
  

 

پیش از این، مداخله هاي خامنه اي و . ، بی پرده انجام می گیرد مجلس» انتخابات « براي نخستین بار، : انقالب اسالمی 
. بدون پوشش و عریان در معرض دید ایرانیان و جهانیان است » انتخابات « این بار، . پوشش انجام می گرفت  پاسداران در

» فرمانده کل « نه و مجریه سخن می گویند و جعفري، بر قواي مقن» اصول گرایان « فرماندهان سپاه علنی از ضرورت تسلط 
،  حقیقتی را از زیادت نادانی! می خواند » ب انقالب  در انقال« را » ن اصول گرایا« ، دولت سپاه، به نمایندگی از خامنه اي

توضیح این که انقالب ایران استقالل و آزادي و والیت جمهور مردم و رشد بر میزان عدالت اجتماعی را هدفهاي . برزبان می آورد 
یمی حاکم است ضد آزادي و ضد ژ، رنیز در حقیقت. ضدش معنی نمی دهد انقالب در این انقالب، جز . خویش  گردانده بود

  . استقالل و ضد والیت جمهور مردم و ضد رشد بر میزان عدالت اجتماعی 
، خبرهاي مراجعات بی فایده به خامنه اي و فیلترینگ ها که نامزدهاي نمایندگی می باید از آنها ین مجموعهدر فصل اول ا     

  .ایان را گرد آورده ایم اصول گر« بگذرند و رقابتی در حد ستیز میان 
از هم مجلس هشتم که » نمایندگان « ترکیب هیأتهاي اجرائی و بخصوص فهرستی از  و،در فصل دوم، تنهائی خامنه اي     

  . به نظر خوانندگان می رسانیم   شده اند را» نماینده « اکنون 
به ترتیبی که . را با آن روبرو کرده است تنظیم شده اند کشور  ،یمژ، خبرها و نظرها در باره بحران خارجی که ردر فصل سوم     

  . خوانندگان گرامی وضعیت کشور را روشن ببینند
  3در صفحه 

  

 
 
  
  
 
 

New   
      

  »انتخابات « یعنی دولت ضد انقالب که درصحنه » انقالب در انقالب «  ◄
   3ص: عریان نمایان می شود        
   5ص :مجلس هشتم» نمایندگان « هیأت هاي اجرائی و  بستون پایه ها، ترکی ◄
   9ص :گزارش البرادعی، گزارش سازمانهاي اطالعاتی، موشک، جنگ، دموکراسی ◄
   دولتوابسته به نفت و 1 378بودجه انفجاري:  اله وفا ژ ◄

  12ص  : 3بخش   -نظارت گریز احمدي نژاد      
  حاکمیت جنایتکاران بر جان: تجاوزها به حقوق انسان  ◄
   13ص :و مال و ناموس مردم      
  15ص :بهمن 22گزارش از تهران در باره راه پیمائی  ◄

 14ص :زادگاهی دیگر از تمدن در ایران: لوموند ◄

  ابوالحسن بنی صدر
  

  !انتخابات در جامعه محکومان
  

. ما هم جامعه قاضیان و هم جامعه محکومان است راست بخواهی، جامعه      
، رأي به قضاوت باشدتوضیح این که هر یک از ما، بی آنکه نیاز به بازجوئی و 

برائت خود و نیز به صالحیت قاضی دیگران شدن خویش می دهیم و بر مسند 
در این دستگاه قضائی، اصل بر بزهکاري . قضاوت مادام العمر می نشینیم 

زیرا . خالفش نیز قابل اثبات نیست . مگر خالفش ثابت شود دیگري است 
قاضی، که هر یک از ما هستیم، خود را موظف می داند دیگري را محکوم به 

پس اگر آقاي جنتی می گوید در مقام احراز صالحیت، اصل بر . بزهکاري کند 
 برائت نیست، نه  بنا بر آموزش دین که بنا بر یکی از عیب هاي همگانی حکم

در حقیقت، . می کند که فرآورده زیست در استبداد، نسل از پس نسل است 
عقل قدرتمدار چون همواره با تخریب شروع می کند، ناگزیر دائم بر مسند 

طرفه این که هرگاه . قضاوت نشسته است و حکم محکومیت صادر می کند 
ار که خود و یا دیگري یادآور شود که حکم صادره ظالمانه است، عقل قدرتمد

جز توجیه نمی تواند، کاري به درست ویا غلط بودن انتقاد ندارد، کار با انتقاد 
انتقاد   کننده دارد و خود را مکلف می بیند درجا حکم محکومیتی به دست

از رایج ترین حکم هاي محکومیت که انتقاد شونده انتقاد کننده  .کننده بدهد 
، به کردن او است به ساده اندیشی متهمرا بدان محکوم و دهانش را می بندد،  

محکوم شده است و یا  درمحاکمه غیابی شیفته کسی بودن که به ناروا متهم و 
اصل را بر برائت گذاشتن و اعتماد .   خویشی داشتن با او و یا بی اطالعی است

اما اعتیاد عقل به . کردن، سازگار با طبیعت استعداد انس و دوستی آدمی است 
قدرتمداري و قدرت محوري کارش را به جائی می رساند که  قدرت باوري و

بسا انتقاد کننده را محکوم به این حکم می کند که از راه ساده لوحی یا نادانی، 
از این رو است که در جامعه !  بنا را بر اعتماد و بی گناهی انسانها گذاشته است 

خالف آن ثابت  ما، اصل بر اعتماد نکردن و از یکدیگر خائف بودن است مگر
شود و هر یک از ما، از پیش، پذیرفته ایم که خالف آن هرگز ثابت نخواهد شد      

چرا که با . منطقی که چنین عقلی بکار می برد، البته منطق صوري است 
است که از دید عقل او را محکوم کردن منتقد به یکی از احکام یاد شده، انتقاد 

، حقوق خود بمثابه انسان و حقوق و مهم تربیشتر . خود و دیگران می پوشاند
، از رعایت کردن و را است که از دیدن و دیده شدن دیگري باز بمنزله انسان

غافل از این که با غافل کردن خود از انتقاد، .   رعایت شدن، می پوشاند
خویشتن را می فریبد و استعداد انس و دوستی خود را است که به کاري ضد 

به انزوا و . ی بیگانگی و بسا دشمنی با دیگران وا می دارد طبیعت خویش، یعن
  . زندگی تهی از حقوق است  که خود را محکوم می کند 

،  در جامعه استبداد زده ما، همه قاضی یکدیگرند و همه نیز بدین قرار      
« ، اگر این عیب همگانی نبود. ه اند یکدیگر را به حکمی از حکمها محکوم کرد

نه نامزدها تن به این خفت می دادند که .  نیز ممکن نبود » صوابی نظارت است
دستگاه نظارت کننده، به خود اجازه دهد یک طرفه در باره آنها قضاوت کند و 

، تنها در گاه قضائی بی طرف و عادلآنها را محکوم به حکمی کند که دست
ن فرصت ، آنهم بعد از دادجرم مشهود و به اندازه کافی مهم صورت ارتکاب

کسی بر آنها  و نه مردم اجازه می دادند.  دفاع، در باره کسی صادر می کند 
والیت مطلقه بجوید و تنی چند را قیم مردم کند و آنها تشخیص بدهند چه 

در حقیقت، از قدمهاي اساسی که در  .ی آنها را دارد کسی صالحیت نمایندگ
و مردم ساالري می  مقام رهائی جستن از ضد فرهنگ زور به فرهنگ آزادي

باید برداشت،  آزاد کردن خویش است از قاضی دیگري شدن و قاضی 
  یمن انتقاد از خود خویشتن گشتن و، به 

  . ،  رشد کردن است)جهاد اکبر ( 
 2در صفحه
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  پاکنژاد -ج
  

  ی بود؟سک چهآیا انقالب فرزندان خود را میخورد؟ قاتل هویدا 
  

از جمله اخیرا آقاي . این دروغ بزرگی است که گاه و به مناسبت تکرار میشود. انقالب فرزندان خود را میخورد
       حجاریان و تعدادي از اشخاصی که در باره انقالب  ایران اظهار نظر و یا نوشته اي داشته اند، آن را بازگو

را مد نظر دارد که از جمله میتوان پوشش بر گناه قدرت طلبان و  تکرار این دروغها غالبا اهدافی .کرده اند
مخالفان تغییر نظام پیشین در تهاجمشان به اهداف مورد نظر انقالب و یا توجیه عدم پذیرش خطاي بها ندادن به آن 

براي این  .خواسته ها و ارزشها  را از سوي غالب شرکت کنندگان و تاثیر گذاران در این تحول اجتماعی  یاد کرد
. فرضیه نیز مثالهایی که می آورند از انقالب فرانسه تا روسیه و چین و الجزایر و باالخره انقالب ایران یک سان است 

مثال از انقالب فرانسه و اشاره به نقش روبسپیر وسرنوشتی که براي دانتون رغم زد و سرانجامی که خود پیدا کرد، 
سند و سرنوشت تاثیر گذاران با نام و بی نام را دلیل صحت مدعاي خود کنند و آغاز میکنند تا به انقالب ایران بر

  .بدین وسیله نتیجه بگیرند که اصال انقالب چیز مطلوبی نیست
  15در صفحه

  بیانیه مجامع اسالمی ایرانیان به مناسبت سالروز  انقالب
  

  بنام خدا
  

در میان تحلیل هاي گوناگون و پراکندة طرفداران یا مخالفان انقالب بزرگ 
اي نهفته است که نه تحلیل بردار است و نه میشود آن را نادیده  ، نکته57بهمن 

گرفت و از کنارش با بودن در دریائی از ذهن گرائی هاي متعصبانه به آسانی 
آن نکته این است که در آن روزهاي بیداري، مردم ایران به آن چه . گذشت

می نمی خواستند، یک پارچه نه گفتند و تصمیم گرفتند عمال آن چه را ن
انقالب ایران، انقالب . خواهند با آن چه را که می خواهند جایگزین کنند

تصمیم مردم براي رهائی از ستم جباران و رهائی از سلطه بیگانگان برسرنوشت 
گرفتن تصمیمی به این بزرگی با بهاي گزافی که طبیعتا می بایستی . شان بود

از زمانی که مردم، . ودبابت آن می پرداختند، محتاج به مشورت و مشروعیت ب
دین و آئین خود را  به مثابه بیان آزادي و هم سو با آرمانهاي خویش یافتند و 
حتی نیروهاي غیر مذهبی نیز با این بیان هم آواز شدند و ایرانیان آن را به 
مثابه  طرف مشورت و مشروعیت تصمیم خویش پذیرفتند، انقالب صفت اسالمی 

بود که مردم یک پارچه شدند و درتصمیم خود از این پس . به خود گرفت 
پایدارتر و جدي ترگشته و با الهام از تاریخ انقالبی دین خود،  با صراحت 
گفتند، نه توپ ونه تفنگ نخواهند توانست مارا از تصمیمی که گرفته ایم 

   .بازدارند
  16در صفحه

    عریان» نتخابات ا«
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از این دید که بنگري،  تحریم       
چنین انتخابات مفتضحی، برداشتن قدم 
اول در قاضی خود شدن و در زندگی، 
. بنا را بر اصل برائت گذاشتن است 

اگر تحریم تنها این معنا را بدهد، 
انقالبی بزرگ است که در پندار و 
ه گفتار و کردار ما ایرانیان روي داد

است و ما را از بند والیت مطلقه اي 
رها کرده است که براي خود قائلیم و 
بدان،  پندار و گفتار و رفتار خویش را 

پس . نسبت به یکدیگر تنظیم می کنیم 
پاسخ اول و از همه مهمتر به این 
پرسش که بعد از تحریم چه باید کرد؟ 

  :اینست 
  
از تحریم  پس:  پرسش اول – 1

  :چه باید کرد ؟
  

این پرسشی است که بیشتر از      
پرسشهاي دیگر از این جانب به عمل 

مختصري که به جامعه . آمده است 
قاضیان و محکومان پرداختم، پاسخ به 
این پرسش است به شرط این که 

آیا باید : هرکس پیش از پاسخ پرسش 
در دادن رأي شرکت کنم یا خیر؟، به 

  :این پرسشها پاسخ بدهد 
صاحب حق رهبري هستم  آیا من -   1

یا خیر ؟ اگر استعداد رهبري نداشتم، 
هستی می یافتم یانه ؟ تصدي زندگی 
در جامعه ها، پاسخ این دو پرسش را بر 

بدیهی است : همگان آسان می کند 
که هرگاه در کسی استعداد رهبري 
نبود، وجود نمی جست و اگر استعداد 
رهبري براي زندگی در جامعه نبود، 

. یت در جامعه را نمی یافت توان عضو
و باز، همه زیندگانی که زندگی جمعی 
دارند، بنا بر استعداد اعضاء و حقوق 
هریک از آنها، زندگی در جامعه ممکن 

پس هرکس استعداد . شده است
از . رهبري دارد، حق رهبري نیز دارد 

هرکس خود : این رو است که فرمود 
خویشتن را هدایت می کند و همانطور 

. هستید بر شما حکومت می کنندکه 
یعنی اگر هرکس قاضی خویشتن شود 
و از راه نقد پندار و گفتار و کردار 
خویش، فعالیتهاي حیاتی خویش را 
عمل به حقوق خود و حقوق دیگران 
کند، جامعه اي از انسانهاي آزاد پیدا 
می شود که همه آنها در اداره حیات 

والیت  :جمعی خود شرکت می کنند 
  . ر مردم جمهو

بدین قرار، حق رهبري را هرانسانی      
کسی که می داند این حق را . دارد

  :دارد، با پرسش دومی روبرو می شود 
استعداد رهبري و حق رهبري  –2

ذاتی حیات هر انسان و هر موجود 
آیا استعداد و حق . زنده دیگري است 

ذاتی قابل انتقال به دیگري هست یا 
اند به دیگري خیر ؟ آیا کسی می تو

استعداد و حق رهبري خود را : بگوید 
به تو انتقال می دهم  تا که تو مرا 
رهبري کنی ؟   براي مثال، به دیگري 
بگوید  بجاي من درس بخوان و یا 

هرکس این پرسش را از . عاشق شو 
خود بکند، در می یابد که این استعداد 
و حق را نمی تواند از خود بمنزله 

. ب کند مگر به مرگموجود زنده سل
که استعداد و حق  راستی اینست

به . رهبري قابل انتقال به غیر نیست 
سخن دیگر، نه تنها والیت مطلقه فقیه و 
هرگونه والیت دیگري بر انسان ها، 
دروغ بزرگ و عین زورپرستی است، 
بلکه در رهبري به دیگري نمایندگی 

درانتخابات در یک . نیز نمی توان داد 
دم ساالر که هنوز به مرحله جامعه مر

مردم ساالري بر اصل مشارکت نرسیده 
است، این استعداد و حق رهبري نیست 
که از انتخاب کنندگان به انتخاب 

تصمیم را مردم . شونده، انتقال می یابد 
هستند که می گیرند و قواي سه گانه 

موظف هستند این تصمیم  را بدینسان 
  :به اجرا گذارند 

آن تصمیم را قوانین قابل قوه مقننه،  
اجرا کند و قوه مجریه قانون ها را 
اجرا کند و قوه قضائیه مراقب اجراي 
قوانین و رعایت آنها باشد و نقض قانون 
را، از راه قضاوت عادالنه، ترمیم و 

بنابراین، رأي دادن . جبران کند 
موکول است به داشتن حق تصمیم و 
تشخیص کارها که باید موضوع تصمیم 

هرگاه از  انسانهاي عضو جامعه، . وند ش
حق رهبري و به تبع آن، حق تصمیم 
سلب شود،  رفتن و رأي دادن تحقیر 
خویش، غفلت از حقوق خویش و تن 
دادن به زندگی در استبدادي است 

  . که جز تخریب از آن ساخته نیست 
بدین قرار، هرگاه تحریم را تحریم   - 3

کنندگان، رفع عیب قاضی دیگري 
دن و یافتن راه رشد در آزادي که ش

قاضی خود شدن به سنجیدن پندار و 
گفتار و کردار خویش به حقوق انسان و 
حقوق جمعی بدانند، کار اولی که با 
تحریم آغاز می شود، آگاهی از 
استعداد رهبري و حق رهبري و دیگر 

تکرار . حقوق و عمل به حقوق است
کنم که استعداد رهبري را بکار 

و از این حق برخوردار شدن،  انداختن
انقالب بزرگی که در انتظار تحقق 

  .است، این انقالب است 
شرکت در جنبش تحریم  غیر از   – 4

آن بخش از جامعه را که در مقام دفاع 
از کرامت و حقوق خویش فعال می 
شود، بخش دیگري از جامعه را که، از 
رهگذر بی تفاوتی و فعل پذیري، رأي 

أي نمی دهد، بر آن می می دهد و یا ر
دارد که از غفلت بدرآیند و دریابند که 
هر دارنده حقی که به حق خود عمل 

) زور ( = نمی کند، برده خوار قدرت 
بدین سان، جنبش تحریم، . می شود 

جنش از موضع معرفت بر حقوق و 
چه . عمل به حقوق  خویش می شود 

کسی تردید دارد که چنین جنبشی به 
راي برداشتن مانع جنبش پیگیر ب

استبداد و برخورداري از نظام 
اجتماعی باز و دولت حقوق مدار می 

  شود ؟
شفاف کردن وضعیت براي خود و  – 5
یم استبدادي حاصل دوم و  مهم ژر

در حقیقت، شرکت مردم . تحریم است 
در تحریم همگانی رأي دادن به عدم 

بدین . یم حاکم است ژمشروعیت ر
ه ماري می ماند یم نامشروع بژرأي، ر

از . که دندان زهر او را کشیده باشند 
توان سرکوب و جنایت و فساد 

دست و . گستریش بسیار کاسته می شود
مالی جمع می  –پاي مافیاهاي نظامی 

شود و دامنه رانت خواري که به این 
  . گستردگی است، جمع می شود 

جهان ما با جهان در دورانی که   -  6
مهاي استبدادي یژاکثریت جامعه ها ر

به دلیل . داشتند، تفاوت کرده است 
این تفاوت بنیادي است که سیاست 
قدرت سلطه گري چون امریکا، در 
دوران انقالب، جلوگیري از استقرار 
مردم ساالري در ایران بود و امروز،  
همان قدرت، ولو در مقام توجیه سلطه 
گري،  خود را مروج مردم ساالري 

چنین جهانی،  در.  وانمود می کند
وزن و اعتبار هر ملت به اندازه 

والیت جمهور مردم « برخورداریش از 
از این رو، شرکت در جنبش . است » 

تحریم، اعالن سرراست و شفافی به 
جهانیان است که ما ملت ایران حقوق 
ملی خویش، از جمله حق خود بر 
رهبري جامعه خود را می شناسیم و 

خود در برآنیم که سرنوشت خویش را 
این اعالن، خطرهاي . دست بگیریم 

جنگ و محاصره اقتصادي و بحران 
. سازیها را سخت کاهش می دهد

جامعه بین المللی را در حمایت از 
جنبش مردم ایران بخاطر بازیافتن 
آزادي و استقالل به جنبش در می 

همان سان در انقالب ایران، این . آورد 
 جامعه به جنبش درآمد و مانع از آن
یم ژشد که سلطه گران در حمایت از ر

شاه دست به مداخله نظامی به ایران 
  . بزنند 

بدین قرار، جنبش تحریم بهمان       
یم را از ژاندازه که وسیع می شود، ر

بحران سازي، چه در سطح کشور و چه 
.  در سطح بین المللی، ناتوان می کند 

اگر نتیجه تحریم همگانی پایان دادن 
یم باشد، مردم کشور ژازي ربه بحران س

موفق شده اند خود و کشور را از 
خطرهاي بزرگ حفظ کنند و 

  . استبدادیان را سخت ناتوان بسازند 
خدمه استبداد، رفتار خود را با   -  7

تناسب قوا میان دولت استبدادي و 
مردمی که در . جامعه تنظیم می کنند 

انقالب ایران شرکت کرده اند، بیاد می 
یم شاه، بهمان ژه رفتار خدمه رآورند ک

یم ناتوان و مردم ژنسبت که آن ر
.  کشور توانا می شدند، تغییر می کرد 

بنا بر این، جنبش همگانی تحریم  بر 
طرز فکر و رفتار خدمه استبداد 

مالی  اثر تعیین  –مافیاهاي نظامی 
زیرا چنین تحریمی . کننده می گذارد 

اخطار به همه استبدادیان است که 
ملت مصمم است به عمر استبداد پایان 

یم، ژدر نتیجه، هر خدمتکار ر. ببخشد
خویشتن را ناگزیر می بیند فکر و 
عملش را با جهت عمومی تحول جامعه 

در نتیجه، از توان . منطبق کند 
یم و تجاوزهایش به ژسرکوبگري ر

حقوق انسان و حقوق ملی ایرانیان بسی 
یم در ژناتوانی ر. کاسته می شود

رکوب، توانائی مردم را در جنبش س
بخاطر بازیافت استقالل و آزادي و 

  . حقوق، ببار می آورد 
جنبش مردم گستردگی و شتاب  – 8

روز افزون پیدا می کند هرگاه جنبش 
تحریم از موضع معرفت بر حقوق و 
توانائی ها انجام گیرد و جنبش ها را 

  : بخاطر مطالبه حقوق به دنبال آورد 
ن و دانشگاهیان حق دانشجویا ●

خویش را بر جریان آزاد دانش ها و 
اندیشه و اطالع ها و نقش خود در بناي 

  .جامعه باز و تحول پذیر مطالبه کنند 
زنان حقوق خویش و حقوق هر  ●

انسان، از زن و مرد و کودك را مطالبه 
موفق ترین مطالبه، معرفت به . کنند 

این حقوق و عمل به آنها است و 
در برابر قدرت طلبانی است  ایستادگی

که مانع از برخورداري انسانها از حقوق 
  .خویش می شوند 

معلمان مطالبه حقوق خود را از  ●
مطالبه حق دانش آموزان بر 
برخورداري از آموزش و پرورش 
درخور جدا نشمارند و معرفت اولی 
که می باید به دانش آموزان انتقال 
مله دهند، معرفت بر حقوق انسان، از ج

حق برخورداري از آموزش و پرورش 
بدین معرفت، . در حد مطلوب است

دانش آموزان امکان می یابند در 
  .جنبش معلمان شرکت کنند 

کارگران در یابند که بدون شرکت    ●
همگان در مطالبه حقوق، از جمله حق 
کار و برخورداري از حاصل کار خود، 

پس هم می باید . سرکوب می شوند

ي همگانی باشد و هم با جنبش کارگر
دیگر حقوقمندانی که از حقوق خویش 

  .محروم شده اند، اتحاد عمل  بجویند 
کارکنان دولت نپذیرند که استبداد،  ●

در مقام خنثی کردن آنها بمثابه نیروي 
محرکه تغییر از استبداد به مردم 
ساالري، به موجوداتی کارپذیر بدل 
. دکند که عنوان کارمند دولت یافته ان

با محرمیت از حق کار خالق و بسا کار، 
بر آنها است که حق خود را بر یک 
نظام اداري مردم ساالر مطالبه کنند 
که در آن هر کارمند، برابر مسئولیت 
خویش اختیار دارد و آلت فعل مافوق 

مردم ساالر کردن سازمان . خود نیست 
اداري، استبداد را از یک ستون پایه، 

ها، محروم می کند و در شمار مهمترین 
به کارکنان دولت شخصیت و فرصت 
ابراز لیاقت و ایفاي نقش خویش در 
تدارك اسباب رشد جامعه ملی را باز 

  .پس می دهد 
حق خود را بر یک دهقانان  ●

. زندگانی در خور انسان مطالبه کنند 
بخصوص ( سیاست بیابان کردن زمین 

در اطراف شهر که زمین ها را نخست 
نگاه دستمایه بورس بازي می خشک و آ

می باید جاي خود را به سیاست ) کنند 
آبادان کردن زمین بسپارد و دهقانان 
در تولید خود، از تجاوزهاي مستمر 
مافیاهاي رانت خواري مصون شوند 
که کارشان بازي با قیمتها و ایجاد 
فرصت از جمله، از راه وارد کردن 

در حال ( فرآورده هاي کشاورزي 
است،  جمعیت رو ) شکر و برنج حاضر، 

به افزایش ایران  نیازمند یک سیاست 
کشاورزي است که مردم ایران را در 

هر . تغذیه خویش، مستقل بگردند 
دهقان می باید زمین و آب کافی براي 
بدست آوردن درآمد الزم براي 

  .زندگی رشد یاب را داشته باشد 
افراد نیروهاي مسلح  نیز حق دارند  ●

اي حقوق و غرورمندي بشمار انسانه
آیند که وظیفه دفاع از استقالل ایران 
را بر عهده گرفته اند و یا  بعنوان عضو 
نیروي انتظامی، وظیفه پیشگیري از 
تجاوز به حقوق شهروندان و یا تعقیب 
متجاوز به حقوق شهروند و یا جمعی از 

آلت سرکوب .  شهروندان را دارند 
یاهاي شدن و وسیله فسادگستري ماف

مالی، تجاوزي غیر قابل تحمل  –نظامی 
بعنوان انسان . به حقوق آنها است 

حقوقمند، وظیفه آنها همسوئی با 
قشرهاي مختلف در مطالبه حقوق 

شرکت همگانی در جنبش . است 
تحریم انتخابات رسوا، به شما نیروهاي 
مسلح نیز امکان می دهد از آلت زور 

  .شدن رها شوید 
شرکت در جنبش ن روحانیا براي ●

تحریم، فرصتی است هم براي آزاد 
شدن از قید وابستگی به استبداد جنایت 
و فساد و خیانت گستر و هم رها کردن 
خویش از فلسفه و منطق ارسطوئی که 

در . فلسفه و منطق قدرت مداري است 
جهان امروز و در جهان فردا، بیشتر از 
جهان امروز، انسانها نیازمند معنویت و 

کار  یک . بمثابه بیان آزاد هستند دین
روحانی درخور این عنوان این نیست 
که عقل خویشتن را از آزادي محروم و 
آلت قدرت بگرداند و بمثابه آلت 
قدرت از خلق محروم و توجیه گر و 
تفسیر ساز بگردد و دین را چنان تفسیر 

کند که بکار توجیه پندار و گفتار و 
م می باید اسال. کردار استبدادیان آید 

  از آلودگی به 
،  بهتان زنی به قصد بستن »توریه « 

و مرتد » شخص مضر به دین « زبان 
خواندن معترض براي آسودن از شر 

براي حفظ « او، تقلب در انتخابات 
دروغ مصلحت آمیز « ، »آبروي اسالم 

« ،  
والیت مطلقه « ، »دفع افسد به فاسد « 

و  ، تقدیس خشونت، تبلیغ کینه»فقیه 
دشمنی، غفلت از حقوق انسان و حقوق 
جمعی انسانها، کاستن از منزلت زن و 
دون انسان و ضعیف دانستن و 
گرداندنش و ناچیز کردن دین در 
تکلیف و مجازاتها، اغلب مأخوذ از فقه 
یهودیان در قرون گذشته، خرافه هاي 

پاك شود و بیان سرراست ... بسیار  و
  . آزادي و حقوق انسان بگردد 

هرگاه شرکت در جنبش تحریم را       
روحانیان فرصتی بشمارند براي آزاد 
شدن از وابستگی به استبداد ضد دین و 
برآن شوند که دین از خود بیگانه در 
بیان قدرت واپس مانده را، همان دین 
حق شفاف و سرراست کنند و دست 
کم در این کار با انسانهاي آزاد 

ی و بسا همکاري نمایند،  انسان ایران
انسانهاي سراسر جهان را از  این و آن 
بیان قدرت رها کرده اند و عقلها را از 
سرایت این گونه بیانها مصون کرده 

  . اند 
  
آیا تحریم : پرسش دوم  – 2

یم و ژهمگانی سبب ضعف ر
استفاده قدرتهاي خارجی از این 

  ضعف نمی شود ؟
  

از آنجا که پرسش در باره پی     
حریم است، پرسش را آمدهاي جنبش ت

کامل کننده پرسش اول و پاسخ را نیز 
کامل کننده پاسخ به پرسش اول می 

  :شمارم 
پاسخ را با مراجعه به سه جنبش  -  9

همگانی مردم ایران در  قرن بیستم 
  :بجوئیم 

در جنبش مشروطیت مردم قوت  ●
گرفتند و سلطنت استبدادي ضعف تمام 

ه از عوامل برانگیزنده مردم ب. جست
جنبش، یکی امتیاز فروشی سلسله قاجار 

با مشروطیت، امتیاز . به خارجی ها بود 
هرگاه امپراطوري . فروشی موقوف شد

انگلستان مطمئن می شد که در مردم 
ساالري می تواند امتیاز نفت جنوب را 
تمدید کند، به خود زحمت کودتا به 

رضا خان را نمی  –دستیاري سید ضیاء 
د امتیاز ممکن شد کودتا و تمدی. داد

زیرا جامعه ملی انسجام را از دست داد 
و آنها که به یمن انقالب رهبري جسته 
بودند، در پی قدرت شدند و روي در 

هر قسمت از . روي یکدیگر قرار گرفتند
کشور در اختیار گروهی قرار گرفت و 

ضعف . همبستگی ملی از میان برفت 
جبهه ملت سبب قوت جبهه استبداد شد 

یم رضاخانی ژر. دتا میسر گشتو کو
تنها زمانی توانست قرارداد نفت را 
تمدید کند و مقاومت اقتصاد ایران را 
در برابر اقتصاد مسلط بشکند که دولت 
استبدادي در منتهاي قوت و ملت در 

  . منتهاي ضعف بود 
  16در صفحه

  !انتخابات در جامعه محکومان
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، قسمت سوم نوشته در فصل چهارم     
نظر    از   کشور اله وفا در باره بودجه ژ

  .خوانندگان می گذرد 
و در فصل پنجم، خبرهاي تجاوزها      

به حقوق انسان در دسترس خوانندگان 
  : قرار می گیرد

  
  
  

» انقالب در انقالب« 
یعنی دولت ضد انقالب 

» انتخابات « که درصحنه
  :عریان نمایان می شود

  
در قسمت اول خبرها : انقالب اسالمی 

هاشمی در باره مراجعه خاتمی و 
رفسنجانی را به خامنه اي براي استدعاي 

رد صالحیت شده ها  و کاستن از شمار 
یا هفتخوانی  در قسمت دوم، فیلترینگها

را می شناسانیم که نامزدها می باید از 
  به ترتیبی که جز . آنها عبور کنند 

در قسمت سوم . ها نمانند » اصول گرا« 
با  »اصول گراها « در باره نزاع  ی، گزارش

و در قسمت چهارم  یکدیگر را  می آوریم
گزارش را در باره تنهائی خامنه اي از نظر 

  :خوانندگان می گذرانیم 
  

هاشمی و خاتمی از خامنه 
اي استدعا می کنند از شمار 
رد صالحیت شدگان بکاهد 

سه قوه : و او پاسخ می دهد 
باید در دست اصول گراها 

  :بمانند 
 

      اي دیدار خاتمی با خامنه* 
 و مواجه شدنش با توپ پر 

  :خامنه اي
  
 ،با خامنه اي در دیدار خاتمی ◄

 وخاتمی در مورد رد صالحیت ها با ا
تکرار خامنه اي . صحبت کرده است  

تا این نظام برپا است، « کرده است که 
هرگز صالحیت تحصن کنندگان در 

او از ». تأیید نخواهد شد  ،مجلس ششم
که هرچه » ائی هیأت هاي اجر« کار 

کرده اند با موافقت او بوده است، 
دفاع کرده است و از خاتمی نیز 
خواسته است حساب خود را از حساب 

   .تند روها جدا کند 
کروبی نیز نزد خامنه اي رفته است      

نتیجه گفتگوهاي آنها با خامنه اي و . 
نیز نتیجه گفتگوهاي هاشمی رفسنجانی 

ر ترکیب این شده است که تغییري د
نامزدها روي نداده است اما زیر تهدید 

در حال » اصالح طلب ها «  ،خامنه اي
آماده براي مشارکت در انتخابات می 

  . شوند 
تیتر  روزنامه کارگزاران آنکه بعد از  ◄

شرکت در انتخابات غیر رقابتی کرد که 
حمله شدید کیهان مورد الزامی نیست، 

دارند ها  که این قرار گرفت  و رسالت
، در پیش می گیرند را تحریم مسیر

مدیر مسؤول روزنامه احضار و تهدید 
او افرادي را کنار بگذارد و باید شد که 

بوي  و کارگزاران تهدید شدند که اگر 
تحریم حس شود فالن و بهمانتان 

  . کنیم می

نام براي  هاي مربوط به ثبت از فرم ◄
هاي انتخابات که   نظارت بر صندوق

انقالب بین اعضایش توزیع  مجاهدین
ها را  درصد آن 80کرده بود، باالي 

  . هاي سازمان پرنکرده برگرداندند بچه
هاشمی رفسنجانی و خاتمی و  و  ◄

پیش . دیدار کردند » رهبر « کروبی با 
رد صالحیتها رقابت : از دیدار گفتند 

انتخاباتی را از میان برده و غیر قانونی 
ارشان بر این قر. و غیر عادالنه است 

را بر آن » رهبر « شد که بروند و 
بدارند که دستور دهد صالحیتها قبول 

تهدید شنیدند و هر سه خواستار . شوند 
  !!مشارکت مردم در انتخابات شدند 

د ررخاتمی گفت: انقالب اسالمی 
 صالحیتها فاجعه است و اینک از مردم
 دعوت می کند با شرکت در دادن رأي،

. ت و مشروعیت بدهند به فاجعه رسمی
آنها که مدعی هستند شرکت در انتخابات 

 »اصالح طلب هائی « موجب می شود 
» اصول گراها« انتخاب شوند که از 

بهترند، با مشاهده این رفتار از سر دسته 
می توانند  وجدانا » اصالح طلبها « 

بگویند اگر خاتمی رئیس جمهوري و 
هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس 

که بنا بر قانون، این او است که ( خبرگان 
 باید خامنه اي را به مجلس فرابخواند و از 

  و ) پرسش و استیضاح کند او 
، با وجود وبی رئیس مجلس بشوندکر

که در قبال قالبی ترین انتخابات  اي رویه
، وضع بهتر و یا حتی اتخاذ کرده اند
بد می شود؟ چه وقت  نسبت به بدتر،

توجیه گري آزاد کرد عقل خود را باید از 
استبدادي که : و به مردم راست گفت 

اساس آن بر تمرکز قدرت در یک شخص 
است، اصالح تنها در جهت تمرکز هرچه 
بیشتر قدرت و حذف بازهم گسترده تر 

