذشته را به بدترين نحو مورد حمله 
  :  قرار داد و تازه جايزه هم گرفت 

 چه كسي فكر مي كرد در دوره -
واليت مطلقه فقيه،  چنين زود 
روزگاري برسد كه به راحتي بتوان به 
هاشمي رفسنجاني ناسزا گفت،  به 
فالحيان و رازيني و ري شهري و 

فت  و نه ناسزا گ... مهدوي كندي و 
تنها دستگير نشد كه مورد تشويق هم 

  !  قرار گرفت ؟
 اين جماعت  بهترين كار را در حال -

فكر ميكند با حذف .  انجام دادن است
قديمي ها ،  مي توانند دل مردم را به 

اما نمي دانند كه مردم . دست آورند 
از اين فرصتي كه به دست آورده اند 

 از سودنآبهترين استفاده را براي 
  .حاكميت استبداديان مي كنند 

از آنجا كه اين –  نظامي گري ●
جماعت وابستگي شديدي به نيروهاي 
نظامي و امنيتي و انتظامي دارد معتقد 
است كه كليه كارها را بايد بدست 
نظاميان انجام داد به همين دليل است 
كه بيشتر افراد خود را از ميان نيروهاي 

   :نظامي انتخاب كرده است 
 از زمان بر سر كار آمدن، اين -

جماعت  نيروهاي نظامي و انتظامي را 
دوبرابر كرده و  براي سركوب  مردم 

ورده است آتشكيالت وسيعي را بوجود 
با نگاهي گذرا به تركيب دولت و . 

سابقه وزرا و مديران وزارت خانه ها  
نظامي كردن دولت را عيان مي توان 

  : ديد  
به گروه انصار حزب   نيروهاي وابسته -

 كتابفروش – شامل چماقداران –اهللا 
 به طور كلي – دانشجو زنها –تش زنها آ

افراد متخصص در سركوب هاي 
خياباني و آتش زدن اماكن مربوط به 

  ... مخالفان و
    نيروهاي سپاه پاسداران  -
  نيروهاي وابسته به بسيج سپاه -

  . پاسداران 
  . زندانها   نيروهاي متعلق به سازمان -
  نيروهاي وابسته به گروههاي به -

اصطالح ايثارگران و جانبازان و 
  ... معلولين جنگ و 

 گروههاي كه بظاهر كاركنان -
سازمان صدا و سيما و ، شهرداري ها 

  . آموزش و پرورش هستند 
 گروه وابسته به روحانيون در خط -

مصباح يزدي و علي مشكيني و جنتي و 
  ... خزعلي و

يروهاي وابسته به گروه مدرسه   ن-
حقاني كه براي خود حق السهمي از 

  . قدرت قائل هستند 
  افراد وابسته به مافياي جديد كه يا -

در قتل و جنايت دست داشته اند و يا  
  .توسط ديگران قتلي را انجام داده اند 

 اين –  اعتقاد به سركوب شديد ●
جماعت  معتقد است  با مخالف نبايد 

هر مخالفي ،حتي .   كرد مماشات
كساني كه به نقد اعضاي اين جماعت و 
يا عملكرد جماعت  مي پردازند ، در 

  : خور  شديدترين برخورد است 
  .  برخورد شديد با دانشجويان -
 برخورد شديد با كارگران شركت -

  . واحد 
 برخورد شديد با معلمان زحمتكش -

  . كشور 
   برخورد شديد با زنان -
ديد با بي حجابي و بد  خورد ش-

  . حجابي 
   برخورد شديد با مطبوعات -
 برخورد شديد با خبرنگاران وابسته و -

  غير وابسته 
 برخورد شديد با جوانان و نوع -

  آرايش و پوشش آنان 
  .  برخورد شديد با نمايندگان مخالف  -
 برخورد شديد با مخالفان سياسي از -

  جنس وابستگان به نظام واليت 
رخورد شديد با مديران حكومتهاي   ب-

  پيشين  
    برخورد شديد با پرستاران و پزشكان -
  برخورد شديد با مديران خبرگزاري -

  ها و مجريان برنامه هاي مختلف  
  ...  و-

   اعضاي اين جماعت معتقدند به هيچ 
وجه نبايد در برابر مخالفين و منتقدان 

زيرا  اگر كوتاه بيايند . كوتاه آمد
 ريزي را از دست داده اند كه خاك

  . باز پس گرفتنش خيلي سخت است
 –  خود را مصون از خطا شمردن ●

اين جماعت از آنجا كه خود را بسيار 
برتر از مردم مي داند هرگز حاضر به 

تغيير موضع خود نيست  حتي اگر بر او 
زيرا . ثابت شود اشتباه كرده است 

 جماعت حاكمان هرگز نبايد به اشتباده
خود اعتراف كنند زيرا  عالوه بر اين 
كه خطا كار و بي كفايت جلوه 
خواهند كرد ،  هر بار كه تصميمي مي 
گيرند مي بايد ثابت كنند كه خطائي 

  . ن نيست آدر 
    در قاموس مبارزاتي و حكومت 
مداري اين جماعت اشتباه جايي 

به  . ندارد و هرگز اشتباه نمي كند 
جود درك اشتباه اشتباه هاي زير، با و

و خسارات وارده به كشور،  هرگز 
تغيير ساعت در بهار و : اعتراف نشد 

پاييز با وجود خسارات بسيار باالي 
  . اقتصادي 

 تغيير ساعت كار بانكها  با فشار -
  . نمايندگان مجلس 

   تغيير سود سپرده هاي بانكي -
 حذف سازمان مديريت وبرنامه - 

 بسياري ريزي كشور با وجود مخالفت
  .از نمايندگان و متخصصان 

 رسميت بخشيدن به ازدواج هاي - 
موقت بدون رضايت همسر اول كه 
موجبات ايجاد اختالف شديد در ميان 

  .خانواده ها شد 
 فروش گاز با  دادن تخفيف قيمت - 

  به ميزان يك سوم 
  .  سهميه بندي بنزين -
 سفرهاي استاني با وجود  هزينه -

  . ارد توماني  ميلي1000حدود 
 ريخت و پاش هاي عجيب و غريب -

هزينه .  نزديكان و دار و دسته وابسته 
سفرهاي خارجي افراد اين جماعت، 

 ميليارد 70در سال گذشته ، حدود 
  . تومان شده است 

  . از بين بردن ذخيره ارزي كشور -
 بخشيدن سرمايه هاي كشور به - 

 – عراق – سوريه –كشورهاي لبنان 
  ...   و فلسطين

  افزايش شديد قيمت مسكن به دليل -
بي كفايتي  و خالي بندي احمدي نژاد 

  . در مورد به صفر رساندن قيمت زمين 
  افزايش بي حد و حصر قيمت ها كه -

آن را ناشي از تبليغات دروغين 
  ! دشمنان و نشريات مي خوانند

  ...   و-
     در همه موارد فوق با وجود اينكه 

ن و افراد دلسوز هشدار و همه متخصصا
توضيح داده اند كه اشتباه است نكنيد، 
جماعت استبداد به خرج داده  و زيان 
بزرگ اشتباه ها را به مردم تحميل 

  . كرده است 
 جماعت – قدرت فوق قانون است  ●

نجا  كه نيروهاي سپاه و بسيج را آاز 
حامي خود مي داند ، باكي از نقض 

براي .  ندارد قانون و بكار بردن زور 
اينكه بتواند نيروهاي به اصطالح حامي 
انقالب يعني سپاه را با خود همراه 
داشته باشد و از توان نيروهاي انتظامي 
و بسيجيان و حزب اللهي ها استفاده 
كند، دست آنها را در سوء استفاده از 

هر . امكانات كشور باز گذاشته است 
زمان  هم كه نياز به حمايت بيشتري 

نها امتيازهاي جديد آدا مي كند، به پي
  : از اين نوع امتيازها . مي دهد 

 واگذاري امتياز قراردادهاي بزرگ -
به سپاه ..  فني و – كشاورزي –صنعتي 

  .پاسداران 
 واگذاري امتيازبسياري از  -

قراردادهايي كه دولت بايد به بخش 
خصوصي واگذار نمايد به سپاه 

  . پاسداران 
ياري از قراردادهاي  واگذاري بس-

نفتي به سپاه پاسداران در حالي كه 
اين نيرو به هيج وجه توان كار در اين 

قلمرو را ندارد و تنها به صورت واسطه 
شركت هاي ديگر را وارد كار مي كند 

  . و درصد  مي گيرد 
  واگذاري امتياز صادرات و واردات -

از بنادر مجاز و اسكله هاي غير مجاز به 
نظامي وابسته به سپاه و بسيج و نيروهاي 

بنا بر .  نيروي انتظامي و وزارت دفاع 
 اسكله غير مجاز در 90آمار، بيش از 

   . حال حاضر در حال فعاليت است
 واگذاري كليه قراردادهاي امور -

فرهنگي به بسيج  و نيروهاي وابسته 
مانند ستاد امر به معروف و انصار حزب 

  ...اهللا و
امور مربوط به  واگذاري كليه -

به بسيج ... كشاورزي و مدرسه سازي و 
سازندگي كه به تازگي طرح آن در 

  . حال بررسي است 
      نمايندگان مجلس وابسته به مافياي 
جديد براي حفظ قدرت برنامه بسيج 
سازندگي را به صورت زير تدوين 

  : نموده اند 
    سازمان بسيج سازندگي به عنوان 

مي و دولتي مجري طرح هاي عمو
و مجاز به تبادل . محسوب شده است 

توافق نامه با انعقاد قرارداد با 
در .  دستگاههاي اجرايي خواهد بود 

صورت تصويب بايد امور زير به آنها 
   :واگذار شود 

     دستگاههاي اجرايي مجازند نسبت 
به واگذاري طرحهاي عمومي به بسيج 
 اقدام كنند و اختيار الزم را به بسيج

تا  بسيج در جهت . سازندگي بدهند 
محروميت زدايي و عمران و آباداني 
روستاها و مناطق محروم  و غني سازي 
اوقات فراغت جوانان در عرصه هاي 
كار و تالش و بهره برداري از توانايي 
هاي آنان و توسعه و بسط فرهنگ 
سازندگي در ميان جوانان وكمك به 
دولت در توسعه سازندگي معنوي و 
مادي كشور به ويژه در طرح هاي عام 

افزايش توان فني و تجربي و المنفعه 
جوانان داوطلب و بسيجيان و ايجاد 
فضاي مناسب براي تمرين در فعاليت 
هاي گروهي و كمك به رفع مشكل 
اشتغال جوانان اعم از دائم و موقت، 

  . اقدام كند 
    در صورت تصويب،  تمام وزارتخانه 

هادهاي دولتي و ها و موسسات و ن
عمومي و  شركت ها و موسسات 
مشمول قانون به ويژه وزارتخانه هاي 
جهاد كشاورزي و بهداشت و راه و 
ترابري و تعاون و نيرو و كار وآموزش 
و پرورش و رفاه و سازمان حفاظت از 
محيط زيست و دفتر مناطق محروم 
رياست جمهوري و جمعيت هالل 

ها و احمر و كميته امداد وشهرداري 
دهياري ها  موظف هستند  كه بخشي 

  . از طرح ها را به آنان واگذار نمايند
 واگذاري كليه اموري كه مربوط به -

سركوب مردم است به گردانهاي 
عاشورا و الزهرا با دادن باج هاي كالن 

 ميليون دالر جهت 150از جمله 
بازسازي و افزايش توان درگيري اين 

  . نيروها 
 كليه نيروهاي  اجازه استخدام-

سركوب گر و چماق دار بسيج مساجد 
در نيروهاي انتظامي كه هزينه هاي 
آن را نيروي انتظامي بايد از جريمه 
هاي افزايش يافته رانندگي به دست 

  . آورد 
 10    بنا به آمار، اين جرايم حدودا 

ميليارد تومان در ماه مي شود كه 
هزينه هاي نيروي انتظامي از آنها 

  .  مي شود پرداخت

 واگذاري بودجه هاي فرهنگي -
سازمانها و نهادي هاي فرهنگي به 
نيروي انتظامي و بسيج جهت مهندسي 

نتيجه اين .  فرهنگي در كشور 
مهندسي فرهنگي همين وضعيتي است 

  . كه كشور پيدا كرده است 
 واگذاري امتيازات خاص به برخي از -

نهادها و سازمانهايي كه تنها براي 
 عملكرد احمدي نژاد و كارهاي توجيه

او تاسيس شده اند و در اين نهادها 
كليه تبليغ ها براي اثبات  واليي بودن 
احمدي نژاد و وابستگي او به طبقات 
آسماني  تهيه مي شوند و آنها را بعمل 

  . در مي آورند
 تضاد و مخالفت علني با حكومتهاي ●

  جماعت حاكم به گونه اي –گذشته 
 كه حتي دوران زمامداري رفتار ميكند

خود خامنه اي را نيز زير سئوال مي 
افراد اين جماعت  در كليه .  برد 

سخنراني ها و تحليل ها و نوشته هاي 
خود هيچ حكومت بعد از انقالب را  
حكومت اسالمي نمي داند و همه آنها 
را حكومتهاي ضد مردمي و نااليق به 

« حساب مي آورد و البته بعدا دوران 
اين .  را جدا كردند » ام معظم مق

جماعت با استفاده از نيروهاي خود با 
بودجه هاي عظيم دست به كارهاي 

با برگزاري  همايش .  جديد زده است
هاي مختلف كليه كارهاي گذشته را 
بي ارزش نشان مي دهد تا از بين 

مده در آبردن مديريت پديد 
 .حكومتهاي گذشته را توجيه كند 

 
ماعت چه اعضاي اين ج*

 :  كساني هستند 
     

 ماه پيش نشريه انقالب اسالمي 2حدود 
اشاره هايي به حكومت در سايه كرد و 
برخي از چهره هاي اين گروه را 

بعد از آن بود كه .  معرفي نمود 
ديگران نيز  به اين فكر افتادند كه به 
نقش حكومت اصلي يا گروه  احمدي 

ريات در يكچند از نش.  نژاد  بپردازند 
.  يكي دو مطلب در اين باره نوشته شد

اما در هر كدام از آنها نقايصي وجود 
اينك سعي مي شود اعضاي . داشت 

اين حكومت در حكومت  معرفي شوند 
 :  

    اما قبل از معرفي آنها  بايد گفت  
وزرايي كه در رأس وزارت خانه ها 
هستند، در واقع رو نماي حكومت 

ها بيشتر براي آن. احمدي نژاد هستند 
اين در آن مقام ها قرار گرفته اند كه 
افراد پشت سر آنها نا معلوم باقي بمانند 

اما  همه اين افراد  در حال افشا شدن . 
با افشا شدن اين گروه .  هستند 

موزد كه تا به حال آاحمدي نژاد  مي 
هيچ حكومتي سر كار نيامده است كه 

دم بتواند  با خفا هر مصيبتي را سر مر
  . بياورد 

   در دوران خامنه اي، با همه سعي كه 
خامنه اي بكار برد كه خود را هيچ 
كاره جلوه دهد،  باالخره دست داشتن 
او در اعدامها و قتل زندانيان سياسي و 

  .بگير و ببندها رو شد 
   در زمان هاشمي رفسنجاني،  با 
وجودي كه واواك  قوي و افراد 

،  باالخره پنهان كار بس  خشني داشت
قتلهاي سياسي و خريد و فروش اسلحه 
و ارتباط مخفيانه او با امريكا و 

  ترورهاي 
  9صفحهدر 

  
  

  ؟!ويزآسه دست 
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  .خارج از كشورش افشا شدند 
   در دوران خاتمي،  با وجودي كه 
فرياد شفاف سازي سر مي داد باالخره 
كوتاه آمدن هاي او به شرحي كه 

  .مد، رو شدند آ
تقلبات محير    اما اين حكومت كه با  

العقول نيروهاي پاسدار انقالب به سر 
كار آمد  ،هر روز كه گذشت تالش 
كرد با خالي بندي هاي عجيب و 
غريب خود را سرباز امام زمان و بعد 
سردار امام زمان و بعد رقيب امام زمان 
و احتماال بعد خود امام زمان و در 

بيهوده نيست . نهايت خود خدا بنامد 
عد از آخرين بيانات كه خامنه اي ب

وزراي احمدي نژاد،  احساس ترس 
عجيبي نموده و به اين نتيجه رسيده 
است كه اگر احمدي نژاد  به كار خود 
ادامه دهد،  عن قريب او  بايد زير 

لت فعل آدست احمدي نژاد بشود و 
  .اين جماعت بگردد 

  
  حكومت سايه از چه كساني ●

  :تشكيل شده است 
  

گروه متشكل از  در  حكومت سايه 
افرادي است كه در موارد بسياري با 
احمدي نژاد هم راي هستند و او نيز به 
خوبي آنها را مي شناسد به همين دليل 

اين گروه . در كنار هم قرار گرفته اند 
با رهبري احمدي نژاد هماهنگي دارند 

  . و يكديگر را تكميل مي كنند 
 سردار صادق – صادق محصولي - 1

 ياران بسيار مطمئن او در محصولي از
صادق . امور مديريت و اقتصاد است 

خان فرمانده احمدي نژاد در زمان 
جنگ بوده است و وي در دوران  

 دست به زمين خواري و "سازندگي "
ساختمان سازي زد و در عرض مدتي 
. كوتاه ميلياردها تومان به جيب زد 

زماني كه قرار بود به وزارت نفت 
 ميليارد 20: خود گفت برگزيده شود ، 

تومان سرمايه دارد كه البته سرمايه 
او در كليه . نقدي وي آنقدر بود 

اموري كه احمدي نژاد به وي نياز 
دارد مانند آچار فرانسه عمل مي كند 

وزارت نفت  و نمايندگي : از جمله 
احمدي نژاد در قراردادها با  سپاه و 
نماينده احمدي نژاد در انتقال نامه 

وي به سران كشورهاي عربي هاي 
بدون اجازه وزارت امور خارجه و 
دخالت اين وزارت خانه و سرپرست 
گروه تشكيل دهنده هواداران احمدي 
نژاد در گروه رايحه خوش خدمت  و 
نماينده احمدي نژاد در گروههاي 
تشكيل دهنده اصولگرايان  و نماينده 
احمدي نژاد در هزينه هاي ارزي از 

رزي كشور و نماينده صندوق ذخيره ا
احمدي نژاد در ديدار با روساي 

 جمهور كشورهاي اسالمي 
 از ياران صادق – علي سعيد لو -2

احمدي نژاد و معاونت امور مالي 
شهرداري تهران كه با هزينه هاي 
بدون فاكتور او بود كه احمدي نژاد 

 ميليارد تومان از  100توانست بيش از 
اي بودجه شهرداري تهران را  بر

 . انتخاب شدن خود خرج كند 
    سعيد لو در كليه امور اقتصادي و 
مديريتي در كنار احمدي نژاد قرار 
. دارد و از راي بااليي برخوردار است 

وي نيز مانند صادق محصولي آچار 
.  فرانسه احمدي نژاد محسوب مي شود 

از جمله ، سرپرستي تيم فوتبال 
ل پرسپوليس و كانديداي وزات نفت قب

از صادق محصولي و سرپرستي سازمان 
خبرگزراي جمهوري اسالمي ايران و 
سرپرستي روزنامه ايران و نظر پرداز در 
امور اقتصادي به خصوص در زمينه 

