
  

 

 نخست مدعي شد كه،زبان عامه فريب. بحران اقتصادي، همچون آتش فشان، فوران كرد و تمامي جهان را فراگرفت:انقالب اسالمي
دولتهائي كه حاضر نبودند براي برخورداري همگان از بيمه ها، بودجه اي اختصاص . بحران محدود به مؤسسات بانكي و مالي است

 دالر، دالر مجازي 40 برابر دارائي واقعي خود، اعتبار ايجاد كرده و در ازاء هر دالر واقعي، 40ؤسساتي كه دهند، براي بيرون بردن م
ناگزير، اعتراف كردند كه اقتصاد واقعي دچار . تدبير اثر دلخواهشان را نكرد. ايجاد كرده بودند، صدها ميليارد دالر بودجه اختصاص دادند

. ران را چه كسي مي پردازد و درمان آن كدام است؟ عوامل بحران متعدد و اثرهايش نيز متعدنداما بهاي اين بح. ركود شده است
اثر آن بر اقتصاد ايران چه هست و خواهد بود؟  در . آلودگي محيط زيست و گسترش فقر و خشونت در جهان دو اثر از اين اثرها هستند

  .فصل اول، به بحران و اين پرسشها مي پردازيم
صل دوم خبرها و اطالعات و داده هاي اقتصادي كشور را مي آوريم كه خود گوياي اثر بحران اقتصادي جهاني بر اقتصاد كشور      در ف
 تحليل ها و اطالعاتي كه از ايران دريافت كرده ايم و مربوط مي شوند به مسائل مهم – فصل سوم مربوط مي شود به گزارش  .هستند

  .ت دوم مافياي حاكم بر واواك از نظر خوانندگان مي گذرددر فصل چهارم، قسم،  روز كشور
  5در صفحه 

 

 
  
  
 
 

New   
      

   بحران فراگير است؟-دوپايه از چهار پايه نيز در حال شكستن است؟ ◄ 
  ۵ص:  اثرها - آنها كه بهاي بحران را مي پردازند؟ -      
   ميليارد دالر54كاهش : در اقتصاد ايران، شخص ها همه منفي هستند◄ 
  8ص:  ...از درآمد نفت و      
   سنجش افكار در سه دوره–و اوضاع بهم ريخته » رهبر «درماندگي◄ 
  9ص ؟!  تقدم تخصص بر تعهد-     
   11ص:  پيدايش واواك  2-» اطالعاتي«مافياي ◄
  گزارش دبير كل سازمان ملل متحد و موارد تجاوزهاي رژيم◄ 
   13ص:   به حقوق انسان در ايران     

  :پرسشها از آقاي حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  16بخش  -قرآن در انديشه موازنه عدمي

  

    "مردمساالري شورائي"
 قرآن در انديشه موازنه عدمي با دو پرسش باقي مانده زير پايان مي بحث   

  :يابد
 اعجاز قرآن ،به چه معناست؟ به بيان ديگر معجزه بودن قرآن ،از نظر شما.  1  

  ؟...يزي مي دانيد؟ معجزه لفظي، معجزه معنايي، معجزه علمي وچرا در چه 
 هيچ ، عنصر خيال و سليقه او،آيا در دريافت و ابالغ وحي از سوي پيامبر. 2 

    دخالتي و تأثيري نداشته است؟
  :پاسخ مختصر

 است روش تعقل را به آدميان  قرن15 معجزه عقل خالقي است كه ،قرآن   
مي آموزد و انواع استبدادهاي فراگير و شيوه هاي گوناگون به بردگي رفتن 

عقالني و كتابي است كه همه روشهاي زندگي غير. انسان را يادآور مي شود
 و در برابر حقوق ذاتي و كرامت ذاتي انسان، حقوق برده وار را نفي مي كند

معجزه است بخاطر آموزش . كر مي دهدطبيعت و همه جانداران را تذ
روشهاي غافل نشدن عقل از آزادي خويش و در نتيجه، محكوم نشدن به توليد 
. فرآورده هاي خيالي و خرافي و وهمي، يعني همه فرآورده هاي غير عقالني

 عبارت باشد ،چگونه ممكن است عقلي كه پيامهايي كه دريافت و ابالغ مي كند
 حقوق طبيعت و حقوق جمعي انسانها و علم بر ستون از حقوق ذاتي انسان و

گير و علم بر دموكراسي پايه هاي قدرت و هشدار و انذار نسبت به استبداد فرا
  :؟ ، در بند خيال و وهم باشدشورائي

  2در صفحه   
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  فريد راستگو
آقاي خاتمي شفاف و روشن بگوئيد چه 

  چيزي عوض شده است؟
  

آفاي خاتمي در ديدار با مديرعامل و دبيران خبرگزاري 
 دو پيش شرط من در شركت ":تاكيد كرد) ايلنا ( كار ايران 

ش شرط اول اينكه بتوانم با ملت پي: در انتخابات اين است 
به اعتقاد من خواست . بر سر خواسته هايشان تفاهم كنم

قلبي و تاريخي مردم ايران آزادي ، پيشرفت و عدالت است 
با امكان عملي شدن برنامه ها يعني : پيش شرط دوم  ........و

با سازوكارهاي موجود تا چه حد امكان عملي كردن برنامه 
بطور كوتاه شروط  . "هوري فراهم است؟ها براي رئيس جم

تفاهم با ملت بر سر  = 1ايشان براي كانديداتوري عبارتند از 
گسترش اختيارات رئيس جمهور و = 2خواسته هايشان و 

  .امكان عملي شدن برنامه اش
ياد آوري بد  شناسند ولي براي آقاي خاتمي را همه مي

  :يم نيست قدري ايشان را به هوادارانشان معرفي كن
  15 در صفحه 

 محمد جعفري 

 )2(هي فقتي مؤثر در استقرار والعوامل
  
 ي آقاي به رهبرتي كه در اثر نهضت روحانيجو - 3

 ني شده بود مانع از آن بود كه اصالً چنجادي اينيخم
 يبا قرار گرفتن رهبر.   را به خود راه دهنديفكر

 ياسي سي رهبري به معنايني خميمبارزات در دست آقا
در .  و دولت استني دادي شدن هر دو بنيكي و يمذهبو 

 و دولت ني دادي مصدق كوشش كرد كه دو بنكهيصورت
 بدور نگه دارد تا هر كدام گريكديرا از دخالت درامور 

 . خود عمل كنندتيبه مسئول
 ني كه در همي گذشت كه بنا به اسناددي از حق نباالبته

ران و كتاب شرح آن گذشت،در موقع شدت گرفتن بح
 تي كه بتواند رهبري جمعاي انقالب سازمان و يرياوج گ

 جهي و حركت مردم را تا حصول نتردي را بدست گياسيس
 داشته تي براند و از نظر توده مردم مقبولشي به پجهينت

  هم كه بودندينهائآ. باشد وجود نداشت
  14 در صفحه

    خبرها كه در مجموعه نخوانده ايد
، از شروع ) اكتبرInformation Clearing House ) 23 بنا بر ◄

در .  عراق كشته شده اند1273378جنگ امريكا با عراق تا امروز، 
ه اند و هزينه  امريكائي كشته شد4186همين مدت، بنا بر آمار رسمي، 

  . دالر شده است564581031840جنگ 
و بوش كه اينك رئيس بلي دهد كه جورج د همان منبع اطالع مي◄

، پيش از برعهده گرفتن مقام رياست جمهوري، جمهوري امريكا است
سند را ساندي هرالد . قصد حمله پيش گيرانه به عراق را داشته است

اعي مركب از بوش و ديگ بنا بر سند، در اجتم. انتشار داده است
و دونالد رامسفلد، وزير دفاع امريكا ) معاون رياست جمهوري(چني 

بهنگام تجاوز امريكا به عراق و پل ولفويتز، معاون رامسفلد در وزارت 
دفاع و جب بوش، بردار كوچك بوش و لويس ليبي، رئيس دفتر 

اين تصميم بر اساس طرحي . چني، اين تصميم گرفته شده است
 توسط يك محافظه كار جديد، 2000اذ شده است كه در سپتامبر اتخ

» قوا و منابع الزم براي قرن جديد«موضوع طرح،     .ده استشتهيه 
  .بوده است

هدف از حمله به عراق اين بوده است كه امريكا مهار خليج فارس      
حمله به عراق به بهانه توليد اسلحه كشتار جمعي و .  را بدست آورد

ي صدام با القاعده، بهترين بهانه براي دست يابي به اين هدف همكار
  به دنبال اين حمله، امريكا مجوز الزم را براي نگاهداري . بوده است

  16در صفحه                                              

 اردشير محصص درگذشت

  
  
 در  شامگاه پنجشنبه يرانيانامدار  طراح  وستيكاتوري محصص كاررياردش   

 كه سال ي در حالوركيوي در  شهر ن،ي سالگ70  در سن 1387 مهرماه 18
  . كرد،  جهان را بدورد گفتي خود دست و پنجه نرم ميماريها با ب

   شاعر و پدري  از مادري  در رشت1317 شهريور 18 ردشير محصص در ا«
 به  برادر بزرگترش  همراه   به بود كه  له سا3اردشير .  دنيا آمد  به قاضي

از سينما   كه   زماني.بود   رفته» ها نازي جان ي بال«مشهور   سريال  تماشاي 
  نمياو  نچو و كردند  تي سواال   داستان فيلم باره از او در  در منزل  برگشت

ي  كاغذ طراح بود روي  را ديده   آنچه،را شرح دهد  فيلم  توانست ماجراي 
 بعدها او را به  كه   اولين طراحي محصص بود و آغاز راهي اين .كرد

 ».  ساخت  مبدل  و جهان  ايران  طراحان  مشهورترين 
.  آوردي روي بعد از پايان تحصيالت در رشته حقوق، به طراح    محصص

 ي مضمون،ي تجسمي و هنرهاي طراحي از آثار او در رشته هايبسيار
 هاي مختلفي ازجمله ت و روزنامه در مجال وي .تند داشي و اجتماعيسياس

  16 در صفحه

   ركود 
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نور مردم ساالري شورائي در 
جهاني فرو رفته در تاريكي 