قدرتی که متمرکز می . میسر می شود 
شود، از طریق گروههاي اعمال کننده 

همان گروههاي مافیائی که ( قدرت  
بکار می ) لت را قبضه کرده اند اینک دو

رود و در این بکار رفتن است که فساد و 
تنها مقاومت . انحطاط و انحالل می جوید

همگانی مردم است که به روند انحالل 
 .شتاب می بخشد

  
شرق بر اینست که دیدار * 

هاشمی رفسنجانی با خامنه اي 
اما نتایجی ببار آورده است 

گزارش از ایران  جز این می 
  :گوید

  
، سایت آفتاب گزارش بهمن 17در  ◄

  : کرده است 
از آن است که  یحاک ها دهیشن   
شامگاه روز  یرفسنجان یهاشم اهللا تیآ
 دارید يشنبه با مقام معظم رهبر سه

 . کرده است
در نشست بزرگان  نیاز ا شیپ

و  یخاتم ،یاصالحات که در آن هاشم
حضور داشتند، مقرر شد که هر  یکروب

بزرگان به نوبت و در  نیز اکدام ا
 يفواصل مختلف با مقام معظم رهبر

 کیدر  دارهاید جیکنند و نتا دارید
 . شود یبررس گرینشست د

 نیخبرنگار آفتاب در ا يها دهیبر شن بنا
از  يتعداد تینشست موضوع ردصالح

طلب و  متعلق به جناح اصالح يروهاین
 . کشور مطرح شده است انهیم

که سطح  ستینهنوز مشخص  اگرچه
و توافقات  ینشست عال نیگو در ا گفت

بوده است اما با توجه به  يدر چه حد
 ینظارت مبن يمرکز يها اتیاعالم ه
 يها از چهره يتعداد تیصالح دییبر تا

 رود یشده انتظار م تیردصالح

به  یاسیفعاالن س نیاز ا گرید يتعداد
 . شوند تیصالح دییتا يزود
ي مرکزي نظارت ، هیأتهااما اوال     

صالحیتهاي عده دیگري را رد کرده 
، پاسخ تند و قاطع به خاتمی ثانیا . اند 

براي آن بوده است که هاشمی 
رفسنجانی و کروبی تکلیف خود را 

بدانند که تأیید صالحیتها . بدانند 
درحدي که ترکیب مجلس هشتم را 
. برهم بزند، انجام نخواهد گرفت 

بهمن  19، در گزارش دریافتی از ایران
، حاکی است که لیستی که از چند ماه 
پیش شروع به تهیه آن شده است و 
ترکیبی که براي مجلس هشتم تعیین 

تأیید . شده است، تغییر نخواهد کرد 
صالحیتهاي اندك شماري اگر بعمل 
آید، براي آنست که اندك صورت 

بنا بر . ظاهري به انتخابات داده شود 
الحیتهاي این گزارش، نه تنها ص

» میانه رو ها « نامزدهاي اصالح طلب و 
رد ) طرفداران هاشمی رفسنجانی ( 

شده اند بلکه اصالح طلبان تحت فشار 
و تهدید قرار گرفته اند براي دعوت 

  ! مردم به شرکت در انتخابات 
: ، آفتاب گزارش کرد بهمن 20در  ◄

 يروز تا برگزار 35که تنها  یدر حال
 يره مجلس شورادو نیانتخابات هشتم

حضور  تیاست، وضع یباق یاسالم
انتخابات در هاله  نیاصالح طلبان در ا

  . از ابهام قرار گرفته است يا
» شوراي نگهبان « ، بهمن 23در  ◄

صالحیت یک دهم نامزدهائی را تأیید 
اما . کرد که رد صالحیت شده بودند 

مجلس » نمایندگان « به ترتیبی که 
مافیاهاي نظامی  هشتم همانها بمانندکه

مالی از طریق خامنه اي معین کرده  –
  .اند 

  
اصول « ذف به نوبت ح* 

گرایان منتقد حکومت رسیده 
  :است 

  
، ایسنا گزارش کرده بهمن 20در  ◄

فراکسیون حزب اهللا  سخنگوي: است 
مجلس با بیان اینکه ما در فراگیر بودن 

اصولگرایی تردید  فهرست جبهه متحد
تر استان ها و بعضی از بیش از . داریم

اخباري به ما رسیده است  کالن شهرها
که نوع تصمیم سازي ها بیشتر دولت 

یعنی به گونه یی  . است گرایانه بوده
عمل شده است که بعضی فکر می کنند 

اصالح طلبان از  بعد از ردصالحیت
سوي هیات نظارت، حاال نوبت 

که به  اصولگرایان منتقد به دولت است
اما ما تاکید می  . شوندنوعی حذف 

 کنیم که نقد ناصحانه و منصفانه یک
ضرورت در نظام به خصوص در خانه 

علی عسگري با بیان اینکه .ملت است
جاي دخالت در بحث  دولت به

انتخابات از طریق بعضی از مجریان و 
استان ها، باید به  استانداران در مراکز

میان مردم بیاید و از نزدیک درباره 
حال حاضر قطع  که در -آنها مشکالت 

گاز، کمبود بنزین و موضوع گرانی 
مردم  چاره اندیشی کند، زیرا  -  هاست

مجریان را براي همین چیزها می 
 خواهند و نمایندگان را براي آن می

خواهند تا بودجه الزم را در اختیار 
دولت قرار داده و پس از آن بر 

اگر ما پیرو . نظارت کنند عملکردش
هستیم باید خود را خدمتگزار  )ره(امام

 با داشتن این همه . مردم بدانیم
مواهب خدادادي، پول نفت و بودجه 
یی که در اختیار دولت قرار داده ایم 

به عنوان مجلس و دولت نتوانیم  اگر

شکم مردم را سیر کنیم، دیگر چه 
توانیم براي زدن داشته  حرفی می

  .باشیم
صول اختالف ا) بهمن  20( اعتماد  ◄

چون با : ی داند گرایان را فرمایشی م
ابات دیگر ، انتخحذف اصالح طلبان

اصول گرایان می رقابتی نیست،
خواهند نمایشنامه رقابت  میان خود را 

 . به اجرا بگذارند 
  

خامنه اي فیلترینگ جدید 
هفت خوانی است که 
نامزدهاي نمایندگی  باید از 
آنها بگذرند و البته جز افراد 

مالی نمی  - ي نظامی مافیاها
  :توانند از آنها بگذرند 

    
ت در گفته هاي همواره نظام والی

ات زادي انتخابآخود دم از  مسئولین
نان آمیزند به گونه اي که برخی از 

زاد ترین آکنند که ایران  ادعا می
کشور جهان در انتخابات است و مدعی 

در هر انتخاباتی مردم ایران  هستند که
در انتخابات شرکت می  زادي کاملآبا 

می  کنند و به کاندیداهاي خود راي
  .دهند 
به  ن انتخابات جدید نیز کهدر همی
مار و اطالعات بیشترین رد اگفته 

صالحیت ها صورت گرفته است و به 
گفته سران به اصطالح اصالحات دیگر 
انگیزه اي براي شرکت در انتخابات 
وجود ندارد کد خدایی که سخنگوي 

هبان است ادعا نموده است شوراي نگ
که با توجه به رد صالحیت ها هنوز 
 ورقابت در انتخابات وجود دارد ولی ا

منظورش از رقابت چیست ه است نگفت
زیرا با توجه به کاندیداهاي شرکت 
کننده که به جزات می توان گفت که 

نفر  2000     رقابت در میان کمتر از 
 در کل ایران است تنها رقابت در میان

که به ائتالف نرسیده  تاصولگرایان اس
اند وگرنه جایی براي رقابت میان 
خوب و بد وجود ندارد بلکه رقابت در 
میان بدتر و بدترین است زیرا در این 
انتخابات بدها را نیز رد صالحیت کرده 

  .اند
در اینجا به بخش هایی از عملیات 
بزرگ نیروهاي بسیج و سپاه که به 

هستند اشاره می  حزب پادگانی مشهور
  :شود 

قبل از اینکه اسامی رد صالحیت 
شدگان به هیات اجرایی استانها ارسال  
شود از سوي بسیج سراسر کشور و 
 نیروهاي امنیتی و اطالعاتی در مورد

تحقیق  نها موردآنها بررسی و سوابق آ
نها را به آن آقرار گرفته بود و بعد از 

بعد از  وسردار افشار داده اند وا
واندن و تفکر بر روي اسامی با کمک خ

دیگر دوستان بر روي برخی از اسامی و 
افراد عالمت  گذاري کرده بود و در  
نامه اي به هیات هاي اجرایی اعالم 
کرده بود که این افراد باید رد 

  .صالحیت شوند 
مده از درون آبر اساس اخبار به دست 

نظام والیت گویا برنامه حذف گسترده 
ه اصطالح اصالح طلب با نیروهاي ب

و جنتی و  خامنه اي مدیریت خود 
والیت استبداد و با  مسئولیندیگر 

استفاده از نهایت نیروهاي سپاهی و 
ن آو عالوه بر  است بسیجی انجام شده 

نیروهاي مستقر در وزارت کشور و 
استانداري ها و بخشداري ها و 

مستقر در  فرمانداري ها و نیز نیروهاي
در این امر ...  دادستانی و  دادگاهها و

  .دخیل بوده اند 
گفته می شود که طرح حذف گسترده 

 7000با توجه به شرکت بیش از 
کاندیدا و کمی وقت هیات هاي 
اجرایی از قبل برنامه ریزي شده بود تا 
گروهی که باید در این مدت کم به 
بررسی بپردازند بر اساس برنامه اي 

ز بود دقیق در جلساتی که مورد نیا
شرکت کرده اند و در نهایت از شروع 

د را از ثبت نام کاندیداها کار خو
غاز آطریق حضوري و کامپیوتري 

نموده بودند در سطح اول این برنامه 
ها تشکیالت به چند الیه  تقسیم شده 

  .بود که به اطالع رسانده می شود 
براي اینکه  خامنه ايدر این انتخابات 

د دوم خرداد مجددا با وضعیتی همانن
روبرو نشود و یا گرفتار مشکالتی مانند 
انتخابات شوراهاي شهر و خبرگان 
رهبري نشود تصمیم به ایجاد فیلترینگ 

  . گرفت گسترده کاندیداها 
والیت براي سیاست فیلتر در نظام 

گاهی برسند از آاینکه مبادا مردم به 
ایت می شده است ابتداي انقالب رع
  :تند از عبار که می توان گفت 

  فیلتر مطبوعات 
  فیلتر سخنرانی هاي روشنفکران 

  فیلتر فیلم ها 
  فیلتر صدا و سیما 

  فیلتر سخنرانی هاي مذهبی 
  فیلتر کتابها 

  فیلتر اینترنت 
  فیلتر کاندیداهاي انتخاباتی 

  فیلتر رادیوها 
  موزش و پرورش آفیلتر 

  فیلتر دانشگاهها 
  فیلتر کارخانجات 

  ...و
نموده است  یوه تالشنظام در این ش

گاهی باز مانند آتا مردم از رسیدن به 
ولی در انتخابات پیشارو نظام براي 
اینکه در انتهاي کار خود بار مالی و 
قدرتی مافیاهاي خود را محکم ببندد 

میم به ایجاد خطوط ترکیبی از خط تص
تا  گرفتاد ژتش ها به قول احمدي نآ

توانست در  اگر احیانا کاندیدایی
نان عبور آحل اول از تورهاي فیلتر ارم

کند در نهایت گرفتار سد هاي بعدي 
  .و حذف شود  شودتصفیه 

نظام والیت به هر میزانی که از 
محبوبیت در نظر مردم دور می شود 

حکم تالش گسترده خود را براي م
ورد آکردن استبداد به اجرا در می 

این روزها که ولی فقیه مطلقه متوجه 
گر توانی براي اداره و شده است که دی

کنترل مردم تحت فشار اقتصادي و 
مالی وجود ندارد تصمیم گرفته است تا 
با یک دستی بیشتر میان رهبري و 
مجلس و دولت و استفاده از تمام توان 
نظامی و امنیتی و اطالعاتی و حراستی 
و فرهنگی که در زمان انتخاب فرمانده 
جدید سپاه پاسداران اعالم شده بود 

ر چه بیشتر خود را در برابر اعتراضات ه
  گسترده مردم اماده سازد 

فیلترهاي ایجاد شده در چگونگی تایید 
صالحیت ها و مراکز تشخیص دهنده 

   .به شرح زیر است 
کادر والیت که - الیه اول فیلترینگ ◄

نظارت کلی را به گروههاي پایین تر 
واگذار کرده بود و براي حذف 

را انجام داده زم کاندیداها توافقات ال
و حدود رد شدگان را مشخص  حد و

  .  است  نموده
  
  

  4در صفحه
  

عریان» انتخابات «  
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در سطح اول محدوده اي براي ●
تعیین صالحیت ها مشخص شده بود از 

رد صالحیت  کسانی که ذوب  ، جمله 
رد صالحیت    و  .در والیت نیستند 

خود انتقاداتی  کسانی که در گفته هاي
الحیت   رد ص و  .به رهبري دارند 

می کسانی که در تضعیف والیت تالش 
و رد صالحیت نمایندگان  . کنند

مجلس ششم که در تحصن شرکت 
  . کرده بودند 

گروه شوراي   - الیه دوم فیلترینگ  ◄
گروه این گروه نیز در کنار  . نگهبان
دیگر کار رد صالحیت هاي هاي 

گسترده را نظارت می کرد و کار اصلی 
دیگر گذارده بود  را به عهده گروههاي

فشار  زیر نمود خود را ازمی و سعی 
خارج سازد که موفق هم عمل کرده 

این الیه نیز براي خود محدوده . است 
شخص نموده بود که عبارت ماي را 
   :بود از 

رد صالحیت کسانی که در مخالفت  ●
نها آبا شوراي نگهبان گزارشی از 

   .رسیده باشد 
غضب  رد صالحیت کسانی که مورد ●

   .فقها هستند 
رد صالحیت کسانیکه اصول قانون  ●

   .اساسی را داراي اشکال دیده اند 
رد صالحیت کسانی که به هر صورت  ●

او را مخالف بوده یا  احمدي نژاد با 
   .انتقاد کرده اند 

   ...و ●
گروه   - الیه سوم فیلترینگ  ◄

که تحت  هستندسپاهیان و بسیجیان 
در و افشار کار رهبري جعفري و  ذوالق

ریزي حذف ها را با توجه به  برنامه
 . بر عهده داشته انددالیل مشخص شده 

برخی از گفته ها و  است در اینجا الزم 
عملیات این گروه حافظ دستاوردهاي 

را بیاوریم تا روشن مطلقه نظام والیت 
شود عملیات چند جانبه فیلترینگ به 

  :ترتیب داده شده اند چه صورت 
نده سپاه پاسداران در جلسه با فرما ●

 :ه است حضور سپاه هادیان سیاسی گفت
هاي بخش سیاسی  دغدغه یکی از...« 

سپاه شناسایی عوامل ثبات بخش و 
اسالمی  تهدیدزدایی از انقالب و نظام

فرمانده سپاه در این »     .است
سخنرانی از شناسایی عوامل ثبات 
دهنده سخن گفته است که نشان می 

افرادي هستند ز دید امثال او ا دهد 
هم  که حافظ ثبات می باشند و افرادي 

بی ثباتی رژیم می که عامل هستند 
باید ... « : او ادامه داده است .  شوند 

با الگوهاي مبتنی بر اعتقادات دینی و 
 ها رشد و فرهنگ بومی در همه عرصه

دشمنان انقالب و   .پیشرفت کنیم
ن دادن رنگ نشا کسانی که درصدد کم

این انتخابات  حضور مردم هستند براي
اند و درصدد  گذاري کرده سرمایه
پذیر کردن انقالب اسالمی   آسیب
لذا هادیان سیاسی  . هستند ایران

باروشنگري و هدایت جامعه بزرگ 
سازي  خنثی توانند در سپاه و بسیج می

 »  .هاي دشمنان ایفاي نقش کنند توطئه
فرمانده سپاه در این بخش از سخنان     

مشخص است که هادیان سپاه و 
بسیجیان باید در رونق انتخابات و 

سیب آن تالش کنند تا انقالب آکنترل 
کارهایی را که  فرمانده سپاه  .نبیند 

باید کرد  مشخص کرده است و انجام 
را به هادیون سیاسی سپاه واگذار  آنها 

   . کرده است
ه و او ، بی پرده تر از این سخن گفت ●

بهمن ،  20به گزارش ایسنا،  در  :است 

« سپاه،  در » فرمانده کل  «جعفري، 
دانشجو، انتخابات، مشارکت «همایش 

با حضور »  حداکثري و اتحاد ملی
ن بسیج دانشجویی یکصد  مسووال

ن فرهنگی و  دانشگاه کشور و مسووال
سیاسی این تشکل در دانشگاه تربیت 

: است  معلم تهران، برگذار شده،  گفته
می، حمایت  ب اسال براي تداوم راه انقال

از جریان اصولگرایی ضرورتی قطعی، 
ناپذیر و تکلیف الهی نیروهاي  اجتناب
. آید بی و ارزشی کشور به شمار می انقال

بسیج به عنوان بخشی از : افزودوي 
جامعه باید بداند که در رابطه با 

   .انتخابات چطور کار و حرکت کند
هاي سیاسی گذشته به  مرزبنديامروز    

اي که در هر  هم ریخته است؛ به گونه
مقطع از انتخابات شاهد تغییر و 

. اي در کشور هستیم ت عمده تحوال
زمانی صحبت از چپ و راست، زمانی 
دیگر صحبت از جبهه ارزشی و 

بینیم این  غیرارزشی بوده و امروز می
[ تري بندي کامل بندي، تقسیم تقسیم
جریانی به نام جریان  و به] است

اصولگرایی رسیده است که به نوعی 
ب،  بی در انقال توان گفت انقال می

   .ها بود توسط مردم و بسیجی
باید از این جریان مراقبت و آن را     

. ها را برطرف کنیم کامل و ضعف
 25جریان اصولگرایی بعد از گذشت 

ب دوباره زنده شده است  سال از انقال
حاکمیت دو قوه از سه  و اکنون در

قوه کشور قرار گرفته؛ البته قوه قضاییه 
همین ... شاءا حسابش جداست و ان
   .اصولگرایی را دنبال کند

امروز در قوه مجریه و مقننه جریان     
اصولگرایی حاکم است؛ از این رو اگر 

خواهد در این رابطه کاري  بسیج می
کند، ابتدا باید از این جریان مراقبت 

رده و سپس در حفظ، توسعه و ک
پیشرفت آن و برطرف کردن نقاط 

امروز شاهد وحدت   . ش کند ضعفش تال
تی در بین جریان اصولگرا هستیم  تشکیال

با وجود اینکه نتایج کارهاي این .  
جریان مشخص است، اما این جریان، 

پذیري نیز دارد که باید از آن  آسیب
  مراقبت و حمایت کنیم؛

مقطع زمانی خاصی قرار  امروز در: 
 30ایم؛ چرا که بعد از گذشت  گرفته

می باید  ب اسال سال از پیروزي انقال
ب به  ها نسبت به انقال ها و دیدگاه نگاه
ش بیشتري  اي عوض شود که تال گونه

ریزي براي آینده آن  براي برنامه
صورت گیرد و این همان چیزي است 
 .ردکه مقام معظم رهبري از ما انتظار دا

روشن تر از این نمی توان گفت      
که سپاه بر دولت مسلط گشته و 

پیش از . همچنان می باید مسلط بماند 
او، فیروزآبادي، رئیس ستاد مشترك 

نباید : نیروي هاي مسلح گفته بود 
گذاشت کسانی به مجلس راه یابند که 

و تصریح کرده .  امید امریکا بوده اند 
و همان ها  است مرادش اصالح طلبنان

است که در مجلس ششم اکثریت 
و حسین طالب ، جانشین . داشتند 

فرمانده نیروي مقاومت بسیج گفته 
آنها که در تحصن شرکت کردند :است 

به چه جرأت بعنوان نامزد نمایندگی 
  ! ثبت نام کرده اند 

همانهایی که به قول امام خودشان    
اگر قرار است کار سیاسی بکنند باید از 

براي رد  وخارج شوند  هاي مسلح رونی
زمانی ذوالقدر را از سپاه  گم کردن

منفک کردند و به وزارت کشور بردند 
تا در کارهاي سیاسی دخالت کند و 

وردن افشار کار برنامه ریزي ،با  اووقتی 
انتخابات را به اتمام رساند بار دیگر به 
جایگاه اصلی خود در سپاه برگشت تا 

  .نجا انجام دهد آکار را در بقیه 
افشار که از دانشجویان پیرو خط     

آلت فعلهاي مالتاریا امام و از 
 . بوده است  60 ي خردادکودتادر

بود زمانی فرمانده بسیج سپاه پاسداران 
وقتی خاتمی به ریاست جمهوري . 

او گروهی از بسیجی ها را جمع , رسید
کرد و در برابر محل اقامت خاتمی به 

داشتشان و شعار می دادند شعار دادن وا
  !  ما بنی صدر دوم نمی خواهیم : 

 براي کنترل انتخابات  ذوالقدر او را     
افشار از . مدیر کل انتخابات کرد 

پور محمدي و شوراي نگهبان حمایت 
مأمور بود  او . نیز برخوردار بود 

« طرحی را به اجرا گذارد که زیر نظر 
, طرح بنا بر . تهیه شده بود » رهبر 

نماینده  اصول «   240مجلس آینده 
اصالح طلب «   50پیدا کند و »  گرا 

  . بی بو و خاصیت 
او دستور العملی را صادر کرده که      

پخش شده و سر و صدا  بلند کرده 
به این بخش نامه که خطاب . است 

ساي ستادهاي انتخابات ؤر
استانداریهاي کشور فرمانداران و 

وزه هاي انتخابیه بخشداران مراکز ح
  :است داراي  نکات گویائی است  

نکته اول و منتشر نشده این که    ●
تکلیف » رهبر « مدتها پیش تحت نظر 

قرار می شود . انتخابات معین می شود 
نامزدهاي شناخته شده که باید 
صالحیتهاشان رد شوند فهرست شوند و 
براي نامزدهائی که شناخته نیستند 

د و تا به استناد آنها ضوابطی معین شون
معلوم شود چه کسانی باید رد صالحیت 

صالحیتها می باید به ترتیبی . شوند 
پذیرفته یا رد شوند که مجلس ترکیب 

 –و مافیاهاي نظامی » رهبر « دلخواه 
افشار . مالی را به ترتیب باال پیدا کند 

در بخشنامه همان قرار و مدار را بر 
  . می کند روي کاغذ می آورد و ابالغ 

نکته دوم این که فهرستهاي ضمیمه  ●
بخش نامه می شود شامل کسانی که 
باید رد صالحیت شوند و  ضوابطی که 
به استنادشان نامزدهاي ناشناخته می 
باید شناسائی و صالحیتهاشان رد یا 

» اصول گرا « ناشناخته از . قبول شوند 
زیرا آنها همگی شناخته شده . ها نیستند 

  . اند 
نکته سوم این که انتشار بخشنامه سر  ●

مگو را فاش می کند و کهنه کارها 
از . افشار را متوجه خطایش می کنند 

این رو، او  بخشنامه دومی صادر می 
  : در این بخشنامه مقرر می کند  . کند

تعدادي از داوطلبان انتخابات     
هشتمین دوره مجلس شوراي اسالمی 

شوراي  که در دوره هاي گذشته توسط
شده و پیش از صالحیت نگهبان تائید 

آن تاریخ مدارك مستندي علیه آنان 
اقامه نشده است ،مورد تائید قرار گرفته 
واتهامات قبل از تائید شوراي نگهبان 

  .مورد توجه قرار نگیرد
نامه دوم درباره بخش افشار در       

نامه اول بخش   جداولی که همراه

ضمنا :ت اس نوشته ارسال شده بود ،
جداول داراي عالمت جهت راهنمایی 
می باشد لذا چنانچه مستندات قطعی و 

در این  .به آن عمل شود روشن باشد
که اقدام است  یادآور شده او  نامهبخش

قانونی منوط به نظر هیات اجرایی می 
 : است باشد و درپایان تاکیدکرده 

ازاعالم هرگونه اطالعات درمورد 
و رد صالحیت اسامی و آمار تائید 

شدگان به رسانه ها اکیدا خودداري 
  .شود
اعضاي هیات هاي اجرایی که اما       

همه انتخاب شده هاي همین دار 
ودسته می باشند به خوبی می دانند که 
افشار به نمایندگی از خامنه اي به آنها 
بخشنامه کرده است و باید همان کار را 
بکنند که در بخشنامه آمده است و 

  . کردند کار را نیز  همان
گروه  -الیه چهارم فیلترینگ  ◄

استانداران و فرمانداران و بخشداران 
 افراد سپاه وکه عموما از  هستند

  .    واواکی هستند انتظامی و 
به کار این گروه انتخاب افرادي     

عضویت هیأت هاي اجرائی بود که  
و » بیت رهبري « مجري طرح 

پس .  باشند مالی  –مافیاهاي نظامی 
می باید از حوزه انتخابیه و نامزدها  

  . شناخت می داشته اند 
است که این در خور یادآوري       

استانداران و فرمانداران و بخشداران 
دارند نقش مهمی انتخابات نیز در اداره 

از جمله نامخدوش یا مخدوش . 
صندوق هاي راي با نظر خواندن آراي 

انتخابات  در . شوراي نگهبان است 
با این کار کسانی را وارد مجلس  قبلی

کردند و از ورود نامزدهائی که رأي 
از  . آورده بودند جلوگیري کردند 

 , جمله انتخابات ششمین دوره مجلس 
به دستور شوراي نگهبان و براي حذف  
یکی از چهره هاي ملی مذهبی به نام 

 700رجایی مجبور به ابطال بیش از 
تا بتوانند حداد عادل هزار راي شدند 

  . کنندرا به دستور رهبر وارد مجلس 
هیات هاي  - فیلترینگ  پنجمالیه ◄

کار اصلی آنها اینست . نظارت هستند 
. دالیل رد صالحیت ها را بررسی کنند 

و  هستند   يدیگرفیلتر , اما در عمل 
که اگر افرادي  کارشان اینست که

, نباید صالحیتهاشان تصدیق می شده 
از , فیلترینگ هاي قبلی رد شده اند از 

این فیلتر نتوانند عبور کنند و 
    .صالحیتهاشان رد شوند 

با توجه به فشاري که فعال در مورد      
وارد شده است و می رد صالحیت ها 

ممکن است که انها برخی ها را  , شود 
تایید صالحیت کنند و در ازاي ان 

   صالحیت برخی هاي دیگر را رد 
   .د کنن
شوراي نگهبان م فیلترینگ ششالیه  ◄

 خرین مرحله رد صالحیت ها آ . است 
این مرحله است و پیش از این 
انتخابات شوراي نگهبان فیلترینگ 

اما با توجه به فیلترینگهاي . اصلی بود 
ایجاد شده کار این شورا سبک و 

  . دردسرش کمتر شده است 
وظیفه , در انتخابات دوره هشتم     
 اي نگهبان اینست  که  صالحیتهايشور

رده سوم و یا نامزدهاي برخی از 
چهارم اصالح طلبان را مورد تایید قرار 

رد نظر ودهند تا موجبات انتخاب فرد م

مالی   –خامنه اي و مافیاهاي نظامی 
   .فرهم آیند 

  
جنگ اصول گرایان بر سر 

  :قدرت 
   

با کنار رفتن گروه به اصطالح اصالح    
مطلقه جنگ به خیمه والیت  تشآطلب 

   :ه استافتادمافیاها 
بر  مافیاهامیان این روزها کار جنگ    

نشان می  باال گرفته است وقدرت سر 
دهد شیفتگان قدرت تا چه حد 
حاضرند براي رسیدن به قدرت خود 

  . یکدیگر را قربانی کنند 
جنگ در جبهه اصولگرایان تا حدي     

ن پیش رفته است که افرادي چو
حسینیان و تقوي از این گروه استعفا 
داده و خود را از کاندیداتوري مجلس 

  .کنار نهادند
جبهه  اصولگرایان متحد متشکل     

دادي عاز چند گروه عمده و ت است
گروه ریز و کوچک که تا با وجود 
درگیري هاي بسیار و حذف برخی از 
چهره ها هنوز نتوانسته اند به لیست 

در حالی است که  این . واحد برسند
 جبهه فراگیر اصولگرایان لیست خود را 

اعالم کرده است و ) براي تهران ( 
گروه الریجانی و قالیباف و رضایی نیز 
به زودي لیست خود را اعالم می کنند 
و به احتمال زیاد گروه زنان اصولگرا 

  .نیز لیست جداگانه اي خواهند داد 
اما گروه جبهه متحد اصولگرایان    
نوز درگیرند تا شاید بتوانند لیست ه

بدهند این  )براي تهران (  مشترکی
  :جبهه عبارتند از 

خوش خدمت و گروه   گروه رایحه■
به نظر میرسد که  –حامیان دولت 

بیشترین عامل اختالف در میان این 
زیرا  .جبهه وجود این دو گروه است

درصد  40نها با وجود اینکه بیش از آ
ختصاص داده اند اما لیست را به خود ا

هنوز در تالش هستند تا یاران دیگر 
خود را وارد این لیست کنند و هر چه 

  .بیشتر سهم خود را افزایش دهند 
به نظر می رسد با توجه به افشاي    

و نیز نفرت  هادرگیري هاي این گروه
احمدي شدید مردم از افراد وابسته به 

نان در آ ،و رایحه خوش خدمت نژاد
رار گرفتن در هر لیستی از صورت ق

البته  –موقعیت پایینی برخوردار باشند 
این گروه  –اگر تقلب صورت نگیرد 

خود  نشان داده است که حتی براي
خدا هم جایی در لیست خود قرار 

نان در این جبهه با آ. نخواهد داد 
درگیري هایی که ایجاد کرده اند همه 

ورده اند تا جایی که آرا به جوش 
ت مبارز یکی از گروههاي روحانی

حال   در   جبهه تشکیل دهنده این 
  .ن میباشد آخروج از 

گروه اصولگرایان ترقیخواه که از ■
دشمنان رایحه خوش خدمت هستند 
نیز در این گروه قرار دارند و تقریبا 

بدل تمام جلسات را به میدان درگیري 
  در این گروه که توکلی و  . کرده اند

  
  5در صفحه
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کار به  گردانندگان آنند، نی زاکا
جایی رسیده است که رایحه خوش 
خدمت می گوید اگر نام الریجانی و 
توکلی که از افرادي بوده اند که در 

انتقاداتی  احمدي نژاداین مدت به 
داشته اند از لیست حذف نشود ما 
احتماال از لیست خارج خواهیم شد 

نها سهم ما را آمگر اینکه بنا به وجود 
  .افزایش دهیدسهم کنونی از بیش 

رایحه خوش خدمت فکر می کند با    
نها به یقین آ ،در لیست شافزایش افراد

اما توکلی و  .وارد مجلس خواهند شد
گفته اند که وجود ... ی و الریجان
نان در کنار برخی از این افراد اسامی آ

ي کل أموجب کاهش ر  ممکن است
  .لیست شود 

برخی از افراد نها می گویند وجود آ   
به دلیل احمدي نژاد ، وابسته به گروه 

موجبات بی  ،بدنامی و بی اعتبار بودن
ورد و آاعتباري ما را نیز فراهم خواهد 

به همین دلیل در تالشند تا از این جبهه 
 دید  و خارج شوند و باید منتظر ماند

درگیري این کار ینده آدر روزهاي 
  .د کشیگروهها به کجا خواهد 

جمعیت ایثارگران که یکی از  روه گ ■
. گروههاي قوي این جبهه است

به گروه  نزدیک شدن این گروه 
، حاکی از آنست اصولگرایان ترقیخواه

مانند انتخابات ریاست جمهوري از 
اد حمایت نخواهد ژگروه احمدي ن

نجا که این گروه در میان آاز . کرد 
خوبی حمایت نیروهاي نظامی از 

بهه در تالش است تا ج ،برخوردار است
نان از دارایی هاي نظامی آبا حفظ 

به  گروه اما نزدیکی . ان استفاده کندآن
موجب شده  ،ادژمنتقدان  احمدي ن

رایحه خوش خدمت زیاد با  کهاست 
از سویی رایحه خوش  . گرم نباشدآن 

، در انتخابات می داند که این دو گروه
از رقیب احمدي  ، يریاست جمهور

قالیباف دفاع کرده بودند و  اد یعنیژن
اگر از این لیست خارج شوند دیگر 

    دنینده نخواهآجایی در مجلس 
  . یافت

نامزدهاي  شمار کماین گروه از  و   
ناراحت هستند و از خود در لیست 

اینکه رایحه خوش خدمت اینقدر 
 ست مده اآتمامیت خواه است به ستوه 

و احتمال اینکه از جبهه خارج شود 
  .د است زیا
مانند بختک از  –گروه هیات موتلفه  ■

ابتداي انقالب خود را بر سر مردم 
و گمان می برند اند  انداختهایران 

با وجود . انقالب ارث پدرشان است 
حال و  اعضاي این گروهروزها  این، 

با توجه به بد سابقه  . روز خوبی ندارند
در جنایات سی و نقششان نها آبودن 

اعتباري نه در میان  سال گذشته هیچ
مردم دارند و نه در میان گروههاي 

  .اصولگرا 
با تمام تالشی که براي این مؤتلفه،    

از  نامزدتنها یک  ست، جبهه کرده ا
دبیر کل  . استآمده نها در لیست آ

ست خط خورده لینیز از این  حزب
اما چون می داند در جامعه هیچ  . است

ا همین اعتباري ندارد ترجیح می دهد ب
یک نفر در این جبهه باقی بماند تا مانند 
زالو از وجود همان یک نماینده خود 

  . خون مردم را بمکد 
از  –جامعه  روحانیت مبارز  گروه■

گروههایی است که خود را پدر ملت 
می دانست و به گفته مهدوي کنی نباید 

اما با  . شدمی وارد جریانات انتخابات 
متوجه  گروه ،گذشت سالها از انقالب

در  شکه دیگر  جایی برای ه استشد
بی اعتباري . میان مردم وجود ندارد 

روحانیت مبارز، از جمله،  دو علت 
  :دارد 

بوده  بدنقدر آ شاول اینکه عملکرد   
مردم از آن سلب شده  است که اعتماد

  . است 
اد در این ژدوم اینکه گروه احمدي ن   

بقه نقدر بی اعتبار و بد ساآدو سال 
که اگر دیر بجنبد  استداده  شنشان

این حداقل نمایندگان  را نیز در 
  .مجلس از دست خواهد داد 

در این لیست براي روحانیت مبارز    
خود جایگاه خاصی را در نظر گرفته 

 5بود و فکر می کرد حداقل 
د ندر لیست قرار خواه شکاندیدای
اما متوجه شد که رایحه  .  گرفت