  صنايع 
 يكي از – محمد علي رامين -3

مزدوراني كه از زمان حضور در 

انجمن هاي دانشجويي خارج از كشور 
ايده هاي ضد فرهنگي او موجب 

 او از آن انجمن ها شد وي در حذف
ايران وارد گروه انجمن اسالمي حزب 

او از مشاوران احمدي . اهللا ايران شد 
زادي آنژاد  و از مخالفان سر سخت 

او . احزاب و آزادي مطبوعات است 
معتقد است كه بايد همه چيز را اسالمي 
كرد هم نشريات را هم گروهها را  و 

  .هم زندگي مردم را 
كسي بود كه برنامه هلوكاست      وي 

را در ايران  را براي اجرا به احمدي 
عملي كه . ورد آنژاد داد و به اجرا در 

  . موجب زيانهاي بسيار براي ايران شد 
     همايش هلوكاست  كه او ترتيب 
داد  و حمايت هاي  احمدي نژاد از او 

،  با هزينه اي ميليارد توماني،  موجب  
 دهها سال بتواند شد اسرائيل بعد از

روزي به نام هلوكاست را در روزهاي 
مورد نظر در سازمان ملل به اجرا در 

تا سال گذشته حتي سازمان . آورد 
ملل هم در مورد روز كشتار يهوديان 
روز خاصي را در نظر نداشت اما  كار 
اين جماعت موجب شدند كه  سازمان 
ملل يك روز را به نام روز كشتار 

  . كند يهوديان معين
     اين شخص متظاهر به تعصب از 
جمله مشاوران رييس جمهوري است 
كه در كليه امور فرهنگي و مذهبي 
صاحب نظر است و به تازگي اعالم 
كرده است مساجد را بايد دفتر احزاب 
نمود و گروههاي سياسي را بايد به 

تقسيم ... گروههاي مومن و منافق و 
  .بندي نمود 

 نشريه يا لثارات     او از مشاوران
الحسين و از افراد مورد وثوق آيت 
اهللا جنتي است و از كساني است كه 
برنامه هاي بسياري براي زمينه ظهور 

فراهم كردن، تهيه ) عج ( امام زمان 
  . كرده است 

بياييم بر اساس :      او گفته است 
فرهنگ ديني گروه بندي داشته باشيم 

مجاهد و و آنها را به گروههاي مومن و 
منافق و مذبذب يا مذهبي و غير 

  .مذهبي و نيمه مذهبي تقسيم كنيم 
    محمد علي رامين به دشمني با 

نجا آتا . اسرائيل سخت متظاهر است 
كه همه عالئم را به صورت شش پر 
داوود مي بيند و هر گروهي را 
صهيونيست و هر فردي را اسراييلي و 
هر ناتواني  حكومت را ثمره توطئه 

به گونه اي كه . اسراييليان مي شمارد 
اگر مي بينيد كه :در جمعي گفته است 

مرغ هاي ما اينقدر كم انرژي هستند 
به اين دليل است كه مواد خوراكي 
آنها آلوده به سمومي است كه 
اسراييلي ها به آن اضافه كرده اند و 

  .اين كار اسراييل است 
خدا رحمت كند دايي جان ناپلئون را 

واره مي گفت كار كار انگليسي كه هم
هاست و اين آقا رامين هميشه مي 
.  گويد كار كار اسراييلي هاست 

بيچاره احمدي نژاد كه عقلش را به 
  .دست فردي  چون او  داده است 

    گفته مي شود او طرفدار افزايش 
در بسياري از بحث . جمعيت است 

هايش كنترل جمعيت را كار يهوديان 
 روزي احمدي نژاد مي داند و  يك

.  ايران وسيع است و دارا : نيز گفت
كنترل جمعيت از سياستهاي استعماري 

اين حرف احمدي نژاد از  . بوده است 
  .افاضات رامين است 

      رامين كه زماني از بنيانگذاران 
حزب اهللا دانشگاهي بود سالها در 
برخي از شبكه هاي تلويزيوني مشاور 

شهرداري بوده است و در زمان 
  .احمدي نژاد نيز مشاور او بود 

   هزينه هاي ميليارد دالري كه ايران 
براي مقابله با اسراييل بايد بكند، تمامي 

رويه . ذهن او را پر كرده است 
جماعت حاكم در بحران سازيها  يكي 
از مشكالت اين جامعه است زيرا او و 
امثال ضرغامي و گروه هلوكاستي ها 

اء بسياري از نابساماني در ايران سر منش
هاي ايران و توانمندي هاي اسراييل 

  .هستند 
    وجود او براي اسراييل بسيار مفيد و 

زيرا .  براي ايران بسيار زيانمند است 
هيچ كس به اندازه او موجبات 
توانمندي اسراييل را بوجود نياورده 

به قولي او يك ماليخوليايي . است 
يهودي كامل است كه به جز عالئم 

هيچ عالمت ديگري را نمي بيند و همه 
  .چيز را به اسراييل وصل مي كند 

 زماني مسئول – رحيم مشاعي -4
فرهنگي و هنري شهرداري تهران به 

در آن .  رياست احمدي نژاد بود 
روزها، برنامه اهداي افطاري در سر 
خيابانها و چهار راهها را به شهرداري 

ل خوبي به پيشنهاد نمود و ازاين راه پو
وي از بابت اينكه توانسته . جيب زد 

بود در مدت مسئوليت در شهرداري 
 ميليارد تومان از اموال مردم 40مبلغ 

را خرج تبليغات و سازماندهي 
گروههاي هوادار احمدي نژاد نمايد  
،بعد از انتخاب او به رياست سازمان 

  .ميراث فرهنگي رسيد 
عالقه نچه در اين فرد وجود ندارد      آ

و عشق به ميراث كهن ايران است وي 
با انتخاب معاوني به نام بقايي كه 
ليسانس آمار دارد به جانشيني خود كل 
سازمان ميراث فرهنگي را به زير 

انتخاب افرادي از .  سئوال برده است 
روحانيون به رياست موزه هاي ايران و 
همچنين از بسيج سپاه پاسداران و 

عاتي و اعضاي افراد امنيتي و اطال
شوراي شهر به مديريت سازماهاي 
ميراث فرهنگي در استانها  گوياي بي 

  .لياقتي اين شخص است 
    اما وي مورد وثوق احمدي نژاد 
است و در كليه امور مربوط به مسائل 
خارجي از ياران وي محسوب مي شود 
به گونه اي كه در ارسال برخي از نامه 
هاي احمدي نژاد به كشورهاي 
خارجي معاون گردشگري وي آقاي 
ملك زاده كه دكتراي هاوايي دارد 
ديگر مشاوران احمدي نژاد را همراهي 

  .مي كند 
    جلسه شركت او در مجالس غير 
اسالمي در تركيه موجبات اعتراض 

اما احمدي نژاد همه .  هايي به او شد 
آنها را رد كرد و حتي در اين مورد با 

ا وجود بيت رهبري درگير شد و ب
مخالفت رهبري با رحيم مشاعي او را 

  .در پست خود ابقا نمود 
رحيم مشاعي نيز در امور زير بسيار 

  :هماهنگ با احمدي نژاد است  
 تأمين هزينه برخي از كارهاي -

پوششي احمدي نژاد با بودجه سازمان 
  ميراث

 جلوگيري از ورود  متخصصان به -
سازمان و جذب نيروهاي غير متخصص 

سيجي و روحاني و جبهه اي به اين و ب
  . سازمان

 زمينه سازي جهت واگذاري برخي -
از پروژه هاي غير ملي به نيروهاي 
  تحت امر و يا نزديكان به احمدي نژاد 

 مشاوره دادن به احمدي نژاد در -
نكه او آحال . امور فرهنگي و مديريتي 

حتي توان انديشيدن در امور فرهنگي 

گي را نيز ندارد و سازمان ميراث فرهن
تنها به درد همان افطاري دادن سر 

  .چهارراه ها مي خورد 
    البته او در جلساتي براي ساخت 
هتل ها براي پذيرائي از  زوار امام  
زمان ، بگاه  ظهور، جلساتي با مديران 

ن آدر يكي از . ديگر خود داشت 
مردم : جلسه ها،  ملك زاده گفته بود 

امام زمان خانه هاي ايران هنگام ظهور 
خود را در اختيار زوار قرار مي دهند 

  .و نيازي به ساخت هتل نيست 
    گروه بازسازي امام زاده ها  مركب 
از اعضاي اين سازمان و سازمان اوقاف 
. به شدت در تحميق مردم فعال است 
( در هر ده و روستا و حتي شهري 

كشف مقبره برادر امام رضا در اصفهان 
ن بزرگ ترين آكه ساختمان زيارتگاه 

ن آطرح ساختماني كشور است و عامل 
 هم اكنون از. پولدارهاي اصفهانند 

زمين هاي  اطراف بنائي را كه بايد 
ساخته شود، خيابان بندي و قطعه بندي 

) كرده و ساختمان سازي شده اند 
جايي را براي زيارت پيدا مي كنند،  
فورا بازسازي و محوطه سازي مي 
كنند و مردم را به سوي خرافات و نذر 

در . و نيازهاي دروغين سوق مي دهند
ته مسئول شناسايي حالي كه بنا به گف

اماكن زيارتي و امامزاده هاي ايران،  
 درصد از اين اماكن  امام 90بيش از 

  .  زاده نيستند
 از نامش – علي اكبر جوان فكر  -5

معلوم است كه چقدر خوش فكر مي 
از بازوان تبليغاتي احمدي نژاد . كند 

كه در كنار مهدي كلهر ، گروه مشاوره 
ا تشكيل مي تبليغاتي رييس جمهوري ر

  .دهد 
بيت «     خبرنگاري كه كار خود را از 

شروع كرد و اخبار آن بيت » رهبري 
. را براي خبرگزاري ارسال مي كرد 

در آن زمان، او ازجمله خبرنگاران 
بيت « دست چندم بود اما  كار در 

بعدها .  موجب رشد او شد »  رهبري 
با كمك بيت به خبرنگاري در سفر حج  

عالوه بر اينكه .  ول شدحجاج  مشغ
براي خبرگزاري اخبار سفر مكه را مي 
فرستاد،  با برخي آشنا مي شد كه 
موجبات رشد و ترقي او را فراهم مي 

البته در آن زمان، او در كنار .  كردند 
ارسال اخبار، درآمدهايي نيز به چنگ 

  . ورد آمي 
     در زمان انتخابات رياست 

به كمك جمهوري، آقا مجتبي او را 
از آنجا كه .  احمدي نژاد فرستاد 

فردي متوهم بود همواره در ذهن 
خود همه خبرنگاران را وابسته به امريكا 

به همين دليل . و اسرائيل مي دانست 
نها را طرد و براي خود در آتوانست 

  .گروه احمدي نژاد جا باز كند 
      پس از انتخابات و به رياست 

د،  به جمهوري رسيدن احمدي نژا
سمت مشاور مطبوعاتي وي برگزيده 
شد و در كنار كلهر و شمقدري  و 
ايلدروم آبادي كليه كارهاي 
مطبوعاتي و رسانه اي احمدي نژاد  را 

  .در اختيار خود گرفتند 
     در كنار آنها ،  الهام قرار داشت كه 
از قبل اخبار ي كه آنها تنظيم مي 
كردند، سخنگوي دولت و رئيس دفتر 

اين جمع  به . است جمهوري شد  ري
  .سرعت مدارج ترقي را طي كردند 

    جوان فكر عالوه بر اينكه احمدي 
نژاد را واسطه امام زمان مي داند و 
يكي از سرداران او مي شمارد، مدعي 
است كه، در ايران، مطبوعات در حال 
كودتا هستند و بايد آنها را توقيف كرد 

رهبري او اخيرا به همراهي كلهر . 
گروه همايش هاي رييس جمهوري در 
استانهايي را بر عهده گرفته است كه 
درآن استانها احمدي نژاد كمترين 

آنها با  برگزاري . راي را آورده است 
همايش هايي در استانهاي خراسان 
رضوي و خراسان شمالي و فارس و 
كهكيلويه و بوير احمد و فارس تالش 

ي نژاد دارند تا آراي مربوط به احمد
  .و گروه وابسته به او را  بيشتر كنند 

    او از ياران مورد اعتماد احمدي 
نژاد در امور مربوط به مطبوعات و 

درگيري جديد او با . رسانه ها است 
حسين صفار هرندي بر سر خبرگزاري 
كه زماني يكي ازخبرنگاران درجه 
چندم آن بود براي اينكه بتواند آن 

ود سازد جالب خبرگزاري را از آن خ
او مدعي است در كشوري كه . است 

چنين حكومتي بر سر كار است، انتقاد 
مطبوعات معني ندارد و مطبوعات در 
حال حاضر در كار كودتا عليه رييس 

  .جمهوري هستند 
     البته بايد به او خاطر نشان كرد 
حكومتي كه از امثال او تشكيل شده 
است نيازي به كودتا ندارد  و خود 
موجبات سرنگوني خويش را فراهم مي 

  .آورد 
 يكي از رياكارترين – مهدي كلهر -6

مشاوران رييس جمهور زماني كه به نام 
مشاور فرهنگي و رسانه اي احمدي 
نژاد به پاي تلويزيون آمد موهاي خود 
را از پشت بسته بود و مردم متعجب 
بودند كه رييس جمهور چنين مشاوري 

ما مردم او را نمي ا.را در اختيار دارد 
  .شناختند 

مهدي كلهر در كنار حسين 
شريعتمداري از اولين كساني بود كه 
تصفيه و سانسور را در صدا و سيما بر 
عهده گرفته بودند آنها در همان سال 
اول بسياري از نيروهاي متخصص و 
مورد احترام مردم را از صداو سيما 
تصفيه كردند از جمله محمد رضا 

و اين اعمال ... ما بينا و شجريان و سي
در حالي صورت مي گرفتكه موجبات 
ناراحتي برخي از مسئولين آن زمانها را 
به همراه داشت ولي اين افراد به نظر 
خود عمل مي كردند و هر كسي را 
كه در خط خود  نمي ديدند ، تصفيه 

  .مي كردند 
در روزهاي انتخابات ، آقاي كلهر در 

يكه احمدي مقابل مردم گفت كه زمان
نژاد بر سر كار بيايد قرار نيست كه به 
موي مردم گير بدهند مگر مي شود 
كه كسي بيايد و به من بگويد كه موي 
دخترت بيرون است اصال به ما چه 
مربوط است و ما كاري به موهاي 

  .جوانان نداريم 
البته ايشان با فريبكاري اي خاص در 
آن روزها موهاي خود را بلند و از 

جمع كرده بود و آنها را كليپس پشت 
حال مشخص شده است كه . زده بود 

آن بازي ها و سياه بازيها براي فريب 
  .مردم بوده است 

اين مشاور رسانه اي معتقد است كه 
مطبوعات در حال كودتا قرار دارند و 
بايد به سرعت در مقابل آنها وارد عمل 

  او مي گويد كه دولتي كه بر سر . شد 
  10صفحهدر 

  

  ؟!ويزآسه دست 
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كار است در تاريخ ايران سابقه نداشته 
است كه اينقدر در فكر مردم بوده 
باشد و نيز فرمودند كه موهاي برخي 
از جوانان و دختران موجبات تخريب 

  .در كشور  را به وجود مي آورد 
ايشان نيز به همراه يار هميشگي اش 
جوان فكر در حال بر پايي جلسات 
ر همايش دوره اي در استانهاي كشو

براي جلب نظر مردم در انتخابات 
  .مجلس و رياست جمهوري هستند 

 خواهر زاده – مجتبي هاشمي ثمره -7
باهنر و يكي از افرادي  است كه 
احمدي نژاد با او  حسابي ويژه باز 

او يار هميشگي احمدي . كرده است 
براي كنترل وزير كشور ، .  نژاد است 

احمدي نژاد وي را به آن وزارتخانه 
رستاده است و در هيات وزيران نيز ف

  .شركت مي كند و داراي رأي است 
     مجتبي هاشمي ثمره از امام زماني 

او در . هاي عجيب و غريب است 
جبهه هاي جنگ مجروح مي شود ولي 

به همين دليل .  به شهادت نمي رسد 
.  فكر ميكند خدا او را نپذيرفته است 

دنبال وقتي به خانه  باز مي گردد،  به 
اين است كه با رفتن به درون خود، 
.  خدا زمينه شهادتش را بوجود آورد 

به همين دليل جذب افكار مصباح 
يزدي شد و  به نزد او رفت و يار و 

از سوي باهنر به .  هوادار وي شد 
وزارت خارجه معرفي و به معاونت 

ن وزارت خانه انتخاب شد و آحراست
نه و كار خود را در زمين آن وزارتخا

  .نه در اطاق كار خود شروع كرد 
     زير ميز كارش تنها يك عكس 
وجود داشت و آن هم  عكس مصباح 

او در زمانيكه به .   يزدي بود 
كشورهاي خارجي براي   بررسي او 
ضاع و احوال سفر مي نمود در مسجد 

اين مشاور رده اول . سكني مي گزيد 
احمدي نژاد داراي انديشه هايي 

ايي است و در تصور ظهور  ماليخولي
او همان كسي . امام زمان غرق است 

است كه در جلسه شوراي امنيت 
سازمان ملل، هيكل احمدي نژاد را در 
هاله نور ديد و همان كسي است كه به 

 زمانيكه براي :احمدي نژاد گفت 
شروع سخنراني صلوات فرستادي به 
ناگاه نوري آمد و كل سالن را در بر 

ه اي كه  تا آخر گرفت به گون
سخنراني نه كسي حرفي زد و نه حتي  

  !چشم كسي  پلكي زد 
    او، در كنار احمدي نژاد  در سفر به 
مكه، آن خالي بندي ها را در مورد 
شاه عربستان منتشر ساخت و گفت كه 
در آن روزها شاه عربستان براي اولين 
بار در تاريخ عربستان به پارچه دور 

رهاي شاه عربستان كعبه بوسه زد و كا
در تاييد احمدي نژاد براي او بسيار 
عجيب بود و آن را ناشي از دستور از 

  .غيب دانست 
     اين مشاور برجسته احمدي نژاد، در 

از جمله .  كليه كارها دخالت مي كند 
كساني است كه در انتخاب كليه وزرا و 
مسئولين و مديران مورد مشاوره 

گفته مي .  داحمدي نژاد  قرار مي گير
شود هيچ وزيري بدون حضور او با 
احمدي نژاد ديدار نمي كند و به 
تنهايي با احمدي نژاد صحبت نمي 

بارها ديده شده است كه . كند 
احمدي نژاد او را رئيس خود قلمداد 
كرده و گفته است حرف ايشان اولي بر 

  .حرف من است 
از جمله كارهاي اين مشاور اعظم اين 

  :ها هستند  
 راهنمايي احمدي نژاد در كليه -

اموري كه مربوط به انرژي هسته اي 
  است 

 مشاوره در كليه كارهاي مربوط به -
كشورهاي خارجي بدون مداخله 

  .دادن به وزارت خارجه 

  دخالت در كليه انتخابهاي وزرا و -
  مسئولين و مديران كشور 

 دخالت در كليه اموري كه مربوط -
ه گونه اي كه به انتخابات مي شود ب

احمدي نژاد براي كنترل انتخابات 
كشور پسر آقاي جنتي را كه هوادار 
هاشمي بود از كار بركنار نمود و به 
جايش، او را مسئول كرد تا بتواند پور 