  :استبداد
  

   اما اين دو پرسش پاياني فرصتي را 
در اختيار مي گذارند كه به تفصيل، به 
يك واقعيت بس مهم و سخت سانسور 

  :شده بپردازم
   در عصري كه تاريكي استبداد 

 بود، سرتاسر جهان را فراگرفته
زندگي، » شوره زار«در ) ص(پيامبر

مردمساالري شورائي را بنيان گذارد 
كه هرچند، هم باور راهنماي آن، هم 
روش كار آن و  هم تاريخ روز به روز 
آن، برجاست، با شگفتي فراوان، كار 
بزرگ او،  همچنان در سانسور كامل 

  . است
  
در باره وجود دموكراسي و *

  :يخ برويمانديشه آن، به سراغ تار
   

   هرودوت، در تاريخ خود، كلمه 
سه نوبت، را ) دموكراسي(مردمساالري 

و )  1(يك نوبت، اسم . بكار برده است
شايد گمان )  2. (دو نوبت فعل آن را

رود مأخذ هرودوت در اينجا 
.  چنين نيست. دموكراسي آتن است

مأخذ او مباحثه سران  بزرگ هفت 
 شدن خاندان ايراني، بعد از كشته

كلمه . است» دروغي«بردياي 
مردمساالري در مباحثه معروف ميان 
آنان بكار رفته است و هرودت از بحث 

  .آنها نقل مي كند
    شگفت اين كه حسن پيرنيا، در 
تاريخ ايران از آغاز تا انقراض سلسله 

، از تاريخ هرودوت، تنها اين قاجاريه
بعضي «: جمله را نقل كرده است

مردم بودند و برخي طرفدار حكومت 
) اليگارشي(به حكومت عده قليل 

: عقيده داشتند، ولي داريوش گفت
براي پارس، با اين وسعتي كه دارد، 
حكومتي الزم است كه تصميماتش افشا 

باالخره . نشود و به سرعت مجري گردد
). 3(» طرفداران نظر او اكثريت يافتند

وجود فكر مردم ساالري در ايران، در 
ت، امر كم اهميتي نيست عصر هرودو

كه تاريخ نگار ايراني زحمت آوردن 
قول مورخ يوناني را نيز به خود نداده 

  .  است
    هرودوت سخنان اعضاي شورا را 

مايه شگفتي بعضي از يونيان خوانده و  
استدالل جانبدار مردمساالري را، در 

، اين سان »شوراي هفت نفري« آن 
  :نقل كرده است

 كه مبتكر توطئه Otanèsاوتانس     «
بر ضد بردياي دروغي بود، سخن آغاز 
كرد و شش تن ديگر را به استقرار 

من بر اين : مردم ساالري، دعوت كرد
باورم كه از اين پس، ديگر هرگز نبايد 
اداره دولت را به يك تن بسپريم و او 

اين . را بر خود، بمثابه شاه، مسلط كنيم
ا شم. كار نه دلپسند و نه خوب است

ديديد كه غرور كامبوجيه كار را به 
كجا كشاند و شما چشيديد مزه 

چگونه . خودكامگي بردياي دروغي را
سلطنت ممكن است نظم نيكو بجويد 
وقتي شاه هركار مي خواهد مي كند 
بي آنكه به كسي پاسخگو باشد؟ بهترين 
انسان هاي دنيا وقتي صاحب اين مقام 
و آمريت بشود، با طرز فكري كه 

برخوردار از . ت وداع مي گويدداش
موفقيتها ، در او وقاحت و تكبر بوجود 

در همه زمانها، قدرت با . مي آورد
با . دارنده خود چنين كرده است

داشتن اين دو عيب، شاه مستبد در 
كبريا  او را : خود، همه شرور را دارد

بر آن مي دارد مرتكب بسياري 
از هوس . جنايتهاي جنون آميز شود

در . ه اعمال نيز پر مي شوداينگون
حقيقت، جبار كه از هرگونه دارائي 
برخوردار است، مي بايد از حس غبطه 
به مال اين و آن مصون باشد، اما  
واقعيت اينست كه دائم چشمش به مال 

از همه بدتر اين كه ... اين و آنست
نسبت . سنن پيشينيان را وارونه مي كند

ن به زنان خشونت بكار مي برد و بدو
  . قضاوت، افراد را مي كشد

    بر عكس سلطنت استبدادي، 
حكومت مردم ، بهترين نام ها را، 

در اين .  دارد) مردم ساالري(
حكومت، انسانها از حقوق مدني و 

و از كارها . سياسي برابر برخوردارند
كه شاه مي كند، يكي هم انجام نمي 

قاضيان به قرعه انتخاب مي : گيرد
ابت آمريتي كه به آنها ديگران ب.  شوند

.  تفويض مي شود، پاسخگو خواهند بود
.  تمامي شورها واگذار به مردم هستند

بنا براين، من بر اين نظر هستم كه 
قدرت از آن مردم بشناسيم و به مردم 

زيرا جمعيت بزرگ است كه .  بسپاريم
  )4.  (دارنده صفات نيك است

  بدين قرار، انديشه مردمساالري در 
سال پيش از ميالد، به عنوان   521

انديشه راهنماي دولتي با صفت 
آن زمان . مردمساالر، مطرح شده است

. در يونان، جباران حكومت مي كردند
فيلسوفان جانبدار دولت نخبه ها كه 
افالطون سرآمد آنان بود، انديشه 
راهنماي دولت جباران را فراهم كرده 

شدت استبداد بدانحد بود كه . بودند
را ياراي بر زبان آوردن كلمه كسي 

از آن زمان ).  5(مردم ساالري نيز نبود 
تا بعثت پيامبر، در روم قديم، نظر 
ارسطو، يعني تلفيق دموكراسي و 

بنا بر . اليگارشي، يكچند به عمل در آمد
اين نظر، اداره كشور حق نخبه ها بود، 

اما ). 6(اما مردم آنها را بر مي گزيدند 
ر جائي رژيم از آن پس،  نه د

دموكراسي برپا شد و نه از آن سخني 
در خور يادآوري است . به ميان آمد

كه در دموكراسي آتن، زنان و 
بردگان، دون انسان به شمار بودند و 

افزون بر اين، . حق رأي نداشتند
همچون دموكراسي در جامعه هاي 
امروز غرب، آن دموكراسي بر سلطه 

ن روز آتن بر ديگر جامعه هاي يونان آ
به سخن ديگر، حتا بر ) 7. (بنا شده بود

فرض آگاهي از وجود چنين 
مردمساالري اي، سرمشقي براي 
مردمساالري شورائي مدينه به شمار 

مشابه با مردمساالري مدينه اما در . نبود
مردمساالري : سومر وجود داشته است

سومريها، قديمي ترين مردم ساالري 
 بر شناخته شده است و مردم ساالري

يادآور مي . اصل مشاركت بوده است
،  شهر اور، )ع(شود كه زادگاه ابراهيم 

  .در سومر قرار داشت
 سده از مجلس 11    پس از گذشت 

 خاندان ايراني، در حالي 7شور سران 
كه در اروپا، كليسا روي به استبداد 

، پيامبر )ص(فراگير مي نهاد، محمد 
ن اسالم، مردمساالري شورائي را، با اي

  :ويژگيها، بنا نهاد
  
  :نفي فرعونيت يا استبداد فراگير*
  

    بحراني كه هم اكنون اقتصاد جهان 
در آنست، تنها بعدي از استبداد فراگير 
سرمايه داري را در معرض ديد قرار 

استبداد فراگيري كه . داده است
دموكراسي ليبرال، انسانها را از توجه به 

را در زيرا انسان . آن غافل كرده است
 مادي زنداني ↔مدار بسته مادي 

و مصرف » نيروي كار«كرده و او را در 

و فرآورده » خدمت ها«كننده كاالها، 
  . هاي مجازي، ناچيز نموده است

    اين واقعيت كه نخست كليساي 
كاتوليك روي به استبداد فراگير نهاد و 
ستون پايه هاي اين استبداد را استوار 

ه هاي مسيحي، كرد و آنگاه، در جامع
خواه داراي دموكراسي همچون (

آلمان و ايتاليا، و خواه گرفتار استبداد 
رژيمهاي توتاليتر ) سلطنتي مانند روسيه

و اين واقعيت . بر جامعه ها مسلط شدند
كه هم اكنون، سرمايه داري به شيوه 
پيشخور كردن و از پيش متعين كردن 
آينده، بساط استبداد فراگير خود را نه 

ها بر جهان و زمان حاضر، كه بر فضا تن
و آينده هاي دور و نسلهاي آينده 
گسترده است، انسان سبب جوي را 
برآن مي دارد كه اصل راهنمائي را 
شناسائي كند كه در انديشه هاي راهنما 
و ستون پايه هاي قدرت توتاليتر، ابراز 

گفتني است پاره اي . مي شوند
شناخت (=محققان غربي اين تحقيق 

را به عمل ) پايه هاي توتاليتاريسم
اما به دليل رشد تمايلهاي . آورده اند

افراطي و نيز محدود شدن مستمر 
فضاي آزادي انسان و بي بند و بار 
شدن سرمايه داري، اين تحقيقها 
هيچگاه كامل نگشته و سبب نشده اند 
كه به آستانه خودآگاهيهاي عمومي 
ق برسند و به واسطه آنها نسبت به حقو

ذاتي انسان و تمامي ستون پايه هاي 
استبداد فراگير، وجدان جمعي اي به 
وجود آيد كه هر روز هم بر شفافيت و 

خوب است آن . كمال آن افزوده شود
اموري را كه پژوهشهاي راجع به 

نظامهاي توتاليتر ( استبدادهاي فراگير 
در غرب ) يا فرعونيت به تعبير قرآن
 ديگري را متوجه شان شده اند و امور

كه قرآن مي آموزاند، ولي 
پژوهشگران از آنها غافل شده اند، به 

  :شرح آوريم
 به اين نكته توجه شده است كه . 1

اصل راهنماي مرامهاي توتاليتر ثنويت 
، اما به اين )8(تك محوري است 

مانند (واقعيت كه ثنويتهاي دو محوري 
هم سرانجام به ثنويت تك ) ليبراليسم

.  جامند، توجه نشده استمحوري مي ان
تصريح قرآن بر نفي تثليث و ثنويتها و 

و اين آموزش بس ) 9(انواع شرك 
ارزشمند كه اصل توحيد است، هنوز 
. وجدان همگاني انسانها نگشته است