تحمل حضور  خوش خدمت تاب و
تعداد  . ردرا ندا نامزدهایش 

 . داد نفر کاهش  3نامزدهایش را تا  
را سه نفر رایحه خوش خدمت ولی 

زیاد تشخیص داده و بر آنست با حذف 
یکی دیگر، از نامزدهاي جامعه 

نامزدهاي تعداد  روحانیت بکاهد و بر
موجب شد  این رویه . خود بیفزاید

جامعه تقوي یکی از کاندیداهاي این 
انصراف خود را اعالم کند و مهدوي 

  .ی کند ناراحت رویه ابراز کنی نیز 
با توجه به اینکه اعتباري این جامعه    

در میان مردم ندارد نمی تواند 
جداگانه لیست بدهد وگرنه از اینکه از 

می  این جبهه خارج شود خوشحال 
  . شد 
این  –مدرسین حوزه   گروه جامعه■

ارگی همانند جامعه گروه نیز در بیچ
با این تفاوت که  . روحانیت مبارز است

این جبهه حتی یک نفر را در لیست در 
« را اعضایش نجا که نان آز ااما  . ندارد
مجبور  ،دناد می دهژو احمدي ن »برهر

است از نمایندگان رایحه خوش 
این گروه براي . خدمت حمایت کند 

اینکه بتواند قدري در این جبهه 
با دریافت نامه  ،یجاد کندرامش اآ

« هایی از برخی از مراجع وابسته به 
در قم می خواست کاري کند  »رهبر 

که الریجانی را از این جبهه خارج 
سازد و به قم ببرد تا موجبات خروج 
رایحه خوش خدمت از این جبهه 

اما گویا الریجانی که در  .فراهم نشود
 استمده آخانواده مرجعیت به دنیا 

 رایحه خوش م کردن رويبراي ک
را نشیده  جامعه مدرسینپیام  خدمت،

گرفت و در تهران ماند تا در این لیست 
   .باقی بماند 

البته هنوز تا زمان انتخابات فرصت     
 از ،باقی است و شاید برخی از افراد

از لحاظ که  ئی نامزد شوند شهرها
    . هستند پیروزي در انتخابات مطمئن تر 

زنان اصولگرا که براي  يگروه شورا ■
 .  است به تکاپو افتادهخود به تازگی 

 حقوق و منزلت البته نه براي دفاع از 
 بخاطر یافتن موقعیتی درزنان بلکه 

 این گروه .  متحد اصول گرایان جبهه 
فکر می  و گروه را به بازي  نگرفته اند 

بعد از سالها  حمایت از  ندک
 ایش نامزدهجایی براي  ، اصولگرایی
تهران می باید وجود می در لیست 

اسامی  گروه متوجه شد که . داشت 
برخی دیگر از زنان در این لیست قرار 

به . نیستند» سابقون « که از  اندگرفته 

همین دلیل درخواست کردند 
لیست نامزدهاي زن که نامهاشان در 

اما گویا به  . بازنگري شودآمده اند، 
عتنائی شوراي زنان اصول گرا احرف 

احتمال می به همین دلیل  . نشده است
با خروج از این جبهه لیست رود 

  .جداگانه اي  را اعالم کند 
  
الریجانی با گروه  اختالف*

  :متحد اصول گرائی
   
الریجانی  ,در جریان یک صحبت  ◄

گروه متحد  باعلت عدم موافقت خود 
خود با آن اصولگرایی و نزدیکی گروه 

یان برخی از م  :گفته است  گروه
کاندیداهاي جبهه متحد که از سوي 

مده اند کسانی هستند آرایحه خوش 
تر  که رایشان از حداقل راي پایین

ن موجب عدم استقبال شااست و وجود
  .می شود از انتخابات  مردم 

  
قدرت تنها می شود اما زور 

. یکی در برابر همه می شود 
خامنه اي می خواهد تجسم 

 ور شدهزور شود اما آلت ز
 :است 

  
بررسی تمام نظام هاي استبدادي و    

دیکتاتوري نشان دهنده این است که 
رهبر نظام چه والیتی و چه غیر والیتی 
در سراشیبی سقوط که قرار می گیرد 

  .روز به روز تنها تر می شود 
جریان تقسیم به دو و حذف یکی از      
حاکم بر جان و مال » رهبر « کار , دو

رسانده ردم کارش به جایی و ناموس م
 .که روز به روز تنها تر می شود  است 

تصمیم گرفته است در واپسین  او 
نچنان دایره را آ, دولت خودسالهاي 

تنگ تر کند که جایی براي حضور 
  .هیچ مخالفی وجود نداشته باشد 

تا به حال در زمان انتخابات تالش     
بر این بود که تنور را گرمتر کنند اما 

ویا امسال نیازي به تنور ندارند و گ
  .ن را سوزاندند آهیزم هاي  پیشاپیش 

در ایران از زمانی که مردم متوجه     
خامنه چگونگی رهبري کشور توسط 

والیت  رژیمبنیانگذار ,  سلف اوو  اي 
 رژیماز بیشتر روز به روز  , شدندفقیه 

روي به مخالفت با آن جدا شده و 
 9/98 , نآاتی که در از انتخاب  . نهادند 

خرین تا آ, درصد شرکت کرده بودند 
که بنا بر آمار دروغ انتخابات در کشور 

دارندگان حق  47وزرات کشور تنها 
رأي در انتخابات شرکت کردند و به 

درصد رأي دهنده  28کمتر از , حقیقت
ها سیر » انتخابات « , رأي داده اند

جدائی مردم از رژیم را به روشنی تمام 
  . زارش می کنند گ

 30این سیر نشان می دهد که بعد         
دو سوم رأي دهندگان  با عدم , سال

شرکت و یا رأي سفید مخالفت خود را 
با رژیم ابراز می کنند اما زور پرستانی 

, نام نهاده اند» اصول گرا « که بر خود 
در نخستین انتخابات ریاست جمهوري 

با وجود . درصد رأي داشتند  4کمتر از 

در یک , امروز, سال حکومت  30
انتخابات آزاد همان درصد آراء را نیز 

در انتخابات قالبی . بدست نمی آورند 
 10حدود , که رژیم انجام می دهد

در انتخابات قالبی .  درصد رأي دارند 
انزواي  خامنه اي و رژیم , تر پیش رو

قسمتی بخاطر . او کامل تر می شود 
   .  حذف وسیع نامزدها

هر زمان که به , تا این زمان       
یک می شدیم گروه هایی دانتخابات نز

مانند اصالح طلبان و مشارکتی ها و 
زادي و  آسازمان مجاهدین و نهضت 

مدي و به آطرفداران توسعه و کار 
جبهه در  طور کلی کسانی که خود را 

در یک سوي  دانستنداصالحات می 
که بیانگر  رار می گرفتند و با شعارهايق

واقعیت نبودند و با توسل به توجیه 
به مردم بگویند اگر به ما  هاي صوري 
اصول راهنماي انقالب , راي بدهید

آزادي و استقالل و رشد را متحقق می 
خامنه , 76خرداد  2در انتخابات . کنیم 

   . اي همین قول را به مردم داد 
چندین  در جبهه اصالح طلبان    

ه  با شعارهایی همچون گذشت ات انتخاب
مردمساالري دینی و اصالحات سیاسی 

مردم را به پاي صندوق  کردتالش 
با  76در سال . هاي راي بکشاند 

 , انتخاب خاتمی به ریاست جمهوري
پیش .  کار شدند دست باصالح طلبان 

دم از تغییر , از انتخابات مجلس ششم
و چون مجلس  . قانون اساسی نیز زدند 

کوشیدند به وعده  , شد ششم تشکیل 
اما با سد شوراي . هاي خود عمل کنند 

بجاي . نگهبان و رهبر روبرو شدند 
. رویه تسلیم در پیش گرفتند , استقامت 

نتیجه این شد که اختیارهاي به عمل 
به عمل درآمدند و » رهبر « در نیامده 

مالی از راه رانت  –مافیاهاي نظامی 
ند اما قوت گرفت, خواري و سرکوبگري 

اصالح طلبان بکاري توانا نشدند و 
خاتمی رئیس جمهوري را تدارکاتچی 

   . خواند 
که  زمانی , در اواخر مجلس ششم     

شایعه رد صالحیت نمایندگان مجلس از 
با  , انتشار یافتسوي شوراي نگهبان 

وجودي که اکثریت مجلس در اختیار 
در نهایت ضعف و ناتوانی  , نان بودآ

مگر صن زدند تا دست به تح
آن روز . صالحیتشان رد نشود 

, تحصنشان بی فایده شد و امروز نیز 
یک دامپزشک که خامنه اي او را 
سرلشگر و رئیس ستاد نیروهاي مسلح 

به خود اجازه می دهد , کرده است
نباید اجازه داد کسانی که امید : بگوید 

امریکا بوده اند به مجلس راه پیدا کنند 
ر اختیار پاسدارهائی یعنی دولت د. 

مالی را  –است که مافیاهاي نظامی 
  .بوجود آورنده اند 

برخی از همین  ، ن روزهاآدر     
کاندیداهایی که در حال حاضر شعار 

 زاديآو مردمساالري و  هاي انقالبی
همه هم و غم خود را  ، مید هند سر

از شوراي  بلکهصرف این کار کردند 
  . بگیرندا نگهبان تایید صالحیت خود ر

اما در نهایت شوراي نگهبان     
نها را رد کرد تا هم آصالحیت همه 

ینده حاکمیت آخیال خود را از 
  . سازد آسوده  خود  و مافیایی رهبر

 ، در انتخابات ریاست جمهوري نهم     
بار دیگر همین اصالح طلبان با ورود به 

صحنه انتخابات موجبات گرم کردن 
 سرانجام،. وردند م آفراهرا به آن تنور 

خواب رفتن کاندیداي اصلی یکی به با 
 ، مهدي کروبی، از شاخه هاي اصالحات

یکی از نادانترین افراد این کشور به نام 
رئیس جمهوري اد  را ژاحمدي ن
  . کردند

ن انتخابات ثابت کردند آمردم در     
اکثریت بزرگ آنها مخالف رژیم که 

فریبی برخی به دلیل  هرچند . هستند 
که از سوي همین خط اصالحات 
 خوردند وارد تنور داغ شدند و موجب

  . شدندسوختن خود و دیگران 
با  ،ادژمدت حضور احمدي ن در    

و  » رهبر« شدن  یک دست وجود 
قوه مجریه و قوه قضائیه ، بی مجلس و 

کفایتی کامل استبدادیان روشنی اي را 
پیدا کرد که تا این زمان پیدا نکرده 

 از هر نظر، وضعت بدترین است،   . ود ب
وضعیت اقتصادي و اجتماعی و سیاسی 

، بدترین وضعیت از انقالب و فرهنگی 
« نباید از یاد برد که  . بدین سو است 

ریاست جمهوري و مجلس » انتخابات 
یعنی . را حکومت اصالحات انجام داد 

حاصل واقعی اصالحات در رژیم 
مافیاهاي والیت مطلقه فقیه ، حکومت 

امروز ، اصالح  . مالی است  –نظامی 
حذف فله اي : طلبان می گویند 

نامزدهاي اصالح طلب و بی معنی 
شدن شرکت در انتخابات، موجب 
. شفاف شدن وضعیت سیاسی می شود 

با این استدالل، اعتراف می کنند 
ادعاي سابقشان که تحریم زیانمند 

  .است، دروغ بوده است 
ن به انتخابات مجلس با نزدیک شد     

 اصالح طلب هشتم   بار دیگر گروههاي 
ما با قدرت  به گفتن که شروع کردند 

وارد انتخابات خواهیم شد و مجلس را 
. از قدرت طلبان پس خواهیم گرفت 

اما رد صالحیت ها را که دیدند ، از بی 
معنی شدن شرکت در انتخابات سخن 

  اما .  بمیان آوردند 
نمی دانستند که  ه هااین گرو  آیا  ●

همین است که مطلقه فقیه والیت 
  ؟هست 

حکم حکومتی  «بنا بر مگر کروبی  ●
به چشم  را مجبور  ننمایندگا » رهبر

پوشی از تصویب طرح مطبوعات نکرد 
  ؟
مگر هاشمی رفسنجانی در دوران  ●

خود غیر از همین کار رهبر و شوراي 
  ؟نگهبان را انجام می داد 

دوران ریاست  مگر خاتمی در ●
تالش  نظام جمهوري خود جهت حفظ 

کرد و خود نیز بدین کارش نمی 
تصریح نمی کرد ؟  مگر او نبود که 
گفت انتخابات غیر آزاد را انجام نمی 

، » مصالح نظام « دهد ؟  مگر به خاطر 
  قالبی ترین انتخابات را انجام نداد؟   

طرفه این که اصالح طلبان تسلیم شدن 
مصالح « حکم حکومتی و خود را به 

نمی بینند و خود را بري از هر » نظام 
تقصیر می شمارند و بر مسند قضاوت 
می نشینند و تحریم کنندگان انتخابات 
را مقصر رئیس جمهوري شدن احمدي 

تو . نژاد و مجلس هشتم می کنند 
گوئی در این رژیم، رأي به حساب 

  !است 
نها نمی دانند شوراي نگهبان و آمگر  ●

هیات هاي اجرایی همانهایی هستند 
انتخاب شده اند و  » رهبر« که توسط 
  بیت رهبر و نیز را نها دستور کار آ

  
  6در صفحه

عریان» انتخابات «  
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  تعیین    مالی      –نظامی   مافیاهاي
   .می کنند 

مه توهین و فشاري هتازه بعد از این     
در « ند، هنوز  وارد شده ا اینانکه بر 

« و  »انتخابات شرکت نمی کنیم 
را » شرکت در انتخابات بی معنی است 

دست آویز کرده اند بلکه صالحیتهاي 
وقتی هم که  . نامزدهائی را بقبوالنند 

می گویند عدم شرکت در انتخابات 
موجب شفاف شدن وضعیت سیاسی می 
شود، قصدشان تهدید براي قبوالندن 
صالحیتهاي نامزدهاي مورد نظرشان 

  . است 
این تهدید مؤثر شود  احتمال اینکه     
هاشمی و کروبی و خاتمی  اجتماع و 

خامنه اي را شوراي نگهبان و  بتواند 
وادار کند صالحیتهاي عده اي را 

اما به نظر .تصویب کنند، وجود دارد 
بتوانند نتیجه اي به معناي نمی رسد 

تغییر اساسی در برنامه کار خامنه اي و 
   .مالی ایجاد کنند   –مافیاهاي نظامی 

در ایران همواره رسم بر این بوده       
رییس  تکلیف است که انتخابات مجلس 

تا حدي مشخص نیز ینده را آ يجمهور
به همین دلیل است که ستون  . کند 

پایه هاي استبداد مطلقه والیت فقیه 
بکار انداخته شده اند که از هم اکنون 

  . جمهوري آینده را معین کنند  ، رئیس 
به عملکرد خیانت بار و بسیار با توجه     

 –مافیاهاي نظامی اد و ژبد احمدي ن
 ، در سه سال گذشتهمالی و خامنه اي 

انتخابات ریاست  بسیار محتمل است که 
از  جمهوري  آینده و دوره ریاست او 

به همین  . ها بگرددپر تنش ترین دوره 
دلیل والیت مطلقه استبداد تمام تالش 

کرده  شتم فتح مجلس هوقف خود را 
زمینه را بنایش بر اینست که . است 

براي تصویب برخی از الیحه هاي 
، فراهم کند ینده آمورد نیاز در مجلس 

و پیشاپیش خود را آماده رویاروئی با  
  . جنبشهاي اعتراضی بگرداند 

بیهوده نیست که در این روزهاي      
ت و نمایندگان ، حکوممجلسعمر خر آ

تمام سعی  خامنه اي و مافیاهاوابسته به 
تصویب قانون بسیج  صرفخود را 
را  تا مگر بسیج . کرده اند  سازندگی 

نیز وارد کلیه سازمانها و وزارت خانه 
هاي دولتی کنند و کلیه معامالت سود 
اور را به نام معامالت عام المنفعه در 

  .قرار دهند  بسیجیاختیار 
از سیاست هاي این حکومت      

میلیون از جوانان  20بسیجی کردن 
کشور است تا بتواند به شعار اول 
انقالب خود دست یابد حال به هر 
صورت که بتواند این کار را می 

  . خواهد انجام دهد 
یکی از راههایی که دولت براي      

بسیجی کردن مردم انتخاب کرده است 
جایگزین نمودن سهمیه خانواده شهدا 

اساس  بر. و جانبازان با بسیجی ها بود 
سال  20ک به یبعد از گذشت نزد ،مارآ

درصدي ورود به  45سهمیه ، از جنگ 
ن خانواده شهدا و آدانشگاهها که از 

تمام شده بود و نظام ، جانبازان بود 
نیروهاي وابسته به وارد کردن براي 
مجبور به ترفندي به دانشگاهها، خود 

توانستند با  ،در سال گذشته .دیگر بود 
زاد آاي در دانشگاه تصویب ماده 

هزار نفر از  200اسالمی بیش از 
را  کاربسیجیان را جذب کنند و این 

تی در دانشگاههاي دولتی نیز آدر سال 
  .قرار است انجام دهند 

این در حالی است که در حال    
هزار بسیجی در  650حاضر بیش از 

 8/3دانشگاهها کار کنترل حدود 
البته  . دمیلیون دانشجو را بر عهده دارن

عضویت بسیجی ها در این به جز 
اطالعاتی  –امنیتی  –نیروهاي انتظامی 

  .و حراستی است 
کنترل کامل براي  که رژیم بگذریم      

نیاز  ، خر عمر خودآدر سالهاي  دولت،
حاال .  به پیروزي در انتخابات دارد 

از حضور گسترده مردم حرفی  دیگر 
با  ، در عوض . ورد آبه میان نمی 

کسانی که حق رأي کاهش تعداد 
 ، مارآقصد دارد با دست کاري  دارند،

میزان رأي دهندگان را  باال نشان 
  . بدهد

به تازگی وزیر کشور دولت     
 : گفته است دروغگوي والیت فریب 

میلیون نفر می توانند در  43حدود 
ماري که آاما  .  انتخابات شرکت کنند

میلیون  49 سال پیش، سرشماري  ربنا ب
 .  نفر قادر به شرکت در انتخابات هستند

 دست کاري بهاصراري  که وزیر کشور 
مار دارد به این دلیل است  که آ در

سنجش افکار کرده و متوجه شده اند 
مردم در انتخابات قالبیشان شرکت نمی 

  . کنند 
با اینهمه ، تا پایان : انقالب اسالمی 

، رد حکومت خاتمی ، تقلب در انتخابات 
صالحییتها ، تا حدودي در پرده انجام 

کار نظارت بر صندوقها را . می گرفتند 
اما در این . معلمان انجام می دادند 

انتخابات، صندوقها در اختیار پاسدار و 
  : بسیجی هستند

  

 بستون پایه ها، ترکی
هیأت هاي اجرائی و 

مجلس » نمایندگان « 
  : هشتم

  
 15، در قسمت اول : انقالب اسالمی 

دستگاهی را شناسائی می کنید که هم 
ستون پایه هاي والیت مطلقه زور هستند 

را در اختیار » انتخابات « و هم کنترل 
در قسمت دوم، ترکیب هیأت . دارند 

هاي اجرائی را شناسائی می کنید و در 
» نمایندگان « قسمت سوم فهرست 

  :  مجلس هشتم را اختیار می گیرید
  

» تخاباتان«دستگاهی که 15
عریان را کنترل می کنند و 
ستون پایه هاي والیت 

  :مطلقه زور هستند 
      

در گزارشهاي پیشین،  به اطالع     
 « سپاه براي حفظخوانندگان رسید که 

ماده آخود را  »نظام دستاوردهاي 
در نوشته دیگري، دیگر   .کرده است 

دست آوردهاي نظام در معرض 
این انتخابات  در .شناسائی قرار گرفتند 

مشاهده می شود که همان ارگانها و 
هاي  نهادها و سازمانهایی که دستاورد

شوند، محسوب می فقیه نظام والیت 
فقیه وارد عمل والیت رژیم براي حفظ 

نترل شده اند  و از هم اکنون ک
  :انتخابات را به دست گرفته اند 

یعنی مطلقه فقیه   والیتدستگاه  ●
   و دفتر او  خامنه اي و فرزندان

حوزه هاي علمیه و مدرسین و  ●
  .  فقیهروحانیت وابسته به والیت مطلقه 

  فقیه شوراي نگهبان والیت   ●
   شوراي تبلیغات اسالمی  ●
   سپاه پاسداران  ●
  بسیج سپاه پاسداران  ●
  اواك و ●
   نیروي انتظامی  ●
  ستاد امر به معروف و نهی از منکر  ●
اهللا  و کلیه  حزب اهللا و انصار حزب ●

   نیروهاي سرکوب گر وابسته 
دادستانی  کل کشور و قاضی هاي  ●

   وابسته 
ه روحانیت ژدادگاههاي انقالب و وی ●

   ...و مطبوعات و
   کلیه نیروهاي امنیتی و حراستی  ●
ستاد انقالب فرهنگی و کلیه  ●

  نیروهاي فرهنگی وابسته 
اد و کلیه دولت فخیمه احمدي نژ ●

  بط با ایشان ي مرتابانده
براي فرار از شکست در  رژیم     

ینده آانتخابات و پیروزي در دور 
ریاست جمهوري به یاري ولی مطلقه و 
بازوهاي اجرایی وي از دو سال 
گذشته تالش نمود تا با تغییرات 
گسترده در واحد هاي اجرایی 

، یکدست سازي مجلس را و انتخابات
 به همین دلیل. حکومت را دائمی کند 

  : زد دست به اقدامات زیر 
برنامه ریزي دخالت کلیه نیروهاي  -  1

مورد نیاز براي پیروزي در انتخابات از 
جمله نیروهایی که در باال به عنوان 

   . فهرست شدنددستاوردهاي انقالب 
تغییر کلیه استانداران و جایگزین   -  2

کردن  آنها با افرادي از سپاه و واواك 
  .    و زندان بانها  و نیروهاي انتظامی 

رمانداران و بخشداران تغییر کلیه ف  -  3
و  جایگزین کردن آنها با افرادي از 

   سپاه و واواك و نیروهاي انتظامی 
وزارت کشور و  مقامهاي تغییر  -  4

کردن آنها همچنان با با  جایگزین
  افرادي از همان سازمانها  

هیات نظارت بر اعضاي تغییر - 5
افراد سپاه و رار دادن انتخابات و ق

و حراستی  واواك و نیروهاي انتظامی 
به جاي افراد مورد وثوق و معتمدان 

     .محلی
کار با اعضائی از  تشکیل گروههاي  -  6

براي  موزش و پرورش و بسیج آوزارت 
رأي ریختن به صندوق ها با اوراق 

  . هویت جعلی 
    ...و 

با نگاهی به کادرهاي ناظر بر     
بات می توان مشاهده نمود که انتخا

کار نظارت بر انتخاب کاندیداها و  
هنوز شوراي . چگونه است انتخابات 

نگهبان صورت قطعی تأیید صالحیت 
حوزه ،  200شده ها را انتشار نداده، در 

» اصول گرایان « رقابت میان خود 
در بقیه حوزه ها، اقبال انتخاب . است 

   .درصد است  50شدن اصالح طلبها 

وزارت کشور تحت اختیار پور      
یعنی یکی از عوامل کشتار محمدي 

و ترورهاي   67زندانیان در سال 
او . سیاسی و اعدامهاي بسیار است 

تربیت شده مدرسه حقانی و محصول 
از اعضاي گروه  ومصباح یزدي 

ارزشهاي انقالب اسالمی و عضو هیات 
. رییسه مرکز اسناد انقالب اسالمی است 

گام معرفی او به مجلس و رأي بهن
الیاس نادران از گروه  اعتماد به او ، 

 :بادگران در مخالفت با وي گفت آ
اگر روزي ایشان به خارج از کشور 

نجا دستگیر شدند ایران آرفتند و در 
 بعد از در جلسه  . چه خواهد گفت 

 را کرد،این سخنرانی جلسه اي که او 
قو بر روي نامه اي که با چا : گفت 

نصب شده بود به من گفته اند که در 
  .این مورد صحبت نکن 

ار نظارت اجرایی را پورمحمدي ک     
پور واگذار  به داماد باهنر یعنی موسی

پسر خواهر با با هماهنگی  تا ه استکرد
باهنر یعنی مجتبی هاشمی ثمره و با 
جناق وي یعنی   زریبافان که از 
 مسئوالن و بزرگان گروه رایحه خوش

، به ترتیبی که در رد خدمت هستند
  . صالحیتها مشاهده شد، عمل کنند 

رییس انتخابات افشار از دانشجویان      
پیرو خط امام و فرمانده بسیج سابق و 
از مسئولین حزب اهللا و از رابطان قتل 

به  او،  .هاي سیاسی در کشور است 
شناخته می شود  « عنوان نوچه ذوالقدر
عنوان یکی از رهبران  و ذوالقدر نیز به

چند وظیفه چندگانه حزب اهللا و از 
افشار که . ایهاي سازمان ترور است 

 ، » کارستان مکاري می کن «بود گفته 
واقعا کاري کرد که در هیچ دوره اي 

  . بودن دیده نشده آمانند 
 رییس هیات اجرایی انتخابات،      

حجت السالم موسی پور داماد باهنر از 
س جامعه اسالمی مهندسین سؤاعضاي م

و دایی مجتبی هاشمی ثمره مشاور 
و از نزدیکان رییس احمدي نژاد ارشد 

رایحه خوش خدمت و حامیان رییس 
  .جمهوري است 

شوراي نگهبان از  جنتی ، دبیر     
 . نگهبانان وفادار استبداد مطلقه است 

کاري و برد و سوابق وي در جنایت 
  . خورد برکسی پوشیده نیست 

شوراي (هیات هاي اجرایی اعضاي  ●
  : چه کسانی هستند !) نگهبان دوم 

با شروع ثبت نام نامزدهاي مجلس 
و   هشتم و ایجاد هیات هاي اجرایی

،  نظارت وشروع تایید صالحیت ها
معلوم  شد که شوراي نگهبان ،  این بار 
، کار را به گونه اي دیگر شروع کرده 

ته بررسی عملکرد دو سال گذش: است 
نیروهاي نظامی و انتظامی و واواکی و 
دستگاه خامنه اي آشکار می کند که 
براي به دست آوردن مجلس هشتم، 
آنها از ماهها قبل برنامه ریزي دقیقی 

تغییر : ازجمله . کرده بوده اند 
استانداران  و فرمانداران و بخشداران 
و تشکیل و مشخص نمودن هیات 

بر اجرایی  و تعیین هیات نظارت  
  . انتخابات 

بنا بر  دستور العمل،  صالحیت       
نامزدهاي نمایندگی مجلس، از واواك 
و دادستانی کل و سازمان ثبت احوال 
و اداره تشخیص هویت و پلیس بین 

پس از . الملل ، استعالم می شود 
استعالم ، نامزدي هر نامزد  مورد 
بررسی هیئتهاي اجرائی قرار می گیرد 

استعالم در اختیار هیئت و  نتیجه این 
مرکزي نظارت بر انتخابات، وابسته به 

  . شوراي نگهبان قرار می گیرد
شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب      

کنندگان براي انتخابات دوره هشتم 
مجلس نسبت به دوره قبلی تغییراتی 

براساس اصالحیه قانون  .یافته است
انتخابات در مجلس هفتم، داوطلبان 

ی باید دست کم داراي نمایندگ
مدرك فوق لیسانس یا معادل آن باشند 
هر چند دارندگان مدارك پایینتر نیز 
در صورت داشتن شرایطی مانند 
نمایندگی در دوره هاي قبلی مجلس 
یا تصدي برخی سمتها در بخش 
خصوصی و دولتی می توانند نامزد 

هیئتهاي نظارت در هر . انتخابات شوند
گیري تشکیل یک از حوزه هاي رأي 

می شود و به وضعیت داوطلبان 
نمایندگی در آن حوزه رسیدگی می 

اعضاي هیئت را فرماندار از میان  .کند
شماري از معتمدان محلی برگزیده و 
 هاسامی شان را براي تأیید صالحیت ب

کسانی  .کندشوراي نگهبان ارسال می 
که صالحیتشان به تأیید شوراي نگهبان 

شکیل جلسه اي با رسیده باشد پس از ت
حضور نماینده شورا، اعضاي هیئت 
اجرائی را از میان خود انتخاب می 

  . کنند
تأیید صالحیت ، مرحله مرحله اول  ●

مجلس در هیات  نامزدهاي نمایندگی
در این مرحله . است  هاي اجرایی 

ابتدا افرادي براي نظارت بر صالحیت 
ها از سوي مسئوالن هر استان انتخاب 

که عبارتند از نماینده می شوند 
نماینده و  نماینده فرماندارو  استاندار

و  نماینده بسیج و سپاه پاسداران 
برخی دیگر و  نماینده وزارت اطالعات 

از افرادي که توسط هیات اجرایی 
 ین شورا به عضویت ابراي محکم کاري 

  .ورده می شوند درآ
هیات اجرایی ابتدا بعد از معرفی     

نها را به آا اسامی شدن کاندیداه
بعد . د ارسال می دارباال گانه  4مراجع 

از رسیدن پاسخ ها از سوي این مراکز 
کسانی را که داراي ، اسامی گانه  4

سوابق سوء هستند به کناري نهاده و 
دیگر را خود  صالحیتهاي افراد بررسی 

  .بر عهده می گیرند 
  در این دوره از انتخابات شوراي     

ي اینکه خود را از زیر نگهبان برا
ت ضربات خارج سازد این کار را به هیا

هاي اجرایی واگذار کرده است و 
نان نیز بر اساس دستور العمل شوراي آ

نگهبان کار رد صالحیت ها را بر عهده 
گرفته اند از جمله مواردي که منجر به 
رد صالحیت افراد شده است عبارت 

  :است از 
  

  7در صفحه
  
  

عریان» انتخابات «  
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  حیت دالیل رد صال ●
بر اساس مواردي که در  ، بنا بر اطالع

جلسات هیات هاي اجرایی و با نظارت 
و کنترل برخی از اعضاي هیات هاي 
نظارت شوراي نگهبان تصویب شده 
است افرادي که در موارد زیر مخالفت 
و یا موافقت دارند در زمره رد 

  . :صالحیت شدگان هستند 
  مخالفان با رهبري 
  مهوري مخالفان با رییس ج

  مخالفان با مواد قانون  اساسی 
  مخالفان  با نزدیکان رهبري 

  مخالفان  با شوراي نگهبان 
  مخالفان  با مصباح یزدي 

  مخالفان با جامعه مدرسین حوزه 
  علمیه قم 

  ه روحانیت ژمخالفان با دادگاه وی
  مخالفان با دادگاههاي انقالب 

  مخالفان با مجلس خبرگان رهبري 
  الیحه قصاص  مخالفان با

 –قصاص  –مخالفان با هر گونه اعدام 
  سنگسار و حد شرعی و غیره 
  مخالفان با انقالب فرهنگی 

   خامنه ايمخالفان با مراجع مورد تایید 
مخالفان  با طرح هاي نیروهاي انتظامی 

  و بسیج و سپاه پاسدارن 
مخالفان  با  صدور انقالب به دیگر 

  کشورها 
 –لبنان  –لسطین مخالفان  با کمک به ف

سومالی و  –سودان  –افعانستان  –عراق 
  ...سوریه و 

  مخالفان  با صدا و سیما 
  مخالفان  با سفرهاي استانی 

  مخالفان  با برنامه هاي اقتصادي دولت 
  مخالفان  با هولوکاست 
  مخالفان با استادنداران 

  موافقان  با ایجاد رابطه با امریکا 
  یان موافقان حمایت از دانشجو
  موافقان با حمایت از زنان 

   باره اتم مدن در آموافقان  با کوتاه 
   الحاقیموافقان  با پروتکل 

  زادي مطبوعات آموافقان  با 
معترضان به و موافقان  با حقوق بشر 

دستگیري هاي دانشجویی و کارگري و 
  ...زنان و 

  موافقان با تحصن نمایندگان در مجلس
لس تحصن کلیه نمایندگانیکه در مج

  کرده بودند 
کلیه افرادي که به دلیل داشتن 

دست آوردهاي « مصونیت نمایندگی 
  . را زیر سئوال برده اند » نظام 

کلیه افرادي که از برابري زن و مردم 
  .حمایت کرده اند 

  ...و
  

ترکیب هیات هاي اجرایی 
  :در برخی از استانها 

  
گاهی آبا بررسی اخبار و اطالعات به    

ند که در برخی از استانها چهره می رسا
هاي افراطی در میان هیات هاي 

اصالح اجرایی موجبات حذف گسترده 
طلبان و طرفداران کروبی و هاشمی 

ترکیب .  رفسنجانی را فراهم کرده اند
  :هیات ها به شرح زیر می باشد 

عضو از  5در استان مرکزي  ●
  .افراطیون راست هستند 

عضو  5هر در استان خراسان جنوبی  ●
  .راست افراطی هستند 

راست  عضو 5در استان فارس هر  ●
  .افراطی هستند 

در استان چهار محال و   بختیاري  ●
چهره راست افراطی رادر مقابل دو 3

  .میانه  چهره راست
در استان خراسان رضوي همه اعضا  ●

  .راست افراطی هستند 
نفر راست  4در استان اردبیل  ●

  .راست میانه  افراطی در برابر یک
در استان مازندران دو چهره راست  ●

افراطی در برابر سه چهره راست میانه و 
  مستقل 

چهره قبلی  4در استان هرمزگان  ●
راست میانه  و یک نفر مستقل وجود 

  .دارد 
چهره راست افراطی  4در استان قم  ●

  .و یک نفر راست میانه 
 4در استان سیستان و بلوچستان  ●

افراطی در برابر یک  چهره راست
  .راست معتدل 

چهره راست  5در استان اصفهان  ●
  .افراطی دیده می شود 

راست افراطی در  3در استان ایالم  ●
  .برابر دو راست معتدل 

  
با توجه به حضور و چگونگی  *

ترکیب هیات هاي اجرایی در 
برخی استانها که در باال آمد،  
چگونگی رد صالحیت ها در 

رستانها و استانها به برخی از شه
  :شرح زیر است 

     
مار رد صالحیت ها در برخی استانها آ 

  :و شهرستانها 
کاندیدهاي  – تعداد نماینده –استان 

  رد صالحیت شده  –اصالح طلب 
  22- 32- 19 –ذربایجان شرقی آ
  34- 37- 12 - ذربایجان غربی آ

  47- 57-19 –اصفهان
  9-17- 3 – ایالم 

  8- 15-4 –بوشهر  
  6-13- 4 –ال بختیاري  چهارمح

  10- 18-4 –خراسان شمالی  
  30-33- 19 –خراسان رضوي  
  14- 16-3-خراسان جنوبی 

  30- 45- 18 –فارس  
  2- 7-3 –قم  

  6-11- 4- قزوین 
  9- 14-6 –کردستان
  7- 21- 10 –کرمان  

  16- 40- 18 –خوزستان  
  15-21-5 –زنجان  
  5- 9- 4 –سمنان  

  25- 25- 8-سیستان و بلوچستان 
  11- 23- 8 –کرمانشاه  
  14- 27-7 –گلستان  
  26- 36-13 –گیالن  
  28-37- 8 -لرستان 
  6- 17-12 –مازندران

  25- 31- 7 –استان مرکزي  
  0- 6- 5 –هرمزگان   

  30-34- 9 –همدان  
  8- 13- 4 –یزد   

  19-21-8 –-اردبیل  
همه رد  ، بادآرشت و خرم در  

  صالحیت شده اند 
  نفر  20نفر  24از  ، تهراندر 

  نفر  1همه به جز  ، اصفهاندر  
  نفر  2نفر تنها  6خمینی شهر از در  

  .شده اند صالحیت تایید   
 صالحیت هیچ یک از، نجف آباددر  

  . کاندیداها تایید نشده است
بوده تنها یک داوطلب  ، نایین نیز در  
  . تایید نشده است شه صالحیتک
نفر  9از مجموع  ،شهر مبارکه در  

نون رد صالحیت تا ک تننفر 8، کاندیدا
  . اند شده

 3 ، کاندیدا 5از مجموع ، اردستاندر  
نفر نیز تایید  2  نفر رد صالحیت و

  . اند صالحیت شده
دو ،  کاندیدا 3از ، فریدون شهر در  

نفر رد ویک نفر تایید صالحیت شده 
  . ند ا
برخوار و میمه هر دو کاندیدا رد در  

  صالحیت شده اند 
 4از مجموع  ، خوانسار و گلپایگاندر  

داوطلب نمایندگی در مجلس شوراي 
نفر  3 نفر تایید و 1 صالحیت اسالمی

   .دیگر رد صالحیت شده اند
 24از  ، شهرستان هاي استان تهران در 

نفر  12نامزد تا آخرین ساعات سه شنبه 
رد صالحیت شده ها قرار  در ردیف
  .گرفته اند

مار رد صالحیت شدگان نشان می آ    
تمام سعی مطلقه والیت  یمژردهد که 

خود را بر این نهاده است که بار دیگر 
  . بسازد مجلسی یک دست 

  
دالیل رد صالحیت ها بنا بر * 

   اطالعیه وزارت کشور
      
دالیل رد اطالعیه وزارت کشور  ربنا ب  

  صالحیت ها عبارتند از 
درصد افرادي که صالحیت  31از  ●

حیت درصد رد صال21آنان تأیید نشده، 
  .نده ااحراز صالحیت نشد درصد10و 

نفر  69  از میان رد صالحیت شدگان،
نفر از  131 و  .اند نداده به موقع استعفا

محکومان به خیانت و کالهبرداري و 
قضایی  اختالس به حکم محاکم صالحه

شهرت در محل  نفر سوء 329و .هستند
نفر مشکل  188 و. اند سکونت داشته

 پنج سال سابقهمدرك تحصیلی و یا 
   .اند کار کارشناسی داشته

بقیه رد صالحیت شدگان اتهامات  ●
  :زیر را داشته اند 

  اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر، - 
نیروهاي  یادآور می شود که     

انتظامی چندین ماه است جهت ارتقائ 
امنیت اجتماعی در حال پیاده کردن 

از جمله . طرحهاي مختلفی هستند  
دستگیري  ح طرحها یکی طر

حمله به خانه  قاچاقچیان مواد مخدر و 
شبها صدا و . بوده است  آنها هاي 

سیماي جمهوري اسالمی ایران برنامه 
از چگونگی  پخش می کرد هایی را 

حمله به خانه فروشندگان و معتادان به 
  .مواد مخدر 

در کشور  ، انتخابات  و از قرار،     
 بهمطلقه خامنه اي ،  والیت تحت 

حدي است که فروشندگان مواد مخدر 
و معتادان و قاچاق چیان بدون ترس از  
 ، سردار رادان و سردار احمدي مقدم

صف کاندیداها  تصمیم  دربا ورود 
 گرفته اند در انتخابات شرکت کنند
بدون اینکه باکی از لودادن خود 

   !داشته باشند 
  حدود شرعی، محکومان به - 

فقیه حد شرعی در حکومت والیت 
شامل افرادي می شود که جرم مشهود 

 –انجام داده باشند از جمله رشوه 
 –زنا  –شرب مشروبات الکلی  –اختالس 

فضول خبرنگاري  یا سرقت مسلحانه و 
فعالیت سیاسی نا همسو با و مآبانه 

اتهاماتی دیگر از جمله توهین  مافیاها و 
  ... به رهبري و ائمه و رسول اکرم و 

ی رسد که بعد از شرکت به نظر م    
اد در فتح الفتوح دانشگاه ژاحمدي ن

تصمیم گرفته است » رهبر « ، کلمبیا 
زادي ایران را به رخ جهانیان بکشد  و آ

به همین دلیل این اجازه را داده است 
که حد خوردگان نیز به راحتی بتوانند 
وارد مبارزه انتخاباتی و داغ کردن 

که  از جمله کسانی. ن شوند آتنور 
محکوم به خوردن حد شرعی شده بود 

هادي غفاري است  شد، و رد صالحیت 
به دلیل درگیري  می گوید خود وي  .