  .محمدي را در چنگ خود داشته باشد 
      احمدي نژاد از راه هاشمي ثمره، 
وزارت كشور را در اختيار خود گرفته 

اشمي ثمره با كمك دايي ه. است 
خود بسياري از اعضاي فاميل را بر سر 
كار آورده است به گونه اي كه باجناق 
او يكي ديگر از مشاوران احمدي نژاد 
است يعني زريبافان و مددي و وزير 
امور اقتصاد و دارايي و مشاور زنان 
وزير كشور نيز از اعضاي فاميل آنان 

ر خود عالوه بر آن دو براد. مي باشند 
را در دو وزارتخانه معاون وزير نموده 

خر او خود را واسطه امام آ. است 
زمان مي داند و به قول خودش  
مسئول انتخاب اصحاب آينده امام 

اين او بود كه به همراه ! زمان است 
سعيد لو بودجه كشيدن قطار از تهران 

  .به جمكران را تصويب كرد 
ن  يكي ازمشاورا– مسعود زريبافان -8

بسيار فرصت طلب احمدي نژاد است و 
او  از .  در هر كاري دخالت مي كند 

... فاميل هاي باهنر و هاشمي ثمره و 
است كه مسئوليت هاي زير را بر عهده 

  :دارد 
   برنامه ريزي كليه سفرهاي استاني -
 دخالت در امور ورزشي كشور به -

  خصوص فوتبال 
 مسئوليت در شوراي شهر تهران با -

دي كه در آن شورا ديگر عضويت وجو
  ندارد 

 از اعضاي شوراي گروه رايحه خوش -
رياست جمهوري و مسئول انتخاب 
كانديداهاي انتخاباتي مجلس آينده 
است و يكي از افرادي است كه در 
امور اقتصادي كشور نيز مشاور احمدي 

  .نژاد است 
      مسعود زريبافان از افرادي است 

ليتهاي پشت پرده كه در بسياري از فعا
او به كمك حاج داود . شركت دارد 

احمدي نژاد گروهي را تشكيل داده 
است كه از جمله كارهاشان يكي 
اينست كه زير پاي  وزرا و مسئولين را 

  .جاروب مي كنند
 اين – حاج داود احمدي نژاد -9

برادر بزرگتر احمدي نژاد كه از 
مسئولين سپاه بود به كار مسئوليت دفتر 

اما  كار او .  درش انتخاب شده استبرا
با كار مسئوالن دفتر رؤساي جمهوري 

 او در كنار :پيشين بسيار فرقي مي كند 
هر وزيري و در كنار هر استانداري 
دفتري براي بازرسي و نظارت باز 
كرده است و افراد بسياري را در 
اختيار گرفته است و كليه امور مربوط 

هر .  دارد به آنها را با دقت زير نظر 
كسي بر خالف راي برادرش حرفي 
بزند و يا كاري را انجام بدهد به 
سرعت از كار بركنار مي شود و حال 

  . فرقي نمي كند در چه مقامي باشد 
     اين شخص در كنار مشاوران ديگر 
تالش دارد زمينه ظهور امام زمان را، 

در .  به سرداري برادرش، ايجاد كند 
نواده عزل و نصبها كنار ديگراعضاي خا
  . را ترتيب مي دهند 

     او از كساني بود كه در زمان 
انتخابات با كمك و همراهي نيروهاي 
سپاه ميليونها راي تقلبي براي برادرش  

البته در آن زمان .  به صندوقها ريختند 
برادر سرلشكر فيروز آبادي و ديگران 

بخاطر تقلبهاي . نيز همراه او بودند
در زمان انتخابات، دستگير شكارش ،  آ

اما با فشار برادرش و بيت رهبري . شد 
  .به خصوص آقا مجتبي آزاد شد 

 خواهر – علي اكبر محرابيان  -10
او مسئول .  زاده احمدي نژاد است 

 و از ياران مورد اعتماد 13تبصره 
احمدي نژاد و كسي است كه در 
ماجراي جيره بندي بنزين، مسئوليت 

هم او بود .  هده داشت بزرگي را بر ع
كه  با وزير نفت درگير شد و  با 
حمايت دايي داود او را وزارت نفت 

البته با  ايجاد درگيري . بر كنار كرد 
هاي ديگر ، دائي ديگر خود  بزم پاش 
را هم به سرپرستي وزارت صنايع رساند 

او نيز از اعضاي خانواده احمدي نژاد . 
ان است كه بايد از اصحاب امام زم

شوند و در كنار پروين  احمدي نژاد، 
مادر خود  و ديگر اعضاي خانواده ،  
تار عنكبوت روابط شخصي قدرت را 

  . ايجاد مي كند 
      احمدي نژاد گفته بود اجازه نمي 

او در . دهد كه خانواده ساالري بشود 
عمل، تارعنكبوتي از روابط شخصي 
تنيد تا مگر قدرت را به انحصار خود 

او پسر پروين خانم عضو .  رد وآدر
.  زورفرموده  شوراي شهر تهران است 

علي اكبر همان كسي بود كه در 
دانشگاه به خاطر اينكه نتوانست بعد از 
چند ترم  امتحانهايش را بگذارند، معلق 

او فردي بيسواد مانند دايي . شد
در حال حاضر دارد با .  خويش است 

 هم كمك بزم پاش سازمان صنايع را از
 .  مي پاشد

 از مشاوران برجسته و يار – الهام –11
او كه در . نزديك  احمدي نژاد است  

كليه كارها از قبل از انتخابات به همراه 
همسرش ، فاطمه رجبي، در كنار 
احمدي نژاد و خواهر او پروين   و در 
كنار خانم ها رهبر و آجرلو گروهي را 
تشكيل داده بودند  كه خود را حامي 

اعتماد .  حمدي نژاد  مي خواند ا
از اين . احمدي نژاد به او زياد است 

رو، مقامهاي زيادي را براي او در نظر 
  از جمله،. گرفته است 

 عضويت در شوراي حقوقدانان - 1 
  شوراي نگهبان  و

 وزارت دادگستري براي اينكه - 2 
بتواند به كمك راهنمايي هاي جوان 

در حال فكر و كلهر نشرياتي را كه 
  . انجام كودتا هستند ،تعطيل كند 

   الهام ، با همسرش، خود را از  
به .  اصحاب امام زمان مي دانند 

تازگي همسر او،  بعد از نوشتن كتاب 
احمدي نژاد اعجوبه هزاره سوم به 
شوراي مشاوران آموزش و پرورش و 
همچنين شوراي آموزش خواهران 

  . نيروي انتظامي راه  پيدا كرد 
 جانشيني رئيس جمهوري و -   3 

رياست ستاد مبارزه با ارز و كاالهاي 
 اين مقام زماني به اوداده شد . قاچاق 

كه احمدي نژاد از دست دزدي ديگر 
به نام محمد رضا نقدي دلخور شده 
بود كه چرا زماني كه كاالهاي قاچاق 

ن از ياران آبنياد بهزيستي كه متصدي 
قيف احمدي نژاد بوده است را تو

نموده و كار اين  قاچاق را  به 
  .مطبوعات كشانده است 

    احمدي نژاد فكرمي كرد كه بادادن 
باج به محمد رضا نقدي مي تواند او را 
سرگرم  دزدي مي كند و مزاحمتي 

اما متوجه نبود كه .  فراهم نمي كند 
شمس رهبري «  اين نقدي ، معروف به 

او .  به هيچ كس رحم نمي كند » 
اي به دست آوردن چند كيلو طال و بر

هزاران دالر حتي چندين نفر را به قتل 
رسانده است چگونه ممكن است دست 

از باج خواهي از دزدان نزديك  
  .احمدي نژاد  بردارد 

       باج خواهي او و باج  ندادن 
نزديكان رئيس جمهوري منجر به 
افشاي كارهاي خالف نزديكان 

،  وارد كردن  احمدي نژاد ،  از جمله 
احمدي نژاد .  كاالهاي قاچاق  شد 

ديگر نتوانست او را تحمل كند و به 
جاي او يار مورد اعتماد خود الهام  را 

ورود كاالهاي .  ن مقام گمارد آبر 
قاچاق و خروج ارزهاي مورد نياز 
تروريست هاي داخلي و خارجي از 

 مالي است –اشتغالهاي مافياهاي نظامي 
لهام جلوگيري از قاچاق مأموريت ا.  

ن و از ميدان آپوشش دادن به . نيست 
  . بدر كردن رقبا است 

  سخنگويي رياست جمهوري شغل - 4
احمدي نژاد  او را  . چهارم الهام است 

گوبلز مي داند و معتقد است قابليت 
  . دروغ سازي و دروغ پراكني را  دارد 

 وي يكي از اعضاي  شوراي  - 5
افكار و آراي احمدي تدوين و انتشار 

  .نژاد است 
 از مشاوران – مجتبي برقعي -12 

. معروف اقتصادي احمدي نژاد است 
او، از دوران رياست احمدي نژاد بر 
شهرداري تهران، در كليه بخور و 
ببرهاي احمدي نژاد با او بوده است و 
يكي از افرادي است كه در كليه امور 
مربوط به اقتصاد و تعطيلي سازمان 

ديريت و برنامه ريزي كشور به همراه م
علي احمدي و ديگران دخالت داشته 

  .است 
 از او به عنوان – علي احمدي -13 

كارشناس مديريت استراتژيك نام برده 
او از استادان دانشگاه علم و .  مي شود

صنعت و از ياران قديمي احمدي نژاد 
او مديريت دانشگاه پيام نور را .  است 

اما در مدت رياست .  دارد نيز بر عهده 
خود، نه تنها نتوانسته است كاري انجام 
دهد،  بلكه در اين مدت ،  با استفاده از 
ترجمه هاي دانش جويان خود، كتاب 
بزرگي را به نام كتاب مديريت 
استراتژيك  با نام خود به بازار عرضه 

  . كرده است 
     او زمانيكه  رئيس سازمان آمار كشور 

 اينكه آمار و اطالعات در بود، براي
مورد كشور را امنيتي كند آن را به 
وزارت كشور ملحق نمود و خود در 

  . راس آن قرار گرفت 
    او از كساني بود كه نامزد مقام  
وزارت شده بود  اما  چون ديدند 
بعنوان وزير اقتصاد و دارايي راي نمي 

او يكي . آورد،  وي را معرفي نكردند 
  كه طرح حذف از كساني است

سازمان مديريت و برنامه ريزي را تهيه 
  . كردند 

    او پدر زن مشاور ديگر رييس 
او يكي . جمهوري يعني بزم پاش است 

از افرادي است كه مديريت اقتصادي  
  . حكومت احمدي نژادرا تهيه كرده اند

مشاور رييس  – بزم پاش -14 
از . جمهوري در امور جوانان است 

رين مشاوران رييس فرصت طلب ت
در .  ساله است 28.  جمهور است 

مدت كوتاهي ، توسط احمدي نژاد 
به ماركوپولو .  مقام جسته است 

كوچولو معروف شده است زيرا  در 

 كشور مسافرت 150اين مدت به حدود 
جالب تر اينكه در اين .  كرده است 

سفرها عده اي را همراه مي برد كه از 
   .ياران خود او هستند 

     تخصصي ندارد اما  فرزند شهيد 
گويا پدرش با احمدي نژاد . است 

عالوه مقام .  رابطه اي داشته است 
خود،  مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه 

داماد مشاور ديگر .  صنعتي شريف است 
احمدي نژاد علي احمدي  كه همكار 

  . و مشاور احمدي نژاد  نيز هست 
دي نژاد       از زماني كه مشاور احم

شده است، براي تمام جوانان 
كشورهاي جهان به خصوص 
كشورهاي عربي و آفريقايي طرح تهيه 

اما جوانان كشور هيچ . كرده است 
به .  گاه از وجود او  بهره مند نشده اند 

تازگي يكي ديگر ازمشاوران احمدي 
نژاد،  به نام آقاي حاج علي اكبري، را 

  . هم با خود همكار كرده است 
   اين مشاور امور جوانان  رييس  

جمهوري كه همواره براي بدست 
وردن مقامي  باال  در تقال است ،  آ

بعداز شكست در انتخابات شوراهاي 
ن، مسئوليت آ كه در جريان –شهر 

گروه رايحه خوش خدمت را باتفاق 
صادق محصولي و محمد علي رامين و 

را داشتند و  حتي در ميان ... زريافان و 
  در پي بدست -نفر اول نيز نبود  40
باالخره به . وردن مقامي جديد شد آ

مديريت شركت هاي خود رو سازي 
از زمانيكه در اين .  سايپا منصوب شد 

مقام  قرار گرفته است ،  با وارد كردن 
فشار بر ديگر مشاوران احمدي نژاد 
تالش مي كند كليه صنايع خود رو 

زد و سازي را از وزارت صنايع جدا سا
همين امر . خود دراختيار بگيرد 

موجب درگيري هاي وزير صنايع با او 
نتيجه اين شد  كه وزير صنايع به . شد 

دستور احمدي نژاد مجبور به استعفا 
  . شود 

      او در طول دو سال كه مشاور  
 ميليارد 15احمدي نژاد  بود ،  بيش از 

تومان اندوخته پيدا كرده است و 
مي خواهد بپذيرد تمام احمدي نژاد ن

ياران او مانند همان دزداني هستند كه 
ب آهر گروه تا وقتي . مترصد  فرصتند 

ب پيدا آنيست شنا نمي دانند اما چون 
  . نمي شود، شناگران قابلي مي شوند 

     او از دوستان و همفكران پسر پروين 
احمدي نژاد، يعني محرابيان است و 

رار است با همفكري اين دو است كه ق
سازمان صنايع  همانند سازمان مديريت 

يعني . و برنامه ريزي كشور از بين برود 
البته . در دفتر احمدي نژاد ادغام شود 

.  شايد او به وزارت صنايع هم برسد
زيرا ترفندهاي او و خواهر زاده 
احمدي نژاد بود كه وزير صنايع را 

  .وادار كرد كه استعفا بدهد 
 مشاوران مسئله دار  از– شمقدري -15 

تنها به دليل اينكه .  احمدي نژاد است 
توانسته بود فيلمي جهت تبليغات 
رياست جمهوري احمدي نژاد بسازد 

بارها .  معروف شد و اين مقام را جست 
با سخنان سنجيده و نسنجيده موجبات 
بي آبرويي رياست جمهوري را فراهم 

  . ورده است آ
 آزاد بودن      زمانيكه احمدي نژاد از

ورود دختران به ورزشگاه سخن گفت 
  كه از قرار از جواد شمقدري -

    و موجب شد علماي قم -آموخته بود 
  11صفحهدر 

  
  

  ؟!ويزآسه دست 
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به او حمله كنند،  شمقدري خود 
مسئوليت آن را بر عهده گرفت و گفت 

من كه به استاديوم مي روم به خوبي : 
 هزار 100ميتوانم بگويم كه در ميان 

به آنجا وارد شده اند حدود نفري كه 
 نفر از آنان دختران هستند و ما 500

  . بايد شرايط ورود آنان را مهيا سازيم 
    اين حرف شمقدري موجب حمله 
گروههاي حزب اللهي به خصوص 
فرجاد رجايي رييس گروه انتحاريون 
به وي شد و او را به شدت زير سئوال 

باز وقتي از او در مورد . بردند 
 مطبوعات سئوال كردند ، او كودتاي

حرف ديگري زد كه سبب تحت فشار 
قرار گرفتن از سوي ديگر مشاوران و 
رييس جمهوري شد و نامه احمدي 
نژاد  به وي از كانالهايي خاص به 

  . بيرون درز كرد 
   جواد شمقدري از كارگردانان بي 
تجربه بسيجي بود كه با فيلمي به نام 
ه اصحاب ابابيل در مورد حمل

امريكاييان به طبس و بعد با فيلم 
انتخاباتي احمدي نژاد قدري معروف 

  .  شد
     بنا بر گفته برخي از ياران و 
نزديكان او، شمقدري  همواره سوداي 
مسئول فيلم ايران شدن را در سر مي 

زيرا معتقد است كه تمام . پرورد 
كارگردانان و هنرپيشگان ايران فاسد و 

تند و او بايد وابسته و بي دين هس
. سينماي ايران را پاك سازي كند

همانگونه كه خودش گفته است خيلي 
دوست دارد تمام امور سينماي ايران 
را به دست او بدهند تا بتواند از كليه 
امكانات سينماي ايران براي تهيه فيلم 

 روزه حزب اهللا و اسراييل 33جنگهاي 
البته ناگفته نماند كه او . استفاده كند

 هيچ اعتقادي به امور ديني ندارد خود
و به همين دليل است كه مخالفين 

  .زيادي نيز در ميان ياران خود دارد 
 از معروفترين و – حسن عباسي -16 

پايه اي ترين مشاوران احمدي نژاد 
حسن عباسي است كه بنيانگذار حمله 
به حكومتهاي هاي قبلي و دشمني با 

در او . اسرائيل و امريكا بوده است 
كنار احمدي نژاد در روزهاي 
انتخاباتي با برنامه هاي از پيش طراحي 
شده، دست به سخنراني اي برضد  

اما از .هاشمي و خاتمي و ديگران  زد 
آنجايي كه از سوي بيت رهبري وسپاه 
پاسداران حمايت مي شد نتوانستند 

 دي هاي او –مانعي براي  پخش سي 
به وجود آورند و يكي از كارهاي 

ن آبليغاتي بسيار بزرگي بود كه او در ت
  . روزها براي احمدي نژاد انجام داد 

   هر چند كه در اين روزها در مواقعي  
به او اجازه سخنراني داده نمي شود اما  
گفته ميشود  جلوگيري بخاطر اينست 
كه سخنان او موجبات تشديد دشمني 
ديگران با احمدي نژاد را فراهم 

  .نياورد
 از ديگر مشاوران –ي اعاليي  مجتب-17 

احمدي نژاد است كه هنوز نام زيادي 
عن قريب، او  .  از او  برده نمي شود 

در بسياري از امور . بايد به رو بيايد 
اقتصادي، او طرف شور احمدي نژاد 

بسياري كسان كه در اين امور با . است 
حكومت سر و كار دارند، او را به 

او  متعجب خوبي مي شناسند و از نفوذ 
  .هستند 

 مشاور احمدي – حاج علي اكبري -18
بعد از اينكه بزم . نژاد در امور جوانان 

پاش براي رياست  برگروه صنعتي ساپيا 
به آن شركت رفت كار مشاوره در باره  

جوانان كشورهاي عربي و افريقايي را 
احمدي نژاد به اين فرد وابسته واواكي 

ست كه احمدي نژاد مطمئن ا. ها داد 
تا زماني كه اين شخص در راس كار 
است،  هيچ جواني به جز آنان كه در 
بسيج هستند از حمايت هاي احمدي 

  .نژاد منتفع نمي شوند 
 عبدالرضا شيخ االسالمي رييس -19 

دفتر رييس جمهوري و رييس شوراي 
سياستگذاري و نظارت بر انتشار انديشه 

  . ها و آثار احمدي نژاد است 
 يكي –االسالم بي ريا  حجت -20

ازمشاوران نزديك احمدي نژاد و در 
واقع مشاور امور روحانيت او مي باشد 

.  او  از شاگردان مصباح يزدي است . 
او آنقدر در امور مربوط به دانشجويان 
و بسيجيان دخيل است كه هر زمان 
الزم بداند كالسهاي فوق برنامه و اردو 
ها را در شهرهاي مختلف و 