اصل راهنما گشتن توحيد با رهائي 
انسان از بندگي قدرت همزمان مي 
شود و انسان اين آزادي را هنوز، نه در 

  . ه در غرب نيز نجسته استشرق و ن
هرچند بر اين امر توجه مستمر مي . 2

شود كه حافظه جمعي، استبدادهاي 
) نازيسم و فاشيسم و استالينيسم(فراگير 

را از ياد نبرد، اما از وجود بنيادهاي 
خودكامه در درون جامعه مردم ساالر 
كه مهمترين آنها كارفرمائي سرمايه 

ه اين طرف. داري است، غفلت مي شود
كه تاچريسم و ريگانيسم اين كارفرمائي 

نتيجه اين . ها را خودكامه تر نيز كردند
شده است كه انسان تابع قدرت گشته 

اين همان تابعيتي است كه . است
قرآن، انسان را به رهائي از آن مي 
خواند و انواع ساالريها؛ دين ساالري، 
سرمايه ساالري، علم و فن ساالري، 

حزب ساالري، ديوان ساالري، 
را نفي مي كند ... شخصيت ساالري و

)10  (  
در غرب يكچند از ستون پايه هاي . 3

در . استبداد فراگير شناسائي شده اند
حقيقت، چهار يا پنج ستون پايه تاكنون 

ولي حق ).  11(شناسائي شده اند 
اينست كه ستون پايه هاي فرعونيت 

در ادامه بحث به . بسيار بيشتر هستند
اما در . ستون پايه ها مي پردازماين 

اينجا يادآور مي شوم كه مطالعه 
مردمساالري پيشتر انجام گرفته و 
: مجموعه اي از چند كتاب گشته است

و  استبداد فراگيريك كتاب در باب 
، يك اصول راهنماي مردم ساالري

، يك كتاب در  رهبري كتاب در باب
 و كتابي در باب عدالت اجتماعيباب 
استبداد فراگير و اب در باب  كت.رشد

 هنوز اصول راهنماي مردم ساالري
عدالت اما كتابهاي . انتشار نيافته است

 كه جلدي از عقل آزاد و نيز اجتماعي
جلدهاي كتاب، در باب رشد است، 

اينك فرصت را براي . انتشار يافته اند
كامل كردن ستون پايه هاي استبداد 

  :فراگير مغتنم مي شمرم
  

ه هاي فرعونيت يا استبداد ستون پاي
  :فراگير

  
مالكيت مطلق بر دين و يا مرام، . 1

اين ستون پايه . شالوده فرعونيت است
را محققاني كه در كليساي قرون 
وسطي و نازيسم و فاشيسم و استالينيسم 

اين ).  12(تحقيق كرده اند،  ديده اند 
. ستون پايه، نيازمند نظريه تجسم است

ا، وقتي دين در تجسم واليت تامه خد
بيان قدرت فراگير از خود بيگانه مي 
شود، و تجسم واليت مطلقه حزب، 
وقتي مرامنامه حزب، انديشه راهنماي 

واليت مطلقه . قدرت فراگير مي شود
و واليت مطلقه ) افالطون(فيلسوف اول 

و واليت ) ارسطو(قانونگزار اعدل 
مطلقه پاپ و واليت مطلقه پيشوا 

 مطلقه رهبر و واليت) نازيسم(
و واليت مطلقه فقيه ) استالينيسم(
اشكال گوناگون فرعونيتند ) خمينيسم(
و همگي نخستين ستون پايه ) 13(

  .استبداد فراگير به شمار مي روند
مالكيت بر سرمايه و دانش و فن و . 2

ديگر نيروهاي محركه و زمين و منابع 
آن، بنا براين، قبضه امكانات مالي، و از 

 به تابعيت مطلق قدرت اين رهگذر،
حاكم در آوردن انسان، دومين ستون 

آنها كه در باب . پايه را تشكيل مي دهد
تحول كليسا به قدرت توتاليتر مطالعه 
كرده اند، چگونگي دم از مالكيت بر 
آسمانها و زمين زدن كليسا را تشريح 

، و آنها كه در باره  )14(كرده اند 
 اند، استالينيسم و نازيسم تحقيق كرده

به اين امر توجه كرده اند كه ميزان 
فراگير شدن استبداد بستگي دارد به 
اندازه بسط يد قدرت حاكم بر ما كان 

از اين رو، قرآن از ). 15. (و ما يكون
دين مداران و غير آنها سلب مالكيت 
مي كند و انسان را خليفه خدا و زمين 
و آسمانها را مسخر انسان و هر كس را 

   )16. (ويش مي شناسدمالك سعي خ
جان و مال و ناموس «مالكيت بر . 3

ستون پايه سوم استبداد فراگير »  مردم
پاپ كه براي خود واليت مطلقه . است

قائل بود، مدعي بسط يد بر جان و مال 
مردمان مسيحي و به طريق اولي، غير 

در توتاليتاريسمهاي . مسيحي، بود
جديد، فعاليتهاي اقتصادي و شغلي و 

يم و تربيت، و نيز مرامي كه هر تعل
انسان مي بايد راهنماي زندگي خود 

از تحقيق . كند، در انحصار دولت است
كنندگان در باره توتاليتاريسمهاي قرن 
بيستم، برخي از مالكيت سرمايه داري 
بر جان و مال و ناموس مردم غافل 

بديهي است كه قرآن ). 17. (نشده اند
 اكراه در .اين مالكيت را نفي مي كند

دين را نفي مي كند و هركس را رهبر 
  )18. (خويش مي شناسد

 حزب واحد حاكم، يكي ديگراز .4
انواع : ستون پايه هاي فرعونيت است

توتاليتاريسمهاي قديم و جديد، 
حاكميت را از آن حزب واحدي مي 
دانند و چنين نشان مي دهند كه 
رسالت اجراي دين يا مرام و تبليغ آن 

.  همين حزب حاكم استدر صالحيت
غير «و » خودي«همزمان، مردم را به 

تقسيم و گروه بندي مي »  خودي
به ترتيبي كه خوديها مسلط و . كنند

تمايل .  غير خودي ها زير سلطه بمانند
به يكدست كردن خوديها، چرائي 
تصفيه هاي خونين دستگاه هاي 
استالين و هيتلر و دستگاه واليت فقيه 

هنوز، . يح مي دهددر ايران را توض
يا » آل«حزب واحد خود نيز در مهار 

شبكه بندي تار عنكبوتي شكلي است 
  . ايجاد مي كند» رهبر جبار«كه 

    در دموكراسيهاي غربي نيز، امروزه 
اين واقعيت كه احزاب از رهگذر 
مبارزه براي قدرت، سرانجام خود ابزار 
قدرت مي شوند، مورد توجه قرار 

  اين ستون پايه )19. (گرفته است
فرعونيت در قرآن به صراحت نفي 

  .شده است
مالكيت انحصاري بر اطالعات و . 5

رسانه ها و برقرار كردن انواع 
سانسورها، ستون پايه پنجم 
استبدادهاي فراگير ديني و مرامي 

در حال حاضر .  بوده است و هست
سرمايه داري در كار تصرف رسانه هاي 

ين رسانه گروهي است و آن روز كه ا
ها را به مالكيت قطعي خود درآورد، 
استبداد خويش را به طور كامل 

بنا بر تاريخ، . فراگيركرده است
استبدادهاي فراگير با تعطيل رسانه 
هائي كه در اختيارشان  نبوده اند، 

در ايران نيز چنين . شروع كرده اند
هدفي همواره از سوي رژيم دنبال 

آن و شده است، هرچند ناسازگاري قر
حتا بسياري از موازين فقه سنتي با 
استبداد فراگير و ناسازگاري فرهنگ 
ايرانيان با چنين استبدادي، مانع از 

قرآن، به . فراگير شدنش گشته است
خصوص بر آزادي بيان است كه 

  )20. (تصريح مي كند
 انحصار قانونگزاري و نيز ساير قواي .6

كشور و به ويژه قواي سركوبگر، ستون 
اين . ه ششم استبداد فراگير استپاي

  :انحصار شامل امور زير مي شود
 انحصار قانونگزاري به خود كه در ●

شكل واليي آن، قوه قانونگزاري تابع 
و حكمهاي حكومتي » ولي امر«مطلق 

  .وي مي شود
 انحصار بر قوه قضائيه كه وظيفه ●

اصلي اش نه احقاق حق، كه دفاع از 
  .مي شود» نظام مقدس«
حصار بر دستگاههاي اطالعاتي و  ان●

  . قواي انتظامي
     اين انحصارها بر محور حاكميت 
مطلق صاحب واليت پديد مي آيند و 
كارشان فراگير كردن استبداد حاكم 

قرآن، از جمله با اين ستون پايه .  است
. است كه  بيشترين مبارزه را مي كند

)21(  
تبديل نيروهاي مسلح به ستون . 7

داد فراگير، ستون پايه هفتم فقرات استب
بنا بر قرآن، .  استبداد فراگير است

: از خداوند مي پرسد) ع(موسي 
» ذي االوتاد«چگونه به سوي فرعون 

برود؟ از ستون پايه هاي فرعونيت، 
را يادآور » آل فرعون«قشون و مال و 

در استبدادهاي فراگير ). 22(مي شود 
قديم و جديد و ديگر انواع استبداد 

اگير، قشون نقش ستون فقرات را فر
از اين رو . بازي كرده است و مي كند

بود كه با تغيير ساخت ارتش از ساخت 
استبدادي به ساخت مردمساالر و نقشي 
كه در دفاع از وطن، به ارتش ايران 
دادم، براي نخستين بار در تاريخ 