با مدیر مسئول روزنامه رسالت محکوم 
نگفته  و البته ا . به حد شرعی شده است

است که علت خوردن شالق به دلیل 
اما . شرب مشروبات الکلی بوده است 

 یمژرعملکرد  نکته جالب در گفته وي و
این است که اگر در کشور اینقدر 

چرا هادي غفاري  ،زادي وجود داردآ
به دلیل شکایت مدیر مسئول روزنامه 

  ؟رسالت حد شرعی خورده است
مسئوالن وزارت کشور و فرماندهان      

که مسئولیت این واواکی بسیج و سپاه و 
حیت ها را بر عهده دارند از رد صال

علل رد   هتوجی حداقل توانایی براي
وگرنه  . برخوردار نیستند  صالحیت ها 

می توانستند ایرادات دیگري براي رد 
ورند که اینقدر آصالحیت ها فراهم 

ولی به قولی  . مورد تمسخر قرار نگیرند
وقتی که نیروهاي فاقد صالحیت 
مسئول تعیین صالحیت دیگران می 

به  ، چیزيجز این ایرادات ، شوند 
  .نمی رسد  نهاآذهن بسته 

  وابستگان به رژیم سابق، - 
 یم ژرسی سال از انقالب می گذرد و     

هنوز گناه ناتوانی و بی لیاقتی خود را 
نها آ. به گردن نظام سابق می اندازد 

ند که اگر فردي در نظام متوجه نیست
ن حدي بوده باشد که سابق در آ

داراي پست و مقامی بوده است باید 
می داشته است  ر و بیشت سال 40حدود 

، سال از انقالب 30با گذشت حدود  . 
قادر به  ، به دلیل سن باال چنین کسی،

  . نیست شرکت در انتخابات 
حال فرض کنید که یک یا دو نفر به     

ن وابستگی در انتخابات شرکت آدلیل 
یا در زمانی که همه از آ ،کرده باشد

ترس استبداد حاکم تالش می کنند 
ن نظام آابسته بودن به خود را از  و

چگونه ممکن است  مبري نشان دهند، 
افرادي دست به این ریسک بزنند و با 
داشتن سوابق همکاري با نظام گذشته 

البته  ؟  وارد تنور داغ انتخابات شوند
زاد فقیه آوالیت یم ژر نرود که یادمان 

  !ترین کشور جهان است 
محکومان به اقدام علیه جمهوري  - 

  اسالمی،
 از جمله خنده دار ترین اتهامی که    

رد صالحیت شدگان زده  ازبرخی  به 
نان به اقدام علیه آاند محکومیت 

  .جمهوري اسالمی است 

ه زنان به اصطالح بد ک در زمانی    
را به دلیل اقدام علیه امنیت  حجاب 

دستگیر می کنند و  هااجتماعی در خیابان
زیر مشت و لگد نیروهاي انتظامی و 

دانشجویان بی می اندازند و بسیجی 
گناه را به دلیل شرکت در تظاهرات 
صنفی دستگیر می کنند و کارگران 
شرکت واحد اتوبوس رانی را به دلیل 

براي مطالبه شرکت در تظاهرات 
می کتک باد حقوق و مزایاي خود به 

و به زندان می فرستند و معلمان  گیرند
موزش و پرورش را به دلیل اعتراض آ
ه عدم پرداخت حقوق به زندان و ب

تبعید می فرستند و کارگران کارخانه 
به دلیل عدم پرداخت که  ها را
اجتماع می در مقابل مجلس  ،مستمري
قواي سرکوب قرار مورد حمله کنند و 

والن را به لبازنشستگان و معمی گیرند و 
به  کردن  اعتراضجمع شدن ودلیل 

کمی حقوق در مقابل مجلس مورد 
، و ضرب و شتم قرار می دهند  حمله

چگونه است که برخی از اقدام 
ت را به أعلیه نظام این جر کنندگان

خود داده اند که با پاي خود به نزد 
به او پور محمدي بروند و خود را 

  ؟ !معرفی کنند 
اعتقاد و التزام عملی به اسالم و  عدم - 

  نظام جمهوري اسالمی،
بسیاري از بارها و بارها شنیده ایم که    

کارمندان و کارگران و دانشجویان و 
به دلیل عدم  اعتقاد به ... معلمان و 

نظام جمهوري اسالمی از کار اخراج 
با . شده اند و برخی به زندان رفته اند 

برخی ها بدون ترس از این حال، 
با وجود  پی آمدهاي آن، دستگیري و 

نزد پور محمدي  ، عدم اعتقاد به نظام 
ن او رفته اند و اعالم کرده یارادستو 

می  ،وجود عدم اعتقاد به نظام  بااند 
  !خواهیم در انتخابات شرکت کنیم 

 عضویت و یا هواداري از - 
  طلب و تروریستی، هاي تجزیه گروهک

وقتی انسان جمله باال را می خواند      
زادي در کشور ایران در آاین همه  از

علی خامنه اي و مطلقه زمان والیت 
اد و وزیر ژاست جمهوري احمدي نری

کشوري پور محمدي و ریاست شوراي 
 واواکینگهبانی احمد جنتی و وزیر 

و  غرق شگفتی می شود ه ژمحسنی ا
ازآنها  رزو می کند اي کاش کسانی آ

در زمان حکومت بنی صدر و دیگر که 
، بخاطر آزادي و زادي خواهانآ

استقالل فعالیت می کردند و بعد از 
 زنده  ستگیر و اعدام شدند، کودتا ، د

که در  کردندو مشاهده می می ماندند 
دولت تحت والیت مطلقه خامنه اي ، 
تروریست ها و گروهکهاي قومی نیز 

زادي را یافته اند که به وزارت آاین 
بدون کشور و فرمانداري ها بروند و 

ترس، بعنوان نامزد نمایندگی ، ثبت نام 
   !! کنند 

که پور محمدي فرد ناگفته نماند     
 او در کشتار زندانیان، در . نازنینی است 

سه جنایتکاري که  یکی از ،  68سال 
  احکام اعدام را صادر می کرده اند، 

   
  8در صفحه

  
  

عریان» انتخابات «  
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آن زمان ، خامنه اي !  نبوده است 
محسنی ! رئیس جمهوري  نبوده است 

ه اي نیز فرد بسیار نازنین و با محبتی ژا
که ه اي نیست ژامحسنی است و همان 

اعدام بسیاري را صادر کرده  احکام
دیگر جاي هیچگونه ترسی !  است 
کشور تحت والیت خامنه اي و .  نیست 

زاد شده آنقدر آاد ژاحمدي نریاست 
یم ، حتی آنها که  ژراست که مخالفان 

تجزیه طلب و معاند مسلح بوده اند ، 
، می روند به وزارت کشور بدون ترس

را بعنوان نامزد و نامهاي خود 
  !! نمایندگی ثبت می کنند 

هاي  وابستگی و ارتباط با سرویس - 
  اطالعـاتی بیگانه،

وزارت  از جالب ترین نکات اطالعیه     
کشور ، یکی این که بنا بر آن، 
جاسوسان بیگانه نیز بعنوان نامزد 

زادي آ. نمایندگی ، ثبت نام کرده اند 
جمهوري  نظام«  ي که بی حد و حصر

بر قرار کرده است ، » اسالمی 
را نیز ،  جاسوسان و وابستگان به بیگانه 

به هوس نماینده شدن انداخت و آنها 
با اطمینان خاطر به وزارت کشور رفته 

  ! و ثبت نام کرده اند 
 »  رهبر فرزانه« زادي در  والیت آ     

وابسته  و  به حدي است که جاسوسان
از  بدون وحشتنیز، به بیگانه 

به فرمانداري ، با پاي خود ستگیريد
می روند و می گویند که ما با وجود 
جاسوس بودن می خواهیم براي به 
دست اوردن اخبار مورد نیاز سازمانهاي 
جاسوسی امریکاو اسراییل و دیگر 
. کشورهاي ضد ایران به مجلس بیاییم

عالوه بر این می خواهیم قوه مقننه را 
  !! به کنترل خود در آوریم 

اهانت به مقدسات دینی و پیـامبر  -
  ، )ع(و ائمه معصومین) ص(اعظم

مطلقه والیت  یمژردر  مهمترین نکته   
مرتدان و صب  جدیدااین است که  

که به آنها یافته اند موقعیتی کنندگان 
علنی به پیغمبر و  اجازه می دهد بطور

توهین کنند و نامزد ائمه علیه السالم 
یم، تحت ژر ! نمایندگی هم بشوند 

هدایت ولی مطلقه فقیه این اجازه را 
که  ستداده ا... به ناصبان و مرتدان و 

بدون هیچ ترس و وحشتی هر توهینی 
و  بکنندبه پیامبر و ائمه  می خواهند را 

  !!  وارد گود انتخاباتی هم بشوند
دو دسته توهین کننده وجود البته     

یک دسته آنها هستند که در : دارند 
صاحب مقام هستند مثل آنها که یم ژر

در زمان وزیر آموزش و پرورش قبلی 
پرسشنامه اهانت آمیز تهیه کردند تا 
داوطلبان معلمی  به آنها پاسخ دهند و 
یا چون احمدي نژاد خرافه می سازند 

هاله نور و حضور امام زمان در ( 
این دسته به ... ) . دانشگاه کلمبیا و

ه اي نیز دست. مقامات عالیه می رسند 
هستند که وجود عینی ندارند بلکه 
وجود ذهنی دارند و تنها متصدیان 
انتخابات رسوا وجودشان را حس می 
کنند و با رد صالحیت اجازه شرکت به 

  !! آنها در انتخابات نمی دهند 
 مصباح یزدي  باید توجه داشت که     

اگر فردي متوجه  حکم داده است که
ر توهین شد که فرد دیگري به پیامب

ن نزدیکی نیست تا آمیکند و پلیس در 

ن فرد می تواند آرا دستگیر کند  وا
توهین کننده به پیغمبر را بکشد و نظام 
. نیز نباید براي قاتل مشکل ایجاد کند 

حال چه پیش آمده است که توهین 
کنندگان به پیامبر ، آسوده خاطر به 
وزارت کشور می روند و بعنوان نامزد 

  ! اسم نویسی می کنند ؟نمایندگی، 
کشور و  محکومیت به اغتشاش در  - 

   هواداري از فرق منحرف مذهبی
خر براي پاسخگویی به افرادي آبند      

است که فکر می کنند نظام والیت 
نها هنوز آ . نظامی استبدادي استفقیه، 

نظامی بر  متوجه نشده اند که در ایران
سر کار است که متهمان به اغتشاش 

هم به راحتی و بدون ترس  آن،  برضد
نامزد نمایندگی مجلس می توانند 

شوند و اسم و رسم خود را نیز به 
وزارت کشوري بدهند که کسی چون 
پور محمدي وزیر و کسی چون افشار 

   . مسئول انتخابات آن است 
درخور توجه این که عدم التزام نکته    

عملی به والیت مطلقه فقیه جاي خود 
زام به نظام جمهوري اسالمی را عدم الت

از قرار ، بی اعتباري  . داده است 
والیت فقیه به حدي است که نخواسته 
اند  آن را دلیل  رد صالحیتها  بخوانند 
مبادا رد صالحیت شده ها در جامعه 

یم مشکل ژمحبوبیت پیدا کنند و براي ر
  .ساز شوند 

هر ایرانی می داند که هیأت هاي      
صی را به استناد متهم اجرائی هیچ شخ

بودن به این اتهامها رد صالحیت نکرده 
زیرا متهم به این اتهام ها  اگر هم . اند 

جرأت کند و به وزارت کشور یا 
فرمانداري ها براي ثبت نام برود، درجا 

آوردن این اتهامها . دستگیر می شود 
: در بیانیه وزارت کشور، دو دلیل دارد 

امزدهائی ننمودن ترساندن و منصرف 
که رد صالحیت شده اند از اعتراض به 
رد صالحیت خود و جلوگیري از 
برانگیخته شدن اعتراض گرایشهاي 

یم و دیگران و باال گرفتن ژمتعلق به ر
  . اباتانتصکار افتضاح این 

  
  

مجلس » نمایندگان « اسامی 
» انتخابات « هشتم که پیش از 

  انتخاب شده اند  
  
ه بودن انتخابات با توجه به یک طرف    

ش حتی در سطح و رقابتی نبودن
 یم، بجاست ژگرایشهاي موجود در ر

ینده آبرخی از چهره هاي مجلس 
شوند تا معلوم شود چگونه به معرفی 

   :دوران سیاه رضا خانی بازگشته ایم 
لو  ابراهیم محمدي خلف - اردبیل  ●
   ) مدیر کل مستعفی تعزیرات استان(
ازنشسته سپاه ، ب(حسن نیکنام  - گرمی ●

  )اصولگرا
بازنشسته (سلیمان وظیفه - مشکین شهر ●

  )سپاه ، جبهه متحد
رییس (دکتر متفکر آزاد  -تبریز   ●

معلم آذربایجان ،  دانشگاه تربیت
   )اصولگرا

نماینده ( رسول جلیل زاده  - تبریز  ●
  )ولی فقیه در سپاه استان

معاون سابق ( کریم عابدي  -تبریز  ●
آذربایجان،  تی استانداريامنی - سیاسی 

(  
فرمانده (   سرهنگ برپور - تبریز ● 

سابق سپاه تبریز ، کاندیداي جبهه 
   )متحد
قاضی ، (مهدي دواتگري  -مراغه  ●

   )اصولگرا
( مهندس سالم اهللا زاده  - همراغ ●

  )حامیان دولت
دبیر (مهدي اسماعیلی  - میانه  ●

  )،اصولگرا آموزش و پرورش
سالم نور حجه اال - میانه  ●

رئیس دادگستري هشترود ، (محمدي
 )اصولگرا

 مدیر حراست(نصیبی  - شبستر  ●
   )پتروشیمی تبریز ، حامیان دولت

رئیس (مطهري کوزه کنان  - شبستر  ●
احمدي نژاد در شبستر ،  ستاد انتخاباتی
  )حامیان دولت

مدیر (خیراهللا عسگر پور - شبستر  ●
   )زاد شبستر، اصولگراآ حراست دانشگاه

مهندس مرتضی اکبرپور  - کلیبر ●
 معاون ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت(

   )کشور، اصولگرا
 سرتیپ(مهندس عباس فالح - اهر ● 
  )اصولگرا. استاد دانشگاه.سپاه
کل  مدیر(رضا محبوبی - ارومیه ● 

سابق در استانداري آذربایجان غربی ، 
  )اصولگرایان

مسئول ( فرامرز فتح نژاد  - رومیه ا ●
دفتر حفاظت منافع ایران در سابق 
   )اصولگرایان آمریکا ،

معاون (عباس خورشیدي  - ارومیه  ●
استاندار  سابق سیاسی و امنیتی

  آذربایجان غربی ، 
قاضی ، (سید ذاکر - ارومیه  ●

   ) اصولگرایان
االسالم صالحیان  حجه - اصفهان   ●
رئیس دفتر نمایندگی شوراي سیاست (

   )حدگذاري ائمه جمعه ، جبهه مت
خانم بی طرف نماینده  –اصفهان  ●

  فعلی 
معاون (حسین آذین - اصفهان ● 

استانداري ،  مستعفی سیاسی امنیتی
   )حامیان دولت

رئیس (سید مهدي ابطحی  - اصفهان  ●
کشور، جبهه  4زه هاي علمیه منطقه وح

   )متحد
پاسدار (علی نصر اصفهانی  - اصفهان  ●

  )بازنشسته ، حامیان دولت
بازنشسته سپاه ، ) نوارچیان-اصفهان  ●

انصاري  دکتر تقی - اصفهان  (اصولگرا
   )بازنشسته سپاه(
رئیس (جواد ابطحی  - شهر  خمینی ●

   )نظارت شوراي نگهبان سابق هئیت
حجه االسالم  - خمینی شهر  ●

عضو سابق شوراي شهر، (موسوي
   )اصولگرا

مدیر (علی محمد نمازي - لنجان  ●
   )بانپرورش ، اصالح طل آموزش و

مدیر کل مستعفی (بهرامی -لنجان  ●
حامیان  سیاسی امنیتی استانداري ،

 )دولت
جانشین سابق (سمیعیان - گلپایگان  ●

   )فرماندهی سپاه استان
مشاور (االسالم نکونام حجه - گلپایگان ●

 )عالی قوه قضاییه
پاسدار (ناصري - فریدون شهر  ●

   )بازنشسته ، حامیان دولت

مدیر (یرضا یزدانی عل -شهر  فریدون ●
 )کمیته امداد ، اصولگرا

مدیر کل (بهرامی -فالورجان  ●
   )مستعفی سیاسی امنیتی استان

مدیر (یزدان بخش شریفی -ایالم  ●
کل اجتماعی مستعفی استانداري، 

   )حامیان دولت
سابق  مسئول( جمیري - بوشهر  ●

   ) هیئت نظارت استان
مدیر کل  ( علوي نژاد - تنگستان  ● 
فی توسعه منابع انسانی وزارت مستع
   ) کشور
 حجت االسالم نمازي - تنگستان  ●
   )عضو خبرگان رهبري ، حامیان دولت)
حجت االسالم مسلم اکبري  - تهران   ●
   )امنیت ملی مشاور کمیسیون(
نماینده (حسن غفوري فرد - تهران  ●

   )فعلی مجلس ، جمعیت وفاداران
 موتلفه(اسداهللا بادامچیان - تهران  ●

   )اسالمی
نماینده (رضا باهنر  محمد -تهران  ●

فعلی مجلس ، کاندید جامعه اسالمی 
  )نمایندگان ادوار

رایحه (مسعود زریبافان  - تهران  ●
   )خوش خدمت

نماینده (  پرویز سروري - تهران  ●
   )فعلی مجلس ، جبهه متحد

رایحه  (محمد علی رامین  –تهران  ●
  )خوش خدمت 

فعلی  نماینده(رانالیاس ناد - تهران  ●
   (مجلس
غالمرضا مصباحی  - تهران  ●

نماینده فعلی مجلس، سخنگوي (مقدم
   )جامعه روحانیت

مسئوالن سابق ( احمد برومند- تهران  ●
عموزاده  احمدي  آموزش وپرورش،

   )نژاد
جمعیت (لطف اهللا فروزنده - تهران  ●

  )ایثارگران
جامعه (بهروزي مریم  -تهران   ●

  )زینب
فرزند (علی مطهري دکتر - تهران  ●

  )مرتضی مطهري
نماینده (عباسعلی اختري -تهران  ●

   )فعلی مجلس
پاسدار (دکتر سعید صادقی - تهران  ●

  )، اصولگرا بازنشسته
کسی ( روح اهللا حسینیان  –تهران  ●

ما خود یک پا قاتلیم ، همکار : که گفت 
سعید امامی و عضو چند وظیفه اي 

  ) سازمان ترور 
معاون (روح اهللا مصباح مهر  -تهران  ●

بازرسی کل کشور ،  پارلمانی سازمان
   )اصولگرا

سید تقی پوربخش  -تهران  ●
  )رسالت مدیرعامل موسسه(
 (  میر حمیدرضا قریشی - تهران  ●

   )پاسدار
 شرایحه خو (زهره الهیان  –تهران  ●

  )خدمت 
رایحه خوش ( فاطمه رهبر  –تهران  ●

  )نماینده فعلی  –خدمت 
رایحه خوش  (فاطمه الیا  –تهران  ●

   ) نماینده فعلی –خدمت 
جبهه  (خانم فیاض بخش  –تهران  ●

  )متحد اصولگرایی 
رئیس فعلی ( حداد عادل  –تهران  ●

  )  مجلس مافیاها و منسوب خامنه اي 
 علی اصغرشفیعی خورشیدي  - کرج ●
   ) دادستان سابق کرج( 

پاسدار (عزیز اکبریان  - کرج  ●
  ) ته ، اصولگرابازنشس
جامعه ( حجه االسالم ذاکري - کرج  ●

  ) روحانیت
حامیان ( فاطمه آجرلو  - کرج  ●

   )دولت
معاون سابق ( دکتر عطایی  - کرج ●

  )فرمانداري کرج ، اصولگرا
 بازنشسته(قاسم جواد زاده   - دماوند   ●

  ) سپاه
علی ساسان نژاد  -ساواجبالغ ● 

پاسدار بازنشسته ، رایحه خوش (
  )تخدم
پاسدار بازنشسته (تاجیک  -ورامین  ●

  )سپاه ، اصولگرا
کارمند (فرجی محمد رضا - ورامین  ●

  )مجلس شوراي اسالمی
بازنشسته ( دکتر سلیمی - شهرکرد  ●

  ) سپاه ، حامیان دولت
معاون سابق (نصراله ترابی  -شهرکرد  ●

   ) سیاسی استانداري
پاسدار (دکتر جلیلی -المردگان  ●

  )تلفهبازنشسته ، مو
فرمانده سابق ( جواد کریمی  - مشهد  ●

  ) دولت بسیج خراسان رضوي ، حامیان
مسئول ( امیر خوراکیان - مشهد  ●

   )تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوي
حجه االسالم علی عسگري  - مشهد  ●
  )نماینده فعلی مشهد(
نماینده (جواد آرین منش  -مشهد  ●

   )فعلی مشهد ، موتلفه
معاون (ی فضلی ر رحمان - مشهد  ●

  )سابق شوراي عالی امنیت ملی
 ( سید رشید اعرابی مقدم - نیشابور  ●

   )فرماندار سابق نیشابور ، حامیان دولت
حجه االسالم  -تربت حیدریه  ●

بنیاد  نماینده ولی فقیه در(رضایی
   )مسکن
مهدي شوشتري  -قوچان  ●
   )جبهه متحد.قاضی(
   ) قاضی( قوچان محمد رضا دشتی ●
( دکتر عرب  -اف و رشتخوار خو ●

   )دادستان سابق خواف
مسئول (سلیمان ناصرپناه  - درگز  ●

انتخاباتی احمدي نژاد ، حامیان  ستاد
 )دولت

رئیس (دکتر داوریار - شیروان ● 
  )پیام نور شیروان دانشگاه
محمدرضا حسین  - شیروان  ●
فرماندارمستعفی چناران ، (نژاد

   )دولت کاندیداي حامیان
قائم مقام ( رحمانی  دکتر - ن شیروا ●

  )سابق شوراي امنیت ملی
ابوالقاسم  حجه االسالم - قائنات ● 

   )معاون دادستان مشهد( مسعودي 
بیرجند،  رماندار مستعفی - بیرجند  ●

   )ش خدمتورایحه خ
نماینده ( شبیب جویجري  - اهواز  ● 

  ) فعلی مجلس،جبهه متحد
نماینده فعلی ( ناصر سودانی  - اهواز  ●

   )مجلس ، حامیان دولت
دادگستري ،  قاضی( - اهواز  ●

کاندیداي میان دوره اي مجلس ، 
   )اصولگرا

پاسدار بازنشسته ، (محبی  - اهواز  ●
   )جبهه متحد

  
  9در صفحه
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بازنشسته سپاه ، (صمد ي –اهواز  ●
  )عدالت و توسعه

پاسدار بازنشسته، ( عقیلی –خرمشهر  ●
 )حامیان دولت

   (موتلفه(مد گذاري مح   - بادان آ ●
 ) سید حسین دهدشتی   - بادان آ ●

برادر امام جمعه آبادان ، رایحه خوش 
   )خدمت
 رضا موسوي سید -اندیمشک  ●
  )پاسدار بازنشسته ، اصولگرا(
سید نظام موال  - زادگان دشت آ ●

نماینده فعلی مجلس،حامیان ( هویزه
   )دولت ، اصولگرا

پاسدار ( موسوي مدرس - بهبهان  ●
   )انباز ، پزشک ، حامیان دولتج
 نماینده(سید احمد آوایی  - دزفول  ●

  )فعلی مجلس ، اصولگرا
پاسدار (غالمحسین کلولی  - دزفول  ●

   )بازنشسته، حامیان دولت
امام ) حجه السالم صالحی- ماهشهر  ●

  )جمعه موقت
( عبدالکریم فدعمی  -ماهشهر ●

  )ماهشهر فرماندار سابق
 م ابراهیمحجه االسال  - شوشتر  ●

 - استاد حوزه و دانشگاه ( ظاهري 
  )اصول گرا

امور ( ابراهیمی  سادات  -شوشتر  ●
 - فرهنگی نیروي انتظامی شوشتر 

   )منفرد
رئیس دانشگاه (دکتر سنایی  -زنجان  ●

  )آزاد اسالمی هشتگرد
حجه االسالم هادي دوست  - سمنان   ●

   ) نماینده فعلی سمنان(محمدي 
سابق  رئیس(بر فرهاد ره -سمنان  ●

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي ،
  ) مستقل
حجه االسالم حسینی  -شاهرود  ●
 مسئول سابق عقیدتی سپاه ، کاندیداي(

  ) اصولگرایان
رئیس (علی اکبر رجبی  - شاهرود  ●

  ) سابق دانشگاه صنعتی شاهرود
حجه االسالم غریب   - شاهرود  ●
   )پاسدار ، اصولگرا(
 رئیس(زش علی فرو - شاهرود  ●

  )دانشگاه پیام نور شاهرود
فرماندار پیشین ( کاتب  -گرمسار   ●

   )ابهر ، حامیان دولت
شهریاري  دکتر حسینعلی -زاهدان  ●
  ) نماینده فعلی مجلس(
نماینده (پیمان فروزش  -زاهدان  ●

  ) فعلی مجلس
ریاست (موسی شه بخش  -زاهدان  ●

   )سابق دانشگاه آزاد زاهدان
دبیر (دا حسین مالکی ف -زاهدان  ●

 کل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر ،
  )  حامیان دولت

 رئیس(دکتر نظر ده مرده  - زابل   ●
  )دانشگاه آزاد زاهدان، اصولگرا

معاون بازنشسته اداره ( نامی -زابل  ● 
  )اطالعات استان

کارشناس اداره (سارانی   -زابل  ●
  ) زابل اطالعات

فرماندار (دهمحمد هادیزا -ایرانهشر  ●
 )مستعفی ایرانشهر

 حمید الدین - سراوان  ●
  )معاون سابق فرماندار(یوسفی
نماینده ( سید حسن ذواالنوار -شیراز  ●

   )فعلی مجلس ، حامیان دولت
معاون سابق (اسکندري م  - شیراز  ●

  )سازمان تبلیغات اسالمی
 فرزند علی اصغر و(دستغیب  - شیراز  ●

  )صولگرامدیر سازمان ملی جوانان، ا
معاون مستعفی (صادقی  یرام -شیراز  ●

  )، اصولگرا هالل احمر

 رئیس سابق دادگستري  - شیراز  ●
  ) نیریز
معاون دانشگاه آزاد (زارع  -شیراز  ●

   )اسالمی
  ) بازنشسته سپاه( رشیدي   - ممسنی  ●
قاضی ( ا مرادي  - ممسنی  ●

  )دادگستري
مدیرکل ( هاشمی   - سپیدان  ●

ی استانداري و فرماندار اجتماع مستعفی
  ) سابق الر ، اصولگرا

 )بازنشسته سپاه(دهقان - سروستان  ●
   )پاسدار بازنشسته(قربانی  - باد آفیروز  ●
             حجه االسالم بابایی - داراب  ●
  ) قاضی( 

  ) پاسدار( زارع  -مرودشت ● 
سید محمد حسین ابوترابی  - قزوین   ●

  )نایب رئیس فعلی مجلس( فرد 
عباس محمد دوست  - زوینق ●
 )دولت کارمند وزارت نیرو ، حامیان(
مشاور (باقري حسین میر -قزوین   ●

   )استاندار قزوین ، حامیان دولت
علی آصف  سید -بویین زهرا  ●

   )قاضی ، اصولگرا( الحسینی
محمد علی کریمی  -کرمان ●
کرمان ، فرمانده سابق  استاندار سابق(

   )ان،ارزشیبسیج بندر عباس و سیرج
حجه االسالم عرب پور  -کرمان ●
اسالمی ، پیروان  رئیس سازمان تبلیغات(

   )خط امام و رهبري
امام (حجه االسالم طارم  - جیرفت  ●

   )اصولگرا جمعه سابق جیرفت ،
نماینده (احمد پیش بین  - بافت  ●

  )فعلی مجلس ، جبهه متحد
رئیس (محمد آقاجانی - بافت  ●

  )، اصولگرا ازاد سیرجان دانشگاه
صالح الدین شمس  -بافت  ●

   )بازنشسته سپاه ، اصولگرا(الدینی
پاسدار (محمد ایران نژاد  -سیرجان  ●

  )بازنشسته ، اصولگرا
امام (حجه االسالم امیري   -کهنوج ●

 )جمعه مستعفی کهنوج
   )موتلفه(  سید جواد زمانی -کنگاور ●
رئیس سابق (الهوتی  - کهکیلویه ●

  )نور دهدشت ، اعتماد ملیدانشگاه پیام 
االسالم  حجه - کهکیلویه ●

نماینده ولی فقیه در (بزرگواري
  ) دانشگاه یاسوج

 حجه االسالم اندرزیان -کهکیلویه  ●
  )نماینده ولی فقیه در دانشگاه)
قاضی ، (علی مژده اي  - ککهکیلویه ●

   )حامیان دولت
فرمانده سابق (علی آقا زاده  - رشت  ●

  )دولت سپاه گیالن،حامیان
مدیر (جبار کوچک نژاد - رشت  ●

سابق آموزش و پرورش گیالن ، 
   )حامیان دولت

بازنشسته سپاه،جبهه (قربانی - رودبار  ●
  )متحد
رئیس (اسماعیل حسن زاده -طالش  ●

   )رشت شعبه یک دادگستري
نماینده فعلی ( شاپور مرحبا - استارا  ●

  )مجلس
فرمانده سابق (علیرضا نعمتی - استارا  ●
  )اه ، جبهه متحدسپ
پاسدار (نعیمی صفر - استارا  ●