ههاي مختلف بر پا مي كند دانشگا
وهزينه هاي آن را هم به راحتي بر 

او به .  بودجه كشور تحميل مي كند
خاطر عملكرد بسيار سخيفش در امور 
مربوط به دانشجويان در انتخابات 
شوراي خبرگان رهبري مجبور به 

جزوه هايي كه در ميان . استعفا گشت 
دانشجويان بسيجي و دانشجويان وابسته 

مورد نظر او در دانشگاهها به گروه 
پخش مي شود همه تهيه شده در مركز 
آموزشي و پژوهشي امام خميني 

  .وابسته به مصباح يزدي است 
 معاون اول رييس – پرويز داودي -21 

جمهوري و از نزديكان و ياران و 
او . معاونين آقاي مصباح يزدي است 

يكي از ياران و مشاوران برجسته 
به .   مي باشد اقتصادي احمدي نژاد

همين منظور، دانشكده امور اقتصاد 
را به كار گرفته ) بهشتي (دانشگاه ملي 

بسياري از طرح هاي اقتصادي . است 
« احمدي نژاد ، با شور با او و 

اقتصادي حوزه هاي » متخصصان 
علميه وابسته به باند مصباح آماده و 

  . براي اجرا ابالغ مي شود 
ز اعضاي  ا– محمد هاشم رهبر -22

مدن آبا بر سر كار . واواك  بود 
احمدي نژاد به دستور او رياست 
سازمان مديريت و برنامه را در 
اختيارگرفت و وقتي ديد كه اين 
سازمان نمي تواند هر وعده اي را كه 
احمدي نژاد در استانها مي دهد اجرا 
كند و بودجه  آن را  نمي تواند 

 در واقع متخصصان( پرداخت نمايد ، 
اين سازمان با اين مصوبه ها مشكل 

به دستور احمدي نژاد تالش )  داشتند 
كرد سازمان مديريت و برنامه ريزي 

ولي با مشكل .  كشور را  از بين ببرد
در .  سابقه اين سازمان روبرو شد 

نهايت، احمدي نژاد با حذف او 
او ابتدا . سازمان را نيز از هم پاشاند 

ه نوكر مخالفت كرد ولي ازآنجا ك
قدرت و پول است بعد ازاينكه ديد 
اين سازمان در دفتر رياست جمهوري 
ادغام شد تصميم گرفت به نوكري 

بر .  دفتر رياست جمهوري درآيد 
خالف مخالفتهاي اول كار، اين بار با 
حذف سازمان موافقت كرد و به كار 

  . گمارده شد 
ينده ديگر مشاوران احمدي آ     در 

اين مشاوران . شوند نژاد  معرفي مي 
بيشتر از يك حكومت در حكومت 

  .تشكيل داده اند 
نفت و ديگر بخشهاي : انقالب اسالمي 

اقتصاد نگون بخت كشور در اختيار اين 
   :جماعت است

  

  
  
  

مي خواهند صنعت «
» نفت را از بين ببرند

 9/3نفتي به ارزش –
هزار ميليارد دالر از 

  ...دست مي رود  و
  
مي خواهند : وزيري هامانه *

  :صنعت نفت را از بين ببرند 
  
توانستم  من توان كار داشتم و مي«  

شرايط . ادامه بدهم اما بركنارم كردند
امروز صنعت نفت با شرايط ارتش در 

آن زمان .  يكي است1357سال 
كردند ارتش را  ش مي اي تال عده

ن  و مسووال) ره( مضمحل كنند كه امام
ردند و با درايت، ارتش را حفظ ك

خواهند صنعت  اي مي امروز نيز عده
نفت را از بين ببرند كه اين درايت 

  ».طلبد ن را مي مسووال
طرح انحالل ارتش را : انقالب اسالمي 

بهشتي و هاشمي رفسنجاني و خامنه اي 
باتفاق سپاه و دادگاه انقالب تهيه و در 

بر اثر . شوراي انقالب طرح كردند 
د كه اين طرح مخالفت قاطع بني صدر بو

نها هم كه در آو .  تصويب و اجرا نشد 
كار نابود كردن اقتصاد كشورند، 

اصول « مافياهائي  هستند كه دولت 
. را به كشور تحميل كرده اند » گرايان 

يكي از روشهاي از بين برد ن صنعت 
نفت را داده زير است كه داده اي سخت 

  :تكان دهنده ميباشد 
  

اي نفت هرگاه گاز به چاه ه* 
 ميليارد بشكه 65تزريق نشود، 

 سال 44نفت كه معادل 
 9/3استخراج نفت به ارزش 

هزار ميليارد دالر از دست مي 
  :رود 

  
محاسبات «  شهريور، ايسنا  4 در ◄

 متخصص -اخير پروفسور سعيدي
- دكتر درخشان-مخازن نفت و گاز 
 و تعدادي از -اقتصاددان انرژي

ك مهندسان جنوب، بر روي تك ت
. را انتشار داده است  » مخازن ايران

 استفاده از گاز بنا بر اين محاسبات، 
ترين  براي ازدياد برداشت، اقتصادي
اين . گزينه براي مصرف آن است

اي  محاسبات بر مبناي الگوي رياضي
كه در سه سناريوي مختلف، ميزان گاز 
مورد نياز براي ازدياد برداشت مخازن 

د، انجام گرفته كن بيني مي نفت را پيش
 . است

در صورت : پروفسور سعيدي گفت    
تزريق گاز به مخازن نفتي كشور در 

انداز، حجم انرژي فسيلي ما  افق چشم
 ازعربستان خواهد شد و به مقام  بيش

 . اول جهان دست خواهيم يافت
عدم تزريق گاز، : وي هشدار داد    

ت توليد نفت  باعث دوميليون بشكه اف
شود و ناگزيراز  روز ميايران در 

با اعالم نتايج . واردات خواهيم بود
تحقيقات اخير خود بر روي مخازن 

گاز درنظر گرفته :  گفت، اونفت ايران
تواند ازنابودي  شده براي صادرات مي

ميليارد بشكه نفت كه به دليل كمبود  65
تزريق و افت فشار مخازن، غير قابل 

شود،  استحصال و مدفون مي
 .  كندجلوگيري

براي درك ابعاد اين مسئله، بايد     
 ميليون 4توجه كرد كه با فرض توليد 

 ميليارد بشكه 65بشكه نفت در روز، 
 سال توليد نفت كشور 44معادل 

 دالر 60خواهد بود و با در نظر گرفتن 
 تريليون 9/3به ازاي هر بشكه نفت، 

دالر، خسارت به ميادين نفت ايران 
 .  شدوارد خواهد

گفتني است، مطالعات پروفسور    
كه چندي پيش  (1355در سال سعيدي 

هاي مجلس  در نشريه مركز پژوهش
  نشان) شوراي اسالمي منتشر شد

دهد مخازن نفت ايران در همان  مي
 ميليون متر 250سال نياز به تزريق

اين برنامه . مكعب گاز در روز داشتند
 به تصويب هيأت مديره 1355در سال 

نفت رسيد و تمامي شركت ملي 
تجهيزات آن خريداري شد، اما در 
حال حاضر، با گذشت بيش از ربع قرن 

 ميليون متر مكعب تزريق 100كمتر از 
 .شود گاز انجام مي

اين در حالي است كه پروفسور     
مخازن سعيدي با توجه به افت فشار 

نفت كشور بر اثر حجم عظيم نفت 
 تا كنون، 1355برداشت شده از سال 

نياز امروز مخازن نفت كشور را به 
 ميليون متر مكعب در 560 تزريق گاز، 

 . داند روز مي
به همين دليل در حالي كه برخي از     

مقامات نفتي كشور از افزايش ضريب 
بازيافت مخازن نفتي كشور به بيش از 

دهند، اما سعيدي   درصد خبر مي27
اين گفته را ادعايي خالف واقع 

ضريب بازيافت : گويد داند و مي مي
درصد 21مخازن نفتي كشور ما حدود 

است و در شراطي كه وزارت نفت 
هاي تزريق گاز را به اجرا  برنامه

درنياورده، بايد توضيح دهد كه چگونه 
 . شود مدعي اين افزايش بازيافت مي

اي كه  پروفسور سعيدي در ويژه نامه    
قبل از افزايش بهاي  (1381در سال 

عنوان نفت و منافع ملي از با ) نفت 
هاي مجلس  سوي نشريه مركز پژوهش

منتشر شد با انتشار نتايج بخشي از 
مهمترين تحقيقات خود درباره تزريق 
گاز غير امتزاجي به عنوان بهترين راه 
حل براي افزايش ضريب بازيافت 
مخازن نفت ايران، توجه ما را به اين 
نكته جلب مي كند كه جهت نگهداري 

(  ميليون بشكه در روز 4توليد توان 
)  ميليون بشكه توليد واقعي در روز 5/3

 6شركت ملي نفت نياز به حفر حدود 
 سال 20هزار حلقه چاه جديد در 

: افزايد وي مي. آينده خواهد داشت
اين امر نيازمند سرمايه گذاري حدود 

در صورت  .  ميليارد دالر است33
  ميليارد پاي20تزريق گاز بر مبناي 

مكعب در روز، تعداد اين چاه ها به 
. يابد حدود سه هزار حلقه كاهش مي

ميزان صرفه جويي در اين امر، نزديك 
به ميزان سرمايه گذاري جهت توليد، 

 ميليارد پاي 20حمل و تزريق روزانه 
 . مكعب گاز در مخازن نفتي كشور است

وي در همان سال پيش بيني     
به بعد به  ميالدي 2015از سال : كند مي

هاي  دليل عدم توانايي توليد كشور
صادر كننده نفت، قيمت نفت و گاز 
بسيار باالتر از نرخ فعلي خواهد رسيد و 
كشور ما با سرمايه گذاري الزم در 

زمان حال مي تواند به سود بسيار 
 . بااليي در آينده نزديك دست يابد

  
ژانس بين المللي آهشدار * 

 5 در كمبود نفت و گاز: انرژي 
   :نآينده و گراني بهاي آسال 

  
 بين المللي آژانس اوت ، 26 در ◄

انرژي نسبت به بحران نفت و گاز در 
پنج سال آينده درصورت كمبود 
عرضه نفت از سوي اوپك و رشد 

 . تقاضاي جهاني انرژي هشدار داد
 بين المللي انرژي هشدار داد آژانس   

كه احتمال بروز بحران بين المللي 
 و گاز درپي رشد بيش از حد نفت

تقاضا و عرضه ناكافي نفت از سوي 
اوپك و ديگر توليدكنندگان وجود 

 . دارد
 اين گزارش، آژانس تاكيد براساس   

كرده است كه نه تنها بازار نفت در پنج 
سال آينده شرايط پيچيده يي را تجربه 
خواهد كرد، بلكه اين موضوع با مساله 

 طبيعي در بازارهاي پيچيده تر گاز
  .  پايان دهه فعلي همزمان خواهد شد

  
وقتي بنا بر واليت مطلقه مي * 

شود، اين زورگويان و 
فسادگستران هستند كه بساط 
واليت مطلقه خود را مي 

قاچاقچيان براي قاچاق : گسترند 
ورده نفتي لوله كشي نيز مي آفر

  :! كنند
  
 5(  به گزارش خبرگزاري مهر ◄

ن سوخت در قاچاقچيا ،) شهريور 
 كيلومتر لوله 3اقدامي عجيب 

اتيلن را به منظور قاچاق گازوئيل  پلي
هاي  در سواحل جنوبي بين شهرستان

  . ماهشهر و هنديجان احداث كردند
 اين لوله سه كيلومتري كه زير 

هاي ساحل مخفي شده بود در  شن
نزديكي شهرستان هنديجان واقع در 
ز استان خوزستان از سه كيلومتر قبل ا

ساحل يكي از خورهاي هنديجان 
شروع شده و به آب هاي خور شانشي 

هاي هنديجان و ماهشهر  بين شهرستان
  . است رسيده مي
بنابراين گزارش، تانكرهاي سوخت با    

اتصال به قسمت ابتدايي لوله، گازوئيل 
را در اين قسمت تخليه كرده و در 

هاي ساحلي  قسمت انتهايي آن در آب
شده  اق بارگيري ميبراي خروج قاچ

  .است
مشاهده خودرو حامل گازوئيل در     

سه كيلومتري ساحل تصور خودروهاي 
  .كرده است لجن كش را ايجاد مي

اين گزارش درباره نحوه كشف اين    
به تازگي مامورين : كند لوله اضافه مي

درياباني ناجا پس از كشف يكي از 
تانكرهاي پالستيكي قاچاق گازوئيل در 

ي اين لوله، متوجه بارگيري نزديك
تانكرهاي پالستيكي از طريق اين لوله 

  .شدند
  

گماردن گماشته ها بر وزارت * 
خانه هاي نفت و صنايع  و بانك 
مركزي بقصد دسترس به پول 

و » انتخابات « بي حساب در 
  :»انتخابات « بردن 

  
نامه كارشناسان )  شهريور 4(  اعتماد ◄

انتشار وزارت نفت به احمدي نژاد 
در اين هشدار نامه ، از . داده است 

  :مده است آجمله 
  12صفحهدر 

  ؟!ويزآسه دست 
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 آقاي دكتر احمدي نژاد، جناب     « 
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران، 
قريب به دو هفته از تغيير وزير نفت و 
معرفي سرپرست براي اين وزارتخانه 
مي گذرد ولي هنوز وزير جديد نفت 

مجلس براي كسب راي اعتماد به 
 .شوراي اسالمي معرفي نشده است

 از آگاهان مسائل سياسي اعالم بعضي
كرده اند جنابعالي تمايل داريد از 
حداكثر فرصت قانوني براي معرفي 
وزراي صنايع و نفت استفاده كرده و تا 
آخرين لحظات از معرفي وزراي 

 .پيشنهادي به مجلس خودداري كنيد
 نظر مي رسد چينش زماني تغيير به
زير نفت به گونه يي است كه مجلس و

عمًال قادر نخواهد بود تا پايان ماه 
به وزراي ) شهريورماه(جاري 

پيشنهادي راي اعتماد دهد چرا كه 
مجلس از هفتم تا پايان شهريورماه به 
دليل تعطيالت تابستاني، تعطيل خواهد 

 .بود
 اين صورت اين نكته به اذهان در   

ه تعويق متبادر مي شود كه هدف از ب
انداختن معرفي وزرا تا آبان ماه، اخذ 
راحت تر راي اعتماد نمايندگان به 

 به دليل مشغوليت وزراي پيشنهادي
زياد ايشان در فعاليت هاي انتخاباتي 

باتوجه به اينكه براساس قانون .است
اساسي، رئيس جمهور مجاز است تا سه 
ماه معرفي وزير جديد را به تاخير 

طرف مجلس هم مجاز بيندازد و از آن 
 روزه براي 10به استفاده از فرصت 

راي دادن به وزراي پيشنهادي است، 
نكاتي را در مورد عواقب خسارت بار 
بالتكليفي وزارت نفت در اين مدت 

 يادآور مي شويم؛
 شرايط كنوني كه ايران با انواع در   

تهديدهاي اقتصادي و سياسي از سوي 
 در دشمنان مواجه است، مساله نفت

سرنوشت كشور به ويژه در اقتصاد ملي 
جايگاهي بس خطير و مهم پيدا كرده 

   » .است
 همانطور كه انقالب اسالمي اطالع ◄

داده بود، شيباني، رئيس بانك مركزي، 
نيز ناگزير شد از مقام خود كناره 

   . گيري كند
 بدين سان ، بانك :انقالب اسالمي 

مركزي نيز به تصرف مافياهاي حامي 
  . مد آمدي نژاد در اح

    اما چرا  چند ماه پيش از انتخابات 
مجلس صاحبان مقامهاي اقتصادي 

   :تغيير مي كنند؟ زيرا
توضيخ )  مرداد 30(  و اكونوميست ◄

 نفت، در ري وزي بركنار: داده است 
 راني اي داخلي هااستي سريي تغجهت
 استي سريي در تغي حركتو نه است 

 ي رسد آقاي مبه نظر.  در اوپكرانيا
 نژاد، آرزو دارد كه با انتخابات ياحمد

فكرها را  ،ي اسالميمجلس شورا
 دور دوم انتخابات يمنحرف كند و برا

 و تسلط بر كنترل. خود، راه را باز كند
 ي از سوي جديوزارت نفت، حركت

 است كه وعده داده ي جمهورسيير
 مردم يپول نفت را بر سر سفره ها

  .اورديب
الع ، در مجلس مافياها ،  بنا بر اط◄

گفتگو از اين است كه علت بركناري 
ها، در اختيار گرفتن كامل وزارت 
نفت و نظام بانكي به قصد  دسترسي 
داشتن به پول و خرج بدون حساب و 

  .ن در انتخابات است آكتاب 
  

كشوري كه وزير كارش مي * 
 ميليارد 200نياز به ساالنه : گويد 

د و با دالر سرمايه گذاري دار
مد نفت  را بي آوجود اين، در

  :حساب و كتاب خرج مي كند 
  
محمد )  مرداد 29(  به گزارش ايسنا ◄

كار و امور اجتماعي » وزير « جهرمي ، 
گذاري كه  ميزان سرمايه: ، گفته است 

انداز بيست ساله  بخواهد ما را به چشم
 ميليارد دالر 200برساند حداقل سالي 

 ساالنه به اين است كه به طور متوسط
گذاري جديد داشته  ميزان بايد سرمايه

  .باشيم
نمونه اي از خورد و : انقالب اسالمي

  :بردها 
  

برابر (  هزار ميليارد تومان 17* 
مطالبات معوقه )   ميليارد دالر 19

  :بانكها 
  
 29(  به گزارش خبرگزاري فارس ◄

، رئيس محمدرضا رحيمى ، ) مرداد 
درباره : ه است ديوان محاسبات ، گفت

 ، هزار ميليارد تومانى به بانكها 2بدهكار 
عددى كه نشريات نوشته بودند صحيح 
نبود و عدد واقعى در فهرستى كه ما از 
بدهكاران به نظام بانكى داريم كمتر از 

 نظام .  هزار ميليارد تومان است2
بيشترين . بانكى چنين امكانى را ندارد
ا تاخير در بدهكاران به نظام بانكى كه ب