  ايران، ارتش خصلت ملي، به معناي 
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. ت ملت، پيدا كردتابع واليت و حاكمي
بدين قرار، ايجاد قشون موازي و 
بركشيدن و نقش ستون فقرات بخشيدن 
به آن، در ايران بعد از انقالب، به 
منظور تغيير راه مردمساالري برخاسته 
از انقالب صلح آميز مردم ايران به 
استبدادي بود كه تمايل به فراگير 
شدن خود را پنهان نكرده است و نمي 

  .كند
حقيق كنندگان در باره     ت

استبدادهاي فراگير، سه ستون اول را 
يك ستون و همراه با چهار ستون پايه 

   ستون پايه استبداد فراگير 5بعدي، 
  

محققان راست گرا، سه يا . دانسته اند
اما  . چهار ستون پايه را لحاظ كرده اند

ستون پايه هاي ديگر نيز وجود دارند و 
  :بسيار مهم 

سانها به نخبه هاي داراي تقسيم ان. 8
استعداد حكومتگري و اكثريت بزرگ 

و نيز ) اغنام اهللا(محكوم به اطاعت 
تبعيضهاي گوناگون، به خصوص 
تبعيضهاي ديني يا مرامي و نژادي و 
جنسي و ملي و قومي، مهمترين ستون 

 زير سلطه، –پايه رابطه هاي مسلط 
ميان ملتها و رابطه مافوق و مادون، 

 آن نژاد، زن و مرد و اين و ميان اين و
و مي دانيم كه اين . آن قوم است

. رابطه،  توجيه كننده اِعمال زور است
به سخن ديگر، بدون اين تقسيم بندي، 

 زير –استقرار استبداد و رابطه مسلط 
سلطه ميسر نيست، چه رسد به استبداد 

از اين رو، قرآن، هم اين . فراگير
بعيضها و هم تمامي ت) 23(تقسيم بندي 

  .را ملغا اعالم مي كند
 فضاي فكري و فرهنگيِ بسته، ستون .9

توضيح . پايه نهم استبداد فراگير است
اين كه وقتي دين در مرام استبداد 
فراگير از خود بيگانه مي شود، نماد 
قدرت، صاحب واليت مطلقه، برگزيده 
خدا و، بنا براين، مصون از خطا و 

 مي شود و» تالي معصوم«دست كم 
دينِ . ميگردد» فصل الخطاب«قول او، 

از خود بيگانه در قدرت، حق مطلق 
مي گردد و سزاي ترديد در صحت 
آن، مجازاتهاي سنگين و بسا اعدام مي 

از اين رو، تفتيش عقايد واجب . شود
مي شود و پاكسازي دائمي جامعه 
تحت استبداد داراي تمايل فراگير، از 

ده عناصري كه به تسخير شيطان درآم«
» عوامل دشمن«و يا » منافق«و يا » اند

عوامل «و يا » گروه هاي ضاله«و يا 
معرفي مي شوند، سازمان مي » نفوذي

  . يابد
 در انواع جديد توتاليتاريسم، مرامي 
تحت نام علم محوري، مطلق انگاشته 
مي شود و تحقيق در علوم  ناسازگار 

تفتيش عقايد . با مرام،  ممنوع مي شود
دئولوژي رسمي انجام مي با محك اي

گيرد و پاكسازي با محك موضع قرباني 
. در قبال دولت مرامي، بعمل مي آيد

گسترده ترين دستگاه تفتيش عقايد را 
بعد از كليسا در قرون وسطي، استالين 

در جامعه هاي اسالمي . ايجاد كرد
كه (معاصر، دولتهاي متمايل به توتاليتر 

ن چو) البته غير از توتاليتر است
دولتهاي صدام و خميني،  همين ستون 

در حال حاضر . پايه را بر قرار كردند
دست آويز » هجمه فرهنگي«نيز 

سانسور انديشه ها و جلوگيري از 
اين .  جريان آزاد انديشه ها است

تفتيش عقيده و سازمان دادن به 
پاكسازي مداوم و مدعي واليت مطلقه 
را معصوم يا تالي معصوم خواندن است 

  )24( قرآن ممنوع و نفي مي كند كه
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استبداد فراگير، درست كردن دشمن 
مجازي و اگر نبود و يا ساختني نبود، 
ايجاد سازوكارهايي براي توليد 

براي . خشونت و تنازع و دشمني است
استالين، امپرياليسم جهاني به 
سركردگي امريكا، براي هيتلر، يهوديان 

براي .   نژادهاي پست، بوده اندو
سرمايه داري، نخست، اردوگاه 
كمونيسم  محور شر بود و اينك 

دوران، دوران جنگ تمدنها و نيز 
و » تروريسم بين المللي«جنگ با 

و براي خميني . است» اسالم افراطي«
و جانشين او، امريكا شيطان بزرگ 

بديهي است استبدادهاي فراگير . است
گير شدن، با دشمني كه يا مايل به فرا

مي تراشند، رابطه ستيز و سازش برقرار 
  . مي كنند

استقالل و آزادي هر انسان و هر       
جامعه اي در اينست كه از روابط قوا 
آزاد باشد چه رسد به دشمن تراشي و 
يا مراجعه  به قدرت سلطه جو، براي 
. دست باال را پيدا كردن در رابطه قوا

ابه اصل راهنما، به موازنه عدمي به مث
انسان و جامعه انساني امكان مي دهد 

زيرا، بر اين . در دام روابط قوا نيفتد
اصل، آدمي به حق عمل مي كند و 
براي حق قيام مي كند، بنا بر اين، اين 
زورگو و سلطه جو است كه دشمني در 

قدرتمداري، نيازمند . كار مي آورد
دشمن طلبي و دشمن تراشي است و 

 از رهگذر همين ضد فرهنگ، اتفاقاً
يعني دشمني كردن است كه از پا در 

گزارشهاي تاريخ از زوال . مي آيد
استبدادهاي فراگير، گواه صحت اين 

فرعونيت به : قاعده عمومي است
ولي، در . دشمن سازي زوال جست

) ع(همان حال كه فرعون قوم موسي 
را دشمن مي خواند و مي گرداند، 

 به طرف موسي فرمان يافت) ع(موسي 
نازيسم و ) . 25(برود بلكه او متنبه شود 

فاشيسم در آتش جنگي كه خود 
تضاد آشتي «افروختند از ميان رفتند و 

، رژيمي را از پا درآورد كه »ناپذير
واليت مطلقه . استالين برپا كرده بود

فقيه نيز به سرنوشت كليساي قرون 
وسطي گرفتار مي شود زيرا قدرتي 

تقسيم به دو و حذف است كه زاده 
يكي از دو است و ادامه حيات خود را 
به جبر تقسيم به دو، يعني دشمن كردن 
دوست سپرده است و بدين تقسيم نيز 

چرا كه قدرت زيادت . از پا در مي آيد
طلب است و حق، سد راه زيادت 

پس چون نمي تواند از . طلبي است
اين سد عبور كند، دچار  تخريب از 

  منحل مي گردددرون مي شود و
)26.(  

يا گروه بنديهاي » آل«وجود . 11
اجتماعي كه بيان قدرت انديشه 
راهنماي آنها است و بخش عمده اين 
بيان قدرت را عناصر غير عقالني و 
خرافه ها تشكيل مي دهند، ستون پايه 
يازدهم قدرت، به خصوص استبداد 

شبكه اي . فراگير را تشكيل مي دهد
ه بنديها را به تارعنكبوتي، اين گرو
پرسيدني است . يكديگر متصل مي كند

خود را داشت اما » آل«كه فرعون 
كليساي قرون وسطي كدام » آل«

گروه بنديها  با كدام شبكه ارتباطي 
رژيمهاي بعثي عراق » آل«بودند؟ و يا 

رژيمهاي » آل«و سوريه شناخته اند اما 
استالين و هيتلر كدام گروههاي 

رژيم » آل«و باز اجتماعي بوده اند؟ 
واليت مطلقه فقيه كدام گروهها 

  هستند؟
واليت فقيه، غير از گروه » آل      «

بنديهاي اجتماعي است كه از اين 
با » آل«فرق اين . رژيم سود مي برند

سايرگروه بنديهاي موجود در اين 
هم از » آل«نظام، اين است كه اين 

رژيم سود مي برد و هم ستون پايه آن 
در ايران، همواره . مي دهدرا تشكيل 

گروه بنديهائي، ستون پايه قدرت بوده 
اند كه از راه روابط شخصي، شبكه 
خود را بر دستگاه دولت مي گسترده 

از آنجا كه اين روابط تارعنكبوتي . اند

از راه زن برقرار مي شد و زنان گِره 
گاههاي روابط شخصي قدرت بوده 

سته اند، آنان، تحت اين نظام، نمي توان
در حال . اند آزاد و حقوقمند بگردند

قدرتمدار  از راه » روحانيان«حاضر، 
همين روابط، شبكه موسوم به آقازاده 

افزون بر اين، . ها را پديد آورده اند
سپاه و (در ستون پايه هاي ديگر 

گروه بنديهاي همشهري و ...) واواك و
حزبي كه بسا از راه ازدواج تحكيم نيز 

رانتها كه حدود . دارندشده اند، وجود 
نيمي از توليد ناخالص ملي را تشكيل 
مي دهند، اين امكان را پديد آورده 
اند كه گروه بنديها شكل و محتواي 

  .مافيائي پيدا كنند
      در مطالعات پيرامون توتاليتاريسم، 
تحقيق كنندگان، روش استالين را در 

بنا بر آن . مطالعه كرده اند» آل«ايجاد 
 ها، استالين برگه داني را ترتيب مطالعه

داد و، در آن، برگه ها را كه شناسنامه 
 اداري افراد  بودند،  بنا –هاي سياسي 

بر ميزان اطاعت كردن آنها، درجه 
. بندي كرد و در برگه دان مرتب كرد

وقتي به او گفته شد افراد را بنا بر 
ميزان وفاداريشان رده بندي كنيد، 

مي خواهم من اطاعت : پاسخ داد
سپس شبكه ! وگرنه سگ هم با وفا است

اي از اين افراد بوجود آورد و بر 
سيماني كه . حزب و دولت مسلط كرد

اين شبكه بندي را نگاه مي داشت، 
رابطه ها . ترس و امتيازها بودند

عمودي بودند و به استالين ختم مي 
از دوران مشروطيت تا ). 27(شدند 

 خانواده 25انقراض سلسله پهلوي نيز، 
كه روابط شخصي قدرت به يكديگر 
پيوندشان مي داد، در رأس هرم 