  )بازنشسته،اصولگرا
   )موتلفه(محمد زارع -رودسر  ●
  حجه االسالم صدیق -رودسر  ●
  )رایحه خوش خدمت(

حجه االسالم رضا مظفري  -  رودسر ●
  )کاندیداي جریان دوم خرداد(
فرمانده (کمال محمد بیگی  -رودسر  ●

   ) بسیج اصناف شمال تهران
مدیر ( علیجانی  محمد - رودسر  ●

  )حراست شرکت پارس خودرو
فرمانده (نژاد  بابک شعبان - رودسر  ● 

اسبق یگان حفاظت سازمان میراث 
 ) فرهنگی گیالن

معاون (دکتر احمدیان -الهیجان  ●
  )ملی فرهنگی جهاد دانشگاهی ، اعتماد

معاون (یعقوب قاسمی  - الهیجان ● 
  )سابق سپاه سیاهکل ، اصولگرا

   )موتلفه(محمد بندرچی - لنگرود  ●
پزشک (نادر رسولی  - استان اشرفیه  ●

  )پاسدار
نادر محمد دوست  - استان اشرفیه  ●
  )، جبهه متحد پاسدار بازنشسته(
 ابراهیم آقامحمدي -باد آخرم  ●
مدیرکل حراست دانشگاه ( )دریکوند(

   )تهران ،کاندیداي جبهه متحد
ی محمد رضا ملک شاه  -خرم اباد  ●
پرورش  رئیس مستعفی آموزش و(

  )استان ، موتلفه
حاج رحیم رحیم نسب  -خرم اباد  ●
  )پاسدار بازنشسته(
  عالء الدین بروجردي - بروجرد  ●
  )نماینده فعلی مجلس(
نماینده (محسن یحیوي  - بروجرد  ●

   ) فعلی مجلس ، جامعه مهندسین
حجه االسالم عبداهللا زمانی  -ساري  ●

 قاضی ،(انی معروف به مفید زم
  )اصولگرا

  )نماینده سابق  ( یوسف نژاد-ساري  ●
 سید رمضان شجاعی معروف -ساري  ●

مدیر کل صدا و سیما (به اسحاق 
   )ساري
رییس ( کیانژاد حجت االسالم -بابل  ●

  )عقیدتی سیاسی ناجا
نماینده (علی اکبر ناصري  - بابل  ●

   ) فعلی مجلس
(  سردار مقیمی - بهشهر  ●

   )بهه متحداصولگرا،ج
محمود احمدي بیقش  - شازند  ●
  ) بازنشسته ، اصولگرا پاسدار(
نماینده فعلی (قاسم عزیزي   - شازند  ●

   ) مجلس
معاون ( سید امراهللا موسوي  -خمین  ●

پارلمانی دانشگاه پیام نور ، نماینده 
   )ششم ، حامیان دولت دوره
رئیس ( احمد جباري - بندر لنگه  ●

 ، حامیان هیئت نظارت شهرستان
  )دولت
 سید عبدالکریم هاشمی - میناب  ●
مدیر کل طرح و برنامه استانداري ، (

  )اصولگرا
االسالم  حجه - میناب  ●

 ) حامیان دولت(ابراهیمی
 حمید رضا حاجی -همدان  ●

   )نماینده فعلی مجلس(بابایی
ابراهیم کارخانه اي  - همدان  ●
 نماینده فعلی مجلس ، کاندیداي(

   )حامیان دولت
حامیان ( سردار همدانی -همدان  ●

   )دولت
حجه االسالم  - همدان  ●

 )مدیرکل مستعفی ارشاد(حسینی
( امام علی عبدالمالکی   -تویسرکان  ●

   ) سپاه تویسرکان فرمانده سابق

قاضی دیوان (علی ربیعی - مالیر  ●
   )اصولگرا عدالت اداري ،

 نماینده فعلی( حسن زمانی  -مالیر  ●
  ) متحد مجلس ، جبهه

سردار (کاووس توکلی - مالیر  ●
  ) بازنشسته سپاه

قاضی (   امین حسین رحیمی -مالیر  ●
  )دادگستري

االسالم عبداللهی  حجه - مالیر  ● 
  )رئیس سابق حوزه علمیه(
 پور -اهنگ  بهار وکبودر ●

   )پاسدار بازنشسته ، ایثارگران(مختار
 –بهار و کبودر اهنگ  ●

   )ارجهدیپلمات وزارت خ(توسلی
مدیر کل صدا (طاهري  - نهاوند  ● 

  )اراك وسیما
مدیر ( دکتر مهدي سنایی  - نهاوند  ●

گروه مطالعات روسیه وشرق اروپا در 
  )تهران عضوهیئت علمی  دانشگاه
حجه االسالم سید محمد تقی  -یزد  ●

نماینده فعلی مجلس (همدانی  محصل
   )از مهریز و بافق ، جبهه متحد

مهدي صدر  الم سیدحجه االس -یزد  ●
   )جبهه متحد اصولگرایان(الساداتی
رئیس سابق (دکتر محیطی  -اردکان 

  )نور اردکان دانشگاه پیام
جبهه ( سردار فرهنگی  –تبریز  ●

  ) اصولگرا 
باجناق نماینده  (حسینی –زابل  ●

  )اصفهان 
مشاهده این فهرست روشن می       

کند چرا خاتمی رد صالحیتها را فاجعه 
واند و مجید انصاري این فهرست می خ

را با فهرست سازي در دوران رضا خان 
و دیگري بر اینست که . مقایسه می کند 

حوزه امکان رقابت وجود  30تنها در 
بنا بر این فهرست، تکلیف .  دارد 

تن از هم  200نمایندگی افزون بر 
هرچند شرق . اکنون تعیین شده است 

در خبر می دهد که هاشمی رفسنجانی 
دیدار با خامنه اي قول مساعد گرفته 
است که صالحیتهائی تأیید شوند اما 
دیدار مأیوس کننده خاتمی با خامنه 
اي ،  موفقیت هاشمی را رفسنجانی را 

تاج زاده هشدار . نیز ناچیز می نمایاند 
می دهد که داریم از جمهوري اسالمی 

اما . به دولت اسالمی تحول می کنیم 
در این فهرست  از دید قدرت که

سازي بنگریم ، می بینیم این روند 
تقسیم به دو و حذف یکی از دو است 
که شتاب گرفته است و این روند، روند 

  .یم نیز هست ژانحطاط و سقوط ر
رمضان زاده، هشدار : انقالب اسالمی 

یم ژاست که با این انتخابات رسوا، ر داده
راستی اینست . باج گذار بیگانه می شود 

رگاه مردم کشور در تحریمی وسیع که ه
شرکت کنند، قوت ملت و ضعف دولت 

یم را باج دادن  به قدرتهاي ژاستبدادي، ر
خارجی ناتوان می کند و راه تحول را می 

یم براي بحران ژاگرنه، دست ر. گشاید 
بحران براي تحکیم . سازي باز می شود 

مالی و باج  –موقعیت مافیاهاي نظامی 
خارجی ، بهائی است  دادن به قدرتهاي

هم .  که بابت بحران سازي باید پرداخت 
اکنون ، گزارش البرادعی و قطعنامه سوم 

یم ایران در انتخابات ریاست ژو نقش ر
این . جمهوري امریکا در دستور کار است 

ملت است که می باید وجدان همگانی 
شفافی را به استقالل و آزادي و مردم 

  : ساالري ابراز کند

  

ش البرادعی، گزار
گزارش سازمانهاي 
اطالعاتی،  موشک، 
  :جنگ، دموکراسی 

  
انس بین المللی ژآیا آ
ي اتمی ایران را از ژانر

اتهام تبرئه خواهد کرد ؟ 
  :دیپلماتیک در پرده  نبرد

  
گزارش مفصلی ) فوریه  9(  لوموند ◄

در باره گزارش البرادعی که در دست 
نبرد دیپلماتیک در  تهیه است و نیز 

پرده اي که بر سر محتواي گزارش در 
  :جریان است، انتشار داده است 

قرار است گزارش خود را  البرادعی  ■
فوریه تسلیم شوراي امنیت  20در 

انس بین ژسازمان ملل و شوراي حکام آ
کشورهاي . ي اتمی کند ژالمللی انر

غرب از آن بیم دارند که البرادعی ، 
د برنده جایزه صلح، گزارشی را بده

حاکی از این که پاسخهاي ایران به 
.  انس رضایت بخش هستند ژپرسشهاي آ

پشت سر، البرادعی را سرزنش می کنند 
که به جاي آنکه فعالیتهاي ایران را از 
لحاظ فنی بررسی کند ، رویه اي 

  . سیاسی اتخاذ کرده است 
گزارش البرادعی مهم است زیرا      

 اگر ایران را تبرئه کند، به تصویب
شوراي امنیت رساندن قطعنامه سومی 

کشور در حال تهیه هستند را با  6که 
  . مانع روبرو می کند 

بسیاري از کشورها که عضو دائمی      
شوراي امنیت نیستند ، از جمله افریقاي 
جنوبی، گفته اند پیش از تسلیم گزارش 
البرادعی ، بهیچ رو ، تصویب قطعنامه 

این . ارد جدید بر ضد ایران ، مورد ند
گزارش در اوائل ماه مارس ، تسلیم 

  .شوراي حکام خواهد شد 
پاي : دیپلماتهاي غربی می گویند   ■

ي ژانس بین المللی انرژتمامی اعتبار آ
یک منبع . اتمی است که به میان است 

، 2003انس در ژآ: اروپائی می گوید 
در آن . در باره عراق دچار اشتباه نشد 

ش کرد که عراق انس گزارژتاریخ ، آ
نه سالح اتمی و نه تأسیسات الزم براي 

،  2008و حاال ، در . تولید آن را دارد 
  .نباید در باره ایران دچار اشتباه شود 

هفته گذشته، یک گروه از بازرسان     
انس به ایران رفتند تا موارد موضوع ژآ

این  . چون و چرا را روشن سازند 
امه موارد همه مربوط هستند به برن

اورانیوم غنی شده تا : تولید بمب اتمی 
درجه باال  که کشف شده است و نقشه 

  .هاي تولید کالهک اتمی 
انس ژبنا بر قول منبعی در خود آ     

که نمی خواهد نامش برده شود، 
یک مقام . بدهد،  غیر قابل فهم است 

رسمی از این که البرادعی می خواهد 
براز پرونده اتمی ایران را ببندد، ا

برغم نا همساز بودن . تأسف می کند 
  توضیحات ایران  را در بردارند و برغم

  10در صفحه
  
  

عریان» انتخابات «  
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« رؤساي گروه مفتشان : گوید می 
هستند و بطور خصوصی می » ناراضی 
این امر که البرادعی می : گویند 

خواهد برگ تبرئه را به دست ایران 
انس ژآنکه اطالعاتی که در اختیار آ

مل نیست ، چگونه می گذاشته اند کا
تواند برگ تبرئه صادر کرد و به ایران 

  داد ؟ 
انس ژهدف ایران از همکاري با آ  ■

محروم کردن شوراي امنیت از 
مشروعیت  الزم براي پرداختن به 

در . پرونده اتمی ایران بوده است 
،  احمدي نژاد نیز در 2007سپتامبر 

از دید من : سازمان ملل متحد گفت 
  . می ایران بسته شده است پرونده ات

ارزیابی دیپلماتهاي غربی اینست که     
البرادعی، با پذیرفتن این امر که مسائل 
مربوط به گذشته حل شوند و کوچک 
کردن نکات مبهم برنامه اتمی ایران ،  
بیش از اندازه به ایران امتیاز داده 

این دیپلماتهاي خاطر نشان می .  است 
برادعی هرچه کنند محتواي گزارش ال

باشد، پرونده ایران در شوراي امنیت 
  . باقی می ماند 

براي این نظر خود چند دلیل می      
اول این که تنها تصمیم : آورند 

کشورهاي بزرگ است که می تواند 
پرونده را از دستور کار شوراي امنیت 

و احتمال چنین تصمیمی . خارج کند 
.  از سوي این کشورها ناچیز است 

وص که روسیه نیز به این نتیجه بخص
رسیده است که ایران را  همچنان باید 

  .  تحت فشار نگاه داشت
درهمان حال که  روسیه در ماه      
انویه آخرین محموله از سوخت اتمی ژ

نیروگاه اتمی بوشهر را  تحویل ایران 
با تحویل سوخت اتمی به : داد ، گفت

ایران ، ایجاد تأسیسات غنی سازي 
یوم و اصرار بر این کار،  بیش از اوران

  . پیش ، غیر قابل توجیه می شود 
دلیل دوم این که براي این که      
انس پرونده اتمی ایران را ببندد،  ژآ

می باید شوراي حکام اطالع روشنی 
  . پیدا کنند و به آن رأي دهند 

دیپلماتهاي غربی، در مقام ، مقابله با    ■
اد کرده البرادعی ، خط دفاعی ایج

  2007البرادعی در گزارش نوامبر : اند 
خود،  تصدیق کرده است که اطالع 

انس از فعالیتهاي ایران روي به ژآ
در حقیقت، دو .  کاهش داشته است 

سال است که ایران اجازه تفتیش وسیع  
انس ژاز تأسیسات خود را به مفتشان آ

اجازه پرسش  از مسئوالن .  نداده است 
یران نیز به مفتشان داده برنامه اتمی ا

  . نشده است 
و باالخره ، دیپلماتهاي غرب خاطر    

نشان می کنند که دو نکته مهم وجود 
دارند که ایران در باره آنها ،  از تن 
دادن به تقاضاي سازمان ملل ، 

یکی قطع کردن : خودداري می کند 
غنی سازي اورانیوم و دیگري اجراي 

انس امکان ژپروتکل الحاقی  که به آ
  .بازرسی وسیع را می دهد 

در این فاصله، ایران به فعالیت اتمی   ■
خود ادامه می دهد و از قرار ، شروع 

هاي ژکرده است  به نصب سانتریفو
نسل دوم که غنی سازي اورانیوم را در 

در . زمان کوتاه تري ممکن می سازند 
در باره این سان  فوریه ، امریکا رسما  8

جراي برنامه اتمی ، اخطار تسریع در ا
  . کرد 
کشماکش غربیها با البرادعی در   ■

زمانی روي می دهد که سازمانهاي 
اطالعاتی امریکا ، در گزارش خود، 

 2003تصریح می کنند ایران از سال 
ببعد، اجراي برنامه تولید سالح اتمی 

اما در ماه . خود  را متوقف کرده است 
اع فرانسه وزیر دفانویه، هروه مورن ، ژ

که از واشنگتن دیدن می کرد، ابراز 
تردید کرد که ایران اجراي برنامه 
تولید بمب  خود را متوقف کرده 

  . باشد
 

: سازمانهاي اطالعاتی امریکا * 
ایران همه برنامه تولید سالح 
اتمی خود را تعطیل نکرده 

  :؟ !است 
  

، فاینشال تایمز 2008فوریه  6در  ◄ 
تبه اطالعاتی قول یک مقام عالی ر

دریاساالر : امریکا را انتشار داده است 
مایکل مک کونل ، مدیر اطالعات ملی 
: به کمیسیون اطالعات سنا گفته است  

ارزیابی سازمانهاي اطالعاتی امریکا در 
ماه نوامبر گذشته، تنها مربوط می شود 
به تولید بمب اتمی وگرنه ایران به غنی 

و به در سازي اورانیوم ادامه می دهد 
  .  کار تولید موشکهاي بالستیک است 

  
فرانسه از آن بیم دارد که * 

، بمب اتمی 2008ایران در سال 
  :تولید کند 

  
گزارش دومی را ) فوریه  12( لوموند  

در باره ارزیابی دیپلماتها و ریاست 
جمهوري فرانسه نسبت به رفتار 
البرادعی و احتمال دستیابی ایران به 

منتشر کرده  2008سال سالح اتمی در 
بنا بر این گزارش، الیزه بر این . است 

نظر است که البرادعی توضیحات کافی 
از ایران در باره فعالیتهاي اتمیش 
نگرفته و جهتی را در پیش گرفته است 

از جمله نوانسته . که بصواب نیست 
است در باره نقشه تولید بمب اتمی 

  . توضیح نخواسته است 
 3000یت که ایران در این وضع    

نسب کرده و دارد نسل ژ سانتریفو
هاي ژ، یعنی سانتریفوژجدید سانتریفو

را بکار می گیرد و کافیست درجه  2پ 
درصد  90درصد به  4غنی سازي را از 

برساند تا بتواند بمب اتمی تولید کند، 
حمله : دو راه کار بیشتر وجود ندارد 

نظامی به ایران بقصد از میان بردن 
یسات اتمی ایران و یا تشدید فشارها تأس

بنظر سارکوزي، براي پرهیز . به ایران
از فاجعه جنگ که گرچه با جود 
انتخابات ریاست جمهوري در پیش، 
بنظر نمی رسد امریکا بدان دست زند، 
هرچند غیر محتمل نیست ، راه حلی 
که می ماند افزایش مداوم فشارها به 

  . ایران است 
  
  

گر و پرتاب موشک کاوش
  :ابراز نگرانی روسیه 

  
پرتاب موشک کاوشگر به قصد * 

قراردادن قمر مصنوعی در مدار 
  :زمین 

  
، ایران موشک 2008فوریه  4در  ◄

. را به فضا پرتاب کرد  3کاوشگر شهاب 
استراتفور آزمایش این موشک را این 

  :سان ارزیابی کرده است 
می گوید قصدش از پرتاب ایران   ●

ت که در سال آینده این موشک اینس
این .  قمري در مدار زمین قرار دهد 

میان برد  3موشک با موشک شهاب 
بانک از موشک .  تفاوت کمی  دارد 

اما بطور . نودونگ کره شمالی است 
. گویائی از آن متفاوت شده است 

گرچه از ارسال قطعات موشک به 

ایران خبري نیست اما  همکاري فنی 
بعمل می  در خود ایران برجاست و

اما قلمرو ایران براي پرتاب .  آید 
بلحاظ . موشک به فضا مناسب نیست 

همسایه هاي ایران در شرق و غرب و  
شمال ایران ، ایران با پرتاب موشک به 

شمال کشور . فضا با مشکل روبرو است 
از شرق و غرب آن مناسب تر است اما 

  تنها .  نیاز  به موافقت روسها دارد 
ران می تواند موشک به جائی که ای

فضا بفرستد بدون نیاز به اجازه همسایه 
  . ها، جنوب کشور است 

و اگر ایران بخواهد قمر مصنوعی     
در مدار زمین قرار دهد، امریکا بطور 
قطع سیستم دفاع موشکی را در شرق 

  .اروپا ایجاد خواهد کرد 
  

: و حکومت پوتین می گوید* 
آزمایش موشکی ایران سوءظن  

ا در باره قصد ایران بر تولید ر
و  بمب اتمی بیشتر می کند

اقدامی نا بجا : امریکا می گوید 
و موجب انزواي بیشتر ایران 

  : است
  
،  به گزارش 2008فوریه  6در  ◄

رویتر، حکومت روسیه نسبت به آزمایش 
: موشکی ایران ، واکنش نشان داد 

پرتاب این موشک سوء ظن  طبیعت 
ی ایران بیشتر می واقعی برنامه اتم

آلکساندر لوزیوکف ، معاون . کند 
پرتاب « : وزارت خارجه روسیه گفت 

موشک به فضا توسط ایران و تولید 
سالحی با این ظرفیت طبیعی است که 

این . ما و دیگران را نگران می کند 
سوءظن را ایجاد می کند که ایران می 

زیرا . خواهد سالح اتمی تولید کند 
این نوع یکی از عناصر موشکهائی از 

البته این .  سیستم تسلیحات اتمی است 
  . امر موجب نگرانی ما است 

حکومت بوش نیز به اقدام ایران   ◄
اعتراض و آن را نا بجا و موجب تشدید 

  .انزواي ایران ارزیابی کرده است 
  

امریکا  مستقیم : اسکات رایتر 
بسوي جنگ با ایران پیش 
می رود و اسرائیل چسان 
گروه رجوي را پوشش 
خود در آماده سازي جنگ 

  : ؟با ایران کرده است
  

همزمان با پرتاب موشک به * 
فضا، اسکات ریتر هشدار داد که 
امریکا مستقیم بسوي جنگ با 

  :ایران پیش می رود 
  

، رئیس پیشین هیأت اسکات ریتر◄ 
بازرسی عراق براي یافتن و منهدم 
کردن اسلحه کشتار جمعی هشدار می 

حکومت بوش در کار آماده  هد که  د
ساختن افکار عمومی امریکا براي جنگ 

در این کار، از . برضد ایران است 
دروغ و اغراق کردن فروگذار نمی 

هدفش اینست که امریکائیان را . کند 
قانع کند که دولت  ایران که اسالم 

گرائی رادیکال را مرام خود کرده 
. است، در کار ساختن بمب اتمی است 

این تبلیغ را با تبلیغ ایران بمثابه حامی 
تروریسم و  خطري که امنیت امریکا را 

  .  تهدید می کند، همراه کرده است 
با  دیو گرداندن احمدي نژاد ،      

همان روش را بکار می برد که با دیو 
جلوه دادن صدام حسین بکار برده 

  . بود 
،  زیر فشار حکومت 1998او که در     

از مقام خود در سازمان ملل  امریکا
برکنار شد و بدین خاطر برکنار شد که 
حکومت امریکا را بخاطر دست آویز 
گرداندن صدام انتقاد کرده بود،  می 

احتمال جنگ امریکا با ایران : گوید 
دو احتمال وجود . درصد است  80

یکی احتمال جنگ در ماه : دارد 
مارس یا آوریل و دیگري احتمال 

او که در .  کتبر یا نوامبر جنگ در ا
از ایران دیدن کرده بود،  2005سال 

وئن ژاحتمال داده بود جنگ در ماه 
  . روي دهد 

 2006بنا بر کتابی که در سال      
نوشته است ، اسرائیل بیشترین مسئولیت 
و نقش را در کشاندن امریکا به جنگ با 

هدف « نام کتاب او .  ایران دارد 
ر این کتاب توضیح د.  است » ایران 

باید همه بدانند اگر جنگی : می دهد 
میان امریکا با ایران روي دهد، این 
جنگ در اسرائیل و نه در هیچ جاي 

در خور . دیگر تدارك شده است 
نیز   2002یادآوري است که او در سال 

هشدار داده بود  حکومت بوش در کار 
تدارك جنگ با عراق است و جنگ با 

  .عراق واقع شد 
  

اسرائیل از زبان : اسکات ریتر * 
مجاهدین خلق اطالعات 
پیرامون برنامه تولید بمب اتمی 
ایران به قصد آماده سازي زمینه 
و شرائط جنگ  با ایران، انتشار 

هربار این سازمان . می دهد 
مصاحبه ترتیب داده است، 
پوشش و آلت اسرائیل بوده 

  : است 
  
که اسکات  »هدف ایران « کتاب  ◄
انتشار داده است،  2006یتر در سال ر

توسط بهرام بهرامی به فارسی ترجمه 
در این کتاب، او توضیح . شده است 

داده است که پرونده اتمی ایران را از 
آن رو به شوراي امنیت بردند که 
. جنگ با ایران را اجتناب ناپذیر کنند 

در این کار امریکا  و بیشتر از امریکا، 
سازمان . است  اسرائیل فعال بوده

مجاهدین خلق به رهبري رجوي نیز 
نقش آلت اسرائیل را بازي می کرده 

به ترتیبی که تمامی مصاحبه . است 
هاي این سازمان در باره فعالیتهاي 
اتمی ایران را، یک به یک، اسرائیل 

  :سازمان داده است 
،  1997از سال   - یم ایرانژتغییر ر ●

آموس گیالد رئیس کمیته تبادل 
آموس .  اطالعات اسرائیل با امریکا بود 

گیالد و همکاران اسرائیلیش می 
دانستند که این کار بزرگ تر از آنست 
که اسرائیل  به تنهائی بتواند آن را 

در حقیقت، تنها امریکا بود . انجام دهد 
  . که می توانست این کار را انجام دهد 

از این رو، آموس گیالد از طریق      
دار اسرائیل ، شروع به دادن البی طرف

اطالعات به شوراي ملی مقاومت ایران 
علت استفاده از این . در واشنگتن کرد 

شورا این بود که در نظر مردم امریکا 
اینطور وانمود کند که اطالعات در باره 
فعالیتهاي اتمی ایران را یک گروه 

براي این . مستقل ایران انتشار می دهد 
ردم امریکا را نسبت کار الزم بود نظر م

یم ژبه این سازمان ، از آلت فعل ر
صدام  به یک سازمان مستقل تغییر 

 Middleاز جمله ، فصل نامه . دهد 
East Quarterly   با ترتیب دادن

مصاحبه هاي دوستانه با مسئولین ارشد 
این شورا،  کار تغییر دادن چهره این 

  . سازمان را عهده دار شد 
ه خاورمیانه البی تحت فشار کمیت    

، 1995طرفدار اسرائیل، از سپتامبر 
اعضاي کنگره امریکا شروع به پشتیبانی 
از شوراي ملی مقاومت ایران و تغییر 

هدف از این . یم در ایران کردند ژر
در افکار عمومی : اقدام دو چیز بود 

یم ایران را ، بعنوان یک ژامریکا تغییر ر
خط مشی مثبت تثبیت کنند و پیدا 
کردن راه حل براي مطرح کردن 
اطالعاتی که سازمان جاسوسی اسرائیل 
بدست آورده بود ، به ترتیبی که البی 

بتواند از آن استفاده کند  اسرائیل بعدا 
و اعضاي کنگره امریکا را براي دست 
زدن به  اقدامی که حکومت کلینتون 
حاضر به انجامش نبود، تحت فشار قرار 

  . دهد 
، شوراي ملی 1999ه انویژدر      

مقاومت ایران اولین قدم را در این 
راه، با انجام مصاحبه با خبرنگاران در 
باره پیشرفت ایران در تولید سالحهاي 

صفحه . ( یک برداشت ژشیمیائی و بیولو
  ) .ترجمه فارسی کتاب   65و  64هاي 
آموس گیالد  هر قدر می کوشید  ●

موفق نمی شد همکاران امریکائی خود 
ا به وجود ارتباط ایران با فلسطین ر

عراق تمام توجه برنامه   .جلب کند 
گذاران حکومت بوش را به خود جلب 

بطوري که وقتی اسرائیل . کرده بود 
اطالعات خود را در اختیار شوراي ملی 
مقاومت ایران گذاشت و آنها در اوت 

، با مصاحبه خود در واشنگتن ،  2002
 خ سفید اصال آن را منتشر کردند، در کا

  )کتاب  68صفحه . ( تأثیر نگذاشت 
انس بین ژشب قبل از سفر هیأت آ ●

شامل ي اتمی به ایران ، ژالمللی انر
البرادعی و پیر گلداشمیت و اولی 
هانیونن می شد، اسرائیل به وعده خود 
براي انتشار اطالعات مبادله شده ، 

انس باشد، ژبصورتی که قابل استفاده آ
وراي ملی مقاومت ش: عمل کرد 

اوت ،  14مجاهدین ، با تکرار مصاحبه 
به علی رضا جعفر زاده مأموریت داد 
به اتفاق سونا صمصمامی ، نماینده شورا 
در  امریکا، مصاحبه مطبوعاتی دیگري 

  . را در شهر واشنگتن ترتیب دهند 
جعفر زاده مصاحبه را با بیانیه اي که      

: از کرد در تل اویب تهیه شده بود ، آغ
یم به دنبال دسترسی به ژبراي سالها ر« 

اجراي طرح ... سالح اتمی است 
ه هسته اي چندین سال ژمحرمانه پرو

قبل در شهرهاي اراك ، نطنز و ساغند  
یم ایران به دنبال ژر.  شروع شده است 

، به  2005یا  2004این بود که در سال 
  . سالح اتمی مجهز شود 

  
  11در صفحه

  
  

عریان» انتخابات «  
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اورانیوم از . ه سه مرحله دارد ژپرواین 
معادن ساغند استخراج و در نطنز تغلیظ 

  . » و در اراك تولید می شود 
ایران متوجه واقعیت ، 2003در اکتبر  ●

، یعنی بحران عدم اعتماد گشت و  
نفري  5براي مقابله با آن، کمیته اي 

مرکب از کمال خرازي و علی یونسی 
و علی شمعخانی و حسن روحانی و 

  .علی اکبر والیتی تشکیل داد 
بالفاصله بعد از تشکیل این کمیته ،     
مقاومت   ، شوراي ملی2003وئیه ژ 8در 

مصاحبه مطبوعاتی دیگري را ترتیب 
ي اتمی ژانس بین المللی انرژو آ. داد 

، با یک اخطار کوتاه مدت، خواستار 
بازرسی از تأسیسات نظامی کاله دوز 

گوي شورا ، شد  که جعفر زاده ، سخن
مدعی بود آن محل  مرکز فالیتهاي 

طبق معمول . اتمی نظامی است 
همیشگی، وقتی گزارشاتی از این قبیل 

انتشار می یافت،  ) از زبان شورا ( 
سازمان اطالعات اسرائیل اطالعات الزم 

ي ژانس بین المللی انرژرا در اختیار آ
بازرسی از ... اتمی قرار می داد 

، باعث عصبانیت تأسیسات کالهدوز 
، 2003اکتبر  7در ... حسن روحانی شد 

انس بین ژاو به  سوء استفاده امریکا از آ
ي اتمی ، در رابطه با ایران ، ژالمللی انر

  .اعتراض کرد 
عصبانیت روحانی نتوانست از     

برگذاري یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی 
دیگر، توسط شوراي ملی مقاومت، در 

ش در باره واشنگتن و ادعاي دیگر
فعالیتهاي هسته اي ایران در نزدیکی 

جعفر .  شهر اصفهان ، جلوگیري کند 
زاده ، در مصاحبه اي که لحنی شدید 
داشت و معلوم بود از طرف امریکا ، 
اسرائیل و یا هر دو دیکته شده بود،  با 
کمک اسرائیل ، اطالعات بسیار دقیقی 
در مورد محل ، افرادي که کار می 

یاتی که انجام می دهند ، کنند و عمل
یم ایران از ژر« : او افزود ... ارائه کرد 

هیچ کوششی براي به تعویق انداختن و 
کسب زمان جهت هدف اصلیش که 

ي تولید سالح ژدسترسی به تکنولو
هسته اي است ، خودداري نمی کند تا 

» ...به شرائط غیر قابل برگشت برسد 
  )کتاب  138و  137و  136صفحه هاي ( 
که با  ي اتمیژانس بین المللی انرژآ ●

این اطالعات مجهز شده بود،  در اواخر 
، یک نمونه برداري کامل  2003اکتبر 

  . تهیه کرد ... از محل فعالیتها 
در وضعیت جدید، ایران دو باره با     

انس ژدشواري ناشی از اطالعاتی که آ
از اسرائیل دریافت می کرد و توسط 

رسمی می شد ، شوراي ملی مقاومت 
، شوراي 2003در ماه مه . روبرو شد 

ملی مقاومت ، در مصاحبه خود به 
مرکز هسته اي مهمی در مزرعه 
کشاورزي لشگر آباد ، اشاره کرده بود و 

انس از جزئیات آن توسط اسرائیل ژآ
در اوت . بطور کامل مطلع شده بود 

انس خواستار آن شد که از ژ، آ2003
. برداري کند محل لشگر آباد نمونه 

، این اجازه به 2003باالخره ، در اکتبر 
  ...انس داده شد ژآ

، وقتی این 2003اکتبر  11در      
افشاگري ها مناقشه ایران و اسرائیل را 
به شدت افزایش داده بودند، دولت 
اسرائیل از طریق موساد ، سازمان 
اطالعات و جاسوسی خود، گزارشی در 

له به باره طرح اسرائیل براي حم
تأسیسات تولید سالح هسته اي ایران 

دولت ایران از طریق .  منتشر کرد 
... « : سخنگوي رسمی خود پاسخ داد 

ایران به این اتهامات ابلهانه اسرائیل 
ولی دولت ... اهمیتی نمی دهد 

اسرائیل باید بداند نمی تواند خود را با 
 140صفحه هاي . ( » ایران گرفتار کند 

  )  141و 
وشش از اعضاي کنگره امریکا و ک ●

البی طرفدار اسرائیل براي جلب نظر 
داستانی کل امریکا  نسبت به حذف نام 
سازمان مجاهدین خلق از فهرست 
گروههاي تروریست ، بر اثر مخالفت 

  . وزارت امور خارجه بی نتیجه شد 
باالخره پیچیدگی روابط امریکا با     

مجاهدین خلق و تضاد آشکار بین 
ریست بودن این سازمان و آزادیش ترو

در انجام مصاحبه هاي مطبوعاتی ، در 
واشنگتن، در باره مسائل ایران که 
اطالعاتش برخالف اطالعات گمراه 
کننده کنگره ملی عراق به رهبري 
احمد چلبی ، اغلب درست بود،  

نگرانی از . بتدریج نگرانی بوجود آورد 
این که روابط شوراي ملی مقاومت و 

ائیل عامل اصلی تعیین خط مشی اسر
وقت آن ... امریکا در قبال ایران شود 

رسیده بود که این شورا بی سر و صدا 
از نظرها محو و از صحنه خارج شود تا 
برنامه گذاران امریکا کنترل امور را در 

  .  دست بگیرند 
منابع اسرائیلی که تهیه کننده مطالب     

مصاحبه هاي شوراي ملی مقاومت 
ي ژانس بین المللی انرژند، به آبود

اتمی اطالع دادند که آنها اهمیت 
 –زیادي براي مرکز تحقیقات لویزان 

  ...شیان قائلند 
پس از افشاگریهاي لیبی و عدم      

عالقمندي ایران به فاش شدن رابطه 
اش با پاکستان ، اسرائیل موفق شد با 
استراق سمع مکالمات ، به ارتباط 

... اکستان پی ببرد حساس ایران با پ
  )کتاب  174و  173صفحه هاي ( 
با استفاده از روابط گسترده اسرائیل  ●

خود با آذربائیجان و کردستان ، شبکه 
هائی را ایجاد کرده است که در داخل 
ایران فعالیتهاي مخفیانه اي را انجام 

در بعضی موارد، فعالیتهاي . می دهند 
می آنها با اعزام کماندو ویژه تقویت 

  . شود 
امریکا همین کار را با استفاده از     

مخالفین ، بخصوص مجاهدین خلق، 
امریکا .  زیر نظر سیا ، انجام می دهد 

همچنین اطالعات فراوانی در باره 
ایران ، از طریق ماهواره هاي 
اطالعاتی و الکترونیکی و نیز پروازهاي 
هواپیماهاي ارتش امریکا بر فراز 

با این . سب می کند مرزهاي ایران ، ک
همه اطالعات ، امریکا و اسرائیل 
نتوانسته بودند هیچ آثاري از فعالیتهاي 
اتمی ایران ثبت کنند که ایران آن را 