پرداخت اقساطشان هم مواجه شدند 
كنم  فكر مى) يعنى بدهى معوق دارند(

.  ميليارد نرسد200كه هيچ كدامشان به 
رحيمى با اشاره به مطالبات معوق بانكها 

 ميليارد 5بدهكاران بيش از : گفت
تومان را مورد بررسى قرار داديم و 

 150 تا 120بيشترين ميزان بدهى 
 بود و از اين ميزان باالتر ميليارد تومان

برخى از : وى افزود. بدهى بانكى نبود
خواهم نامى از آنها  شركتها كه نمى

برده شود كه مقدارى از سهامشان 
متعلق به دولت و مقدارى نيز به فروش 

 ميليارد تومان 350رسيده يك رقم تا 
ديوان محاسبات از . بدهى دارند 

سر مجموع مطالبات معوق بانكها در سرا
 هزار ميليارد 17كشور به عددى حدود 

تومان معتقد است و بانك مركزى به 
 هزار ميليارد تومان و 14عدد 

دستگاههاى ديگر نيز اعداد ديگر را 
وى با اشاره به اينكه . دهند نشان مى

آمار و ارقام از سيستم بانكى دريافت 
ديوان محاسبات : شده؛ خاطرنشان كرد

گران وارد به دليل اينكه بيش از دي
عرصه نظارت و حسابرسى شده شايد 

  .  عدد دقيقترى ارائه كرده باشد
بريز و بپاش حكومت : انقالب اسالمي 

» وزير « سبب شده است كه به قول 
 درصد كسري 16دارائي و اقتصاد، بودجه 

   : پيدا كند
  

:  اقتصاد مي گويد» وزير « * 
 درصد كسر دارد از 16بودجه 

   :!اين رو بايد برود
  
 شهريور، داوود دانش 12 در ◄

، وزير اقتصاد و دارائي گفته جعفري

پيش بيني مي شود در سال «: است 
 درصد كسري بودجه در 16جاري با 

در سال جاري . كشور مواجه شويم
 درصد 84بودجه استان ها حدود 

 است و اين نشان مي 85عملكرد سال 
 ».دهد يك جا مشكلي وجود دارد

از تغيير اين  صحبت :انقالب اسالمي 
  .وزير نيز بميان است

رژيمي كه اينك امريكا را در نزاع هاي      
گروه بندي هاي خود نيز محور كرده 
است ، در بيرون و درون بحران ساخته و 
خود را نيز گرفتار ضربه هاي سخت 
امواج بحران ساخته است، چرا از مغزها 
نترسد و اين ترس را در واپس نگاه 

وزش و پرورش كشور بروز مآداشتن 
ندهد ؟ تحقيق ژاله وفا شما را از 

موزش و پرورش كشور آكمبودهاي ديگر 
   :گاه مي كندآ

  
  

  ژاله وفا 
  
  

مشكالت كمي و 
موزش و آكيفي 

پرورش ايران در 
  18 بخش – 21قرن 

  
  

موزش و پرورش ايران آشركت 
   :زمونهاي جهانيآدر 

  
ارزشيابي وسيله اي براي پي بردن به 
ميزان موفقيت نظام آموزشي در رابطه 

در . با برنامه ها و عملكردهايش است
يابي  نظام هاي آموزشي كه ارزتمامي 
 به طور مستمر به عمل مي شيابي و ارز

 موفقيت آميز  اغلب آيد، فعاليت ها
ميباشند، چرا كه بدون اين محك 
،امكان تمايز بين موفقيت يك برنامه 

 . آموزشي ويا شكست آن ميسر  نيست
 در جهان در چهار  آموزشي ارزشيابي

  :سطح انجام مي گيرد
ارزشيابي در سطح مدرسه و از  -1

مشخص ساختن معلم و به قصد طريق 
اين امر كه آموزشهاي مدرسه تا چه 
ميزان در عملكرد دانش آموز متجلي 

  . شده است 
ارزشيابي بين مدارس در  - 2

آزمونهاي استاني هر ساله و يا  در پايان 
 . دوره هاي مختلف تحصيلي 

سخ دادن دانش آنهم  از طريق پا
 كشور به سواالت آموزان همه مدارس

 سواد خاصي كه براي سنجش ميزان
همه دانش آموزان يك كشور و 
تشخيص  تفاوت متدهاي تدريس در 
.  مدارس گوناگون  طراحي شده اند 

مدارس كانادا  درصد 90 بطور نمونه 
. هر ساله در اين آزمونها شركت ميكنند

و بدينوسيله اولياء دانش آموزان به 
جايگاه علمي فرزند خود و نيز مدارس 

  .   پي ميبرند
 سنجش درنظام آموزشي   ارزيابي .3

 تصميم گرفته براي نمونه . هاي ملي 
 دبستان يا پايه هشتم به رياضي مي شود 

 هدف  اين . شوددهطور سراسري آزمو
قبيل ارزيابي ها  كسب اطالعاتي براي 
سنجش نظام عمومي آموزشي كشور 

منتهي بعلت پر هزينه بودن . ميباشد  
به روش نمونه آن ،اين سنجش معموال  

 انجام  در اغلب كشورها يريگ
 مركز 1960 آمريكا از سال  .پذيردمي

 را تاسيس سنجش پيشرفت آموزشي
كرد ه است و بسياري از كشورها نيز  

.  را تاسيس كرده اند چنين سازماني
متاسفانه ايران در سطح ملي فاقد  

چند سال تنها . سازمان ارزشيابي است 
سال سوم است كه از  دانش آموزان 

رستان آزمون سراسري گرفته مي دبي
شود تا معدل آنها براي كنكور قابل 

 آزمون كنكور  را در ايران .قبول باشد
نيز بعلت اينكه از كيفيت برخوردار 
نيست  و اصوال ضد آموزش است ، 
نميتوان  از آن بعنوان يك آزمون 

  . كارساز نام برد
 ارزشيباي كارايي و يا عدم كارايي -4

 از طريق مشاركت ور كشنظام آموزشي
  .در سنجش در سطح بين المللي

م  نتايج شركت در اين شماره قصد دار
ايران را در آزمونهاي آموزشي  بين 

  . ورد بررسي قرار دهم المللي ،
 در جهان دو آزمون بين المللي معتبر

انجمن وجود دارند كه توسط 
 المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي بين

IEA  انجام مي گيرد ):  TIMSS 
گيري در  آزمون اندازه» تيمز«)

پيشرفت تحصيلي رياضيات 
آزمون » پرلز« )(PRILSو

گيري پيشرفت توانايي و مهارت  اندازه
 .خواندن است

  
ن در  آزمون ارشركت اي نتايج 

  :بين المللي  تيمز 
  

آزمون تيمز يك آزمون جهاني است 
 سال يكبار در 4كه سازمان يونسكو هر 

اجرا مي گذارد و  كشور جهان به 60
هدف آن سنجش استعداد دانش 
آموزان در دو درس رياضي و علوم در 

  .كليه مقاطع است
نخستين آزمون جهاني كه ايران در 

 بود  1992 در سال آن شركت جست 
ايران با )  1372-1373سال تحصيلي ( 

 بين المللي   مطالعهپروژه شركت در 
به ) TIMSS  ( تيمز رياضي و علوم

انجمن بين المللي ارزشيابي «ت عضوي
هدف . درآمد» IEAپيشرفت تحصيلي 

اين مطالعه اندازه گيري پيشرفت 
تحصيلي دانش آموزان شركت كننده 
در دو درس رياضي و علوم و همچنين 
بررسي تأثير عوامل مربوط به برنامه و 
مواد آموزشي ، مدرسه و خانواده در 
يادگيري دانش آموزان در اين دو 

 نتيجه آزمون تيمز رابطه .درس است
معنادارى با توسعه يافتگى و عملكرد هر 

چنانكه . كشور در اين زمينه دارد
  از قبيل كشورهاى جنوب شرقى آسيا

ژاپن، كره، سنگاپور، هنگ كنگ و 
كشور چين در صورتى كه در آزمون 
شركت كنند، رتبه هاى اول را كسب 

 وضعيت دانش آموزان .مى كنند
ديگر كشورهاي شركت ايراني در بين 

 بسيار اسف بار اين آزمون كننده در 
 در 37در دوره راهنمايي رتبه ( بود 

 كشور و در دوره ابتدايي ، 41بين 
براي هر ) . كشور25رتبه آخر در بين 

اين نتيجه كشوري جز نظام واليت فقيه 
ميبود و  منجر به ك آو ر و حاصل شو

تغييراتي اصولي در نظام آموزشي آن 
اما وزارت آموزش و پرورش  .رديدميگ

 برنامه اى عملى نظام واليت فقيه هيچ 
در واقع امر  .در اين جهت پياده نكرد

به قدرى مهم » تيمز«نتيجه آزمون 
است كه پس از انتشار نتايج رسمى آن 
 برخى از وزراى آموزش و پرورش

 و حتى كشورها  ناچار با استعفا ميشوند  
اجرايي گاهى باالترين مقام هاى 

 كشور مجبور به اعالم موضع ميگردند و 
عملكرد آموزشى خود را تحليل مى 
كنند و در صورت مطلوب نبودن 
عملكرد، وعده هاى جديدى را براى 
. بهبود نظام آموزشى مطرح مى كنند

 رئيس جمهور سابق چنانكه كلينتون
تميز در  با انتشار نتيجه آزمون آمريكا

ر در جلسه اى با حضوآمريكا ،
كارشناسان آموزشى قول كار بيشتر و 
اختصاص بودجه كالنى را به آموزش و 

  .پرورش داد 
دكتر عليرضا كيامنش، برگزاركننده    

 دو دوره اول آزمون تيمز در ايران 
نتيجه آزمون سال «: عتقد است منيز 
رتبه بندى يك .  شوك آور بود95

مسأله است و فاصله با متوسط جهانى 
يك موقع رتبه خوبى . يك چيز ديگر

نداريم، ولى از نظر امتياز با كشورهاى 
ولى از  اول هم خيلى فاصله نداريم

نظر امتياز با كشورهاى اول هم خيلى 
ولى وقتى مثالً از  ..فاصله نداريم

 ، 50 كشور شركت كننده، 500ميانگين 
 نمره پايين تريم، نتيجه جالب توجه 60

دكتر نجفى در اواخر دوره . نيست
ارتش در آموزش و پرورش دستور وز

داد همه ادارات استان ها گزارش تيمز 
چنين رويه اى هم در . را بررسى كنند

پيش گرفته شد و راهكارهايى هم 
ولى با رفتن وى، كل . انديشيده شد

در نتيجه بدون اينكه . كار فراموش شد
كارى انجام شود، در مطالعات بعدى 

اين بار بنا به . هم شركت كرديم
واست آمريكا آزمون قبلى تكرار مى خ

ما در اين آزمون در پايه هشت . شد
نتيجه مطالعه نشان داد . شركت كرديم

سه، چهار نمره در اين دو درس باالتر 
رفته ايم و جايگاهمان هم در رتبه 

ولى علت بهبود . بندى بهتر شده است
وضعيت آن بود كه اين آزمون تكرار 
 آزمون قبلى بود و تعدادى از

كشورهايى كه در آزمون قبلى، رتبه 
هاى بهتر از ما داشتند در اين آزمون 
شركت نكردند و شركت كننده هاى 

هم به ... جديد مثل مراكش و تونس و
طور كلى ضعيف تر از ما بودند و تازه 
تعدادى از كشورهايى كه جديد 
شركت كردند هم باالى ما قرار 

  ".گرفتند
 و ،1999  اين مطالعه در دوره دوم

 برگزار شده و 2003دوره سوم سال 
 و دوره 2007سال  در دوره چهارم 

 ميالدي برگزار 2008پيشرفته در سال 
شود كه هم اكنون مرحله مقدماتي  مي

  . در حال اجراست2008تيمز پيشرفته 
 معدل 95 سال زمون تيمز  درآ در

نمره دانش آموزان ايرانى در درس 
 99سال در .  بود463علوم پايه هشت 

 معدل 2003 و در سال 448معدل آنها 
   دانش 2003يعنى در سال .  بود453

  13صفحهدر 
  

  ؟!ويزآسه دست 
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 ده 95آموزان ايرانى نسبت به سال ،
 2003اما در سال . نمره پسرفت داشتند

  در علوم پايه چهارم اندكى بهبودى 
 معدل نمره 95در سال . حاصل شد

 بود، ولى در 380ايران در اين درس 
ا اين همه با ب.  رسيد414 به 2003سال 

 بود، فاصله 489متوسط جهانى كه 
در رياضى پايه هشتم . زيادى داشتيم

 در سال 418 معدل ايران ،95در سال 
.  بود411 ، 2003 و در سال 422 ، 99

 در مقطع چهارم دبستان در 95در سال 
 و 387درس رياضى معدل نمره ايران 

در حالى كه .  بود389 ، 2003در سال 
نكته . بوده است495متوسط جهانى 

جالب اين است كه باال رفتن امتيازات 
صل عملكرد دختران بوده ايران، حا

   2003 در سال بطور نمونه . است
دختران در درس رياضى پايه هشتم نه 

 نمره نسبت 12 و 95نمره نسبت به سال 
در حالى كه .  باالتر بوده اند99به سال 

 در درس 2003نمره پسران در سال 
 ، 99يه هشت نسبت به سال رياضى پا

 21 ، 95 واحد و نسبت به سال 24
در سال . واحد پايين تر بوده است

 در رياضى پايه چهارم، نمره 2003
 نمره 15 ، 95دختران نسبت به سال 

ولى معدل پسران . افزايش داشته است
در همين مدت هشت نمره پايين آمده 

اما متأسفانه تحقيقى نشده كه . است
چرا دختران پيشرفت و معلوم شود 

  .پسران پسرفت كرده اند
نكات جالب در اين تحقيقات اين است 

  كه با وجود تغيير كتاب هاى علوم در 
پايه هشتم، نه تنها نتيجه عملكرد دانش 

 2003آموزان مثبت نبود، بلكه در سال 
اما در . معدل امتيازات كمتر هم بود

علوم پايه چهارم تغيير كتاب ها كه 
 قبل شروع شده بود به روندش از

بهبودى عملكردها منجر شد، ولى هنوز 
. تا متوسط جهانى فاصله زيادى است

نتايج درس رياضى هم نشان داد كه 
كار مفيد و مؤثرى در مورد اين درس 

  .انجام نشده است
  
زمون طريقه برخورد با نتايج آ 

   :تميز در برخي كشورها
   

عملكرد دو نمونه نروژو ژاپن را 
نروژ كشور .سي قرار ميدهيم موردبرر

  نظام آموزشى د كه رمالحظه كوقتى 
 را در زمينه  كافي انتظاراتكشورش 

دست كند، درس رياضى برآورده نمى 
 حاصل . ي اصولي زد تحقيقاتبه انجام 

آن تحقيقات آكاهي بر اين امر بود 
 اغلب  نروژكه  معلمان رياضي مدارس

 .خود دچار ضعف فهم رياضي هستند 
 نتيجه به دروس رياضى تربيت معلم در

و ميزان سواد معلمان را بيشتر ندافزود
  .مورد ارزيابي قرار دادند

 هر چند در آزمون تيمز در صدر  ژاپن
 بعد از اعالم جدول قرار گرفت ولي 

 المللي رياضيات نتايج سرانه مطالعه بين
  ،بطور اصولي از 1995در سال علومو 

ام آموزشي  به  باز نگري نظ1997سال 
به   تغييرآنها خواهان . خود پرداخت 

تغييري كه به  ، آنهم  نبودندصرف تغيير
 بلكه .  پرهزينه استبسيار لحاظ انساني 

  كهنكته در خور تذكر اين است 
باز  به  اوج نقطه دقيقا در  ژاپني ها 

برنامه آموزشي خود روي  در نگري  
  ژاپن در مطالعات وگرنه .آوردند

در هر سه ) تيمز(للي اخير الم بين

 رياضيات رتبه  در مطالعه  اول و دوم
  اصوال داشته است و اول تا چهارم را
ا هاي جنوب شرق آسي مجموعه كشور

نوبي، سنگاپور و ج  ژاپن، كرهاز قبيل 
تنها جاي خود را عوض كنگ  هنگ
 اند ندادهري ديگ ند و به كشوره اكرد

 برا كس جهاني 4 تا 1 رتبه هموارهو 
 اما ميتوان به ضرس قاطع .كردند 

 ايران  براي  اين نتايج گفت كه چنانچه
 ، نظام آموزشي  نظام افتاد مي اتفاق

 ، سرمست از باده پيروزيواليت فقيه 
  و دوباره نگري  هيچ تغييردست به 

اكنون نيز كه در ذيل جدول . زد نمي
قرار گرفته ايم اين نتيجه  محركي 

در سيستم ري براي تغيير و باز نگ
 ژاپني   اما !!آموزشي ما نگرديده است 

 بهترين كهبا هوشمندي بسيار زماني ها 
 تصميم به رتبه را كسب كردند ،

  در سيستم آموزشي خود نگري باز
  تميز  مطالعهرا كه حاصل چ.گرفتند 

اي خود را ه ويژگي كرد كه  كمك مي
  و در مقايسه نموده دوباره كالبدشكافي

مورد شناسايي  را ها بهتر آنبا ديگران
يج آزمون تيمز در مورد انت. قرار دهند

از دانش آموزان ژاپني  نشان ميداد كه 
نظر عملكرد رياضي و علوم رتبه اول 

به نفس  دنيا هستند، اما از نظر اعتماد
ها نسبت به خود  از نظر باور. اند پايين

بر اين باورند . ر سطح مطلوبي نيستندد
انند با وجود اينكه بهتر د كه چيزي نمي
  تميز مطالعه.  دانند از همه مي

زيادي را مورد بررسي قرار  هاي متغير
 با بهره گيري ي هالذا  ژاپن. داده است 

ساله براي   شش اي  برنامهاز آن 
  برنامه درچگونگي جرح و تعديل

در   تدوين كردند وآموزشي خود 
درصد 25برنامه جديد خودشان 

در .  را كاهش دادندمحتواي آموزشي
ي  محتوابه اين نتيجه رسيدند كهواقع 

 با  ي درسي ژاپن ارائه شده در كتابها
 دانش آموزان ،زيادي  چنين حجمي

 به زبان  .را خسته كرده استژاپني 
انش  ژاپن دبرنامه آموزشيديگر 

رياضي و   را از نظرژاپني آموزان 
 است  توانمند تربيت كرده ، بسيار علوم

آماده اين نقطه نظر كه آنها را از اما ،
ي متوسطه و آموزش عال ورود به عرصه

گردانده به نحوي كه در اين سطح از 
   برنامهخود خالقيتي را بروز دهند ،

 آموزشي آنها دچار ضعف است و 
برنامه را تقليل لذا . نيست كننده تضمين
 در ژاپن در زمينه رياضي نيز .دادند

 در نجام ميگيردارزشيباي بطور  مستمر ا
هر مدرسه ژاپني براي درس رياضي 

ي با حضور معلمان دجلسات متعد
رياضي همان مدرسه و برخي 

دپارتمان -كارشناسان تشكيل مي شود 
 كه نحوه عملكرد معلم را در -رياضي

كالس با بازديد هايي كه از كالس به 
در . عمل مي آورند بررسي مي كنند
و نه اين جلسات، تمركز بر درس است 

بر معلم زيرا دپارتمان مسئوليت درس 
را بر عهده دارد و نهايتاً از تمامي 
اعضاي دپارتمان به طور جمعي نتيجه 