  ). 28. (قدرت قرار داشته اند
     اين شبكه بندي تا وقتي مردم در 

اما . ترس و اطاعت هستند، پا برجاست
به محض اين كه مردم روي به جنبش 
مي نهند و بسا از زماني كه مردم از 
 جامه ترس بدر مي آيند، بندهاي

شبكه از هم مي گسلند و شبكه 
  )29. (تارعنكبوتي از ميان مي رود

ستون پايه (به ترتيبي كه آمد. 12
، دانش و فن در شمار نيروهاي )دوم 

اما به لحاظ اهميتي كه . محركه هستند
دارند، استبدادها، به ويژه استبدادهاي 
فراگير، مهار انحصاري آموزش و 
 .پرورش را نيز از آن خود مي كنند

كار برد دانش و فن در رابطه دولت با 
زيرا غير . ملت، ستون پايه ديگري است

از كاربرد دانش و فن در قلمرو اقتصاد 
خود اين كاربرد ستون پايه . است

با اين . دوازدهم استبداد فراگير است
  : دو توضيح كه

استبدادها با رشد علم و فن )  الف
هم به اين دليل كه . سازگار نيستند

انشها و فناوريها، سبب مي شود رشد د
سطح دانش جامعه از سطح دانش و فن 
الزم براي اداره استبدادي جامعه، باال 

). 30(زند و استبداد نا ممكن شود 
چنانكه هم اكنون، در كارفرمائيها، به 
لحاظ افزايش نقش دانش و فن در 
اداره مطلوب آنها، كارفرماها ناگزير 

يم را در تصم» كادرها«مي شوند 
  . گيريها شركت دهند

هم به اين دليل كه قدرت نمي ) ب
تواند دانش و فن را بر ضد حقوق 

زماني بنام . ذاتي انسان بكار برد
در كشورهاي تحت (ايدئولوژي علمي 

، حقوق انسان )رژيمهاي كمونيستي
ساخته بورژوازي خوانده مي شد و در 
زمانه كنوني در ايران، رژيم حاكم، 

انسان را انكار مي بنام دين، حقوق 
در حقيقت، صاحب حقوق ذاتي . كند

شناختن انسان، با هر استبدادي، به 
واليت «خصوص با استبدادي از نوع 

بدين قرار، . تضاد دارد» مطلقه فقيه
بكار بردن علم بر ضد دين و يا دين بر 
ضد علم و آن يا اين بر ضد حقوق 
ذاتي انسان، در تمامي طول تاريخ، از 

 هاي استبدادها، به خصوص ستون پايه
از اين رو، . استبداد فراگير بوده اند

كار قرآن در از ميان برداشتن دوئيت 
دين و علم و رها كردن علم از بند 
قدرت و كاربرد بخشيدن به دانش و 
فن در استقالل و آزادي انسان، نه تنها 
گوياي اين واقعيت است كه قرآن 
بيان آزادي است، بلكه مرجع هر 

ني است كه بخواهد دانش و فن را انسا
در استقالل و آزادي خويش بكار برد 

)31.(  
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 ستون پايه سيزدهمي است كه ،هدف
هرگاه به رابطه قدرت بدل شود، 
رهبري كنندگان و رهبري شوندگان 

در . را آلت فعل قدرت مي كند
هرگاه جمهور مردم در حقيقت، 

تصميم خود هم  كنند، مديريت شركت
هم  و ،گيرنده و تعيين كننده هدف

مجري تصميم براي رسيدن به هدف 
اما اگر تصميم را مردم  .مي شوند

براي  گروهي را برگزينند وبگيرند 
د، ننها را به اجرا بگذارآ تصميم نكه آ

 مجري اراده مردم ، منتخبرهبريِ
در  .براي رسيدن به هدف مي شود

 هم خود ،ور مردمانقالب ايران، جمه
 مجري تصميم  همتصميم گيرنده و
  ترجمان هدف انقالب ،بودند و رهبري

 تا آن زمان، رابطه . بر عهده داشترا
 ↔مردم : مردم با رهبري اين سان بود

مدن آبا رفتن شاه و .  هدف↔رهبري 
خميني به تهران، نوبت به بناي رژيم و 
دولت جديد رسيد و كودتاي خزنده 

 بر ضد واليت جمهور اول و اصلي
قاي خميني در بهشت آ، با سخنان مردم

قاي مهندس آزهرا و حكم نصب 
عمل در ه ببازرگان به نخست وزيري، 

من دولت تعيين مي «با حكم  :مدآ
رابطه مردم و رهبري و هدف » كنم

 مردم ↔رهبري  :بدين سان تغيير كرد
رابطه، رهبري  اين در .ف  هد↔

 و ،نده هدفتصميم گيرنده و تعيين كن
نيل به اهداف مقام واليت مردم وسيله 

   . شدند
هربار كه جمهور مردم     بدين قرار، 

گيرند، بنده بدر محل وسيله قرار 
بجاست دو مثال، از  .قدرت مي شوند

تا  دو وضعيت در دنياي امروز بياورم
نيك بدانيم چرا در موضع وسيله و 

نها را وسيله آلت قرار گرفتن مردم، آ
 و در نتيجه گرفتار تضادها و بنا قدرت

بر اين، فقر و خشونت روز افزون مي 
  :كند

در لبنان، مقاومت حزب : مثال اول
 اسطوره شكست ناپذيري ارتش ،اهللا

ورد تĤاما اين دس .اسرائيل را شكست
بزرگ كه در رها شدن مردم منطقه از 
عقده خود ناتوان بيني اثر بخش است، 

 :ز يادها ببردنبايد واقعيت مهمتري را ا
مردم لبنان، شيعه و سني و ماروني، از 

لت آ، قرباني و ي مرزهاي لبناندو سو
  :شده اند

در درون مرزهاي لبنان نيز اين رابطه 
تصميم ( حزب اهللا :برقرار شده است

 ↔) وسيله(مردم لبنان  ↔)گيرنده
 و )را حزب اهللا تعيين مي كند(هدف 

تصميم ( اسرائيل  :در خارج مرزها
 ↔) وسيله( مردم لبنان ↔) رندهگي

اسرائيل تعيين  براي مثال كه(هدف 
ن از ميان برداشتن حز آو بود كرده 
  .)بودب اهللا 

از سوئي، مردم لبنان كه حزب اهللا     
بدون مراجعه به آنها تصميم مي گيرد، 
مي بايد عوارض اين تصميم را 
بپردازند و وسيله كار حزب اهللا نيز 

يگر، اسرائيل مردم و از سوي د .بشوند
نكه آبه قصد لبنان را بمباران مي كند 

واره كردن مردم آاز راه كشتن و 
لبنان، اراده مقاومت حزب اهللا را 

در فرصت يابد  ارتش اسرائيل بشكند و
 را از  حزب اهللا،زمين خالي از سكنه

 ، حزب اهللاميان بردارد و در نتيجه،
بديهي است . شودمغضوب مردم لبنان 

دست خود به هدف دوم ائيل كه اسر

زيان اين روش اينست كه در . نيافت
 موجهاي انساني ،لبنان و دنياي اسالم

برنخاستند و صحنه را براي رژيمهاي 
استبدادي حاكم و امريكا و اسرائيل 

تا وقتي نيز مردم شيعه  .خالي گذاشتند
ه هزينه اش را ك-تحت تكفل حزب اهللا

نقش  هستند و -رژيم ايران مي پردازد
وسيله را بازي مي كنند، از مردم 
ساالري و رشد واقعي در لبنان و 
كشورهاي اسالمي خبري نيست و 

  .شدنخواهد 
در كارفرمائي هاي غرب و : مثال دوم

در بسياري ديگر از بنيادهاي اين 
كارفرمائي  :جوامع، انسانها وسيله اند

(=  هدف ↔) نيروي كار ( =  مردم ↔
استبداد .  ) ساندن سود به حداكثرر

سرمايه داري مردم را از دو راه فراگير 
عنوان نيروي ه يكي ب: وسيله مي كند

اما  .كار و ديگري بعنوان مصرف كننده
تنها كارفرمائيها نيستند كه مردم را در 

لت قرار مي دهند، نخبه هاي آموضع 
: سياسي نيز همين كار را مي كنند

  .  هدف↔ مردم ↔رهبران سياسي 
يران تحت واليت مطلقه فقيه در ا     

نيز به علت رواج يافتن منحط ترين و 
پريشان ترين انواع استبداد فراگيري 
به نام سرمايه داري، رابطه رهبران 
سياسي و مردم زمان به زمان يك سويه 

باوجود اين، مردم . تر نيز شده است
ايران هنوز، در محدوده اي كه هر 
روز تنگ تر مي شود، مي توانند 

كنش نشان دهند و از راه ستيز و وا
توافق، صاحب بخشي از حقوق خود 

  .بگردند
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اجتماعي محكمي دارند تا بتوانند برپا 
از اين رو، استبدادها، به . بمانند

خصوص استبدادهاي فراگير، در 
جامعه هاي داراي نظام اجتماعي نيمه 

بنا .  پديد آيندباز و يا بسته، مي توانند
بر اين، نظام اجتماعي نقش ستون پايه 
اي را بازي مي كند كه بسان پايه و زير 
بنا، ستون پايه هاي ديگر را، استوار 

اما نظامهاي اجتماعي به . نگاه مي دارد
خودي خود، نيمه بسته يا بسته نمي 

زيرا نظامهاي احتماعي، مجموعه . شوند
در . اي از روابط و مناسبات هستند

 زير -واقع، وقتي روابط سلطه گر 
سلطه در يك فضا گسترش مي يابد، 
نظامهاي اجتماعي شگل گرفته در آن 
فضا، وضعيت نظامهايي نيمه بسته و يا 

بنا بر تاريخ، . بسته را پيدا مي كند
استبدادهاي فراگير در جامعه هاي 
: نيمه باز مسلط پديد آمده اند