صفحه هاي . ( پنهان می داشته است 
  ) کتاب  198و  197
وظیفه داشت اطالعات جامعی  سیا  ●

در باره تأسیسات اتمی و قدرت 
تهیه ) یران یم  اژر( مخالفین داخلی 

ایران در آن زمان مشغول .  کند 
تدارك انتخابات ریاست جمهوري در 

حکومت امریکا . بود  2005ماه جون 
امیدوار بود  ترتیب ارسال پرونده 

انس به ژاتمی ایران را از سوي آ
با افزایش . شوراي امنیت بدهد 

اختالفات داخلی ایران در وقت 
امکان انتخابات ، آمادگی نظامی امریکا  

می داد که هرگاه شوري امنیت تعلل 
. وارد عمل شود  کند، امریکا رأسا 

  ) کتاب  203و   202( صفحه هاي ( 
حتی وقتی در ظاهر از کار  امریکا  ●

برد دیپلماسی  حمایت می کرد ، در 
پشت پرده ، کوششهایش را براي نشان 
دادن خطر اسلحه هسته اي ایران ، 

کی از وسیله ی. چند برابر کرده بود 
هاي فشار امریکا ، کامپیوتري لپ تاپ 
یکی از کارشناسان ایران بود که ربوده 

  .شد 
،  سیا بخشی از 2005در تابستان     

اطالعات خود را به کامپیوتر لپ تاپ 
منتقل کرد و بعد ادعا شد که این لپ 
تاپ از محل ناشناخته اي واصل شده 

از جمله نقشه هاي موجود در . است 
ن لپ تاپ، یکی طرح کالهکهاي ای

وجود این لپ تاپ و . هسته اي بود 
محتویاتش به رسانه هاي گروهی نشت 
کرد و  رسانه در باره خطر ایران ، غوغا 

  . بپا کردند 
ه لپ تاپ توسط سازمان ژپرو     

جاسوسی اسرائیل با همکاري سازمان 
ولی . اطالعات آلمان بوجود آمده بود 

بع داخلی ایران ادعا می شد از منا
در بعضی از ( استفاده شده است  

نشریات صحبت مفقود شدن لپ تاپ 
یکی از متخصصان برجسته ایران بمیان 

موفق شده  آلمانها ظاهرا ) .  آمده بود 
بودند به بعضی مدارك کامپیوتري 
مربوط به تحقیقات در حال انجام 

 Theایران براي وسائل نقلیه مخصوص 
Conic re- entery vehicle   براي

... ، دسترسی پیدا کنند  3موشک شهاب 
  )کتاب  238و  237صفحه هاي ( 
در تدارك جنگ با ایران ، ارسال  ●

پرونده  اتمی ایران به شوراي امنیت، 
در . قدمی اساسی بود که برداشته شد 

، شوراي امنیت مصوبه 2006مارس  29
از  . خود را در باره ایران صادر کرد 

  این پس، 
، استراتژي امنیت ملی 2006در سال    

امریکا  تولید سالح هسته اي را توسط 
ایران ، بزرگ ترین خطر براي امریکا 

« : ارزیابی می کرد و تصریح می کرد 
امریکا مصمم است خطرناك ترین 
اسلحه جهان را از دست خطرناك 

. » ترین مردم جهان خارج کند 
  ) .کتاب  246صفحه ( 

بدین سان، رجوي و : انقالب اسالمی 
گروه او ، در همان حال که آلت فعل 

یم صدام بوده اند، آلت فعل اسرائیل و ژر
. نیز جاسوسان اسرائیل و امریکا بوده اند 

به این حد نیز اکتفا نکرده ، آلت فعل آنها 
.  در تدارك جنگ بر ضد ایران شده اند 

به این اندازه نیز بسنده نکرده اند و با 
ایرانیان شرافتمند و وطن متهم کردن 

دوست مخالف تجاوز امریکا و اسرائیل به 
یم ژایران به کسانی براي برپا ماندن ر

مالی فعالیت می  –مافیاهاي نظامی 
کنند، به ترور اخالقی آنها دست زده اند 

چه درس عبرتی می آموزد . و می زنند 
سقوط یک سازمان سیاسی وقتی ضد 

درون خود استقالل و ضد آزادي حتی در 
  ! می شود

  
  

خطر وقوع ، 2007در سال * 
جنگی از بغل گوش خاورمیانه 

  :رد شد 
  
سیمور هرش تحقیق جدیدي را در  ◄

باره بمباران منطقه اي در سوریه توسط 
اسرائیل و هدفش از این کار انتشار 

) فوریه  13( لوموند . داده است 
حاصل تحقیق هرش و نظر دیپلماتها را 

  :ست با هم آورده ا
دیپلماتها و کارشناسان اطالعات پرده ●

از راز بمبارات مرکز مخفی تولید 
 6پلوتونیوم سوریه توسط اسرائیل ، در 

، بر می دارند  و می  2007سپتامبر 
خطر وقوع جنگی  از بغل : گویند

زیرا سوریه . گوش خاورمیانه رد شد 
در یک منطقه کشاورزي ، ساختمان 

. ، آغاز کرد 2001این مرکز را در سال 
. مدتها کسی از وجود  آن خبر نداشت 

سرانجام اسرائیل به وجود آن پی برد و 
سپتامبر،  7در . آن را بمباران کرد 

ارتش اسرائیل بحال آماده باشد کامل 
هرگاه سوریه واکنشی نسبت به . درآمد

بمباران خاك خود نشان می داد، 
  .وقوع جنگ قطعی بود 

را در خود  سیمور هرش که تحقیق   ●
هفته نامه نیویورکر انتشار داده است به 
این نتیجه رسیده است که بمباران 
سوریه ، در همان حال که گویاي 
روش تخریب تأسیسات اتمی است، 

  . اخطار به ایران نیز بوده است
و اگر امروز دیپلماتها پرده از راز    ●

آن بمباران بر می دارند براي اینست 
ایران را خاطر  که جدي بودن تهدید

  .نشان کنند 
ماه بعد  5بدین سان،  : انقالب اسالمی 

از آن بمباران ، قول دیپلماتها و تحقیق 
هرش به همان نتیجه رسیده اند که 

ماه پیش، تشریح  5انقالب اسالمی  
  . کرده بود

  
رئیس قسمت  ،ترورعماد مقنیه* 

  :عملیات حزب اهللا لبنان 
     

شدن عماد فوریه ، خبر کشته  13در 
مقنیه ، رئیس عملیات  حزب اهللا لبنان، 
. در سوریه، بر اثر انفجار انتشار یافت 

اسرائیل تکذیب می کند که مأمورانش 
این ترور را انجام داده باشند اما 

بر این نظر است ) فوریه  14( استراتفور 
که اسرائیل با اطالع امریکا  این ترور را 

سرائیل و ایران نیز ا. انجام داده است 
امریکا را مقصر می داند و این ترور بر 
گفتگوهاي ایران و امریکا بر سر عراق 

  .اثر می گذارد 
  

  ؟!زندان بان جاسوس اسرائیل * 
  
یکی از زندانیان که در بند عمومی  ◄

برد از پرسنل خود  اوین به سر می
سال در این  12زندان اوین بوده و 

می موقعیت براي اسرائیل جاسوسی 
  !د کن

احمدي نژاد می پذیرد که 
دموکراسی خوب است و 
مردم ایران آن را می 
خواهند اما مدعی است 

  !:مسئله اصلی نیست 
  

لوموند مصاحبه خود با : انقالب اسالمی 
فوریه ، انتشار  5احمدي نژاد را در 

در این مصاحبه ، او به . داده است 
پرسشهاي لوموند در باره مسئله اتم و 

فلسطین و نقش ایران در اسرائیل و 
در . عراق و عربستان پاسخ می دهد 

این پاسخها ، سخن تازه اي نمی 
  .  گوید 

پاسخهاي او به دو پرسش ، به      
زحمت خواندن می ارزند از این نظر 
که گویاي منش و روش استبدادیان 

  : هستند
  

اگر در امریکا : احمدي نژاد * 
انتخابات آزاد بود و مردم بیشتر 

  ...ز دو انتخاب می داشتند ا
  
در سال آینده : لوموند می پرسد  ●

امریکا رئیس جمهوري جدیدي پیدا 
آیا براي شما فرق می کند . می کند 

  دموکرات باشد یا جمهوریخواه ؟
اگر در : احمدي نژاد پاسخ می دهد * 

امریکا انتخابات آزاد می بود و مردم 
امریکا  انتخاب هاي گوناگونی داشتند 

اگر نمی باید  میان دو نامزد یکی را   ،
انتخاب می کردند ، به باور ما، مردم 
امریکا هوداري خود را از سیاستی غیر 
از سیاست کنونی امریکا ابراز می 

مردم امریکا خواستار دوستی و . کردند 
این . همکاري با ملتهاي دیگر می شدند 

ملت نمی خواهد، بنامش، در جهان، 
وي دهند و کشتارهاي مکرر ر

ما امیدواریم . کشورهاي اشغال شوند 
آنها که نامزد هستند پیام مردم امریکا را 

  .که خواهان تغییر است، دریابند 
وقتی احمدي نژاد در : انقالب اسالمی 

باره امریکا از ضرورت کثرت انتخاب ها 
سخن می گوید، پس می داند  فرق 

پس . انتخابات قالبی به واقعی چیست 
که خود یک رئیس جمهوري  می داند

قالبی است و نیز می داند وقتی از کار 
رد فله اي « هیأتهاي اجرائی در 

حمایت می کند در حالی که » صالحیتها 
حوزه انتخاباتی  210می داند در افزون بر 

ها از هم اکنون معین » نماینده « ، 
هستند، بر ضد آزادي و اساسی ترین حق 

آیا می داند اما .  مردم سخن می گوید 
وقتی می گوید مردم ساالري مسئله اول 
نیست، بی اطالعی خود را از مدیریت 
اظهار می کند و یا دروغگوئی خویش را 

  : آشکار می کند ؟
  

از خبرنگار  نژاد احمدي* 
مردم ایران : لوموند می پرسد 

  :چه می خواهند 
  

احمدي نژاد از مخبر لوموند می * 
ان چه می بنظر شما مردم ایر: پرسد 

  خواهد ؟
دموکراسی :   لوموند پاسخ می دهد ●

  .بیشتر 
شما اشتباه : احمدي نژاد می گوید * 

اما آنچه مردم ایران می . نمی کنید 
خواهند در دموکراسی خالصه نمی 

. چیزي برتر از آن می خواند . شود 
جائی . کرامت انسانی می خواهند 

. براي انسان در هستی می خواهند 
تنزه می . ی خواهند عدالت م

  .خواهند 
  12در صفحه

عریان» انتخابات «  
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و اینهمه . سلطه است که نمی خواهند  
و . میسر نمی شوند مگر به باور به خدا 

. اینها برتر از دموکراسی هستند 
دموکراسی بخش کوچکی از دست 

مردم ایران . آورد مردم ایران است 
ایران . ریشه خود را در تاریخ دارند 
ان بوده کانون تمدنهاي بزرگ جه

ملتی نیست که از باد و طوفان . است 
سال جنگ  8شما دیدید که . بترسد 

مردم ما را بازهم آگاه تر کرد ، تحریم 
ها ، مجازاتها ، تهدیدها که ما قربانیان 

  آن هستیم به ما پختگی بازهم بیشتري 
  

این مردم توان خود را از . را می دهد 
سالحهاي خود نمی یابد  بلکه از قوت 

  .فوذ فرهنگی خود می یابد ن
بدین سان اعتراف می : انقالب اسالمی 

کند که مردم ایران مردم ساالري می 
اما آیا می داند که .  خواهند که ندارند 

از ستون ) مادي و معنی (عدالت و رشد 
پایه هاي مردم ساالري  هستند و به 
دروغ از آن جدا و برتر از آنش قرار می 

گمان می کند ودهد و یا نمی داند 
یم در استقرار ژتوجیهی براي جنایت ر

استبداد می تراشد ؟ آیا می داند  کرامت 
انسان به رعایت حقوق انسان و رهائی از 
محدود اکراه و زورمداري و در آمدن به 
بی کران معنویت تحقق پیدا می کند و 
به دروغ حساب کرامت انسان را از حق او 

جدا بر شرکت در رهبري جامعه خویش 
 می کند و یا از راه نادانی چنین می 

  گوید ؟ 
آنچه سخاوت فکر عقل زورمدار او را      

آشکار می کند اینست که دموکراسی 
از اداره جامعه است که در آن  اي  شیوه

اصل بر استقالل و آزادي و کرامت و 
حقوق مادي و معنوي انسان و رشد بر 

اگر او می دانست .  میزان عدالت است 
یریت بادانش و کفایت چیست، نیز می مد

دانست که دموکراسی مدیریت بادانش و 
  . کفایت نیز هست

  
واپسین نزاع احمدي نژاد با 
متکی که کار را به استعفاي 

» سفیر « متکی کشاند، بر سر 
  :ایران در ایتالیا بود

  
زور وزیر امور خارجه به زهره وند  ◄

شد سفیر ایران در ایتالیا نچربید و قرار 
زهره وند که .  در همان مسند بماند او

ت وزارت امور خارجه بود مدیر حراس
قاي هاشمی ثمره مورد و معاون آ

و به وي  هاعتراض متکی قرار گرفت
بود فورا سفارت را تحویل  داده دستور

از  »سفیر « ولی . دهد و به تهران بیایید 
تایید قرار  احمدي نژاد موردسوي 
شماآن : ه است متکی گفت و بهگرفته 

 که این دستور را بدهیدمقام را ندارید 
 می کند متکی وقتی مشاهده . 

تهدید  , دستورش به پشیزي نمی ارزد
تا  : می گوید  و می کند  به استعفا 

وقتی زهره وند در ایتالیا است حاضر 
اما مذاکراتی . نیست به کار ادامه دهد

د تا سه وشمی  قرار  و  می گیرد  انجام
هم  ,جریان مسکوت بماند وبعد ماه
د وهم تکی از وزارت خارجه بروم

  . احضار شود زهره وند از ایتالیا 
« یم که محصول ژر: انقالب اسالمی 

یعنی تصرف دولت » انقالب در انقالب 
مالی است،  –توسط مافیاهاي نظامی 

بودجه اي پیدا می کند که حکومت 
قسمت . احمدي نژاد تهیه کرده است 

اله وفا ژرسی بودجه را به قلم سوم بر
  : بخوانید

  

  
  اله وفا ژ
  

  1387بودجه انفجاري
وابسته به نفت ودولت 
نظارت گریز احمدي 

  3بخش  -نژاد
  
  
  

 271در دو شماره قبل الیحه بودجه 
 285برابر با ( هزار میلیارد تومانی

را مورد   138سال   ) میلیارد دالر 
بررسی قرار دادم و مشخص ساختم که 

ین چرا الیحه از  دو لحاظ بی مانند ا
  .است

این حجم از  بودجه  در تاریخ ایران  
  . مانند ندارد 

  .نظارت گریزي آن در حد اعال است
و  مشخص ساختم که طبق این الیحه 
چگونه حکومت احمدي نژاد  کلیه 
اختیارات را تنها به  قوه مجریه 

سبب   راختصاص میدهد و این ام
م مجري ، هم میشود که  حکومت ه

بهره بردار و هم قاضی و هم ناظر بر 
کلیه منابع نفت و گاز کشور شود و با 

درصدي  80توجه به وابستگی حداقل  
بودجه کشور به نفت ،حکومت با گریز 
از نظارت و کنترل  مجلس ، مطلق 

در بخش دوم نیز  . العنان و یکه تازشود
میلیارد دالري  150به در آمد هنگفت 

و برداشتهاي بی رویه   این حکومت
از حساب ذخیره ارزي اشاره شد و اش 

این سوال مطرح شد که چگونه ممکن 
 57ماه گذشته قیمت نفت  12است در 

درصد افزایش داشته باشد، پرداختهاي 
درصد  8/5هزینه اي دولت تنها 

 12افزایش و پرداختهاي عمرانی 
درصد کاهش داشته باشد، اما موجودي 

میلیارد دالر  2ي حساب ذخیره ارز
کاهش یافته باشد؟ پس  دالرهاي ناشی 

درصدي قیمت نفت،  57از افزایش 
همه هزینه شده است، اما  انعکاسی از 
   آن در بودجه دولت مشاهده نمی

  !شود 
اقتدارو  1387و اما الیحه بودجه 

هژمونی یگانه اي براي حکومت ببار 
شایان توجه است که مطابق .می آورد

یحه بودجه  پیوست ال 2 جدول شماره
هاي اجرایی در  صه بودجه دستگاه خال(

جمهور و معاونین  رئیس) 1387سال 
 17ریزي و علمی و فناوریش،  برنامه

نهاد . (درصد بودجه را در اختیار دارند
جمهوري شش درصد، معاون  ریاست
ریزي چهار درصد و معاونت  برنامه

که در ) علمی و فناوري هفت درصد
درصدي وزارت  5/10سهم  مقایسه با

 5/11آموزش و پرورش و سهم 
درصدي وزارت دفاع و مجموعه 

درصدي  8نیروهاي مسلح و سهم 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  . شود رقم اول را صاحب می) پزشکی 
ه عمرانی جبود وضعیت  در این شماره

بررسی  1387را در الیحه  بودجه 
  .میکنیم
هاي  اییدار  تملک( ه عمرانی جبود

  )اي و مالی سرمایه
طبق الیحه پیشنهادي دولت، اعتبارات 

میلیارد تومان  هزار 24.1عمرانی با رقم 
که  1386نسبت به قانون بودجه سال 

میلیارد تومان است، معادل  18000
این . یابد درصد افزایش می 9/30

و  1386هاي  درحالی است که در سال
 سهم واقعی اعتبارات عمرانی از 1385

 5/22و  6/20بودجه دولت به ترتیب 
رود  درصد بوده است و لذا انتظار می

هم عملکرد واقعی  1387در سال 
گذاري  هاي عمرانی وسرمایه پروژه

  .درصد بودجه دولت باشد 20حدود 
در واقع   محقق نشدن بودجه هاي  

عمرانی در این نظام  مسبوق به سابقه 
 هاي عمرانی ها و طرح اکثر پروژه.است

در حال حاضر با مشکل طوالنی شدن 
مدت اجراء و چندبرابر شدن هزینه 

روز نامه سرمایه . باشند اتمام مواجه می
حال در  اعالم کرد که  86ذر آ 26در

حاضر، متوسط اجراي پروژه هاي 
طوالنی ! میباشد سال 9عمرانی حدود 

ها به معناي  شدن مدت اجراي طرح
کشور ماندن منابع مالی و فیزیکی  معطل

هاي نیمه تمام و  به صورت طرح
افزایش هزینه تمام شده طرحها بوده و 
نیز نشانه آن است که متناسب با 
اعتبارات عمرانی مصرف شده، 

هاي جدیدي به وجود  ظرفیت
چنانچه عدم دستیابی به . آیند نمی

منافع ناشی از معطل ماندن منابع نیز 
ها اضافه  هزینه تمام شده طرح به

عدم کارایی نظام  ن بدینسا.شود
هاي عمرانی کشور  اجرایی طرح

  .کند وضوح بیشتري پیدا می
هاي نظارتی دفتر  براساس گزارش

از دفاتر (ها  نظارت و ارزیابی طرح
معاونت امور فنی سازمان مدیریت و 

که همه ساله در دو مقطع ) ریزي برنامه
هاي  ها و پروژه شش ماهه از طرح
لی که شود، عوام عمرانی تهیه می

هاي  موجب تأخیر در اجراي طرح
 :عمرانی هستند، به ترتیب عبارتند از

  کمبود اعتبار -  1
   مشکالت دستگاه اجرایی  - 2
  مشکالت پیمانکاري -   3
  مشکالت در تهیه و تحویل زمین  - 4
  مشکالت طراحی و نظارت  - 5

چنانچه مشکالت تحویل زمین و 
مشکالت دستگاه اجرایی و عدم تناسب 
اعتبارات با کارهاي اجرایی را از نوع 
مشکالت مدیریتی بدانیم، نقش مدیریت 
دستگاه اجرایی به خوبی روشن 

   .شود می
مشکل حدود درصد  48در حال حاضر 

ملی نیمه تمام در  از طرحهاي  950
کمبود اعتبار اعالم شده است و  ،کشور 

این باعث شده است که  برخی از 
که پیمانکاران چون واقفند  

دستگاههاي اجرایی دولتی ظرفیت 
مالی ندارند، لذا چند پروژه را به 

کنند،از این  صورت موازي قبول می
کاره  رو طرحها در اجرا به صورت نیمه

این کار  .رسد ماند و به سرانجام نمی می
هاي طرح عمرانی  باعث افزایش هزینه

در حال حاضر پیمانکار .  شود می
ت و نه بر طلبکار  دستگاه اجرایی اس

  !عکس 
جالب توجه اینکه معموال در لوایح 

اي که  بودجه هریک از عملیات بودجه
یابد، هزینه یا  ها مصداق می در ردیف

بهایی دارد که این بها متناسب با 
هاي که قابل توضیح  گذاري هدف

صورت رقم در مقابل  باشند تعیین و به
اما در الیحه . گیرد ردیف قرار می

اهد این امریم که ش 1387بودجه 
جداول شماره ( یحه جداول پیوست ال

هاي عریان اجرایی  طرح) 12تا  22
یعنی نه  میزان اعتبار طرح و نه  .میباشند

مدت زمان اجرا یا مدت زمان باقیمانده 
ها به  اجرایی در مقابل هر یک از طرح

به این ترتیب بودجه . ثبت نرسیده اند
بدل به بودجه اي شده است که  87

تواند بطور  حکومت احمدي نژاد می
دلخواه با ارقام بازي کرده و به 

جایی اعتبارات درتخصیص به  جابه
و وقتی تمامی .ها بپردازد هاوبرنامه طرح
دستگاه  39هاي اجرایی را ذیل  دستگاه

نهم  بدون آ ،اصلی سامان داده است
رعایت هرگونه  موازین قانونی 

ی زم و بدون لحاظ هماهنگ وحقوقی ال
نشان از  ،ها  در شرح وظایف و مأموریت

جه اي داین امر دارد که توافق نامه بو
یک بار  .نیز دومرحله اي شده است 

ریزي  دستگاه با معاون برنامه 39میان 
 39جمهور و یک بار میان روساي  رئیس

. شان دستگاه با واحدهاي زیر مجموعه
ریزي  درواقع معاون برنامه

اصلی  "سممق"جمهوردر نقش   رئیس
ي هژمونی مالی خواهد شد و ادار

فرعی "مقسم  "دستگاه نیز 39روساي 
به این ترتیب ماراتن بده . میشوند تلقی 

بستان و چانه زنی کش دار خواهد شد 
و باز خود بدل به عاملی براي به تعویق 

 .  گردیدافتادن اجراي طرحها  خواهد 
 (،تهران  "نماینده"بگفته الیاس نادران

اگر  "): 86بهمن   5ري فارس خبرگزا
هاي عمرانی واقعی نگاه شود،  به پروژه

هزار میلیارد تومان  90به نزدیک 
ها  گذاري در این بودجه کمبود سرمایه
شود، این در شرایطی است  احساس می
اگر . ها به موقع تمام شوند که پروژه

ها با تأخیر اجرا شوند،  قرار باشد پروژه
درصد خواهد  15نرخ تعدیل هر ساله 

 14بود، لذا اگر بودجه عمرانی ساالنه 
میلیارد تومان براي  500هزار و 

ها تعریف شود، این رقم فقط  پروژه
هاي  جبران کاهش ارزش پروژه

دهد،  مانده عمرانی را انجام می عقب
هزار  24به  14لذا افزایش بودجه از 

میلیارد تومان هم کاري از پیش 
براي برد، باید فکر اساسی  نمی

طرحهاي عمرانی نیمه تمام کشور انجام 
  ". داد

در واقع هم اکنون نیز پیش بینی میشود 
 میلیارد تومانهزار  13حدود تنها  که 

که با  لی باشدعمبودجه عمرانی 
 ن بودجه عمرانی مامیلیارد تو24000

اختالف زیادي   1387مندرج در الیحه 
نیز به این ترتیب  این مقدار  .دارد

 درصد ب 48 ده اند که تقسیم ش
هاي عمرانی ملی  پروژهاختصاص به 

درصد بودجه  22و  داده شده است 
به  درصد هم  30و عمرانی استانی

که  تخصیص یافته هاي متفرقه  پروژه
معموالً نه جغرافیاي مشخصی  و نه 

  .دارا میباشند هدف خاصی
پیوسته افزایش بودجه  حکومتها 

یزي عمرانی را جزو محاسن بودجه ر
اما در عمل  . خود قلمداد میکنند

صرف  را ، بخشهایی از بودجه عمرانی
همانگونه که .هزینه هاي جاري میکنند

 1386حکومت احمدي نژاد  در سال 
 3600از مجلس اجازه گرفت و مبلغ

میلیارد تومان از بودجه عمرانی را به 
. هاي جاري منتقل کرد بخش هزینه

  در سال آتی حکومت احمدي نژاد 
از طریق جابجایی نیز  قادر خواهد بود 

هاي جاري و عمرانی همچون  هزینه
ن مالی را  صورت کال ،سال جاري 

 87یحه  در ال. دگرگونه جلوه دهد
هزار  44هاي جاري حدود  میزان هزینه

بینی شده است که  میلیارد تومان پیش
نسبت به درآمدهاي مالیاتی حدود 

نشان هزار میلیارد تومان کسري  6/10
در حالی که بر اساس قانون  .دهد می

برنامه چهارم شکاف کسري بودجه 
طور تدریجی از میان  باید به می

شایان توجه است که عملکرد . رفت می
 یعنی  هاي جاري در سال فعلی هزینه

هزار میلیارد تومان  42بیش از ،  86
هزار  44بینی  طور قطع پیش بوده و به

پاسخگوي  87میلیارد تومانی در بودجه 
لذا . عملیات جاري دولت نخواهد بود

نیز همچون امسال امکان  87در سال 
هاي جاري و عمرانی  جایی هزینه جابه

دادن شکاف کسري   براي کمتر نشان
دانش .  بودجه میسر خواهد بود 

حکومت  اقتصاد   "وزیر "جعفري 
نیزخود به  این جابجایی احمدي نژاد 
): ایسنا  1386دي  16(اذعان دارد

هاي عمرانی به عنوان  دولت از طرح
یک وزنه تعادلی در برنامه اقتصادي 
استفاده کرده است براي مثال در سال 

هاي  اگر رقمی که براي طرح 86
عمرانی به تصویب رسید امکان تامین 
آن وجود نداشته باشد از بودجه 

هاي عمرانی برداشت کرده و  طرح
  " .کنیم براي سایر موارد هزینه می

اما بودجه عمرانی را پوشش بودجه  
جاري کردن  یعنی بخش دیگري از 
هزینه ها جاري را به پاي بودجه 
عمرانی نوشتن ،موجب افزایش بی 

لذا . حساب نقدینه و تورم شدید میشود 
درصدي اعتبارات عمرانی  30افزایش 

با توجه به  آثار تورمی افزایش 
هاي جاري و عمرانی به لحاظ  بودجه
مستقیم آن بر افزایش نقدینگی خود   اثر

به شکلی که . فاجعه به بار می آورد 
حتی اگر همه بودجه عمرانی هم صرف 

ها شود، بعلت عدم وجود  پروژه
ها  ظرفیت اجرایی این حجم از پروژه

آن  آثار تورمی شاهد در کشور ، 
  .خواهیم بود

سهم اعتبارات عمرانی از طرفی  
تبارات هاي محروم از کل اع استان

عمرانی کشور در الیحه بودجه سال 
نظیر ( بوده  1386کمتر از سال  1387
هاي کرمانشاه، کردستان، ایالم،  استان

هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد، چهار 
محال و بختیاري، گلستان، سمنان، 

که در این ) بوشهر و خراسان شمالی 
موارد بسیاري از توجهات نادیده گرفته 

توازن «مغایر روند  شده و این امر
اي و کاهش فاصله سطح توسعه  منطقه

و . باشد می» مناطق برخوردار و محروم
ها نظیر  سهم برخی از استان نیز 

اصفهان، یزد، گیالن، مازندران، 
گلستان، سمنان، قم، قزوین، زنجان و 
تر  اردبیل از میانگین کشوري پایین

که هر یک از این  بوده، در حالی
هاي  انبوهی از پروژهها با  استان

اند که این  عمرانیِ نیمه تمام مواجه
توجهی به مقوله   موضوع حکایت از کم

نیاز  به عنوان پیش» اي توازن منطقه«
عدالت «اصلی و شرط اساسی تحقق 

  .در کشور دارد» اجتماعی
  

  سهم بودجه از نفت
  

همانگونه که در بخش اول تحلیل 
 خاطر نشان ساختم 1387الیحه بودجه 

در . کل بودجه در ایران رانت است
واقع   استبداد حاکم، با استفاده از 
قدرتی که دارد، ثروت طبیعی کشور 

را به اقتصاد مسلط ...) نفت و گاز و(
ن را نیز با استفاده از آارز . میفروشد

ورده آهمان قدرت، به بهائی که فر
نجا آو از .خواري است، میفروشد رانت

تصاد ملی که بودجه برداشت از اق
چشم پوشیدن از رانتها بمعناي  ،نیست 

در اکثر کشورهاي . نبود بودجه است
جهان درآمدهاي حکومتها عمدتا به 
اما . درآمدهاي مالیاتی منحصر می شود

در کشورهایی که از طریقی به 
  درآمدهاي تولید و صادرات منابع 

  13در صفحه

عریان» انتخابات «  
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طبیعی وابسته اند، عالوه بر درآمدهاي 
ودجه تحت تاثیر درآمدهاي مالیاتی، ب

صادرات منابع طبیعی نیز قرار می 
و این امر در دولتهاي وابسته و .گیرد

در ایران نیز  .استبدادي به شدت است
طی نیم قرن گذشته، همواره بیش از 

درصد از درآمدهاي بودجه کشور،  80
از صادرات نفت و گاز ناشی شده است 
و حتی در برخی از سال ها این رقم از 

  .درصد نیز تجاوز کرده است 85مرز 
  الیحه   این   ارقام  به  حال با توجه

وابستگی بودجه را به نفت مشخص 
در واقع در بودجه میتوان رد . مینماییم

پاي وابستگی به نفت را درچند شکل 
  :مختلف دنبال کرد

حساب ذخیره درآمدهاي ارزي   -1 
  حاصل از فروش نفت

  مالیات از نفت - 2
  هامسود س - 3
  رقم مستقیم به نام استفاده از نفت  -4 

  معاوضه نفت با واردات بنزین  - 5
مقایسه منابع و مصارف بودجه کل     

کشور نشان می دهد که بودجه 
بودجه اي است متکی به نفت 1387

در قسمت منابع حاصل از  چرا که.
واگذاري دارایی هاي سرمایه اي، سهم 

اي منابع حاصل از نفت و فرآورده ه«
در بودجه هاي سنواتی سال » نفتی

به ترتیب  1387و  1386، 1385هاي 
 5/98درصد و  4/98درصد،  98معادل 

درصد و در قسمت منابع حاصل از 
واگذاري دارایی هاي مالی، سهم 

منابع حاصل از استفاده از موجودي «
در بودجه هاي » صندوق ذخیره ارزي

 1387و  1386، 1385سنواتی سال هاي 
 5/52درصد،  82تیب معادل به تر

  .  درصد می باشد  72درصد و 
در ثانی بر اساس قانون برنامه چهارم 
توسعه، حکومت  مکلف است سهم 

اي تامین شده از محل  اعتبارات هزینه
درآمدهاي غیر نفتی  را به گونه اي 
افزایش دهد که تا پایان این برنامه، 

اي  به طورکامل از  اعتبارات هزینه
آمدهاي مالیاتی و سایر طریق در

درآمدهاي غیر نفتی تامین شود و 
تامین کسري بودجه از طریق استقراض 
از بانک مرکزي و سیستم بانکی ممنوع 

، اما با نگاهی به بودجه، نقش »باشد می
که ( اندك تامین درآمدهاي مالیاتی 

این مبالغ خود نیز به شدت به نفت 
وابستگی دارد، به لحاظ درج مالیات 

لکرد نفت، عوارض گمرکی از عم
واردات کاالها و خدماتی که به خاطر 

در ... ) فروش نفت حاصل شده است و
هاي حکومت  و بر عکس  تامین هزینه

ها  وابستگی و اتکاي بیش از حد هزینه
به درآمدهاي حاصل از فروش نفت را 

بررسی و مقایسه ارقام . بیانگر است
درآمدي منابع بودجه کل کشور نشان 

سهم درآمدهاي مالیاتی : دهد که یم
درصد  4/32کشور از کل درآمدها از 

درصد در سال  30به  1385در سال 
که  کاهش یافته است؛ در حالی 1387

درصد  40مالیات عملکرد نفت با بیش از 
در سال تومان میلیارد  2613رشد از 

در  تومانمیلیارد  3670به بیش از  1385
 !بالغ گردیده است  1387سال 

  
  رشد بخش نفت اوال  یقت،در حق

رشد فقر  یافروش ثروت کشور 
حجم از  ینا یکشور است ووقت

 یعنیبودجه به آن وابسته است ، 
 .یروز افزون شدن فقر مل

  
  کسري بودجه

  
ي دفتر اطالع رسانی مرکز پژوهشها

 :اعال م کرد  86مجلس در بهمن ماه 
رفت دولت با توجه به  انتظار می

درصدي براي  5/15م بینی تور پیش
، اعتبارات جاري خود در  1387سال 

بینی  سال آینده را متناسب با تورم پیش

کرد، در حالی که این اعتبارات را  می
درصد افزایش داده است و  6/1فقط 

بنابراین کسري بودجه دولت در سال 
از طرفی . قطعی خواهد بود 1387

در  دامغان  "نماینده"حسن سبحانی 
اعالم )  1386/11/07( مجلس هفتم 

به لحاظ تراز عملیاتی بودجه  :کرد 
میلیارد  600هزار و  10میزان   1387

یعنی اگر بخواهیم . تومان کسري دارد
هاي جاري دولت را با غیرنفت  هزینه

هزار میلیارد تومان 600/10تأمین کنیم 
با توجه به ا ینکه از سهم  .آید کم می

و نفتی که براي دولت است مالیات 
پردازند  سود سهام شرکت را هم می

ها بخواهیم  گراز کل مالیات کنون اا
مالیات نفت و  نماییم ،ها را تأمین  هزینه

اگر . مالیات سود سهام هم وجود دارد
امعان نظر داشته  غیرنفتی هبه بودج
کسري واقعی ما عمالً نزدیک به  باشیم

  ". میلیارد تومان است 19000
ومت احمدي نژاد و باز میدانیم که حک 

طبق مرسوم سنواتی براي تامین 
خواهد کسربودجه متمم بودجه ارائه 

و از حساب ذخیره ارزي برداشت  داد 
جه اینکه با وجود در وجالب ت. میکند 

میلیارد دالري نفتی حکومت  150مد آ
،تازه ترین خبر در مورد موجودي 
حساب ذخیره ارزي را که  نشریه 