در ضمن دپارتمان .كار را مي خواهند
در مورد تقدم و تاخر ارائه مطالب در 

اين . كالس نيز مي تواند تصميم بگيرد
 قبيل بازنگري هاي اصولي دال بر 

ي هر كشور و وزشدرايت  جامعه آم
واقفند مسئولين آن دارد  كه به خوبي  

  خود  چه انتظاري از آن برنامهكه
چه   و يا بايستي داشته باشند و نيز دندار

 را توانا و خواهان گذاري  نوع سرمايه
 .خواهند بود 

در ايران  متاسفانه حتي مردم  در  
زمينه اين آزمونهاي بين المللي و 

 گزارش .دارند نتايجش كمتر اطالعي 
در  تميز در ايران تنها  1995 آزمون

حد چند مجله در اختيار برخى مقامات 
آموزش و پرورش قرار گرفت و نتايج 

 و فوق امري سريكه  گويي آن
!!  انعكاس نيافت است حتي محرمانه 

 نيز كم و 2003گزارش آزمون سال 
بيش به همين وضعيت دچار شد و در 

  .فترسانه ها هم انعكاس نيا
نتايج شركت ايران در آزمون پرلز را 

 .در شماره آينده بررسي ميكنم
  

 و اينك ببينيم خبرهاي: انقالب اسالمي 
تجاوزها به حقوق انسان ما را از چه 

   :گاه مي كنندآواقعيتي 
  
  

وقتي رژيمي براي 
سركوب از قول 
دانشجويان نشريه 
جعل مي كند، 

وحشت خود را بروز 
  :مي دهد 

  
  
جمعي از دانشجويان  مرداد ، 25 در ◄

دانشگاه هاي منطقه شرق كشور 
همزمان با دانشجويان ساير دانشگاه 

هدف . سي گرفتندهاي كشور روزه سيا
از اين برنامه اعتراض به فشارهاي وارد 
بر دانشجويان، بازداشت ها، شكنجه 

 .  بود…دانشجويان در بند و
اين برنامه سراسري امروز از طرف 
جمعي از دانشگاه هاي كشور انجام 
گرفت كه كميته شرق كشور برنامه 
خود را در مشهد در محل مسجد 

  . دانشگاه برگزار نمود
در روزهاي  ، 86 مرداد 27   در◄

گذشته، فعاالن حقوق معلمان به 
مجازات هايي، از كسر حقوق تا انفصال 
از خدمت و از تبعيد تا زندان، محكوم 

اين مجازات ها براي فعاالن  .شده اند
حقوق معلمان در نظر گرفته شده 
است، كه دراعتراض هاي صنفي 
زمستان سال گذشته و بهار سال جاري 

  .تندشركت داش
 27، 24سه پسر   ، 86 مرداد  27 در ◄
 ساله به اتهام زناي به عنف دوشنبه 28و 

هفته آينده در ساوه اعدام 
اين حكم در حالي قرار است .شوند مي

گونه سابقه  اجرا شود كه متهمان هيچ
كيفري نداشته و تاكنون حتي يك 
شكايت توسط اهالي محل از آنها نشده 

  . است
سعيد مرتضوي،   ، 86 مرداد 28 در ◄

دادستان كل استان تهران، صبح امروز 
، طي تماس 86 مردادماه 28يكشنبه 

تلفني با خانواده احسان منصوري، 
احمد قصابان و مجيد توكلي، سه 

 نهاآدانشجوي در بند دانشگاه اميركبير، 
 .را به دفتر خود دعوت كرد

پس از حضور سه خانواده در دفتر 
اني و تحكم مرتضوي، وي با لحني عصب

بارها به شما هشدار :  گفتنهاآآميز به 
داديم كه جايي صحبت نكنيد، مصاحبه 

را ) 209بند (نكنيد، اخبار آن داخل
بيرون انتشار ندهيد، با كسي مالقات 
نكنيد، اما شما باز كار خودتان را 

حاال هم دوباره بچه هايتان را . كرديد
منتقل كرده ام به انفرادي و تا رويه 

را عوض نكنيد از مالقات و تماس تان 
به گزارش  .تلفني هم خبري نيست

خبرنامه اميركبير مرتضوي در پاسخ به 
اعتراض خانواده ها كه به او متذكر 
شدند كه فرزندان ما گناهي ندارند و 
تحت شكنجه از آن ها اعتراف گرفته 

چه كسي گفته آن ها : شده، گفت
شكنجه شده اند؟ من بايد تشخيص 

ه شكنجه شدند، كه مي گويم بدهم ك
ما هنوز شكنجه نكرده . شكنجه نشده اند

تحت ! ايم كه بفهميد شكنجه يعني چه
نشريات . فشار هم اعتراف نكرده اند

موهن كار همين سه نفر بوده و تا 
ندامتنامه ننويسند از آزادي هم خبري 

  . نيست
دكتر حسام   ، 86 مرداد 28  در ◄

 و پزشك فيروزي از فعاالن حقوق بشر
 6معالج احمد باطبي از سوي شعبه 

عليه دادگاه انقالب به اتهام اقدام 
امنيت ملي ، تشويش اذهان عمومي و 
تبليغ عليه نظام به يك سال حبس كه 

 سال تعليق شده 5شش ماه آن به مدت 
 . است محكوم شد

يونس زارعيون، دبير  ، 86 مرداد 29 ◄
سابق انجمن اسالمي دانشجويان 

حكم به  آزاد اسالمي تبريز دانشگاه
شش ماه حبس تعزيري از سوي دادگاه 

 .  شدمحكوم 
حسن جستجو ،  ، 86 مرداد 29 در ◄
 ساله، در ايالم  به اتهام شركت در 40

تظاهرات شهريور ماه سال جاري 
 "جوهر جستجو"پدر وي . اعدام شد

از معلولين جبهه است و هر دو دستش 
 غرب را ازدست داده است و در ايوان

 .از توابع ايالم زندگي ميكند
در پي احضار  مرداد ، 30 در ◄

خانواده هاي سه تن از دانشجويان 
شكنجه شده دانشگاه صنعتي اميركبير و 
تهديد ايشان توسط قاضي مرتضوي، 
روابط عمومي انجمن اسالمي دانشگاه 

بيانيه اي ) پلي تكنيك تهران(اميركبير
به متن كامل اين بيانيه . صادر كرد

 روز 100اكنون بيش از :شرح زير است
است كه از بازداشت سه دانشجوي 
دانشگاه صنعتي اميركبير مي گذرد و 
عليرغم دستور صريح رئيس قوه قضاييه 
مبني بر آزادي اين سه دانشجو، نه تنها 
دستور ايشان تا به امروز اجرا نشده بلكه 

 209شرايط نگهداري ايشان در بند 
 از گذشته شده و زندان اوين سخت تر

اين دانشجويان به دستور شخص 
دادستان استان تهران، سعيد مرتضوي، 
بار ديگر به سلول انفرادي منتقل شده 
اند و تماس هاي تلفني و مالقات 

  .هايشان از ايشان سلب شده است
سعيد مرتضوي كه سابقه سياه او در     

سركوب و برخورد با فعالين مدني و 
ساليان اخير به مثابه اجتماعي ايران در 

در بخش  پلكاني جهت ترقي او 
تاريكخانه اي قوه قضاييه بوده و حضور 
پررنگ وي در پرونده قتل زهرا 
كاظمي در زندان تا ابد در يادها 
خواهد ماند، روز گذشته با بي شرمي 
كه مختص شخصيت اوست در حضور 

 زجر كشيده سه  هايخانواده
دانشجوي شكنجه شده پلي تكنيك 
عنوان مي دارد كه هنوز شكنجه نكرده 

  ...! است تا بدانند شكنجه يعني چه
دادگاه عمومي   ، 86 مرداد 26 در ◄

جزايي سنندج، شيث اماني، رييس، و 
صديق كريمي، عضو هيات مديره 
اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و 
بيكار ايران را، هر كدام به دو سال و 

  .نيم زندان محكوم كرد
ي  قضات شعبه  ، 86مرداد  30 در ◄
 ديوان عالي كشور صبح امروز حكم 32 

 جواد "قاضي"قصاص عامل ترور 
جعفرپور را تاييد كردند و به زودي 

ي  پرونده به منظور اجرا به شعبه
 . شود اجراي احكام ارسال مي

 دادگاه كيفري استان 71 ي  قضات شعبه
عزيزمحمدي، رحيمي، (تهران 

در تاريخ ) االريعبداللهي ، باقري و س
پس از انجام شور متهم 10/05/1386 

رديف اول اين پرونده را به قصاص 
نفس در مالء عام مقابل دادگستري 

 5 قرچك و متهم رديف دوم را به 
 .حبس تعزيري محكوم كرده بودند

آيدين اخوان  ، 86 مرداد  31 در ◄
عضو سابق شوراي مركزي انجمن 

صاد اسالمي دانشجويان دانشكده اقت
دانشگاه عالمه طباطبايي از احضارش به 

  . ي انضباطي خبر داد كميته
دادگستري استان  ، 86 مرداد 31 در ◄

به هنگام اجراي حكم : زنجان خبر داد
قصاص در شهرستان ابهر به محض 
كشيده شدن چهارپايه از زير پاي 
محكوم توسط پدر و مادر مقتول، بر 

ي اثر پاره شدن طناب دار، وي از باال
دار به زمين سقوط و از نواحي سر و 
. كمر مصدوم شد و به حالت اغما رفت

با بررسي طناب دار توسط مسووالن 
حاضر در صحنه اجراي حكم، مشخص 
شد طناب نو بوده و هيچ ايرادي 

 . نداشته است
مدير اجرايي   ، 86 مرداد 31 در ◄

ي فجر آذربايجان شرقي به  روزنامه
ي عليه دادستان هاي نامه اتهام پخش شب

نجف آقازاده، . تبريز بازداشت شد
ي فجر  صاحب امتياز روزنامه

: آذربايجان با بيان اين مطلب گفت
  شنبه هفته گذشته ماموران نيروي  پنج

  16صفحهدر 
  

  ؟!ويزآسه دست 
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  پس اگر دروغ مي گويد بدين خاطر 
 ارتش را است كه مي داند اوال 

متالشي كرده بودند و نيمي بخشهائي 
 از مهار دولت مركزي مهم از كشور

بيرون رفته بود و خميني و حزب 
جمهوري اسالمي گمان مي بردند بني 
صدر از فرماندهي كل قوا ناتوان مي 
شود و اعتبار خود را نزد مردم از 

 چون او توانائي ثانيا . دست مي دهد 
خويش را ثابت كرد به جان ارتش 
افتادند و با وجود تهديد شدن ايران 

ازه سازمان ارتش را بار به جنگ، شير
به  عراق ثالثا. ديگر از هم پاشيدند

ايران حمله كرد و اگر فرماندهي او 
نبود،  دستگاه خميني و حزب 
جمهوري اسالمي كشور را تحويل 

و چون فرمانده كل . صدام مي دادند 
 كشور 8قوا و ارتش، به قول سران 

مده بودند،  آاسالمي كه به ايران 
رتش عراق را نخست معجزه كردند و ا

نگاه زير ضربه ناگزير به آزمين گير و 
عقب نشيني كردند، رهبران حزب 

نصف ايران : جمهوري اسالمي گفتند
نست كه بني صدر پيروز آبرود بهتر از 

با پايان ماه اول جنگ و .  بشود 
اطمينان از موفق نشدن تجاوز عراق،  
كودتاي خزنده دستگاه خميني و 

ي بر ضد بني حزب جمهوري اسالم
يا آبا اين همه ، . صدر شتاب گرفت 

غفاري مي داند فرماندهي كل قوا 
  چگونه كاري است؟ 

فرمانده كل قوا، :      او مي گويد 
يعني كسي كه فرماندهي جنگ را 
برعهده دارد و در آن صورت ديگر 

ولي . افراد بايد تابع راي ايشان باشند
    آيا اينگونه بود ؟

 هاشمي ،د در آن زمانهمه مي دانن    
رئيس مجلسي بود كه به رفسنجاني 

قول خود او خميني گفته بود شما 
سعي كنيد مجلس را در اختيار بگيرد و 

نها از راه تقلب در انتخابات ، مجلس آ
كار اصلي . را در اختيار گرفته بود

اداره  كارشكني در هاشمي رفسنجاني
جنگ بود  و خامنه اي هم كه از سوي 

 بود، عالي دفاعر شوراي  دخميني
در  هاشمي رفسنجاني همدست 
» بحران  عبور از « . بود كارشكني 

هاشمي رفسنجاني سندي ماندگار بر 
   .اين كارشكني مداوم است 

در آن زمان همه نيروهاي كودتاچي    
و مستبد، از روحاني و غير روحاني در 
تالش بودند تا قبل از اينكه ارتش به 

د، بني صدر را از فتوحاتي دست ياب
نخستين بروز . كار بر كنار نمايند 

توطئه ، تدريس بركناري رئيس 
جمهوري از سوي بهشتي و تقديم طرح 
بركناري رئيس جمهوري از فرماندهي 
كل قوا همزمان با نتيجه دادن سازش 
پنهاني با ريگان و بوش و به رياست 

محمد . جمهوري رسيدن ريگان بود 
اندار خوزستان غرضي كه آن زمان است

 از جمله كساني بود كه مأمور بود، 
شده بود از كارشكني در كار قواي 

 نيمي از « مدافع ايران و اجراي  طرح 
 از دست برود بهتر از اينست كه ايران 

  .» بني صدر پيروز شود 
در زمان جنگ بود كه بهشتي و     

هاشمي رفسنجاني نيروهاي سپاه 

 جبهه خوزستان را كه مي بايست در
هاي جنگ مي بودند، براي كودتا به 
تهران آوردند و در پارك ارم آنان را 
مستقر نمودند تا زمان كودتا آنها 

   .كنندبتوانند تهران را كنترل 
 

  دروغ سازيهايش  در ادامه، غفاري     
 صدر در ي اسفند بن14 ينابه سخنر

ه  و گفته ن اشاره كردانشگاه تهراد
صدر آمده  ي ن ب59اسفند 14«: است 

ن كه حال انشگاه تهرابود به د
ها را بگيرد و خودنمايي  ي الله حزب
صدر و ي ن بناميتينگ طرفدار. كند
ن رئيس حزبش اصدر هم به عنو بني

 كه در دوره يناكس. حاضر شده بود
صدر بيشترين سنگ او را به سينه  ي بن
آن .  بودنديزدند، افراد غيرمذهب ي م
 ي رسمياها و نيروه ن تيپازم
 صدر كه در ين بناطرفدار. ندندابازم

نقالب عمال سكوت كرده بودند، ريشه ا
 رسوباتي از تفكر ، داشتنديو رسوبات
. ن بوداش  در ذهنيشاهنشاه

 ن آن روز در مقابل اسالماگراي ملي
ن بودند و اين دو برابر هم اگراي 

ي ن هم ما ماآن زم. شدند ي تعريف م
گراها ي  مل، رخ دهديگفتيم اگر جنگ 

ي  ميپرست  وطني كه ادعايو آنهاي
كنند صفوف اول جبهه و جنگ را  

 يك ياما من برا. تشكيل نخواهند داد
ام و   خودم و زن و بچه،وجب از خاك

حال . كنم ي  ميناپدر و مادرم را قرب
پرست هستيد يا  ببينيد شما وطن

   » ...!!؟من
غفاري مي گويد همه آنهايي كه       

در بودند يا طاغوتي بودند يا با بني ص
 76يا او نمي داند  آ اما . بي دين

درصد ايرانيان به او رأي دادند و نامزد 
حزب « حزب جمهوري اسالمي يا 

 درصد 5/3هاي بيگانه از خدا،  » اللهي 
از اتفاق ، حبيبي . بيشتر رأي نياورد 

زادي و آنامزد حزب توده و نهضت 
چنانكه  . نيز بود» ملي گرا « بخشي از 

مدني نيز نامزد بخش ديگري از ملي 
گاه از اين واقعيت كه آگراهاي نا 

خرج تبليغات او را سيا پرداخته بود، 
ن انتخابات بي مانند آدر .  مدني بود 

كه بهشتي گفته بود يا انتخابات انجام 
نمي گيرد و يا بني صدر انتخاب نمي 

 انجمن اسالمي ، 1400شود،  از جمله 
 حامي جامعه روحانيت مبارز از جمله 
خميني و داماد خميني و نوه . او بودند 

   . بودند واو،همه اينها كه از هواداران ا
: دروغ مي گويد اما در مورد جنگ     

در جبهه ها از امثال او و حزب اللهي 
نها در شهرها در كار آ. خبري نبود 

. اجراي طرح كودتاي خزنده بودند 
 را فرمانده تكرار كنيم كه معجزه

  . نيروهاي مسلح و ارتشيان كردند 
 ارتشي كه  به دستور خميني ، به  نهم آ

جانش افتاده و شيرازه اش را از هم 
ه بود هيچ خميني گفت. گسيخته بودند 

اين . كس به ايران حمله نمي كند 
حرفها را  ارتشي ها ساخته تا كه پاي 

 به .خوند را از ارتش قطع كنند آ

بود كه زماني كه ارتش همين دليل 
عراق به ايران حمله كرده بود ارتش 
ايران در آمادگي نبود و بسياري از 

 آن . فرماندهان آن در زندان بودند 
زمان كه سپاه پاسداران هم وجود 
نداشت و همان ارتش نيم بند و تيپ 

آن بودند ) به قول شما( هاي طاغوتي 
 زير ضربات دشمن ارتش را تجديد كه

  . كردند و معجزه ساختند سازمان 
 روزهائي كه جنگ  بخاطر در آن     

دفاع از كشور بود و در خدمت منافع 
 كسي انگلستان و امريكا و اسرائيل نبود، 

به فكر اين نبود كه هم رزمش 
 چپ است ، كمونيست است يا مجاهد 

 ملي گرا است يا حزب ، يا راست 
همه براي نجات كشور به سوي . اللهي

كساني كه  در ميان ا رفتند و جبهه ه
بچه هاي ، روزهاي اول كشته شدند 

پايبند به استقالل ايران  كم چپ 
   . نبودند

 همه ي رئيس جمهورروزها، در آن     
صرف  زمين گير هم و غم خود را 

 ولي  . عراق گذارده بودكردن قواي 
آخوندها كه شما هم يكي از  همين

، يآنها بوديد در مقابل رئيس جمهور
جبهه اي ديگر باز كرده بوديد و تالش 

  .ديد او را سرنگون سازيد كرمي 
هركس مثل   !غفاريقاي آراستي    

او مي داد  مرده بود، شعار شپدرشما 
 بچه هركس . را فداي كشور مي كنم 

  شما،  به قول خودش مثل بچه شما ، ا
 روزه بود و در ساواك او را 40

 جنگ، در زمان نيشگون مي گرفتند و 
، شعار مي داد او را  شده بوددو ساله
 اما شما كه در . مي كنم وطن فداي 

روزهاي اول جنگ سري به جبهه 
جنگ زديد، چرا به خطوط اول جبهه 

  نرفتيد و خود را فدا نكرديد ؟ 
  :م اين است يوالي كه از شما دارئس     

به شما چشم  ،  سال جنگ8چرا بعد از 
 كدام از  و چرا هيچي نرسيد خمز

مقامات در جبهه هاي جنگ مجروح 
 نشدند و چرا فرزندان آنها در آن زمان

ند؟ و تنها شهيد رفت به خارج از كشور ، 
معروف شما آيت اهللا محالتي بود كه 

  . نحه كشته شداآنهم در يك س
 براي ايران د حاال شعار مي دهي   شما

حاضر بودم كه هم خودم و هم 
م را به شهادت فرزندم و هم پدر و مادر

 ان  چرا هيچ اتفاقي برايتاما . برشومهار
  نيفتاد ؟

      
: ه است غفاري تصريح كرد    

 اسفند آمده بود حال 14صدر  بني«
ها را بگيرد و البته  ي الله حزب
. نشستند ها هم بيكار نمي ي الله حزب