فرعونيت در مصر مسلط، و واليت 
طلقه كليسا در اروپائي در حال تحول م

به قطب مسلط و باني جنگهاي صليبي، 
و استالينيسم در روسيه مسلط، و نازيسم 
و فاشيسم در دو كشور سلطه جو و 
اروپاي مسلط، و سرمايه داري بمثابه 
قدرت فراگير در غرب مسلط پديد 

اگر در ايران امروز، رژيم در . آمده اند
ر منطقه است پي يافتن موقع متفوق د

و هر روز بانگ در مي دهد كه گويي 
ابرقدرت منطقه شده است به خاطر 
آنست كه استبدادي متمايل به فراگير 

  . شدن است
هر گاه بخواهيم جهاني     بدين قرار، 

  را زير سلطه–زاد از روابط مسلط آ
  زاد ما، مجموعه ايآتصور كنيم، جهان 

مي شود از جامعه هاي باز و تحول 
 زير سلطه –رابطه مسلط چرا . يرپذ

ميان جامعه هاي داراي نظام اجتماعي 
؟ باز و تحول پذير برقرار شدني نيست

 رابطه سلطه، تنها وقتي برقرار مي زيرا
 نيروهاي محركه از زير سلطه شود كه 
 جريان يابند و مديريت آن به مسلط
در دست قدرت مسلط قرار  نيروها
ه، رابطه  زير سلط–رابطه مسلط . گيرد

ايست كه به قدرت امكان مي دهد، 
اختيار نيروهاي محركه هر جامعه را از 

ورد و نگذارد اين آن جامعه بدر آكف 
بكار افتند و نظام  در رشد نيروها 

  اجتماعي را باز تر و امكان توليد 
 بنوبه خود، ،نيروهاي محركه را بيشتر و

از راه بازتر -  را  نظام اجتماعيظرفيت 
براي بكار   - پذير تر شدنو تحول

  . ندن كفزونترگرفتن نيروهاي محركه 
  4 در صفحه
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 بدين قرار، از ضعفهاي بزرگ      
جامعه مسلط، يكي اينست كه نظام 

 اين فرصت اجتماعي باز و تحول پذير،
يشتن  كه بتواند نيروهاي محركه خورا

و نيروهاي محركه جامعه هاي زير 
چگاه هيسلطه را در خود بكار گيرد، 

زيرا موقعيت مسلط  .پيدا نمي كند
ايجاب مي كند، بخش بس بزرگي از 

  نيروهاي محركه تخريب شوند تا 
اما تخريب . يدآقدرت مسلط پديد 

نيروهاي محركه، نظام اجتماعي را نيمه 
باز  نگاه مي دارد و روند رشد  را كند  

اين . ن را ناچيز مي كندآو ميزان 
 قدرت سان، مسلط ناتوان مي شود و

در . مسلط روي به انحالل مي گذارد
دوران ما، امپراطوري روسيه بدين 
ترتيب از ميان رفت و امريكا، بمثابه 

، نيز در معرض انحالل »تنها ابر قدرت«
  . است

دين سان، هر قدرتي بدين خاطر  ب    
كه از ويران شدن نيروهاي محركه 

يد، تنها در محدوده رابطه آ مي بوجود
يد و مي آلطه، پديد مي  زير س–مسلط 

به سخن ديگر، چنين . تواند عمل كند
زاد و مستقل، نه آرابطه اي در جامعه 

محل به قدرت مدني است و نه آپديد 
باز به اين نتيجه مي . مي دهدعمل 

فرعونيت بدون زير سلطه ها،  رسيم كه
به اين علت است كه . يدآپديد نمي 

قدرتهاي توتاليتر، همواره امپراطوري 
نجا كه امپراطوري ماوراء آاز . وده اندب

 ملي ها به گونه اي ديگر عمل مي كند،
 قدرتي كه توجيه گر روابط سلطه بيان 
  .  ديگر است، نيز است زير سلطه  –گر 

هرگاه اعضاي جامعه، به      بنا براين، 
زادي و حقوق خويش عارف باشند و آ

زندگي را عمل به حقوق و فعال 
ر جريان رشد كردن استعدادها د

مي ستون پايه هاي بدانند و بكنند، تما
 باال ياد شدند، بر زمين قدرت كه در

اگر از .  استوار نمي شوند،اجتماعي
قدرتي با : خود بپرسيم تاريخ و زمان

استعداد مسلط و تمايل فراگير، در چه 
يد؟ آنوع جامعه اي مي تواند پديد 

براي مثال، چرا فرعونيت در مصر و 
لمان و استالينيسم در روسيه آر نازيسم د

و سرمايه داري سلطه گر در اروپا و 
مدند؟ تاريخ و زمان ما به آامريكا پديد 

   ما چه پاسخي خواهد داد ؟ 
ندارد كه اين پ خواننده نبايد ب    

در . پرسش را كسي بميان نياورده است
غرب، انواع بيانهاي قدرت اين پرسش 

از يكي   .را طرح و بدان پاسخ داده اند
پاسخها، پاسخي است كه هگل بدان 

 توجيه توجيه او همان.  استداده
 كه آتني ها، بدان، رفتار سلطه است

جويانه خود را با غير آتني ها، موجه 
او تجدد را خاص غرب . مي كردند

 ضرور   دانسته و سلطه غرب بر شرق را
شمرده و جهان را مايملك غرب گمان 

 نظريه پاسخ او به پرسش،. برده است
قدرت توتاليتر است و ستون پايه هايي 

 نِآزعم او مي بايد از  كه به-قدرت را 
اين .  در بر مي گيرد-غرب باشد

قدرت توتاليتر مي بايد براي سلطه بر 
زعم ه شرقيان و اقوامي بكار رود كه ب

هگل در بيرون از تاريخ جهان قرار 
  : ويظردر  ن زيرا. دارند
ورده آفرمدرنيته و تكامل، ) الف

روح » صعود ديالكتيكي«حركت يا 
  .است
روح از تمدنهاي مختلفي عبور مي ) ب

 از لحاظ مكان، از شرق به غرب :كند
در شرق، بيگانه است و . عبور مي كند

چون به غرب مي رسد، به خانه خويش 
 به خود تحقق ،رسيده و در اين خانه

از لحاظ زمان به دو بخش،  .مي بخشد
 تاريخ  ديگري، يكي تاريخ جهان و

 ، روح:تقسيم مي شود» جهان طبيعت«
يا شرق » جهان طبيعت«نخست در 
 و نمي بودهشرق ايستا ه اما پديد آمد

خود را از وضعيت طبيعي سته است توان
از اين رو، روح در شرق، با . رها كند

بوده موانع و محدوديتهاي بسيار روبرو 
  .است كه ذاتي شرق هستند

دائي ترين سطح حركت روح از ابت) ج
غاز مي آاست » وضعيت طبيعي«كه 

روح «شود و تا به منزلگه مقصود كه 
چون . است پايان مي پذيرد» مطلق

روح به دروازه غرب مي رسد، 
اهميت خود را از » وضعيت طبيعي«

دست مي دهد و ديگر نمي تواند براي 
در . روح مانع و محدوديت ايجاد كند

ه ، انسان تحت سلط»وضعيت طبيعي«
دشوار ترين مانع روح . طبيعت است

. در سير فراياز خويش، طبيعت است
وضعيت طبيعي يعني جهاني سرشار از 
بي عدالتي، خشونت، اميال وحشيانه و 

  .اعمال غير انساني
 تاريخ جهاني، گذار از اين وضعيت      

انضباط بخشيدن ؛ نستآو چيره شدن بر
به اراده طبيعي مهار نشده و اين اراده 

 به انقياد اصول اخالقي جهان شمول را
زادي ذهني تحقق آوردن و به آدر 

، )دم كردن غير غربيآ(=بخشيدن 
  .جريان تاريخ جهاني همين است

گردد و بدين  طبيعت دور خود مي) د
، تا ابد گرفتار دگردش به دور خو

. نكه روح تكامل مي يابدآحال . است
روح از تمدني به تمدن ديگر عبور مي 

زادي آدر جريان بازيافتن كند و 
و مدارج تكامل در طي خويش، 

شرق در . شتاب مي گيردفرازگيري 
 لذا . به فراز رودايستا، روح نمي تواند 

از . در وضعيت طبيعي باقي مي ماند
اين روست كه ميان شرق و غرب، 

روح در غرب . يدآگسست پديد مي 
يد و اصول اخالقي بنيادي آفرود مي 

  دين سان،ب. را مي پذيرد 
اروپا مركز و غايت جهان و مطلقا  )ه

 سيا نيز مطلقا شرقي است وآغربي و 
سيا اينست كه مطيع آتقدير محتوم 

 بنا بر نظر هگل در آن ايام، .اروپا باشد
كشور هند به اين تقدير تن داده است 
و در يكي از همين روزها، چين نيز 
مجبور خواهد شد به اين تقدير تن 

  . دهد
ل در ادامه نظر خود درباره  هگ    

ايران بر اين باور است كه، ايرانيها 
 چرا كه .نده انخستين ملت تاريخي بود

به جاي يك قدرت عريان خارجي، 
يك اصل عام و مشترك، مبناي نظم 

هرچند اين . ه استنها بودآاجتماعي 
تبعيت » استبداد شرقي«نظم از الگوي 

  فراز رفتن ازابهمزمان ، اما همي كرد
با . ه استبودهمراه يعت صرف نيز بط

وجود اين، ايران نيز در وضعيت 
ن اصل عام آطبيعي باقي مي ماند، زيرا 

  . جلوه اي از طبيعت صرف است
نتيجه اينست كه غرب مدرن مي ) و

شود و در روياروئي با شرق بسيار 
بزرگ تري قرار مي گيرد كه مردمان 

ن بي فكر و برده وار مي زيند و آ
  .  سرشت خويش هستندزنداني

روح تنها جائي مي تواند منزل كند ) ز
.  خود را در خانه خود بيابدجانآكه در 

نجا همان غرب آبدون هيچ ترديدي، 
زيرا اسالم حتي . مسيحي مدرن است
ن اعتقاد دارند، آبراي كساني كه به 