اعالم کرد  86بهمن 16اعتماد  در 
حاکی از این امر است که موجودي 

زیر  86حساب در پایان شهریور ماه 
دلیل آن را می  که !صفر بوده است 

توان برداشت هاي بودجه دولت از 
حساب نزدیک به کل برداشت هاي 
  .دولت قبل در طول برنامه سوم دانست

بدین سان، اگر نخواهیم به رقمها     
کنیم و که صورت سازي هستند بسنده 

بخواهیم  از صورت به محتوي و 
واقعیت عبور کنیم و در واقعیت غور 
کنیم،  وضعیت اقتصاد کشور سخت 

  .اسفبار است
تا زمان نگارش این مقاله ،کمیسیون 
تلفیق بودجه هنوز گزارش تغییرات 
خود را در این الیحه بودجه  نظارت 
گریز و هژمونی طلب و انبساط و به 

را ارئه نداده  1387شدت وابسته ساز 
هنوز معلوم نیست مجلس هفتم . است

اشتهاي سیري ناپذیر حکومت احمدي 
نژاد را بر تسلط بر منابع نفت و گاز 

 . کشور را به چه شکل پاسخ میدهد 
  
  

تجاوزها به حقوق 
حاکمیت : انسان 

جنایتکاران بر جان و 
  :مال و ناموس مردم 

  
جنایتکاران واواك در * 

  :کردستان 
  
سنندج برخورد با زندانیان در  ◄

. ضابطه است سیاسی بسیار خشن و بی
هاي  اللهی را در نیمه ابراهیم لطف شهید

درجه زیر صفر به  18شب و هواي  
ند و پس از لخت ه احیاط زندان برد

آب سرد  بر سر و تن اوکردنش مدتی 
  .ناگهان سکته کرده است و اواند  ریخته

صالح نیکبخت ،  86بهمن  17در ◄ 
وکیل خانواده لطف اللهی، با مراجعه به 

دادستانی سنندج، بار دیگر خواستار 
در . نبش قبر ابراهیم لطف اللهی شد

حالیکه هیچ منع قانونی براي نیش قبر 
ابراهیم وجود ندارد، قاضی پرونده 
ضمن مخالفت با درخواست وکیل 

این کار خالف ”: پرونده گفته است
ونی در گزارش پزشکی قان“ .شرع است

ضمن اشاره به شکنجه ابراهیم لطف 
اللهی، شکستگی بینی و جمجه ابراهیم 
. پیش از مرگ وي تایید شده است
ونی نهمچنین در گزارش پزشکی قا

آثار کبودي بر بدن ابراهیم لطف 
  .اللهی ثبت شده است

دادگاه شعبه سوم ،  86بهمن   21در ◄ 
بازپرسی سنندج راي نهایی خود را در 

ر شهید ابراهیم لطف خصوص نبش قب
طبق این حکم نبش  .اللهی صادر کرد

قبر خالف موازین شرع بوده و با آن 
همچنین با مراجعه . مخالفت شده است

پدر و برادر شهید ابراهیم لطف اللهی 
 واواكبه دادگاه، به آنها اعالم شد که 

توهین به "کردستان شکایتی را با اتهام 
ده تقدیم دادگاه نمو "ماموران دولت

  !است
قصاب اطالعات  ی،ا نام مستعار هاتفب◄

کردستان به استان خراسان منتقل شده 
 يهاد"برادر نامبرده، با نام . است
 یمعاون اطالعات خراسان م "یموالول
رنگ  یلبه دل یموالول يمهد. باشد

اشتهار به  ینچشمان روشن و همچن
به  یدر دوران کودک یفساد اخالق

و اکنون  بودهمعروف  "یشیپ يمهد"
نامبرده . به شهر مشهد منتقل شده است

به شهادت  و ییبازجو یممسئول ت
 يدانشجو یلطف الله یمرساندن ابراه
قصاب اطالعات .  ه استکرد، بود

به  ینامناسب یروح یطکردستان در شرا
  . برد یسر م
: کردستانواواك از  ییخبرها◄

گسترده در اداره  يها ییجابجا
  .گرفته اند انجام کردستان  واواك

کردستان، به دنبال عنصر  واواك   
اداره است و جستجوها  یندر ا ينفوذ
. به شدت ادامه دارد يو یافتن يبرا
 ینا یافتنمسئول  یاطالعات یمت یک

 یخبر م ینهمچن. عنصر شده است
 يرسد که به دنبال پخش عکس مهد

قصاب  ی،با نام مستعار هاتف یموالول
 يتان رضوبه اس يکردستان، و واواك

  . منتقل شده است
  

تجاوزهاي دیگر به حقوق * 
معلمان و روزنامه  ،دانشجویان

  :نگاران و کودکان
  
مسئول دو  مدیران، 86 بهمن 14در  ◄

به » صدا«و » ایران آرمانی«نشریه 
کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم 

شاکی   .پزشکی شیراز احضار شدند
واواك و فرمانداري شیراز و جرم 

  .وهین به احمدي نژاد است ت
نفر از اساتید  78، 86بهمن  14در ◄

دانشگاه امیرکبیر با امضاي نامه اي 
خطاب به هاشمی شاهرودي، رئیس قوه 
قضاییه، ضمن گالیه از برخوردهاي 
صورت گرفته با دانشجویان و 
دانشگاهیان خواستار آزادي هر چه 
 ، سریعتر سه دانشجوي دانشگاه امیرکبیر 

وکلی، احمد قصابان و احسان مجید ت
  .شداند منصوري

هنوز چند روز از ، 86بهمه  14در ◄ 
بخشنامه رییس قوه قضاییه تاریخ صدور 

توقف اجراي احکام اعدام "مبنی بر 
نگذشته که از ایران خبر  "در مالء عام

می رسد چند متهم در دادگاه هاي  
ایران محکوم به سنگسار شده اند و 

. ه اجرا قرار داردحکم آنها در آستان
در خادم آباد  "کبیري زهره و آذر "

در  "عبداهللا فریور مقدم"شهریار و 
   .ساري از جمله این متهمان هستند

االسالم  حجت،  86بهمن   15در  ◄
والمسلمین عباس برزگر وکیل مدافع 

موکلم به اتهام اقدام : هادي قابل گفت
علیه امنیت ملی به یک سال حبس 

 10تهام تبلیغ علیه نظام به تعزیري، به ا
ماه حبس، به اتهام نشر اکاذیب به قصد 

ماه حبس،  15تشویش اذهان عمومی به 
به اتهام توهین به مقام معظم رهبري به 

هزار تومان جزاي نقدي  500پرداخت 
بدل از حبس، به اتهام توهین به 
ریاست قوه قضاییه، دادستان عمومی و 

یکصد  انقالب تهران و سایر قضات به
روز حبس تعزیري و به اتهام هتک 
حیثیت روحانیت به خلع لباس محکوم 

ي دوم دادگاه ویژه روحانیت  شعبه. شد
قم، این حکم را صادر کرده بود که 

ي دوم دادگاه تجدیدنظر ویژه  شعبه
روحانیت مرکز واقع در تهران این 

  . حکم را عینا تایید کرد
کودکانی بهمن، فهرستی از  15در  ◄
در انتظار اعدام  تشار یافته است که ان

  :  بسر می برند
سالگی  15در ( بنیامین رسولی  - 1

 ) مرتکب قتل شده است 
سالگی  16در ( بهروز شجاعی  - 2

 )مرتکب قتل شده است  
سالگی  17در سن ( مرتضی فیضی  - 3

 )مرتکب قتل شده است 
سالن  4اندرزگاه ( مسعود کفیشیر  - 4

 )ل سا 18، کمتر از  12
،  12سالن  4اندرزگاه ( سعید جزي  - 5

 )سال  18کمتر از 
 )سال  18کمتر از ( حسین ترنج  - 6
 )سال  18کمتر از ( مهدي عظیمی  - 7
 18کمتر از ( حامد پور حیدري  - 8

 )سال 
  )سال  18کمتر از ( مصطفی نقدي  -9

محمد مصطفایی ، 86بهمن  16در ◄ 
وکیل یک محکوم به قصاص که به 

در هنگام ارتکاب جرم زیر  گفته وي
حکم : سال داشته است، گفت 18

جهت اجرا » بهنام زارع«قصاص نفس 
 . آباد شیراز ابالغ شد به زندان عادل

 72ي  قضات شعبهبهمن ،  16در ◄ 
دادگاه کیفري استان تهران پسري را 
که متهم است براي چهارمین بار شرب 

محاکمه و به اعدام ، خمر کرده 
اي، وکیل  عزیز نوکنده. ند محکوم کرد

: تسخیري این متهم اظهار داشت
ساله سه بار در سوم  22» محسن«

مهرماه  17خرداد ماه، هفتم تیرماه و 
  . به حد محکوم شده است 85سال 
معلم حکم  39"،   86بهمن  17در ◄ 

آماده به (سه ماهه تعلیق از کار 
گرفتند که از این تعداد سه ) خدمت

معلق از فعالیت  نفر به مدت شش ماه
محمد خاکساري  ".تدریس شده اند

عضو کانون صنفی معلمان با بیان این 
بهشتی بازرس کانون، ": خبر افزود

باغانی دبیر کانون و علی هاشمی دبیر 
  سازمان معلمان حکم شش ماه تعلیق از 

صدور این  ".کار دریافت کرده اند
حکم در اختیار وزیر آموزش و پرورش 

 32و  31 بر اساس بند است و معموال

ماده هشت قانون، وزیر در بدترین 
به  ".شرایط این حکم را امضا می کند

گفته مدیر مسوول هفته نامه توقیف 
در حال حاضر  "قلم معلم"شده 

معلم در انتظار صدور حکم  286پرونده 
 . راي دادگاه است

تن از  300بیش از ،  86بهمن   21در ◄
نعتی شریف دانش اموختگان دانشگاه ص

با امضاي طوماري از هاشمی شاهرودي 
 برايرییس قوه قضاییه خواسته اند 

آزادي دانشجویان زندانی این دانشگاه 
مهدي اللهیاري و سروش ثابت تالش 

  . کند
یکی  ی که دادگاه پیش درچندي ◄ 

را محاکمه می  طلب از نشریات اصالح
  بررغم استدالل عسکراوالدي  ، علیکرد

منصفه  ن مدیرمسئول، هیئتمقّصر نبود
داد با اکثریتی باال به مجرمیت وي رأي 

حال معموالً نظر و رأي  تا به. 
عسکراوالدي مورد توجه اکثر اعضاء 

اما دور دور اصول . گرفته است قرار می
  .گرائی است و استدالل او نیز مردود 

ي  هیات منصفه، 86بهمن  21در ◄ 
مطبوعات پس از استماع دفاعیات 

امتیاز نشریه مبین در مورد  بصاح
شکایت سازمان نیروهاي مسلح با 
موضوع نشر اکاذیب، با اکثریت آرا، 
وي را مجرم دانست و به دنبال آن با 
اکثریت آرا، وي را مستحق تخفیف در 

 . مجازات ندانست
دادگاهی در ، 86بهمن  22در ◄ 

سیستان و بلوچستان، یعقوب مهرنهاد 
جوانان ”جمن روزنامه نگار و دبیر ان

را به اعدام محکوم “ صداي عدالت
یعقوب مهرنهاد عالوه بر  .کرده است

جوانان صداي ”دبیري انجمن 
، روزنامه نگار و سرپرست “عدالت

در استان “ مردم ساالري”روزنامه 
 .سیستان و بلوچستان می باشد

این انجمن که از دانشجویان و    
جوانان سیستان و بلوچستان تشکیل 

است، در جهت ارتقا سطح  گردیده
آموزشی و فرهنگی مردم استان و 
کمک به مردم محروم و فقیر تالش می 

 .کرد
این انجمن هر ساله در اردیبهشت ماه 

جوانان پرسشگر؛ ”همایشی با عنوان 
برگزار می نماید که “ مسئولین پاسخگو

در آن مردم به انعکاس مسایل و 
. مشکالت و مطالبات مردم می پردازند

عکاس و پیگیري مراجعات و مشکالت ان
مردمی به مسئولین و گرفتن پاسخ از 
آنها از دیگر فعالیت هاي انجمن 

  . جوانان صداي عدالت می باشد
در پى شکایت ، 86بهمن  22در  ◄

شوراى تامین استان آذربایجان غربى، 
مسعود کردپور، روزنامه نگار و فعال 

سال سابقه  20فرهنگى که بیش از 
ر مراکز پیش دانشگاهى و تدریس د

دبیرستان هاى شهرستان بوکان را دارد 
طى حکمى که از طرف هیئتهاى بدوى 
وتجدید نظر رسیدگى به تخلفات 
ادارى وزارت آموزش و پرورش صادر 

سال تبعید به شهرستان  2شده است به 
  .است شتهتکاب محکوم گ

تن از اساتید   120، 86بهمن  23در ◄ 
ي علمی و ها دانشگاه و شخصیت

فرهنگی از آمریکا و دیگر نقاط جهان، 
ي دائم جمهوري  اي به نماینده در نامه

اسالمی ایران در سازمان ملل، با ابراز 
ي  تاسف عمیق از لغو مجوز ماهنامه

تر  ، خواستار رفع هرچه سریع»زنان«
  .ي معتبر شدند موانع انتشار این ماهنامه

انجمن ،  86بهمن  23در ◄ 
انشکده خبر که با مجوز دانشجویان د

دانشکده و بدون مجوز دانشگاه جامع 
کرد لغو  علمی کاربردي فعالیت می

 .مجوز شد
 

عریان» انتخابات «  
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خط، شهر و دولت ، سه عنصرو پایه 
تمدن هستند که در کنار رودهاي نیل 

شکل . ،دجله و فرات پدید آمدند 
گیري این سه عنصر در کنار این سه 
رود براي تمامی دانشمندان امري 

هی بود ،تا آنجا که در لوح کتب بدی
درسی حکاکی شدند ، اما امروزدیگر 
اطمینانی به شکل گیري این سه عنصر 
اصلی تمدن در کنار این سه رود 

 . نیست
در اوائل قرن بیستم، با کشف فرهنگ  

بین مرز هند و ( در دره هندوس 
که تمامی اسرار آن نیز تا به ) پاکستان 

نان مشوش حال کشف نگشته ، این اطمی
شده بود ، با کشف ثروتهاي باستان 
شناسی حلیل رود،این اطمینان بیشتر 

زیرا به نظر میرسد . متزلزل شده است 
که تاریخ و سرگذشت انسان ها از دره 

 200دورافتاده جنوب شرقی ایران، در 
حلیل . کیلومتري هرمز نیز گذرمیکند 

رود رقیب و هم تراز بین النهرین 
شده ) اره  عراق  فعلیسرزمین پاره پ(

است، از دید باستان شناسان بعید نیست 
که مکان هاي باستانی یافته شده گرفتار 

متعدد نشده ) طبیعی و تاریخی(حوادث 
  .باشند 

تمام یافته ها در این مکان دور افتاده  
بقایاي شهري : از این سخن میگویند که

بنام آتارا هستند، شهري افسانه اي که 
یافت شده در بین النهرین اولین متون 

نیزشکوه و جالل آنرا توصیف کرده اند 
و تا به حال باستان شناسان موفق نشده 
. بودند آنرا با اطمینان شناسائی کنند

کشفیاتی به مانند حلیل رود و با این 
. وسعت شاید قرنی یکبار صورت بگیرد

اکثر . تازه اگر قرنی با اقبال باشد
متفق  متخصصان تمدن باستان شرق

یک قبل و یک بعد از : القولند که
جیرفت نام شهر (جیرفت وجود دارد 

که در حوالی آن ، شهر ) مدرن است
اموات ونیز بقایاي شهري دیگر با قدمت 

. ساله کشف گردیده است 5000
حلیل . صحبت از یک قریه یا ده  نیست

رود در عصر طالئی خود، شهري 
بوسعت چند کیلومتر مربع بوده که 

سال قبل از میالد  2500ت آن به  قدم
  .میرسد

( از نظرمقامات ایرانی، کشف این مرکز
سال  5000ناشناس که ) تمدن و هنري

قدمت دارد، از اهمیت باالئی 
براي تمامی کسانی . برخوردار است

که به میراث فرهنگی و باستانشناسی 
توجه دارند ، جیرفت اولویت اول را 

ن سخت با وجود بحرا. پیدا کرده است
سیاسی  بین واشینگتن و تهران، به هلی 

نیز ) محقق دانشگاه پنسیلوانیا( پیتمن
اجازه دادند که با باستان شناسهاي 

  .                 ایرانی در محل همکاري کند
  

  هزاران غارتگر دست به کار       
  

کشفی به این مهمی ناشی از چند واقعه 
هشیاري گمرك ایران و . کوچک بود

، عتیق 2000در اوائل سالهاي :  اینکه نیز
هاي فراوانی از دوره برنز، بازارهاي 
. هنري اروپا، آسیا و امریکا پر کرد

سنگی تیره و نرم ( گلدانهاي کلوریت
، )که آسان صیقلی و صاف میشوند 

مجسمه هاي کوچک که بعضی از آنها 
با سنگهاي الجورد زینت شده اند، 

شکال  نادر و برنزها و سرامیکها که  به ا
با ظرافتی باال تزیین شده اند  ، که به 

یورو بفروش می  300000مبلغ 
) ایکونو گرافی(پیکره نگاري. رسیدند

  .                                                   آنان  اصیل  است اما نه کامال ناشناخته
اریک فواش، جغرافی دان و باستان  

ده که چند شناس دانشگاه پاریس دواز
نوبت در تحقیقات باستان شناسی حلیل 

عتیق « رود شرکت کرده، می گوید 
در تمام منطقه، ) شبیح ( هاي مشابه 

افغانستان، پاکستان، عراق، شبه جزیره 
عربی از خاك بیرون آورده شده بود 

ما  نمی . اما به تعداد خیلی محدود
دانستیم از کجا می آیند و هیچ تصوري 

براي رفع . »د آنها نداشتیماز مرکز تولی
شک در این باره می بایستی سر چشمه 

به .  این عتیق ها را پیدا می کردیم 
احتمال زیاد  این عتیقه ها درجریان 
تجارت در زمانهاي خیلی دور، در 

  . منطقه پخش شده اند 
امروزه  این عتیقه ها  بصورت گسترده 
اي توسط دزدان پخش میشود 

ققان نیز پیش ،غارتگرانی که برمح
در این مورد،  . دستی  کرده اند، 

مقامات گمرکی ایران نیز فعال شدند ، 
گمرك ایران سرنخی را پیدا کرد و با 
پی گیري هاي متعدد به استان کرمان 

کیلومتري جنوب شرقی  1000در 
  .تهران رسید 

، پنج 2001در دره حلیل رود، در سال  
 3000متعلق به ) گورستان(شهر اموات

ال قبل از میالد، را پیدا شد که یا از س
. بین رفته و یا  سرقت شده بودند 

سارقین براي آنکه گنج پیدا شده را  به 
مساوات در بین خود تقسیم کنند، این 
مکانها را به مربع هاي شش متر مربع 

هر شش متري براي . تقسیم کرده بودند
یک گروه ، اینگونه  به هزاران قبر 

 .دست بردند
آسمان که بنگري، این منطقه به از  

هر دهانه . مانند کره ماه بنظر می آید
گودالی است با چند متر عمق که از 
آنها کاالهاي تخمین ناپذیر کنده شده 

در حراجی هاي  لندن ونیو . است
یورك، قیمتها پرواز می کنند در حالی 
که در جیرفت، سارقین، عتیق ها را 
ی براي چند یورو به قاچاقچیان م

  .فروشند 
با کشف محل، مقامات ایرانی معماي  

.  سرچشمه این عتیق ها را  پیدا کردند
. سرکوبی وحشتناك در آنجا آغاز شد

ارتش منطقه را بست تا از دره محافظت 
حتی براي اولین بار در ایران . کند

  .قاچاقچیان را به اعدام محکوم کردند
پس از سرکوب ،نوبت به تعلیم و  

از آغاز کنکاش، مقامات  . تربیت رسید 
براي متوقف کردن سرقتها در دراز 

تاریخ و ( مدت ، برنامه هاي آموزشی
را براي آگاهی  دادن به ) باستانشناسی 

که به بازپس . مردم بومی برپا کردند
یوسف . دادن چند صد عتیقه انجامید

هفته اي یکبار ،  "مجیدزاده می گوید
کنفرانس کوچکی در مناطق مختلف 

رگزار می کنیم تا به مردم توضیح ب
دهیم که این ثروت میراث اجداد 
آنهاست واز ثمره این میراث گرانبها 
میتوان  از جمله جهانگردي را در 
منطقه رونق داد، و این جهانگردي 
براي خود و فرزندان اهالی بیشتر نفع 
خواهد داشت تا اینکه این ثروت 
سرقت گردد و در خارج از منطقه  

مقامات مسئول میراث . برسدبفروش 
فرهنگی نیز خیلی زود از اهمیت و 
ارزش غیر قابل وصف این گنج در دره 

  .حلیل رود آگاه شدند
متخصص دوره (این باستانشناس ایرانی 

مسئول بررسی  عتیق هاي سرقت ) برنز
اومیافزاید  . شد) یا پس داده شده( شده 

، هزاران عتیقه  که 2001در پاییز « 
ه بودند را در زندان منطقه توقیف شد

جمع آوري کردند، وقتی عتیقه ها را 
بالفاصله متوجه . دیدم بهت زده شدم

» . اهمیت  بسزاي این عتیقه ها گشتم
در  1984براي این محقق که از سال 

پاریس زندگی می کند، حلیل رود یک 
چیزي که هر . کارگاه مادم العمر است

 باستان شناسی رویا و آرزوي حتی یک
در این . روز تحقیق در آن را دارد

منطقه که تا بحال هیچ محققی کاري 
انجام نداده، می شود فصلهاي بی 
پایان، و نیز کتاب ها درباره  تاریخ  آن 

وقتی که این باستانشناس . نگاشت
شروع به کاوش می کند، تازه در 

: چرا که. ابتداي حیرت و تعجب است
 بررسی هاي اولیه نشان می دهند که
در دره حلیل رود ، مناطق باستان 
شناسی متعلق به  نیمه هزاره سوم قبل 
از میالد وجود دارد، که معاصر با 
قبرستان هاي سرقت شده هستند که  
شامل ده ها منطقه می شوند، شاید هم 

دو منطقه  از این مناطق بیشتر . صد ها
. توجه وي را  به خود جلب می کند

بفاصله بزرگ  ) تپه(دو بلندي خاکی
در صد متري . کیلومتر از یکدیگر  1.5

  .سایر گورهاي غارت شده 
این دو تپه که در . کاوش آغاز میگردد 

حلیل رود قرار دارند  نشان می دهند 
که آثار باقی مانده از دو ساختمان 

ازاین  دو بناي بسیار .خشتی هستند
، چیزي زیادي باقی )سیکلوپن(بزرگ 
م ، علیرغم اما همان مقدار ک. نمانده

قرنی وهواي نامطلوب،  50فرسایش 
براي پی بردن به عظمت ووسعت این 
.                                                     دو بناکافی است

اولین بنا ، قلعه اي است  بیضی شکل به 
دومین بنا، به . متر 250در  200اندازه 

احتمال قوي باقیماندهاي معبدي، 
ه بر روي پایه و سکوي خشتی است ، ک

ساخته )  پلت فورم دست ساز( بلندي 
متر و مشرف بر   15شده ،  ارتفاع  آن 
خاکبرداري آن ".دره  مذبوراست

بسیار حیرت آور است،اندازه ساخت 
دامنه اي پایه ي آن در مربعی به ضلع 

براي مقایسه میتوان  به  . متر است 220
در دشت ) پس - او -که( هرم بزرگ

که هم دوره  بناهاي  "شاره کردمصر  ا
 230که در مربعی به  "حلیل رود است

  "طول مترساخته شده است
مجید زاده تحقیقات زمین شناسی را 
براي شناسائی قشر سطحی زمین در 
. اطراف این دو بناي عظیم آغاز میکند

اریک فواش که در دو نوبت مسئول 
شکی : اندازه گیري بوده، می گوید 

نشان می دهند که در  نیست، تحقیقات
الیه هاي طبیعی زمین، دیوارهاي 

این دو بنا که از . مسکونی وجود دارند
زیر خاك بیرون آورده شدند به 
احتمال زیاد قسمتی از یک مجموعه 
شهرهستند که مساحت آن را میتوان  

در . »کیلومتر مربع برآورد کرد 6به 
دوره برنز، پیشه ورهاي با هنري در  

ود داشتند  که تولیدات حلیل رود وج
آنها از آسیاي میانه تا سوریه رد و بدل 
می شده ، و تمام این هنر در کنار 
. معماري هنرمندانه آنان قرار میگیرد

این معمارها تا بین النهرین تاثیرگذار 
بوده اند، زیرا پالتفرمی که یوسف 
مجید زاده از دل خاك بیرون آورده 
ین است شباهت زیادي دارند با اول

یا (، برجهاي طبقاتی )سطح(پلت فورم
که در بین دجله و )زیگوراتهاي بابل

 . فرات دیده می شود
اسطوره برج بابل در تورات که همان 
زیگورات بابل است، به شکل گیري این 
بناهاي عظیم مذهبی در اذهان غربی 

بر روي . کمک فراوان  کرده اند 
تعدادي از گلدانهاي کلوریت که در 

یدا شده ، این بناهاي عظیم منطقه پ
داراي سه تا چهار (چند درجه اي 

که حاوي نقاشی هاي فراوان ) طبقه
بعالوه آقاي . نیزهستند حکاکی شده اند

« : مجیدزاده یادآوري می کند که 

سال  2000قدیمی ترین زیگورات در 
فرهنگ . »قبل از میالد ساخته شده

قرن  5حلیل رود ،عصر طالئی خود را 
حدائقل پنج . آن داشته استپیش از 

 !قرن 
زیرا الیه هاي اولیه که مورد جستجو 
قرار گرفته اند ، به نیمه سه هزاره قبل 

اریک فواش می . از میالد تعلق دارند
در زیر این الیه ها، یک الیه : گوید

غنی که تا بحال دست نخورده در 
. متري و یا بیشتر وجود  دارد 10عمق 

ود، هر متري که حفاري می ش
باستانشناسان می دانند که به همان 
تا . اندازه قرنها به تاریخ باز می گردند

کجا جستجو ها به کشف آثار باستانی 
تا این زمان کسی ! جدیدتر میانجامد؟

جواب قطعی ندارد اما ممکن است که 
سال قبل از میالد نیز  4000بتوان تا به 

  .رسید
  

اراتا، همان اهمیتی را دارد که  
 براي تمدن یونانتروا 

 
وسعت مکان ، ظرافت کیفیت 
آثارهنري که در آن محل پیدا شده، 
این نظر را تائید میکند که فرهنگ 
حلیل رود بر مناطق  اطراف خود تا 

کیلومتر اثر  1000فاصله بیش از 
تمام اینها از .... فراوانی  گذاشته

جیرفت یک مرکز فرهنگی و شهري 
از شکوه  متمدن در دوره برنزمیسازد که
  .باالیی برخوردار بوده است

مرجان مشکور، باستانشناس موزه  
و این : ایرانی تاریخ طبیعی میگوید 

در جیرفت، !  تمام داستان نیست
را که ) ماهی(فراورد هاي دریاي

ساکنین به مصرف غذاي میرساندند، 
محل صیدشان در چند صد کیلومتري 

این نکته اي است ! جیرفت بوده است 
میزان سازمان یافتگی  و درك  که از

چونکه . جامعه آن زمان صحبت میکند
فرآوردهاي دریائی را باید سریع به 
مصرف رساند و چگونگی حمل آن  

  . بسیار سئوال بر انگیز است 
همه چیز : یوسف مجیدزاده معتقد است

در هماهنگی کامل  است، جیرفت 
هم  براي این واژه . همان آراتا است

) فرانسوي - اسان باستانزبان شن(شناس
مجید (و هم  براي این باستان شناس

، آراتا براي شرق قدیم، همان ) زاده
ارزش را داراست که تروا براي دنیاي 

شهري که جالل و شکوه آن به . یونان
اندازه اي بوده  که حتی دشمنان 

اولین . لجوج، وصف آن را سروده اند
یونانیان  شهر تروا را از بین می برند، 
اما پس از آن، قرنها شکوه دیوارها و 

این . شجاعت مردمش را وصف میکنند
قرن  15در حالی است  که  پیش از 

قبل از هومر، سامري ها به رقابت خود  
. با آراتاي  پر شکوه، اشاره می کردند

سال  2500 -  2000آنها هستند که بین 
قبل از میالد اولین نوشته هاي ادبی 

هزار سال . دبشریت را کتابت کردن
طول کشید تا بعد از کشف نوشتن، 
اولین حماسه هاي افسانه اي را به 

در این داستانها و . تحریردر آوردند
افسانه ها، شیدائی و حسادت نسبت به 
شهر بزرگ آراتا یک موضوع تکراري 

حسادت هاي فراوان ، براي . است
کیفیت زندگی ، وفورمعادن ، براي 

ي هنر کوهاي بلند برفی اش، برا
 .هنرمندانش

رقابت بین ساکنان سومر و آراتا عمیقآ 
بر افکار ساکنین بین النهرین تاثیر گذار 

تا آن جا که افسانه ي . بوده است
شاه افسانه اي شهر ( کشف نوشتن را به

اوروك نسبت میدهند، که  در ) بزرگ
جنوب عراق فعلی قرار دارد، شاهی 
که قصد او چیزي جزارتباط دیپلماتیک  

  .با پادشاه آراتا نبوده است 

امروز دیگر با قاطعیت میدانیم که در 
سال پیش، نویسندگان که در  4000

لوح هاي رسی آثارشان را مکتوب 
میکردند، آراتا را به مانند دنیاي قدیمی 

به جهانی قدیمی . براي خود میدانستند
و پایان یافته ، همانطوري که براي یک 

اروپایی، ) تاریخ نگار(روزشمار نویس
میالدي و امپراتوري روم 1000سال 

 .   متعلق به گذشته است
چطور می توان مطمئن بود که 
شهرپیدا شده همانی است که اولین 
روزشمار نگاران  تاریخ از آن بعنوان 

 یاد می کنند؟) آراتا(افسانه
محقق دانشگاه رن در ( میشل کازانوا  

خانه باستان شناسی و نژاد  - فرانسه
  :می گوید) شناسی

نمی دانیم آراتا واقعا وجود داشته  
است ؟ حتی نمی دانیم این اسم، اسم 
شهري بوده یا اسم امپراتوري و یا 

محلهاي باستانشناسی  ! منطقه اي
دیگري نیز وجود دارند که کاندید 

براي مثال، . لقب پر شکوه اراتا هستند
دور تراز این منطقه، در شمال شرقی 

یا  ( نستان، شهر سوختهمرز ایران و افغا
  )شهر سوخته کویر شور

، یوسف مجیدزاده تحقیقی را 1976در 
منتشر کرد که بنا بر  دریافت هاي او از 
آثارباقی مانده و ارزشمند  سومري ها 
مدارکی وجود دارد که درباره نوع 
نقشه برداري آراتا  سخن به میان 

او چنین استنباط میکند . آورده است
بایستی در جنوب شرقی آراتا می : که

دو دهه بعد، . ایران قرار گرفته باشد
متخصص  بزرگ امریکائی  سومر، 

بعد از ) 1990- 1897(ساموئل نوا کرامر 
کتیبه سومري که در آن  به  4ترجمه 

این شهر افسانه اي اشاره شده ،نتیجه 
شباهت . اي به مانند مجید زاده میگیرد

( موجود و وصفهاي ادبی و موقعیت
حلیل رود ،محلی براي شک ) محل

اما تا زمانی که تحقیق در . نمیگذارند
نوشته هائی یافت شده در آن محل، 
بصراحت این موضوع را تائید نکنند و 
نگویند که آراتا همینجاست، تردید و 

  .جدل ادامه پیدا خواهند کرد
بی هیچ شکی،  جیرفت داراي دست 
نویس و لوح هاي بیشتر خواهد بود اما 

ین زمان ،  علم خواندن آنها وجود تا ا
  .ندارد

در سمیناري که درشهر راون ایتالیا در  
برقرار شد، یوسف  2007تابستان 

مجیدزاده براي اولین بار عکس هایی 
از سه لوحه  رسی را به جهانیان معرفی 

این لوحه ها داراي خطی . کرد 
ناشناخته هستند، که هم جلب توجه و 

قدمت این .   هم بدبینی ایجاد میکند
قبل از میالد  2600 -  2400سه لوحه  به 

این باستان شناس بر این باور . میرسد
است که  این لوحه ها گواهی بر 

این . تکامل  مرحله ي این خط هستند
خطوطی که در لوحه ها حک شده اند 
. تا بحال در هیچ کجا دیده نشده اند

تصاویري هندسی ساده ، مربع، مثلث، 
ضی وقتها چیزي که کاشف دایره یا بع

آن، احتمال می دهد عالمتهاي 
باشند که براي تغییر ) زیر و زبر(الفبایی

تلفظ بعضی حروف مورد استفاده قرار 
از دید چند دانشمند، . میگرفته است

احتمال تقلب را نمی شود کنار 
گذاشت زیرا یکی از سه لوحه را یکی 
از ساکنان منطقه باز پس داده است و 

اما . تقلبی بودن در کار استاحتمال 
 آقاي مجیدزاده می گوید که دو تا

  . دیگر خود از خاك درآورده اند
متاسفانه، کشف نوشته بدان معنی نیست 

و در این . که می شود آن را خواند
مورد خطر آن وجود دارد که 
متخصصین خواندن سنگ نوشته ها، 

زیرا از ساکنین . سنگ روي یخ شوند
بخصوص . می دانیمحلیل رود چیزي ن

و . اینکه زبانشان کامال نا آشناست
خواندن خطی که زبان ناشناخته اي  
را بیان می کند ، کاري بس مشکل 

بخصوص که حجم نوشته ها . است
  .خیلی محدود است

  15در صفحه
  
  

  زادگاهی دیگر از تمدن در ایران
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زادگاهی دیگر از تمدن در 
 ایران

  
اهالی « :یوسف مجید زاده می گوید
ما صحبت بین النهرین از میان قرون با 

نوشته هایشان را ترجمه . می کنند
براي ما تعریف تاریخشان را . کرده ایم
بعضی وقتها این احساس را . کرده اند

دارم که اهالی حلیل رود نیز سعی می 
اما مانند .  کنند با ما صحبت کنند

آنست که از پشت شیشه اي قطور ، 
حرکت لبهایشان را می بینیم اما نمی 

ي ما بی صدا است و خطشان برا. شنویم
به احتمال زیاد براي مدتی طوالنی 
اینطور خواهند ماند،مگر اینکه کاوشها 
امکان دهند که لوحه هاي دو زبانه 