. نقالب تعلق داشتنداآنها به كشور و 
 چه به نستند ببينند هر كسي هراتو نمي

نقالب و اآيد راجع به  ي دهنش م
آنها . ها و اسالميت او بگويد ارزش

 را يالله  حزبيها شروع كردند بچه
نشگاه ا بلند ديآنها را از ديوارها. دزدن

آن روز . كردند به بيرون پرت مي
ن انس بود كه آژيركش آمبوال،يكسر
خورده و لت و   كتكيها ي الله حزب

آن روز . دكري پار شده را جابجا م
ي م.  بوديصدر نقطه عطف ي  بنيبرا

خواست با شبه كودتا تماميت  
اش را به رخ بكشد كه به  ي حاكميت

  » ...ضرر خودش تمام شد
آقاي هادي غفاري مي شود به اين -

   : سواالت  پاسخ دهيد؟ 
چه كساني به ،  اسفند 14تا قبل از  - 1

سخنراني هاي مقامات و مسئولين 
    كرد ؟دولت حمله مي 

چه كساني به سينماها و كتابفروشي  - 2
    ها حمله مي كرد ؟

چه كساني به تجمعات مردم و  - 3
    دانشجويان و زنان حمله مي كردند ؟

چه كساني به نشريات و مطبوعات  - 4
حمله مي كردند و فروشندگان آنها را 

   كتك مي زدند ؟
چه كساني چادر وحشت را در  - 5

    تهران برپا كردند ؟مقابل درب دانشگاه
 سردسته حمله كنندگان به باشگاه – 6

جبهه ملي  چه كسي جز هادي غفاري 
  بود ؟ 

 اسفند چه كساني 14  در روز - 6
سيمهاي بلند گو را قطع كردند و 
بسوي اجتماع مردم سنگ پراكني 

ن كس را كه مأمور ترور آكردند ؟ 
رئيس جمهوري شده بود، چه كسي 

يا شما نمي دانيد   آمأمور كرده بود ؟
افراد كميته ها و سپاه و چماقدارها كه 
مأمور دانشگاه شده بودند،  هرگاه به 
ابتكار رئيس جمهوري دستگير و يا از 
دانشگاه اخراج نمي شدند ، دانشگاه را 
عرصه  حمله به مردم و كشتار مي 

نها اين بود كه كار آكردند؟ مأموريت 
ن، آنه را به برخورد بكشانند و به بها

قواي سركوب به جمعيت حمله كنند و 
خون مردم را بر صحن دانشگاه بريزند 

.  ن، بگير و ببند راه بياندازند آو به بهانه 
و با استفاده از وضعيتي كه خود بهم 
مي ريختند، رئيس  جمهوري را ترور 

  كنند ؟ 
 د آيا مي دانيغفاري آقاي هادي     

از كساني كه در آن روز دستگير شدند 
   كدام ارگانها بودند ؟

  يرييس جمهور  كودتا بر ضد - 1
. هدف نيز داشت . واقعيت يافت 

كودتا گران مي خواستند  با استفاده از 
زد و بند محرمانه شان با امريكا و 
انگلستان و اسرائيل و جنگ، دولت را 

مثل پهلوي ها كه به . تصاحب كند 
 امريكا و انگليس پيشنهاد كودتا كردند و

نها در كودتا شدند و مصدق را آلت آ
متهم كردند كه كودتا كرد و شكست 

نها را مالتاريا آخورد،  كساني كه شما 
خوانديد، نيز بني صدر را متهم كردند 

اما  در .  كه قصد كودتا داشته است 

دانشگاه ،  قواي حاضر در خدمت 
   . مالتاريا و بر ضد بني صدر بودند 

 مردم بود ايتحم بني صدر مورد   - 2
و .  همه پرسي را پيشنهاد مي كرد . 

مالتاريا  بود كه كودتاي خزنده را بر 
  . ضد او پيش مي برد 

  
 يقاب« : ه است ادامه داد  هاي غفاري 

ي بن. صدر در ادامه اين راه بود ي بن
داد  ي صدر اگر اين كارها را ادامه نم 

ي  بني او به شرط.!صدر نبود ي ديگر بن
 و باهنر و ي و بهشتيي كه رجاصدر بود 

 اسفند  14!   را له كند... ويهاشم
ند اتو ن دهد ميا بود كه نشيلشكركش
آن روزها روابط ما با آقاي . له كند

صدر كامال تيره شده بود و ديگر  بني
داد و  هاي ما گوش نمي هيچ به حرف

نده بود، اجز ابراز كينه هيچ چيزي نم
سفند من  ا14 سه روز پيش از –اما دو 

صدر  گفتم آقاي بني. به دفترش رفتم
نداختن ان هم ااين كار يعني به ج

ما در حال جنگ . نقالب انيروهاي
از اين كار سوءاستفاده خواهند . هستيم
به آقاي بهشتي و ! گفت نخير. كرد

  ».رجايي بگوييد
 اينجا هم غفاري خوب خود و       

او مي گويد . يارانش را افشا مي كند
 صدر ديگر به حرفهاي ما گوش كه بني

آخر مرد ناحسابي شما كه . نمي داد 
همه كارهايتان را با زور انجام مي 
داديد و هر جا را كه دلتان مي 
خواست به هم مي ريختيد و مردم را 
درخيابانها ميزديد و كتابسوزي راه 
انداخته بوديد و آن وقت از رئيس 
جمهور منتخب مردم مي خواستيد كه 

شما لمپن ها گوش دهد و به حرف 
.  به دروغ مي گوئيد نزد او رفتم تازه 

دروغ مي گوئيد نزد او نرفتيد و جمله 
. اي را كه ساخته ايد او به شما نگفت 

ن روزها تكذيب دروغ آكارنامه او در 
اين دروغ را امروز مي .شما است 

سازيد تا  كار خود را كه به جان مردم 
دارتان انداختن  افراد مسلح و چماق
نهم با آبود،  به پاي بني صدر  بنويسيد 

عنوان دروغين مردم را به جان 
ن زمان مثل اين زمان  آ .انداختن 

يك اقليت زورپرست مسلح و متكي به 
خميني و مالتاريا ، با سوء استفاده از 

  . جنگ، به جان مردم افتاده بود 
آقاي غفاري شما كه خوب مي     
وز براي  كه مردم در آن رستيدان

حمايت از رييس جمهور خود مي 
شما مي خواستي لشكر . آيند

چماقدارن را به آنجا نبري تا درگيري 
غائله «  معلوم مي شود .به وجود نيايد 

وگرنه .  اسفند را هم نخوانده اي 14
مي دانستي كه تكذيب دروغ شما در 

مده آن كتاب آدر . ن كتاب است آ
ه است افراد حزب اهللا مي بايد  ب

اگر .  اسفند حمله كنند 14اجتماع 
نمي كردند  هيچكس در مقامي كه بود 

  ...  نمي ماند و
آخر شما كه قصد كودتا داشتيد مي    

 كه بود زمينه را  ترتيببايست به هر 
  به همين دليل نياز . فراهم مي كرديد

  15صفحهدر 

  : قسمت دوم –دروغ زدائي 
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قواي سركوب و داشتيد كه آن روز 
 مردم چماقدار به دانشگاه ببريد و به

  .  حمله كنيد 
  

 در دشت« :   هادي غفاري  گفته است 
هاي ما خراب  نكاعباس تعدادي از ت 

صدر به  به همراه آقاي بني. شده بودند
ن گفت اين ايكي از افسر. آنجا رفتيم

. نيم تعمير كنيماتو ها را نمي نكات
نه به من گفت اگوي صدر متلك بني

 آقاي رجايي بيايد اين-بگوييد تعهد «
   !!»هواپيماها را تعمير كند

در دشت .        بازهم دروغ مي سازيد 
عباس و عين خوش تانكهاي ايران 

قواي اندكي ايران . خراب نشده بود 
جيپ  حامل . زير ضربات دشمن بودند 

رئيس جمهوري و رئيس ستاد  كه شما 
ن بوديد، زير گلوله هاي توپ آهم در 

نجا بر زمين مي آكه اين جا و 
دند،  بطرف سنگرهاي قواي ايران خور

رئيس ستاد به رئيس . مي رفت 
از اين جا ببعد، : جمهوري گفت 

خطري كه حيات شما را تهديد مي 
با توجه به مقام . كند، بسيار زياد است 

فرماندهي كل قوا، شما بايد تصميم 
بگيريد كه بازگرديد و يا تا محل 

شما مشغول . استقرار قواي ايران برويد 
ت بوديد و رئيس جمهوري به شما صحب

بقيه صحبت شما مي ماند به : گفت 
وقتي جيپ به محل قواي . قيامت 

مدافع ايران رسيد و رئيس جمهوري  
ن پياده شد،  وضعيت را اسف بار آاز 

قاي غفاري دچار وحشت آشما . ديد 
شديد و اصرار بر بازگشت فوري 
داشتيد و رئيس جمهوري به شما مي 

ه چگونه بتوان بازگشت و نيامد: گفت 
تش در سنگر آاز مدافعان خواست زير 

او از رئيس ستاد خواست .  بمانند 
.  بخواهد قواي كمكي فرستاده شوند

نه تانكي خراب شده بود و نه صحبت 
تعميري بميان بود و نه اسمي از رجائي 

  . مد آبر زبان بني صدر 
، آقاي غفاري      با اينهمه ، دروغ شما 

: ي را از پرده بيرون مي اندازد واقعيت
جنگ مكتب با تخصص را شما راه 

ما : رجائي بود كه مي گفت . انداختيد 
ن پيروزي را كه با اين ارتش بدست آ
باند مالتاريا بود كه . يد نمي خواهيم آ

فرماندهان ارتش مكتبي و : مي گفت 
ري شهري بود كه مي .  متعهد نيستند 

 .ستند ارتشي ها كودتاچي ه: گفت 
ارتشي ها : بود كه مي گفت خميني 

قابل اطمينان نيستند زيرا يك عمر 
در باره ارتش، !  جاويد شاه : گفته اند 

 سازمان مجاهدين همصدا با شما ، 
  . خلق بود و حزي توده 

 سال جنگ، يكي از هدفهايش 8يا      آ
اين نبود كه ارتش به تحليل رود و 

ا شما يآسپاه جاي ارتش را بگيرد ؟  
همه مدافعان دلير ايران را ترور يا 

  بركنار نكرديد ؟ 
صدر  بني«:  هاي غفاري باز گفته است 

 ميان ند ان و قدرت نداشت بتواتو
ارتش و سپاه بسيج و هماهنگي ايجاد 

. او مدير بسيار ضعيفي بود. كند
وقتي . نت كردانه خياصدر صادق بني
 .نماتو نست بايد بگويد كه نمياتو نمي
تش را بايد كسي اداره كند كه قوي ار

. صدر مدام در حال دعوا بود بني. باشد
. شنوي نداشتند بدين جهت از او حرف

هاي او همه بر اساس  عزل و نصب
آدمي نبود كه داراي روح . دعواها بود

هاي  در حرف. متعادل و معتدل باشد
گشت تا آنها را  افراد دنبال تناقض مي

 دنبال اين مدام. ن هم بيندازدابه ج
بود كه جبهه ملي اول و دوم و سوم و 

.  را زنده كند39هاي سال  حرف
نه بود، اما اگويم وابسته به بيگ نمي

  ». قدرت اداره جبهه را نداشت
    اين قسمت از دروغ سازي شما 

غفاري ، بيش از اندازه فاحش و آقاي 
 ارتش را – 1چرا كه .  رسوا است 

يد، او باز امثال شما متالشي كرده بود
  همدستان شما مي - 2. سازي كرد 

گفتند چون در برابر قواي عراق ، 
ارتش توان مقاومت ندارد، بگذاريم 
عراق بخشي از خاك ايران را تصرف 
كند بعد با جنگ چريكي به جانش مي 

 رئيس ستاد ارتش توان – 3. افتيم 
 روز 4مقاومت قواي ايران را حد اكثر 

د كه مي بني صدر بو. مي دانست 
از وجب به وجب خاك وطن : گفت

با كار شبانه روزي، . دفاع مي كنيم 
ارتش را سازمان داد و در دفاع از 
وطن، چنان كارداني از خود نشان داد 

 كشور اسالمي ، كار ارتش 8كه سران 
ايران را نه يك حماسه كه يك معجزه 

ن معجزه نبود آ اگر – 4.  دانستند 
 پيشنهاد چگونه ممكن بود عراق با

كنفرانس عدم تعهد موافقت كند، 
نكه به آهمان پيشنهاد كه مالتاريا براي 

عمل در نيايد، كودتا كرد و جنگ را 
در سود امريكا و انگلستان و اسرائيل 
ادامه داد ؟ اگر ايران موقعيت متوفق 
نيافته بود چرا حاضر به پرداخت 

 سپاهي – 5غرامت به ايران شدند ؟  
نها و آبني صدر ميان وجود نداشت تا 

ن آ. ورد آارتشيان همأهنگي بوجود 
تعداد كه تعليم مي ديدند و در جبهه 
ها مستقر مي شدند، با افراد ارتش 

در طول مدت . همأهنگي داشتند 
تصدي بني صدر، در جبهه هاي جنگ، 
يك مورد اختالف و برخورد نيز 

و كودتاچيان بودند كه . مشاهده نشد 
براي كودتا ، بدون ن عده كم را نيز آ

اطالع رئيس جمهوري ، به تهران 
اين بعد از كودتا بود  . بازگرداندند 

كه مالتاريا سپاه را بر كشيد و در طول  
 سال جنگ ، سپاه و ارتش را روبروي 7

زيرا هم مي خواست . هم قرار داد 
ارتش را تضعيف كند و سپاه را ستون 
فقرات استبداد خود كند و هم  مي 

سپاه هوا بر ندارد و تحت خواست 
  .كنترلش بماند 

 صياد شيرازي ، افسر شما مي دانيد     
بي كفايت را سپاه به ارتش تحميل 

 شما مي دانيد . كرد و مي دانيد چرا 
چقدر از نيروهاي كشور به خاطر 

 به كشتن  ،  ارتشكشماكشهاي سپاه با 
تخم كينه و نفاق و  .  داده شدند

و خميني و درگيري را خامنه اي 
هاشمي و بهشتي در ميان ارتشي ها و 

 نها بودند كه مي  آ .پاشيدندسپاهيان 
خواستند ارتش را منحل كنند و به 
جاي آن سپاه را قرار دهند ولي 

نها بودند كه با دادن آ. نتوانستند 
مديريت جنگ به سپاه كه تجربه 
نداشت و به قول فرماندهانش افرادش 

انستند ،  ارتش تيراندازي را نيز نمي د
را  تضعيف و جنگ را پركشتار و 

 بني صدر راست .طوالني مي كردند 
. نيست جنگ بچه بازي   كه مي گفت 

وجود دو ارتش در رقابت ، ممكن 
است بكار استبداد بيايد اما بدون شك 

 بي كفايتي  . به زيان ايران است 
مطلق را خميني و هاشمي رفسنجاني و 

زيرا  با .  دادند خامنه اي از خود بروز
، فرصت پايان 60كودتاي خرداد 

دو .  جنگ در پيروزي را سوزاندند 
در   سال 8ملت ايران و عراق را بمدت 

 نگاه داشتند و به جنگ ،  در جنگ 
را  598قطعنامه . شكست، خاتمه دادند

 6 .پذيرفتند و جام زهر را سركشيدند 
 از توانائي ها بني صدر يكي اين كه –

صبها بجاي خود، جز يك عزل و ن
نوبت نصب فرماندهان، اعتمادها را 

جلب كرد و همه را در خدمت وطن،  
اين .  به فعاليت صميمانه برانگيخت 

پس از كودتا است كه مالتاريا بي 
كفايتي خود را در مديريت،  مي 
خواست با عزل ها و نصب ها جبران 

  .كند و نمي توانست 
 و غفاري راست را پوشش دروغ كرده

نصف حقيقت را  گفته است كه بزرگ 
صدر  آقاي بني...« : ترين دروغ است 

 جو بسيار ،روزهاي آخر در مجلس
اكثريت . ملتهبي عليه خود داشت

ن مجلس اول اقريب به اتفاق نمايندگ
از . نقالب بودنداهاي ه خورد كتك
ن با ا اختالفش،ن روزهاي نخستاهم
مجلس بايد به . صدر آغاز شد بني

جمهور راي   وزير آقاي رئيس نخست
جو در مجلس عليه . داد اعتماد مي
گيري   در راي. صدر تند بود آقاي بني

 فقط يك نفر راي ،صدر عليه آقاي بني
. همه راي مثبت دادند! كبود داد

 150. اولين امضاء، امضاي من بود
امضاء در كمتراز يك ساعت جمع 

   ».شد
خرين آ    اين امر كه مجلس اجراي 

مت كودتاي خزنده را برعهده قس
اما اين  مجلس . داشت  راست است

همان بود كه به دستور خميني به 
. مدآاختيار حزب جمهوري اسالمي در 

همان مجلسي است كه گارد محافظش 
به سوي نماينده اي كه مخالف كودتا 

همان مجلسي . بود، تير اندازي كرد 
است كه در معرفي افراد گاردش به 

: منه اي به او مي نوشت هاشمي ، خا
نها در تهديد نمايندگان آمي توان از 
با همه اينها، هنوز مي .  استفاده كرد 

 بنا بر عبور از بحران نوشته -بايد  
 امر خميني باشد تا –هاشمي رفسنجاني 

اين مجلس جرأت كند رئيس 
. جمهوري محبوب مردم را عزل كند 

اين واقعيت ها هستند كه اين سردسته 

وگرنه  او .  قداران كتمان مي كند چما
خوب مي داند كه  مجلسي با انتخابات 

ن آقالبي و به زور خميني را براي 
بوجود آوردند كه كودتا را انجام 

 جو التهاب را آنها به وجود . دهند 
 او و سر چماقداران ديگر . آوردند

،  گارد  مجلس ا دور دوربودند كه بر 
 دار چماق سپاه و مجلس و افراد 

اگر كسي به حمايت ماشته بودند تا گ
 او را در همان  بني صدر برخاستاز

به سوي سالمتيان تير . كشتندبمجلس 
 معين فر را با چاقو در . اندازي شد 

شماري از . همان مجلس زدند 
نمايندگان مخالف كودتا به مجلس 

غضنفر پور به جرم اين كه  . نيامدند 
اند، هشدار بني صدر را در مجلس خو

او را دستگير . مورد غضب خميني شد 
  . و شكنجه كردند 

: غفاري به دروغ بافي ادامه داده است 
ن را به نزد اني كه راي نمايندگازم« 

گفتند صبر و  بردند، مي )ره(امام
تاكيد داشتند ) ره( امام. حوصله كنيد

صدر به  كاري نكنيد كه آقاي بني
  » .موضع مخالفت بيفتد

» عبور از بحران « ا     دروغ او ر
قول خود خميني . تكذيب مي كند 
من امروز مي بايد : تكذيب مي كند 