مسلمانان، در اعماق وجود . بيگانه است
خود، مي دانند كه تنها با پذيرفتن 

 مي حقيقت جهاني است كه احتماالً
    .توانند به منزلگه برسند

 روح تنها زماني خود را در خانه     
اروپا به مقام ن، آ پيش از ،مي يابد كه

هگل . سروري جهان رسيده باشد
كه امپراطوري ايران مي خوردافسوس 

نتوانست تحولي اساسي در ذهن و 
از . جسم افراد تحت سلطه اش بيافريند

ضعفي كه ايرانيها در قياس با وي ديد 
يونانيها از خود بروز دادند، اين بود 
كه ايرانيها نتوانستند امپراطوريي را 
تأسيس كنند كه سازماندهي كاملي 

نها نتوانستند كشورهاي آ. داشته باشد
شنا آمفتوحه را با اصول اخالقي خود 

نها را در مجموعه اي آسازند و 
نيان ايرا... ورند آهمĤهنگ گرد 

نتوانستند در ميان اقوام تحت سلطه 
 به سخن  .خود مقبوليتي كسب كنند

روشن، هگل بر اينست كه سلطه بر 
انديشه راهنماي «ديگران مي بايد 

نها را از آيعني . داشته باشد» توتاليتر
هويتي كه دارند خالي كند و هويتي 

نها آنها ببخشد كه سلطه گر به آرا به 

د كه بدين خاطر بو. مي دهد
ماسونرها و ديگر استعمارگران غرب، افر

 جهان به كشاندنمأموريت غرب را در 
قرار » فرهنگ جهان شمول غرب«

  .دادند
روح ، پيش از تحقق كامل خود در ) ح

ميان روح و . غرب، با خود بيگانه است
اما پيش . جهان تمايزي وجود ندارد

روح در جامعه شرط الزم براي اين كه 
، بمثابه قدرتي كنترل انساني و تاريخ

، سپري شدن كننده متحقق بگردد
ن، آدوره اي طوالني است كه در 

. لود انسان، تعالي بجويدآادراك وهم 
انسان غربي از اوهام رهائي مي جويد 

  .و انسان شرقي در اوهام مي ماند
روح خانه خود را در غرب مي ) ط

نجا به كمال مطلوب خود، آيابد و در 
ي و فرهنگي مي در ساختهاي سياس

اما شرق مسير حركت روح را گم . رسد
طور ذاتي، بدون تغيير ه مي كند و ب

و اين درست همان موقعي . مي ماند
است كه روح به اعلي درجه كمال 

 به سخن .خود، در غرب نائل مي شود
ديگر، شرق فاقد ويژگيهاي انساني و 

زادي آفرهنگي الزم است تا خود به 
 است كه بر اين برعهده غرب. رسد

نها را به آفرهنگهاي شرق سلطه يابد تا 
بردگي ذاتي . ي كندزادي راهبرآ

شرقيها كه ناشي از محدوديتهاي 
دروني خودشان است، بدتر از هر 

نها آاسارتي است كه توسط غربيها بر 
به هر حال، تنها راه . تحميل مي شود

ممكن براي شرقيها، براي رسيدن به 
 دنياي برتر تاريخ جهاني و تحقق يك

فرهنگي، پذيرش برتري غربي ها 
  بنا بر اين،. است
در توجيه كشتار سرخ پوستان ) ي

امريكائي، هگل اين سان استدالل مي 
فرهنگ (فرهنگ بومي امريكائي : كند

كه از تاريخ جهاني ) سرخ پوستان
منتزع است، به محض مواجهه با روح، 

اين قوم . مي بايستي منقرض شود
يد نابود مي شد و يا چيزي ابتدائي يا با

   .ن، برايش اتفاق مي افتادآشبيه 
 اما غربي كه متخلق به اخالق عالي      

است، چگونه غير غربي را كشتار كند؟ 
ن مالحظات آ: هگل پاسخ مي دهد

اخالقي كه ما نسبت به يكديگر رعايت 
» كاكا سياها«مي كنيم، در رابطه با 

اخالق را مي . رعايت كردني نيست
اخالقي كه مال : ان به دو بخش كردتو

. نها استآما است و اخالقي كه براي 
ما اروپائيها ارزشهاي سياسي و اجتماعي 
ليبرال در خانه بر قرار مي كنيم و اين 
حق، خود به خود و بطور كامل براي 
ما محفوظ است كه به حكم عقل، 

سر ، بسوي بيگانگان يورش بريم
يران زمينهايشان را اشغال كنيم و و

و البته مي دانيم كه وضعيت . سازيم
ن اقوام با چنين يورشي آذهني 

نان موقعيت ديگري آ. سازگار است
  )32(. نمي توانند داشته باشند

     آنچه هگل نمي دانسته است و بسا 
اصل راهنماي عقل او و روشي كه بكار 
مي برده است، اجازه دانستن به او را 

رز فكر نمي داده است، اينكه قرآن، ط
و ) 33(او را به فرعون نسبت مي دهد 

راستي اينست كه اين فلسفه، فلسفه 
جديدي نيست و هر سلطه گري، براي 
توجيه سلطه خود، نظير اين توجيه را 

مگر محتواي . ساخته است و مي سازد
توجيه بوش، رئيس جمهوري امريكا، 
در حمله به عراق و افغانستان، محتوائي 

 دارد كه هگل جز محتواي طرز فكري
داشته است؟  از قرار معلوم، در توجيه 
بوش غلطي وجود داشته است و آن 
غلط را به تازگي سفير انگلستان در 
افغانستان، اين گونه تصحيح كرده 

مردم ساالري بكار افغانستان نمي : است
آيد، اين كشور نياز به يك ديكتاتوري 

  ) 34! (مورد قبول دارد
ه دنباله اين پاسخ پيش از پرداختن ب     

كه مربوط مي شود به ايجابات 
مردمساالري شورائي به روايت قرآن، 
براي دو پرسش پاياني اين پاسخ را در 

بيان قرآن بيان آزادي : خور مي يابم
ناب است، زيرا اغلب اين ستون پايه ها 
را هنوز انسان امروز نمي شناسد و 
معرفت او برآن تعداد ستون پايه هائي 

مي شناسد، نيز، مانع از قدرت هم كه 
باوري كه انسان را به اطاعت از قدرت 
معتاد و برده مصرف مي كند، نمي 

بردگي اي كه مرگ نيز به آن . شود
پايان نمي بخشد و اين بخاطر متعين 
كردن آينده و پيشخوركردن بي بند و 

قرآن معجزه است بخاطر آموزش . بار
آنچه ما نمي خواهيم بدانيم و براي 

يان واقعيتهايي كه انسان امروز نيز نمي ب
بيند يا شايد بهتر است بگوئيم اعتياد به 
. اطاعت از قدرت نمي گذارد ببيند

معجزه است به خاطر اين كه بيان 
معجزه . آزادي و حقوق انسان است

است بخاطر شناساندن ستون پايه هاي 
فرعونيت و قدرتمداري به طور عام، و 

ن راه و روش پيش پاي انسان قرارداد
  . استقرار مردمساالري شورائي

      قرآن معجزه است بخاطر آموزش 
روشهاي غافل نشدن عقل از آزادي 
خويش و در نتيجه، محكوم نشدن به 
توليد فرآورده هاي خيالي و خرافي و 
وهمي، يعني همه فرآورده هاي غير 

چگونه ممكن است عقلي كه . عقالني
 مي كند، پيامهايي كه دريافت و ابالغ

حقوق ذاتي انسان و حقوق طبيعت و 
حقوق جمعي انسانها و علم بر ستون 
پايه هاي قدرت و هشدار و انذار نسبت 
به استبداد فراگير و علم بر دموكراسي 
شورائي است، در بند خيال و وهم 
باشد؟ بر هر انساني كه اين پرسش را 
مي خواند، فرض است كه عقل خويش 

تعقل هنوز پيامبري . را به تعقل برانگيزد
نيست اما پاسخ پرسش را به عقل مي 

مقام خلق يك انديشه، مقام ظن : دهد
فرآورده هاي غير . و گمان نيست

  .عقالني كار عقل توجيه گر هستند
      

  :مأخذها و توضيح ها
  
 ,IVو    .VI, 43, 3 ; 131, 1  - 2 و 1

137, 3 ; VI, 43, 3   به نقل از            
Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, (Hrsg) Joachim 
Ritter, Band 2 (D- F), Basel, 

1972  
  تاريخ ايران از آغاز تا 78  صفحه -3

انقراض قاجاريه، تأليف حسن پيرنيا 
و عباس اقبال، چاپ سوم، ) مشير الدوله(

  1362تابستان 
 تاريخ هرودوت، كتاب سوم صفحات -4

 ,Herodoteنسه   به زبان فرا80 و 79
Histoire texte etabli et traduit 

par Ph.E . Legrand انتشارات  
Les Belles Lettres 1967 ، پاريس   

 Chez le    شارل موراس، زير عنوان 
Père de l’histoire ترجمه سخنان ،

ياد آور .  اوتنس را، نه دقيق، آورده است
مي شود كه اين نويسنده فرانسوي مرجع 

ها و بسا راستگراهاي افراطي راستگرا
او قول داريوش را نيز در باره . است

برتري سلطنت يك تن به تفصيل آورده 
با اين حال، تحسين خود را پنهان . است

  .نكرده است
 كساني كه اروپا را مركز هستي –5

انگاشته اند مدعي شده اند بدين خاطر 
هرودوت وجود انديشه دموكراسي را در 

 است كه در يونان ايران سراغ كرده
جباران حكومت مي كرده است و او را 
ياراي آن نبوده است از دموكراسي آتن 