که (پیدا شوند، مانند سنگ روزت مصر 
  )امکان داد خط مصري کشف گردد

 
  ورود به تصور افراد

 
تا فرا رسیدن  روزي که این خط 

تاریخدانان شناخته شود، باستاشناسان و 
هنر می توانند نقاشیهایی که بر روي 
گلدانها و سرامیکهاي خارج شده از 
حلیل رود در اختیار داریم ،شناسائی 

مطالعه تصاویر حیوانات، . کنند
انسانهایی که یوزپلنگها را رام کرده اند، 
ویا تصاویري که انسان ها داراي بدن 
حیواناتی مانند عقرب، گاو نر، و یا گربه 

این همان وارد .  ان بزرگ،هستند سان
شدن در تصور مردم جیرفت باستان 

  . است
( باستان شناس دیگري به نام ژان برو،

نویسنده مطالعه اي مفصل در باره علم 
در این  "میگوید ) تصویر شناسی

تصاویر یک کمبودعجیبی مشاهده 
بر خالف آنچه در بین النهرین : میشود

ري از مشاهده می شود، هیچ نوع تصوی
در . خدا در این تصاویر یافت نمیشود

جیرفت، تنها شکلهایی از 
نیروهاي مساعد براي ) دوگانگی(تضاد
، که با )با سمبل عقاب ویوزپلنگ(انسان

همراهی و کمک انسان  ، بر علیه  درد 
زور ) با سمبل عقرب و مار (و مرگ

در جستجوي این . آزمائی میکنند
 ، می)خوشبختی و مرگ(تعادل بین 

توان تصویر اولیه فکري را که بر اصل 
بنا شده است را ) دو گانگی(ثنویت 

دید که  قرن ها بعد در بودیسم، تاویسم 
و تعداد زیادي از مذاهب شرقی، پیدا 

  "شدند
این طرز فکر در : وي می افزاید 

) با اهورا مزدا( مذهب پارس ها  
نیزدیده می شود، که نقش آ ن تضمین 

آیا از طریق . خوشبختی انسان است
پارس ها  بوده است که طرز فکرمردم 
جیرفت در عدم به تصویر کشیدن خدا 
، به دنیاي یهودي مسیحی به ارث 
برسد؟ چرا که نه؟ زیرا قسمتی از 
تورات در قرن ششم قبل از میالد نوشته 
شده است، و خاور میانه در امپراطوري 
پارس ادغام شده بود ،همان امپراتوري 

 که در تورات بعنوان کورش کبیر،
حامی دائمی یهودیان نامبرده شده  

  .است 
اما آنچه که فرهنگ حلیل رود به ارث 
داده ، بطور غیر مستقیم بوده ،  زیرا 
برخالف تمدن بین النهرین، این تمدن 
در دوره هاي بسیار دورتر منقرض شده 

  !و بدون هیچ وارثی 

قبل از  1700-2000در سال هاي   
ا چند بحران خاور میانه را میالد، یک ی

به تکان در آورد وسعت این حوادث 
که طبیعت آن هنوز مورد بحث است، 

شهرها خالی می . بسیار عظیم بوده 
شوند و تمدنها سقوط می کنند، مانند 

تمدن دره . یک بازي واقعی دومینو
قبل از میالد از بین  1750هندوس در 

خیلی دورتر از آنجا در شرق، . می رود
ن النهرین نیز دچار تغییرات بی

  . ودگرگونی هاي عمیقی شده
مردمان جدید که از سوریه آمدند و 

زبان . جایگزین مردم بین دو رود شدند
. سومري به زبان مرده تبدیل شد

فرهنگ حلیلی رود در این بحرانهاي 
در مرز . بزرگ رو به تاریکی رفت

هزاره سوم و دوم قبل از میالد، ساکنان 
می شوند و جنوب شرقی منطقه کم 

سال، سنت شهري  1000ایران براي 
  . خود را از دست می دهد

تمدن جیرفت به همان زودي که 
توسعه یافته بود از بین رفت،اما این 
تمدن  ما را وادار به زیر سوال بردن 
تمامی اطمینان هاي خود  در مورد 
خاور میانه، در دوره برنزمیکند، تمام 

ع تمدنهاي برداشتهایمان از شرو
باستانشناس . قدیمی باید بازنگري شود

توضیح می )میشل کازانوا( دیگري
که )بنام مرکز و حومه(مدل رایج: دهد

به  تمدنهاي شهري مصر و بین النهرین  
برتریت می بخشید و سایر مناطق  مثل 
ایران  و آسیاي میانه و شبه جزیره 
عربستان را در سطح دوم و حاشیه اي  

را بایستی از نو تجدید نظر  قرار می داد
  . کرد

بخصوص که این دو منطقه که به آنها 
الویت داده می شود خود نیز بدون 

خانم کازانوا . تاثیر فرهنگی نبوده اند
مصر و بین النهرین : ادامه می دهد

) ما( بمانند مهد تمدن یهودي مسیحی
در نظر گرفته می شوند زیرا نقش 

قرن  اما طی. مهمی در تورات دارند
اخیر، باستانشناسان فکر می کنند که می 
توانند با گذر از  تورات ،نشان بدهند 
که داستانهایی که درآن شرح می شود 

و ما . ، در محل واقعیتی تاریخی ندارند
همان وقت که از جزئیات داستان 
درتورات بحث می شود ، در واقع بی 
اراده قبول می کنیم که مکانهاي مورد 

همان دره نیل و جنوب  اشاره در آن 
عراق است ، و دراین اماکن  است که 

اما نشانه هاي . همه چیز آغاز شده 
زیادي حاکی از اینست که غیر ازاین 

،جاهاي ) نیل و جنوب عراق(مناطق
جیرفت، دشت ایران و : دیگري مثل

آسیاي میانه نیزمراکز فرهنگی بزرگ 
کشفییات حلیل رود . دیگري بوده اند

  .ور را تقویت می کندنیز این تص
یوسف مجیدزاده می گوید که این 
کشفیات دري بر روي  یک قرن تحقیق 
باستانشناسی باز کرده است امیدوارم  
مشکالت سیاسی زمان حال و جنگی 
مثل جنگ عراق،  مانع شناخت گذشته 

  . نشود
  استفان فوکارت

  4/1/2008- لوموند 
  
 خانم فیروزه بنی صدر :  جمه از تر
 
 

 
 

ارش کوتاهی از تهران گز
بهمن،  22درباره راه پیمائی 

  :سال روز انقالب 
  
انجام  یبھمن در ھوائ ٢٢ یمائیراه پ ●

سخت زمستان،  یشد کھ نسبت بھ روزھا
بود و بھ مردم امکان خروج از خانھ  یممال

جز ھوا، . داد  یرا م یابانو حضور در خ
سبب شدند مردم از خانھ ھا  یامور چند

شرکت  یمائیاما در راه پ دیاینب یرونب
 یشتمع یآن امور سخت ینمھمتر. نکنند 

سرسام آور و فرصت سوء  یبخاطر گران
را  یمائیاستفاده از حضور خود  در راه پ

 یاز وجدان عموم یرویندادن و پ یمژبھ ر
ملت از دولت را  امضاء کرده  یکھ جدائ

 . است 
سوم از  یکشرکت کننده  یتجمع ●
کمتر  یزن یشسال پ شرکت کننده یتجمع
کھ  یو سطح یتبر اساس تراکم جمع. بود

را  یتاشغال کرده بود، جمع یستادهجامعھ ا
ھزار ، بطور  ١٨٠تا حداکثر  ١٣٠شد  یم

 . ھزار تن، برآورد کرد  ١٥٠متوسط 
 یششرکت کننده چون سال پ یتجمع ●

ھا با خانواده  یالبتھ دولت. نبود  یکدست
را  یتز جمعا یھاشان آمده بودند و بخش

ھا  یدولت ین،با وجود ا. دادند  یم یلتشک
توانستھ بودند حقوق  یشکمتر از سال پ

کم  یتجمع. دولت  را گرد آورند  یرانبگ
 یادز یبود اما پرچم و پالکارد تا بخواھ

پرچم  یفکر کرده بودند با  فراوان.  ودندب
را از نظرھا  یتو پالکارد کمبود جمع

 .بپوشانند 
 یشرکت کننده، از قشرھا یتدر جمع     

زن بھ  مرد  یتنسبت جمع.  مختلف بودند 
شرکت کننده  یتجمع یباما ترک.  برابر بود
 یتجمع یسن یببا ترک یمائیدر راه پ

تفاوت ) سال  ٣٥ یردرصد ز ٦٥( کشور 
مسن  یشترشرکت کنندگان ب. داشت  یاربس

 . بودند 
 یاباناتوبوسھا را کنار خ یش،پ یسالھا ●
را متراکم  یتکردند تا جمع یپارک م یآزاد

پارک  یامسال از اتوبوسھا. نشان بدھند 
دستفروشھا بودند و . نبود  یشده خبر
 ینا. کردند  یخود را عرضھ م یکاالھا
جلب مردم و متراکم کردن  یبار، برا
: بکار برده بودند  یدیشگرد جد یتجمع
در . داد  یبھ مردم م یجساندو یبانک
 یم یچا یگرید یجاآش و در  ی،جائ

دادند  یم یمحل، دم پائ یکدر .  دادند 
 ...و
بودند معلوم بود چرا در  یآنھا کھ دولت ●

 یراز غ. شرکت کرده بودند  یمائیراه پ
ھا در باره علت شرکت کردنشان در  یدولت
جوانان کھ اغلب : شد  یدهپرس یمائیراه پ

با  یآنکھ روز یبرا« گروه گروه بودند، 
» جالب است یشانبرا یتجمع ھم باشند و
 کتکھ شر ینبخاطر ا یگروھ. آمده بودند 
ھم فال است و ھم تماشا  یمائیدر راه پ

 یبودند کھ برا یزن یزنان. آمده بودند 
ھم بودند کھ نھ  یعده ا. آمده بودند  یدخر

کھ با آن مخالفند بلکھ بخاطر  یمژبخاطر ر
جرأت کرده و  یبرخ. انقالب آمده بودند 

کردند  کھ بر آنھا  یرا  حمل م یردھائپالکا
حضور ما را  اھ یدولت: نوشتھ شده بود 

ما بخاطر انقالب  یدبھ حساب خود نگذار
آمده بود کھ  ی،در پالکارد.  یمآمده ا

و اسالم )  ینیخم( بخاطر انقالب و امام 
 .  یمآمده ا

کھ با وجود  یازگروھ یربھ غ ●   
آمده .. .بخاطر انقالب و یم،ژاعتراض بھ ر
. بود  یامدهشھر ن یمعظ یتبودند،  جمع
 یمژدانست کھ ر یبھ تجربھ م یراچرا ؟ ز

. کند  یسوء استفاده م یتاز حضور جمع
 ینژاد فرصت را برا یچنانکھ احمد

 ینجالب ا.  مغتنم شمرد  یانتخابات یغاتتبل
 یبرگذار یخبودن تار یکنزد وجودکھ با 

در  مائییانتخابات، شرکت کنندگان در راه پ
 یانم یجدائ. کردند  یباره آن صحبت نم

آنھا ھم  کھ . شده است  یقطع یمژملت و ر
شرکت کرده بودند نھ از  یمائیدر راه پ

 یم یرویپ یکھ از وجدان عموم یمژر
را  –کھ شد انتصابات  –کردند و انتخابات 

مسئلھ خود، کھ مسئلھ  ینمھمتر ھانھ تن
  .دانستند  یخود نم

رزندان خود را آیا انقالب ف
چه میخورد؟ قاتل هویدا 

  ی بود؟سک
  

اما منصفانه که بنگریم در می یابیم که 
مدعیان، سواي تکرار این دروغ، 
مقایسه اي صوري بین انقالب ایران و 
سایر انقالبها انجام میدهند زیرا انقالب 
ایران را با هیچ یک از نمونه هایی که 
در مقام مقایسه نام میبرند نمیشود 

ایسه کرد زیرا در ایران ملتی یک مق
پارچه به جنبش آمد و علیرغم آنچه 
مغرضین بدان نسبت میدهند، بدون 

) جز افکار عمومی(حمایت خارجی 
الاقل مرحله اول خواسته خود را که 
سرنگونی استبداد دیرپا بود عملی 

اما مشکل از آنجا آغاز شد که . ساخت 
در مرحله بعدي، یعنی استقرار حق 

یت خویش، گرفتار آنانی شد که حاکم
. چنین حقی براي او قائل نبودند 

فرزندان واقعی انقالب ایران، به دنبال 
تحقق بخشیدن به اصول راهنماي آن 
یعنی استقالل، آزادي و بر قراري حق 

در مورد . حاکمیت مردم بودند
انقالبهاي دیگر نیز اصولی را مردم مد 
و  نظر داشتند که بعد ها توسط حاکمین

قدرت پرستان به ورطه فراموشی 
امروز در بیست ونهمین . سپرده شد

سال انقالب، اگر کسانی که در آن 
روزها در سنی بودند که خود در آن 
جنبش شرکت داشتند و یا الاقل شاهد 
آن بودند، کاله خود را قاضی کنند 
شاید دریابند مردمی  که در طی سه 
جنبش دوران معاصر خود یعنی  انقالب 
مشروطه، ملی کردن صنعت نفت و 

، استقالل و 57باالخره انقالب سال 
آزادي را، به حق دو اصلی میدانستند 
که اگر تحقق یابند استقرار حق 
حاکمیت آنان را برسرنوشت خویش 
بدنبال خواهند داشت به پا خاسته و 
حاکمیت خویش را فریاد میزدند و نه 
 جایگزینی شاه با شیخ را و یا به اصطالح

اگر انقالب . استبداد طالح با صالح را
فرزندان خویش را میخورد را دروغ 
بدانیم، راست این قضیه چنین میشود 

فرزند انقالب در واقع، نتیجه اي : که
است که باید از آن زاده و حاصل آید 
که همانطور که ذکر شد در مورد 
ایران و آنچه به انقالب مردم مربوط 

بود و در  است استقرار حق حامیتشان
واقع این قدرت و قدرت طلبی است 
که با استقرار استبداد فرزند انقالب را 

جریانات و کسانی که جهت . میخورد
خالف آن اهداف را میروند و کمر به 
نابودي آنها بسته اند خورندگان خود 

هر . انقالبند چه رسد به فرزند آن 
شخصی را که در مقطعی از جنبشی و 

ه است، نمیتوان انقالبی شرکت کرد
بسا بسیار . همراه واقعی آن خواند

افرادي که از بابت فرصت طلبی قدم 
در این راه میگذارند و از راه توریه 

به اصولی ) دروغ مصلحتی و یا تقیه (
می پیوندند که هیچ باوري بدان 

مردم ایران صحت این ادعا را . ندارند
با پوست و گوشت و استخوان خویش 

مثال کودتا گران . تجربه کرده اند
دیروزین علیه حق حاکمیت مردم  که 
حاکمین این بیست وچند ساله و 
امروزین جمهوري اسالمی هستند، 
همگامی با خواست مردم مبنی بر 
جمهوریت را بنا بر توریه یعنی کلک و 

امروز ( دروغ و حقه بازي، پذیرفتند
اغلب در خاطرات و یا مصاحبه هاي 

د که از اول خود به این امر معترفن
حکومت اسالمی و حکومت والیی مد 
نظر آقاي خمینی و آنها بوده است و نه 

مصاحبه اخیر آقاي جالل  - جمهوري  
الدین فارسی با سیماي جمهوري 

و لذا این غاصبان حقوق ملی ) -اسالمی
مردم، امروز هم مردم را فقط به عنوان 
هیزم  براي گرم کردن تنور قدرت 

حال .  ته و دارندطلبی شان الزم داش
چه در نمایش مفتضح انتخابات باشد و 
چه در نمایشی دیگر از این قبیل توسط 

اما متاسفانه بخشی از . این رژیم کودتا

آنان هم که این اصول را کم و بیش  
قبول دارند و خواسته هاي اصولی 
مردم در انقالب را براي استقرار یک 
حکومت مردمساالر الزم میدانند، مشکل 

یگري دارند که خود این مشکل، د
اسباب دردسر مردم است و مانعی 
بزرگ بر سر راه  استقرار حق حاکمیت 

آن مشکل، عدم باور به مردم و . مردم
چون چنین . اعتماد به آنها است

ناباوري دارند و مردم را محرم 
نمیدانند، لذا لزومی نمی بینند مردم از 
چگونگی آنچه در محافل قدرت و دور 

در . انظار آنها میگذرد آگاه شوند از 
نتیجه مردم نیز به موقع نمیتوانند عکس 
العمل بایسته را در مقابل قدرت طلبان 

اخیرا آقاي دکتر ابراهیم . نشان دهند 
یزدي، خاطراتی را از روزهاي اول 
انقالب نقل کرده است که نکته  شگفت 

وي به نقل می . انگیز وجالبی دارد
  : کند

 در جلسه دادگاه، هویدا هنگامی که "
 14شروع کرد که بگوید در دوران 

ساله زمامداري او به عنوان نخست 
چه اتفاقاتی افتاده است و  ،وزیر شاه

دادگاه رییس  خاطراتش را بیان بکند،
موقعی . تنفسی کوتاه می دهد اعالن

 ،که هویدا به راهروي دادگاه می آید
یکی از آقایان روحانی که آن جا بوده 

 ،من مایل نیستم االن اسم او را ببرمو 
تیر کمري خودش او  در راهرو با هفت

بدین ترتیب آقاي هویدا . را می کشد
را می برند روي صندلی اش می نشانند 
و عکس بر می دارند و حکم اعدامش را 
. برایش قرائت می کنند و بعد می برند

اصال چنین چیزي نبود که اعدامش 
زدي به نقل از مصاحبه دکتر ی( ."بکنند

  )میزان نیوز
امروز این معلوم است و آقاي بنی 
صدر نیز در کتاب خاطرات خود به نام 

توضیح داده که هویدا  "درس تجربه"
به دکتر مبشري، وزیر دادگستري در 
حکومت موقت، نامه اي نوشته بود که 

یم شاه ژحاضر است حقایق را در باره ر
قم مبشري، باتفاق بنی صدر به . بگوید 

موافقت او را . و نزد خمینی می روند 
با تشکیل یک دادگاه علنی با حضور 
. ناظران بین المللی بدست می آورند 

اما همان شب بعد ازمراجعت این دو 
به تهران، خلخالی هم خود را سریع به 

به قول خود . تهران می رساند 
خلخالی، تلفن ها را قطع می کند و در 

ا قفل میکند یخچال گذاشته و در آن ر
تا کسی نتواند با زندان تماس بگیرد و 

معقول . می کند » محاکمه « هویدا را 
بنظر نمی رسد که هویدا در چنان 
محاکمه برق آسائی آمادگی می داشته 

یم شاه را باز ژاست که حقایق دوران ر
حقیقت هرچه باشد، کشتن . گوید 

هویدا با پایمال کردن حقوق او به 
حب حق، حتا اگر عنوان انسان صا

مجرم باشد،  یک امر است و نگفتن 
حقایق به مردم، در موقع خود،  امر 

گفتن این اطالع  حدود . دیگري است 
سه دهه بعد از وقوع آن، دلیلی  است 
روشن  بر این که امثال آقاي یزدي نه 
در آن موقع الزم دیدند که مردم را از 
این جنایت آگاه و نسبت به آن اعالم 

 "نند و نه امروز حاضرند نام آن جرم ک
با آنکه بسیارند که ( را ببرند  "روحانی

می دانند این روحانی، هادي غفاري 
تا مردم بدانند چه کسانی ) بوده است 

و چرا انقالب بزرگشان را از راه حق 
حاکمیت مردم منحرف و به بیراهه  

اگر به . والیت مطلقه فقیه سوق دادند
مینان میشد شعور و بلوغ  مردم اط

وحقایق با آنها در میان گذاشته میشد، 
انقالب می توانست به راه خود برود و 

امروز نیز . حاکمیت مردم بر قرار شود 
باید به مردم اعتماد کرد و محرمشان 
دانست و حقایق را با آنان همانطور که  

حقیقت . بوده وهست در میان گذاشت 
این است که رژیم حاکم بر ایران نه 

ها فرسنگها از استقالل و آزادي و حق تن
حاکمیت مردم، یعنی انقالب واقعی 
مردم فاصله دارد، بلکه در ضدیت 
کامل  با آن اصول و حقوق ملی ملت 
  .ایران سلطه خویش را گسترده است
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انتخابات در جامعه 
  !محکومان

  
یم رضا خانی و ژپس از سقوط ر● 

ضعیف شدن دولت استبدادي، جبهه 
ت و جنبش ملی کردن ملت قوت گرف

حکومت ملی . صنعت نفت برخاست 
دکتر مصدق، نفت را ملی کرد و 

بانک ( امتیازهاي بانکی و غیر آن را 
  شاهنشاهی و بانک استقراضی روس و 

که به انگلستان و ) شرکت شیالت 
به .  روسیه داده شده بودند، الغاء کرد

یمن اقتصاد بدون نفت، برنامه استقالل 
و ملی شدن دولت از  اقتصادي کشور

راه وابسته شدن بودجه اش به تولید 
  .داخلی میسر گشت 

بتدریج که جبهه ملت از هم می     
گسیخت، جبهه استبداد انسجام می 
جست و از زبان شاه سابق، از امریکا و 
انگلستان دعوت به انجام کودتا بر ضد 

در پی کودتاي . حکومت ملی می کرد
کنسرسیوم  مرداد بود که قرارداد 28

بسته شد و روند خارجی کردن دولت 
در بودجه و اندیشه راهنما و 
سازماندهی و درآوردن ایران به تصرف 
اقتصاد مسلط و دادن امتیاز به روسیه در 

واگذاري منطقه ( مرزهاي شمالی 
جدا ( و به انگلستان در جنوب ) فیروزه 

، به انجام )کردن بحرین از ایران 
  . رسید 
در انقالب بزرگی که  1357در سال  ●

جهان را وارد عصر جدید کرد، جنبش 
همگانی مردم ایران چنان وسعتی را 
جست که انقالب خشونت زدائی شد 

در . چنان که گل بر گلوله پیروز گشت
مقام سرپرست وزارت خارجه، قرارداد 

با روسیه که به آن دولت اجازه  1921
وارد کردن قشون به خاك ایران را  

و قراردادهاي تحت الحمایگی می داد 
با امریکا را لغو کردم و در مقام وزیر 
دارائی،  باتفاق وزیر نفت، ضربه نفتی را 
وارد کردیم و بهاي نفت را نزدیگ به 

. گرداندیم) دالر هر بشکه  34( سه برابر 
در دوران مرجع انقالب ایران، اسباب 
استقالل اقتصادي ایران و آزاد شدن 

ی به درآمد نفت و دولت از وابستگ
  . وابسته شدنش به تولید ملی فراهم شد 

با عرصه دار شدن گروههاي مسلح و      
غیر مسلح و به نزاع برخاستن آنها بر سر 
قدرت، با گروگانگیري و بیشتر از اینها، 
با باز سازي ستون پایه هاي قدرت 
. استبدادي، استبدادیان قدرت گرفتند 

آویز گروگانگیري و جنگ را دست 

ورود در زد و بندهاي محرمانه با امریکا 
اکتبر ( کردند ... و انگلیس و اسرانیل و

در خرداد ) . سورپرایز و ایران گیت ها 
 8کودتا کردند و جنگ را بمدت  1360

سال، در سود امریکا و انگلستان و 
اسرائیل و بقصد از میان برداشتن نسل 
انقالب و استقرار مجدد استبداد، ادامه 

روند خارجی کردن دولت و . ادند د
فروش امتیازهاي نفت و به تصرف 
اقتصاد مسلط درآوردن اقتصاد ایران را 

  . از سر گرفتند 
. این سه تجربه، تنها تجربه ها نیستند     

پیش از آنها ، جنبش تحریم تنباکو، 
دولت ناصرالدین شاهی را ناتوان 
ساخت و به دلیل این ناتوانی بود که 

. از الغاي امتیاز تنباکو گشت ناگزیز 
تاریخ ایران را که از آغاز پی بگیري، 
می بینی، قوت ملت و ضعف دولت 
استبدادي، سبب استقالل و بهروزي 
مردم گشته است و قوت دولت 
استبدادي و ضعف ملت، سبب از دست 
رفتن استقالل و نگون روزي مردم 

  . شده است 
بنا بر این قاعده، جنبش همگانی     
یم ژحریم سبب قوت ملت و ضعف رت

استبدادي می شود و بنا بر توضیحی که 
قوت در پاسخ به پرسش اول دادم،  

گرفتن ملت و تضعیف دولت 
استبدادي،  بازدارنده دولتهاي سلطه 
جو از تجاوز گري و برانگیزنده جامعه 
جهانی به حمایت از جنبش مردم ایران 
براي آزادي و استقالل و مردم ساالري 

ر این دو اصل و رشد بر میزان عدالت ب
  .  اجتماعی می شود

بسا مهمترین ره آورد جبش  و  -  10
توضیح . تحریم، همبستگی ملی است

این که در دوران شاه سابق،  قدرت 
استبدادي جریان تقسیم به دو و حذف 
یکی از دو را، با برکناري زاهدي از 
نخست وزیري و مجبور کردن او به 

تا پایان عمر در سوئیس، اقامت اجباري 
به دنبال آن، همه افسران . آغاز کرد

مرداد  28سیاست بازي که در کودتاي 
. شرکت داشتند، به تدریج حذف شدند
.  کسی چون سپهبد بختیار ترور شد

کسی چون ارتشبد هدایت بجرم فساد 
کسی چون . محاکمه و محکوم شد

ارتشبد آریانا ناگزیر از ترك ایران 
  ...کسی . شد 
تا کار به جائی رسید که دو حزب      

شاه ساخته نیز قابل تحمل نشدند و به 
دستور شاه در حزب رستاخیز منحل 

جریان تقسیم به دو و حذف یکی . شدند
از دو، شتاب گرفت و کار بجائی رسید 

یم شاه، کسانی چون ژکه هم در ر
.  هویدا و ارتشبد نصیري زندانی شدند

نیان خود را یمی که باژبدیهی است ر

حذف می کرد، نمی توانست محور 
  . همبستگی و انسجام ملی بگردد 

یم مالتاریا در همان جریان ژو ر     
تقسیم به دو و حذف یکی از دو، کار را 

مالی بر  –به سلطه مافیاهاي نظامی 
دولت کشاند و امروز، دایره اي که در 
آن، تقسیم به دو و حذف یکی از دو، 

بسیار کوچک تر شده  انجام می گیرد،
تنها صالحیتهاي  اصالح طلبان : است 

  صالحیتهاي بخشی از . رد نشده اند
اصالح طلبان « و » محافظه کاران « 

جانبداران هاشمی ( » میانه رو 
. نیز رد شده اند)  رفسنجانی و کروبی 

از هم اکنون روشن است چه کسانی 
به سخن روشن، . باید وارد مجلس شوند

هم » اصول گرایانی « ی از شمار بزرگ
که بعنوان نامزد نمایندگی اجازه 
شرکت در انتخابات را یافته اند،  بکار 
ظاهر سازي و آرایش صحنه یک 

  . نمایش می روند 
یمی نمی ژگفتن ندارد که چنین ر    

تواند محور انسجام و همبستگی ملی 
در طول سه دهه، تا توانسته . بگردد 

گسسته است و  است رشته هاي پیوند را
ایران را در چنان موقعیت خطرناکی 
قرار داده است که تنها  از رهگذر 
جنبشی می توان کشور را از آن رها 
کرد که، جمهور مردم در آن شرکت 

  .کنند 
بیان آزادي بمثابه اندیشه راهنما و      

اصول استقالل و آزادي و رشد بر 
میزان عدالت اجتماعی و خشونت 

افق باز به روي انسان  زدائی و گشودن
معنا می دهد،  اصول و اندیشه 
راهنماي این جنبش بر محور همه 
آنهائی که راست راه استقالل و آزادي 
را در پیش گرفته اند، هم می تواند 
رشته هاي همبستگی ملی را باز ریسد و 
هم می تواند مانع استبداد را از سر راه 

با توجه به مداخله گریهاي . بردارد
تهاي سلطه جو از سوئی و موقعیت قدر

و فرصت رشدي که ایران یافته است از 
بر هر ایرانی است که . سوي دیگر

بازیافت همبستگی ملی را وجهه همت 
  . خود کند

جنبش تحریم، یکی از فرصتهاي 
بازیافت همبستگی ملی و شفاف کردن 

  .  وجدان همگانی است
پاسخها  به پرسشهاي دیگر رادر     

نده انقالب اسالمی  خواهید شماره آی
  .خواند 

  
  
  

بیانیه مجامع اسالمی 
ایرانیان به مناسبت 
  سالروز  انقالب

  
آنانی که دردنیاي ذهن خود، خویش   

را اسیر کرده اند و این انقالب باشکوه 
را نتیجۀ تصمیمات ابرقدرتها در 
گوادلوپ و غیره تصور می کنند، اگر 
روزنه اي در این زندان ذهنی به 

یرون بازکنند و به چشمان و گوشهاي ب
خود اعتماد کرده و ذهنیات خود را 
فراموش کنند، نوشته ها، فیلم ها و 
عکس هاي آن ایام را بخوانند و ببینند، 

  .به این بدیهیات واقف خواهند شد
نه آن مذهبیون متحجر ذهن گرا ونه 
آن روشنفکران متعصب ذهن گرا که 
خود را درزندان تصورات خویش 

حصور کرده اند، قادر به دیدن و فهم م
این تحول و تحرك بزرگ ملت ایران 

به جهت وصلتی که در ذهن . نیستند
خویش با فلسفۀ غرب ارسطوئی کرده 
اند، آزاد اندیشیدن را بر خود حرام 
کرده و هر حرکتی را ماال با آن می 
سنجند وبرپایۀ این بینش حکم صادر 
می کنند و خود را از درك ژرفاي 

  .این انقالب محروم می سازند
این بینش  به ظاهر روشنفکرانه ،  سبب 
ساز اصلی گرفتاري انقالب به دست 

نقش بیان آزادي از . ضد انقالب شد
دین دراین انقالب، فرصتی مناسب 
براي روحانیت پدید آورد تا خود و 
تفکر حاکم بر حوزه دینی را به آسانی  

.  دهدبا انقالب مردم پاالییده جلوه 
موضع گیري هاي آقاي خمینی با 
دوري جستن از تفکر قیم مآبانه در 
گیراگیر انقالب بخصوص  عهدي که با 
مردم مبنی بر بر قراري حق حاکمیت 
آنان بر سرنوشت خویش بست و بارها و 
به تکرار والیت را از آن جمهور مردم 
...   خواند و میزان را راي مردم شمرد و

پاالیش فریبا را بیش  زمینۀ باوراندن این
اما افسوس که .  از بیش فراهم کرد

غربزدگی دیرینه و گرفتاري در فقه 
ارسطو زده وکشش به قدرت، مجال  
این پاالیش را از آنها و حوزه هاي 
علمیه  سلب کرد و سالی بر انقالب 
نگذشته آقاي خمینی و همفکرانش 

مردم نیز با . نداي استبداد سر دادند
طق صوري، بنا را بر اعتماد استناد به من

بدین خیال بودند که، .  گذاشته بودند
. "دیو چو بیرون رود فرشته در آید"

با سرنگونی رژیم استبداد سلطنتنی  کار 
را تمام شده پنداشتند و فرصت 
وفراست این را نیافتند تا تناقضات  
گفتار و رفتار تازه به قدرت رسیدگانی 

م بر سر که به همت و فدا کاریهاي مرد
کار آمده بودند را با شعارها و آرمانهاي 

ضدانقالب غالب و . انقالب در یابند
مغلوب با ایجاد انواع بحرانها، کار را به 
جایی کشاند که قدرت پرستان با کودتا 
بر ضد  آرمانهاي انقالب، جریانی ضد 
آرمانهاي انقالب را بر کشور حاکم 

امروز پس از بیست و نه سال  . گرداند
بعد از آن انقالب با شکوه و شور و 
هیجان و امکان رشدي که براي ایران 

و ایرانی فراهم ساخته بود، مردم ایران 
با وضعی مواجهند که هر روز کشور به 

از . ورطه سقوط نزدیک تر میشود
آزادي ها، جز آزادي شکنجه از سوي 
شکنجه گران  و زورگویی ذوب 
شدگان در والیت مطلقه و عملگان 

آتش . رت استبداي اثري نیست قد
تنگ نظري قدرت پرستان به دامان 

. ها نیز سرایت کرده است "خودي"
استقرار حکومت والیی هدف قدرت 
پرستان است و اگر فرصت بیابند تا 
مرحله پایانی کودتا علیه حق حاکمیت 
مردم و حذف جمهوري که امروز فقط 
نامی از آن مانده است پیش خواهند 

م ایران است که این بر مرد. رفت
  .فرصت را از آنها بستانند و مانع شوند 

امروز مردم ایران در یافته اند که دیو 
استبداد هم چنان در خانه است و فقط 
چهره عوض کرده واین بار با سوء 
استفاده از دین و به نام دین، ویرانی بر 
ویرانی می افزاید و مرگ را دامن 

  .   میزند
است که با آزاد بر ما مردم ایران  

کردن خویش از عقل ذهن گرا، فریب 
بازیهاي تکراري را نخوریم ودر دام 
دروغ بزرگ ناچاري از انتخاب بین بد 
و بد تر که حاصلش گرفتار شدن به بد 

فرصت ها را براي . ترین است نیفتیم
خود مغتنم بشماریم و دست به تحولی 
بنیادین در زندگی روزانۀ پرمشقت 

روزگاري بهتر براي  خویش بزنیم و
یکی ازاین . فرداي خود مهیا سازیم

فرصتها، فرصت تحریم انتخابات پیش 
شرکت در انتخابات تحمیلی، . رواست

پذیرفتن صغیر بودن و تن دادن به 
والیت دیگري بر سرنوشت خویش 

افزودن بر نا امیدیها و هرچه . است
بیشتر تاریک دیدن و تاریک کردن 

اي خوشبختی سنگ زیربن. آینده است
حداقل بهره اي که در . امید است

تحریم انتخابات قالبی نهفته است، به 
وجود آمدن امید نزد تحریم کننده 
. است، امید به تحول و امید به تغییر

هنگامی که این امید را در خود زنده 
می کنیم، تحول درپی آن خواهد 

تحریم گسترده این انتخابات، . آمد
م صغیر شمردن تحریم ناامیدي و تحری

. خویش از سوي نظام استبدادي است
باید ناامیدي و ایستادن و درجازدن و 
امید واهی که دستی از غیب بر آید و 
کاري بکند را از خود دور نمود تا امید 
. و رشد وتحول، امکان ظهور پیدا کنند

تا دیو استبداد از این خانه رخت بر 
بندد و فرشته آزادي به خانه در آید و 

سال .  ق حاکمیت مردم استقرار یابدح
  .روز انقالب برهمه مبارك باد
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