بني صدر را عزل كنم ولو صداي 
مرگ بر خميني مردم را به گوش خود 

احضار بني صدر توسط قدوسي . بشنوم 
»  دادستان وقت دادگاه انقالب « ، 

قول قصاب محمدي . تكذيب مي كند 
 7اغي با غين و گيالني كه بني صدر ب

بار محكوم به اعدام است، تكذيب مي 
كند، مرگ بر بني صدر او و امثال او 

  .  در مجلس ، تكذيب مي كند 
 هادي        با اينهمه ، اگر  فرض كنيم 

غفاري راست مي گويد، پس خميني و 
مجلس مي دانستند كه بني صدر با 
كفايت است و بي كفايت هائي كه 

نستند او را تحمل خود بودند، نمي توا
بعد ها  هم خميني به خامنه اي . كنند 

 گفته بود همه شما  و مهندس موسوي 
جمع بشويد انگشت كوچك بني صدر 

و باز، اگر خميني اين .  هم نمي شويد 
 شما و آخوندهاي حرف را زده بود، 

 چرا به قول او عمل نكرديد ؟ ديگر 
اين حرفها را بهشتي و خامنه اي 

نها آ. هم البد شنيده اند .. .و وهاشمي 
  ن عمل كردند ؟آچرا خالف 

  
در راهپيمايي « :  گفته است غفاري     

صدر من  زير پل حافظ عليه آقاي بني
جمعيت زيادي . هم حضور داشتم

و » صدر غلط كرده بني«زد  فرياد مي
سيم داشت گفته امام  پاسدار من كه بي

سيم  شعار مردم را از طريق بي) ره(
ند به مردم ا ند و به شما گفتها شنيده

جمهور مودب صحبت  يد با رئيسئبگو
  . » كنيد

يادت مي آيد آن روز در !  آقا هاد   
زير پل حافظ چه مي كردي؟ در يك 

دستت نارنجك بود و در دست ديگرت 
باتفاق چماقداران تحت يك هفت تير 

 به هواداران بني صدر حمله امر خود 
مي دانست خميني از كجا . مي كردي 

تو كجا هستي كه بخواهد بگوئي بر 
ضد بني صدر شعار ندهند ؟ پس 
اعتراف مي كني به امر او مأمور چماق 

 و تو  . كشي بر ضد مردم شده بودي 
گزارش لحظه به لحظه حمله به مردم 

يادت مي آيد آن   . به او مي داديرا 
روز چگونه مردم را با كاتر ميزديد و 

 كس را كه مي تا خيابان فردوسي هر
گرفتيد به درون ساختمانها مي برديد و 
 با چاقو و زنجير زخمي مي كرديد؟ 
آن روز در خيابان انقالب زير پل 
حافظ تا ميدان فردوسي خون بر روي 

 را  خون هااسفالت ريخته شده بود و 
تو و امثال تو و چماقدارهاي تحت امر 

 بر زمين مي  و پاسدارهاي مسلح 
  . ريختيد 

  و هاي غفاري باز هم دروغ ساخته    
صدر پس از عزل به  بني«: است 

تر افتاد و با منافقين  لجبازي صريح
پيوند برقرار كرد و همراه آقاي 

هيچكس در . ن گريختارجوي از اير
پس از . ن فرار آنها قرار نگرفتاجري

نفجار دفتر حزب جمهوري در آن ا
شرايط و در يك حركت سريع به شكل 

نستند به انه و مخفي توارمبسيار مح
همراه آقاي مسعود رجوي توسط 

ن شاه با تغيير چهره و با چادر از اخلب
  » . ن بگريزدااير
 در يك   مي گوئي تو  هادي خان      

حركت محرمانه و مخفي از ايران 
خارج شد چگونه متوجه شدي كه 

  اين دروغ  را چادر بر سر داشت ؟
 بهزاد  وثوق الدوله دوم،،  بار اول

اما او هم نگفت كه با چادر . نبوي زد
 گفته مي شود  : فرار كرد بلكه گفت

  تو .كه با لباس زنانه فرار كرده است 
خوب مي داني با لباس زنانه و چادر 

. نمي توان وارد پايگاه هوائي شد 
براي ورود به پايگاه ، لباس نظامي الزم 

. است و بني صدر در لباس نظامي بود 
غ  گوياي خفت فكر و فقدان اين درو

كرامت در تو و دروغ گويان چون تو 
زيرا شما زن را پست و حقير مي . است 
از اين رو مي گوئيد او با لباس . دانيد 

درسي كه شما ها . زنانه گريخت 
موزش پيامبر اسالم آخوانده ايد ، 

موزش ارسطو و فاشيست ها آ. نيست 
وگرنه مي دانستيد كه پيامبر . است 

  .كريم زن را دليل كرامت مرد كرد ت
دروغهاي هاي غفاري  :انقالب اسالمي 

. منحصر به دروغها كه افشا شدند نيستند
نها پيش از اين ، در انقالب آبخشي از 

بدين خاطر، از  .  اسالمي افشا شده اند 
بررسي دروغهاي او كه،  در دو قسمت ،  
توسط مطلعان در داخل كشور  انجام 

سمتهائي را كه انقالب شده است،  ق
  .  اسالمي انجام داده است، نياورديم 

  : قسمت دوم –دروغ زدائي 
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كزكردگي، صيغه،  

  :رهبري
  

اين رهبر اقتدا كند و   به،انقالب
گسست از   شرايطي را كه در آن

 چيست؟ رهبر الزم مي آيد
از مجاهدت علي وار در راه حق    

رچه بسيارند  گملول مشويدكه
ساز اما ياراني  نادانان حيلت

بر شما  ند اين ظلم ناروا راكهدردم
 .داد ميرود شهادت خواهند

  
    پاسخ اين پرسش، به تفصيل در 
كتاب رهبري در دموكراسي، داده 

  كه ،بخشي از اين كتاب. شده است 
كتاب سوم در باره دموكراسي است، 
در نشريه انقالب اسالميدر هجرت، 

اميدوارم كتاب . انتشار يافته است 
د و در اختيار  همگان ماده انتشار شوآ

پاسخ كوتاه و شفاف به اين . قرار گيرد 
 :پرسش مي تواند  اين پاسخ باشد 

 اصل اينست كه جمهور مردم – 1/3
استعداد رهبري خويش را فعال كنند و 
فرهنگ مشاركت در مسئوليت رهبري 
را بجويند و شايستگي برعهده گرفتن 
مسئوليت شركت در اداره جامعه خود 

  . د را بيابن
ن زمان كه مردم يك كشور به آ     تا 

گاه شوند و آتوان رهبري خود 
مسئوليت خويش را بشناسند و بدان 
قيام كنند،  زماني بس دراز،  پيش رو 

در اين زمان، اداره امور جامعه . است 
بنا بر تجربه، .  نياز به تصدي دارد 

بخشي از اين زمان بسيار دراز گذشته 
ه ها انجام گرفته ن تجربآايست كه در 

  :دو تجربه، مهمترين ها بوده اند . اند 
در .  يكي تجربه مردم ساالري است ●

اين تجربه، اقليت رهبري كننده 
جانشين جمهور مردم گشته و به 
انتخاب مردم بار رهبري را بردوش 
كشيده است تا در مرحله اول، مردم 
ساالري جرياني باز گشت ناپذير بگردد 

مردم ساالري را و مردم فرهنگ 
ن را آبجويند و راه و رسم زندگي در 

در مرحله دوم، مردم مي بايد .  بيابند 
توان شركت در رهبري را بجويند و 
در مديريت جامعه خويش شركت 

 نخبه ،هرچند در اين جامعه ها. كنند 
گرائي و سرمايه ساالري و ديگر 
ساالريها روند شركت مردم در رهبري 

  .  بسيار كند كرده اند را اگر نه متوقف،
 تجربه دوم، تجربه جامعه هاي ●

استبداد زده، از جمله جامعه ايراني 
در ايران، برغم سه نوبت جنبش . است 

همگاني،  ايران همچنان در استبداد 
علت اينست كه رهبران بجاي . است 

نكه استقرار مردم ساالري را مسئوليت آ
خويش شناسند و مسئوليت سنگين 

ردم ساالر را برعهده بگيرند مديريت م
زادي و مردم آو مروج فرهنگ 

ساالري بگردند  تا كه مردم توان 

زندگي در نظام اجتماعي باز و مردم 
ساالر را بيابند و بتدريج مسئوليتهاي 
خويش را برعهده گيرند، به قدرت 
گرايش جسته و استبداد را بازسازي 

  . كرده اند
شته     چرا بازسازي استبداد ميسر گ

  :است؟  از جمله به داليل زير 
 ساخت استبدادي و وابسته دولت و – 1

ن كه پس از هر آستون پايه هاي 
انقالب مي بايد با ستون پايه هائي از 

واليت جمهور ( = زادي و استقالل آ
و حقوق انسان و حقوق ملي و ) مردم 

حقوق طبيعت و جانداران  و حقوق 
كشور بمثابه عضو جامعه جهاني، 

اما هر بار، نه تنها ستون .  جانشين شوند 
پايه هاي دولت استبدادي وابسته برجا 
ماندند بلكه ستونهاي نيمه ويران ترميم 

نها افزوده شدند آو ستونهاي جديد به 
 نشريه انقالب 653به سرمقاله شماره (

اسالمي در هجرت، در مورد چگونگي 
باز سازي ستون پايه هاي قدرت در 

  ). نماييد ايران مراجعه
نجا كه بازسازي استبداد آ  از - 2

 رهبري قدرت طلب را ناگزير ،وابسته
از مراجعه به قدرت خارجي مي كند، 

به جاي استقالل از قدرت خارجي،  
ن را در سياست داخلي و خارجي  آ

و اين محور كردن از . محور مي كند
. عوامل بازسازي استبداد مي شود 

ركت هرگاه مردمي كه در جنبش ش
مي كنند پيشاپيش بدانند بدون مراجعه 
رهبري جديد به قدرت خارجي، 
استبداد را نمي توان بازساخت،  مي 
توانند مانع از رهبري جستن كساني 

. بگردند كه قدرت را هدف مي كنند 
اما از بداقبالي، اغلب مي پندارند 
ابتكار هم با قدرت خارجي است و اين 

جديد  او است كه خود را به رهبران 
تحميل مي كند و ناگزيرشان مي كند 

  .استبداد را باز سازي كنند 
 اين تصور نادرست ناشي از اعتياد – 3

و اين اعتياد . به اطاعت از قدرت است 
. از عوامل مهم باز سازي استبداد است 

هرگاه ايرانيان بدانند تا وقتي زور در 
كله ها هست و به قدرت اصالت داده 

زسازي استبداد مي شود،  خطر با
اما وقتي به ترك اين اعتياد  . هست

همت مي گمارند،  بازسازي استبداد 
  .  وابسته را نا ممكن مي كنند 

 عدم وجود هسته اي از رهبران – 4
زادي را هدف بشناسند يا ضعيف آكه 

فقدان رهبراني كه بتوانند . نآبودن 
در برابر سختيهاي گذار از نظام 

م ساالر، استبدادي به نظام مرد
استقامت كنند، از عوامل مهم باز سازي 

به ترتيبي كه توضيح . استبداد است 
داده شد، دوران گذار بسا طوالني 
است و در اين دوران، وجود جمعي از 
رهبران كه بتوانند در همكاري 
بايكديگر، به انتخاب مردم، رهبري را تا 

ن، آماده شدن مردم براي شركت در آ
از مهمترين عوامل تصدي كنند،  بسا 

در سه . باز سازي استبداد بوده است 
جنبش  همگاني ايرانيان، رهبران 

زاده وجود داشته اند اما در جمع آ
رهبران، اقليتي را تشكيل مي داده اند 
و  عوامل نامساعد با استقرار مردم 
ساالري و مساعد با باز سازي استبداد، 

نها بتوانند آن شده اند كه آمانع از 
ع از باز سازي استبداد بدست مان

  .رهبران جديد بگردند 
زادي يا آ انديشه راهنما كه بيان – 5

ن آارائه نشده و انديشه راهنما، اين يا 
مرام قدرت بوده است و يا ارائه شده 

ن را آن كه همگان آاست اما پيش از 
بپذيرند و تجربه كنند، استبداد 

زادي را سانسور آبازسازي شده و بيان 
  . ه است كرد

زاد، آ بهاي بايسته را به دو جريان - 6
يكي جريان انديشه و ديگري بيان 
اطالعات ندادن، از عوامل بازسازي 

بهانه اينست كه . استبداد بوده است 
اما . استبداديان سانسور مي كنند 

حقيقت اينست كه هرگاه انسانها بدانند 
گاه كردن آگاه شدن حق هركس و آ

ر همان حال دفاع عمل به اين حق و د
از حق همه انسانها است و بدين حق 
عمل كنند،  سانسور ناممكن مي شود و 
بدون سانسور، باز سازي استبداد 

  . نزديك به محال مي گردد 
 اگر مردم براي شركت نكردن در – 7

رهبري، عذري داشته باشند، براي 
استقامت نكردن در حمايت از رهبراني 

تقرار حقوق زادي و استقالل و اسآكه 
انسان و حقوق ملي را هدف مي كنند، 

وقتي مردم استقامت .  عذري ندارند 
بايسته را نمي كنند، بارسنگين استقامت 

نهائي مي افتد كه آنيز بر دوش 
را هدف مي ... زادي وآاستقالل و 

هرگاه در جريان استقامت، . كنند 
هسته بتواند استعدادهاي جديدي را 

هسته جذب كند و بزرگ شدن 
رهبري كننده جامعه را از اداره مردم 
ساالر كشور مطمئن كند،  به جنبش 

جنبشي كه اين بار . برخواهند خواست 
مي بايد به استقرار دولت مردم ساالر و 
تحول بنيادي نظام اجتماعي از نيمه باز 

  . به باز و تحول پذير بيانجامد 
    توجه به بزرگي مسئوليت و تالش 

يان داوطلب شركت در پيش رو، ايران
گاه مي آرهبري را  از اين واقعيت

كند، اين زمان بيشتر از هر زمان ديگر 
نها كه زندگي آ. نياز به پهلوانان دارد 

زادي را برگزيده اند، آدر استقالل و 
مي دانند شيرين ترين زندگي را 

 مي دانند مردم كشور را .برگزيده اند
 مي بايد به قيام به مسئوليت و شركت

مي دانند كه بهر  .در رهبري بخوانند
اندازه در گشودن چشم انداز زندگي 

زادي، موفق تر بگردند، آدر استقالل و 
به مردم در چيره شدن بر ترسها، بر 
ترديدها، بر بي تفاوتي كارپذيرانه و بر 

مي .  كزكردگي بيشتر ياري مي رسانند
نها زمان برخاستن آدانند كه استقامت 
 به جنبش، كوتاه و جمهور مردم را

نها را در كوشش براي بناي آاستقامت 
دولت مردم ساالر و جامعه باز و تحول 

   . پذير بيشتر مي كند

  
  ؟!ويزآسه دست 

  
انتظامي در معيت چند نفر از ستاد 
خبري دادستاني به روزنامه آمده و 
پس از بازرسي اوراق مربوط به روزنامه 

ا به و كامپيوترها، كاركنان روزنامه ر
 . كالنتري انتقال دادند

براي منصوري،  ، 86 مرداد 31 در ◄
توكلي و قصابان سه تن از دانشجويان 

ي انتشار مطالب موهن  متهم در پرونده
در برخي نشريات دانشجويي دانشگاه 
اميركبير، قرار مجرميت صادر شده 
است كه پس از صدور كيفرخواست، 
ظرف چند روز آينده براي رسيدگي 

اتهام . شود دگاه انقالب ارسال ميبه دا
اين دانشجويان، توهين به مقدسات 

 . عنوان شده است
فعالين حقوق   ، 86 مرداد 31  در ◄

گزارش بشر و دمكراسي در ايران 
حسن زارع دهنوي معروف : كرده اند 

به قاضي حداد پرونده تمامي زندانيان 
از .  است سياسي را در دست گرفته

رونده هاي زندانيان زماني كه كه او پ
سياسي را در دست گرفته فشارها به 

 زندانيان سياسي و برگونه هاي مختلف 
 . است خانواده هاي آنها افزايش يافته

به دستو مسئولين قضائي رژيم 
محدوديتهاي جديدي را عليه زندانيان 
سياسي زندان گوهرداشت كرج به 

كاهش دادن تا حد : اجرا گذاشته اند 
غذائي زندانيان اشاره زيادي جيره 

كرد و زندانيان سياسي را مجبوركرده 
اند مواد غذائي خود را چند برابر 
قيمت معمول  از مامورين زندان 

از طرفي ديگر . خريداري كنند
مامورين زندان از دادن وسائلي كه از  
خانواده هاي زندانيان سياسي  گرفته 

  اند خوداري مي كنند 
 12مدافع وكيل ، 86 شهريور 3 در ◄

كه به گفته -تن از محكومان به قصاص 
 در - سال سن دارند18وكيلشان زير

اي به رييس قوه قضاييه، توقف  نامه
 18عمليات اجرايي احكام اعدام زير 

سال را تا زمان تعيين تكليف نهايي 
اليحه دادرسي رسيدگي به جرايم 

  . اطفال خواستار شد
شهناز غالمي از  ، 86 شهريور 3  در ◄

 10ساعت ، فعاالن حقوق زن در تبريز
 توسط 86 مرداد 29صبح روز دوشنبه 

لباس شخصيهاي اداره اطالعات تهديد  
ومورد ضرب وشتم قرار گرفت و 

غالمي به تازگي سايت . دستگير شد
 را در "حقوق زنان، حقوق بشر است"

 زنان و سياست توسط لخصوص مسائ
. همفكران خود راه اندازي كرده بود

و انجمن روزنامه نگاران زن وي عض
  . نيز مي باشد) رزا(ايران 
 دانشجوي 46 ، 86 شهريور 3 در ◄
نشگاه آزاد شهر ري ظرف چند روز دا

اخير از سوي كميته انضباطي محكوم 
 3 دانشجو تنها 46از ميان اين  .ه اندشد

دانشجو به كميته انضباطي احضار و 

ساير دانشجويان به صورت غيابي و 
كه فرصت دفاع از خود را بدون اين

داشته باشند در اين كميته محكوم 
  .گرديده اند

جمعي از معلمان   ، 86 شهريور 4 در ◄
حق التدريسي در اعتراض به اقدام 
وزارت آموزش و پرورش نسبت به 
برگزاري آزمون براي استخدام، مقابل 

معلمان تجمع .  مجلس تجمع كردند
كننده از شهرهاي اصفهان و شيراز 

 . هستند
انجمن اسالمي  ، 86  شهريور 4 در ◄

دانشجويان دانشكده حقوق و علوم 
اي  سياسي دانشگاه تهران با صدور بيانيه

نسبت به دور جديد اخراج استادان 
  . باسابقه اين دانشگاه اعتراض كرد

اي   محسني اژه ، 86 شهريور 5 در ◄
 با اشاره به دانشجويان واوك وزير 

اميركبير و با بيان بازداشتي دانشگاه 
در حال حاضر تنها تعدادي از «كه  اين

اين دانشجويان كه اتهامات سنگيني 
اند  همچون اهانت به مقدسات را داشته

با «: ، گفت»برند در بازداشت به سر مي
افرادي كه به اسم دانشجو در حال 
حاضر نيز در خارج از كشور با 
دولتمردان كاخ سفيد مراوداتي دارند 

كنيم زيرا به اعتقاد ما اين   ميبرخورد
افراد دانشجو نيستند بلكه به دنبال 
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