تناقض اين ادعا آشكار است چرا . ياد كند
مسلم مي كند در ايران  كه اوال

دموكراسي شناخته شده بوده است و 
سابقه دموكراسي در سومر بسيار  ثانيا

ديرين تر از سابقه آن در آتن است و 
مردمساالري كه هرودوت از قول  لثاثا

اوتانس نقل مي كند، بسيار متكامل تر از 
  .دموكراسي آتن بوده است

 Christian از  23 و 22 صص –6
Saves, Phatologie de la 

Democatie انتشارات ،  

IMAGE14 و نيز جلد 1994 پاريس 
Encyclopaedia Universalis 

  .مقاله در باره روم و امپراطوري روم
 London 1888 ,    5  جلد95 ص -7

Thucydide, d’après Grote, A 
History of Greace و صفحه هاي 

 , Claude Massé  107 تا 104 و 91
Histoire de la Démocratie, 

Athenes  
 سه كتاب از سه استاد و محقق با - 8

گرايشهاي مختلف، خواننده را از 
 توتاليتاريسم در غرب قرن بيستم آگاه

  :مي كنند
L’Etat از  Henri Lefèvre و Les 

Origines du Totalitarisme  از 
Hannah Arendt و Democratie 

et Totalitarisme  از Raymond 
Aron  

  قرآن، سوره هاي آل عمران، -10 و 9
 و نساء ، آيه هاي 154 و 64 آيه هاي 

 و  75  و مائده 31 و توبه آيه 171 و  60
  38 و رعد، آيه 97و   59هود، آيه هاي 
  و24 و نازعات، آيه 151و شعرا، آيه 

كتابهاي اصول راهنماي اسالم، بخصوص 
فصلهاي امامت و عدالت و انسان، قضاوت 
و حقوق انسان در قرآن از ابوالحسن بني 

  ...صدر و  قرآن و
از 15  از جمله نگاه كنيد به فصل   -11

 Democratie etكتاب 
Totalitarisme  از Raymond 

Aron   
 Les  از جمله نگاه كنيد به كتاب -12

Clefs du Pouvoir au Moyen 
Ageاز Jeannine Qillet    

  خداي مجسم و يا تجسم خدا -13
فلسفه راهنماي كيش شخصيت در 

دو فصل اول . رژيمهاي توتاليتر است
كتاب كيش شخصيت، نوشته ابوالحسن 
بني صدر، بكار كساني مي آيد كه 

ابطه قدرت و كيش شخصيت بخواهند ر
  . را در يابند

 در انجيل، آيه هاي بسيار حاكي از -14
مالكيت پاپ بر آسمانها و زمين و  و 
واليت مطلقه او و قاضي انحصاري 

من به «از جمله، . وجود دارند... بودنش و
هرچه را در . تو كليد آسمانها را مي دهم

روي زمين گره بزني، در آسمانها گره زده 
 شد و گره از هرچه بگشائي، در خواهد

» آسمانها گره از آن باز خواهد شد
هر « و  ) 19، آيه 16انجيل ماتيو، سوره (

موجودي تحت اقتدارات عاليه مقام 
سن پل (» واليت قرارداده شده است
Epitre aux Romains  ( X111, 

  ...و
  بخصوص لوفور در كتاب -15

L’Etat توضيح مي دهد چرا استالين  
روسيه به ايجاد دولت توتاليتر موفق در 

بنظر . شد و هيتلر در روسيه موافق نشد
او، دليل عمده، برقرا شدن مالكيت مطلق 

  .دولت در رژيم استالين بوده است
 و 39  قرآن، سوره هاي نجم، آيه -16

  ... و20لقمان، آيه 
  از جمله نگاه كنيد به لوموند -17

  عنوان   مقاله زير 2000ديپلماتيك اكتبر 
Herbert Marcuse et le 
nazisme, Au coeur du débat 

sur le totalitarisme و  Le 
capitalisme et le salariat, c’est 

l’esclavage در سايت  Mutations 
– Radicales و ...  

 و 256  قرآن، سوره هاي بقره، آيه -18
  ... و108يونس آيه 

   از جمله نگاه كنيد به قسمت سوم -19
احزاب و ساخت «از بخش سوم در باره 

 Mauriveاز كتاب » حكومت
Duverger, Les Partis Politics   

   17  قرآن، سوره زمر، آيه -20
  و12  قرآن،  سوره هاي ص، آيه -21

 و آيه ها در باره 18 و بروج، آيه 10فجر، آيه 
  .فرعون

 و زخرف، آيه 10  قرآن،  سوره فجر، آيه -22
  ...  و39ه  و عنكبوت، آي46
اختالف  انسانها از : اصل عمومي اينست -23

زن و مرد و نژادهاي گوناگون و قبائل و ملت 
ها، به منظور فراهم شدن امكان شناسائي و 
هويت است، وگرنه فزوني در كرامت به تقوي 

   13قرآن، سوره حجرات، آيه . است
  15 در صفحه  

  "مردمساالري شورائي"
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   و در فصل پنجم خبرهاي تجاوزها به 
  :نسان درج مي شوندحقوق ا

  

دوپايه از چهار پايه 
نيز در حال شكستن 

 بحران -است؟ 
 آنها -فراگير است؟ 

كه بهاي بحران را 
  : اثرها-مي پردازند؟ 

  
در قسمت اول اين فصل : انقالب اسالمي

به اثر بحران بر از دست رفتن موقعيت 
 امريكا به مثابه تنها ابر قدرت و در

بحران پيدا قسمت دوم به دامنه اي كه 
كرده است و در قسمت سوم به تشخيص 
آنها كه بهاي بحران را مي پردازند و در 
قسمت چهارم، اثر بحران بر اقتصاد ايران 
بطور خاص و اقتصادهاي زير سلطه بطور 

  :عام مي پردازيم
  

از اقتصاد خود كفا، انديشه 
راهنما، دالر و اسلحه، چهار 
پايه موقعيت مسلط امريكا، 

  برپا هستند؟كدامها 
  

اين قسمت خالصه اي :  انقالب اسالمي
از مصاحبه آقاي بني صدر با راديو 

  :آزادگان است
در پايان جنگ جهاني دوم، امريكا ◄ 

تنها اقتصادي بود كه نيازش به خارج 
توان توليد و . از خود در حداقل بود

صادر كردنش غير قابل مقايسه با 
كشورهاي اروپائي جنگ زده و بطريق 

. ولي، كشورهاي سه قاره ديگر بودا
امريكا بود كه براي تجديد حيات 
اقتصاد اروپا، طرح مارشال را به اجرا 

بتدريج كه اقتصادهاي اروپا . گذاشت
و ژاپن قوت مي گرفتند و ميزان 
مصرف در امريكا باال مي رفت، اقتصاد 
امريكا، در صادر كردن كاالها و 

 نيازش. خدمات، رقيب هايي پيدا كرد
به واردات، بخصوص نفت، رو به 

كار به جائي رسيد . افزايش گذاشت
حجم . كه اروپا از امريكا طلبكار شد

عظيمي از دالر در اختيار اروپا قرار 
پرداخت هزينه جنگ ويتنام از . گرفت

جيب مردم دنيا، با استفاده از موقعيت 
مسلط دالر، دوگل، رئيس جمهوري 
وقت فرانسه را بر آن داشت كه 

. با دالر شد» دالر-ارو«واستار مبادله خ
قطع رابطه : امريكا دو واكنش نشان داد

دالر به -دالر با طال و تبديل اورو
پترودالر و انتقال سرمايه هاي 
. كشورهاي فروشنده نفت به امريكا
-هنوز ضربه نفتي كه سبب تبديل ارو

دالر به پترودالر وارد نشده بود كه بني 
داد و در آن صدر مقاله اي انتشار 

توضيح داد چرا نقش نفت در حفظ 
موقعيت جهاني دالر بي بديل مي شود 
و چرا از طريق يك ضربه نفتي است 
كه امريكا مي تواند به يك ضربه دو 

حفظ موقعيت دالر بمثابه : كار كند
پول جهاني مسلط و تبديل ارودالر به 
پترودالر و انتقال دالرهاي نفتي به 

بي «ا اين تحليل را اقتصاددانه. امريكا
توصيف كردند اما به دنبال » پروا

، 1967 اعراب در –جنگ اسرائيل 
در حقيقت، به دنبال . واقعيت پيدا كرد

ضربه نفتي بود كه نيكسون، رئيس 
، رابطه 1973جمهوري وقت امريكا، در 

  .دالر با طال را قطع كرد
با وجود اين، از اوائل دهه هفتاد،      

چهار پايه را از دست امريكا، يكي از 
اقتصاد امريكا وابسته به واردات : داد

شد و محور توليد شروع كرد به جاي 
  .خود را به محور مصرف دادن

با پايان جنگ جهاني دوم، جنگ ◄
اين . ايدئولوژيك سختي آغاز شد

جنگ، دو نوع جنگ گرم، كالسيك و 
چريكي، و يك نوع جنگ سرد، 

هاي علمي تبليغاتي،  و بناگزير، مسابقه 
و فني و تسليحاتي و اقتصادي و هنري 

وقتي . را  ببار آورد... و ورزشي و
رژيمهاي روسيه شوروي سابق و بلوك 
شرق از ميان رفتند، امريكا دم از 
پيروزي ايدئولوژي خود، ليبراليسم زد 
و فوكوياما الزم ديد پايان تاريخ را 

غافل از اين كه انقالب . اعالم كند
 دو ايدئولوژي را ايران شكست هر
ريگانيسم و تاچريسم، . مسلم كرده بود

در انگلستان و امريكا، مرامهاي راهنماي 
دو دولت شدند و براي حفظ موقعيت 
مسلط خويش در جهان، از جمله، راه 
حل را مسابقه تسليحاتي شديد دانستند 

اين مسابقه، . و در كار اين مسابقه شدند
 پايه بايد به امريكا امكان مي داد دو

از . را حفظ كند) دالر(نظامي و پولي 
پا درآمدن روسيه، از جمله، به دليل 
اين مسابقه و برابر كردن اسالم با 
خشونت گرائي كه بخش عمده آن 
توسط خميني و جانشينان او انجام 
گرفت، مي بايد موجب تقويت پايه 

مي » ليبراليسم امريكائي«سوم، يعني 
ن دو مؤسسه، يكي بانك بي. گشت

المللي و ديگري صندوق بين المللي 
پول، از راه تحميل برنامه هاي 
اقتصادي به كشورهاي جهان، مروج 

اما  بسيار . اين ليبراليسم در جهان شدند
زودتر از اين بحران، شكست ليبراليسم 

  زيرا. امريكائي مسلم گشته بود
 ريگانيسم و تاچريسم مجري ●
بنابراين، . بودند» ليبراليسم جديد«

اعالن شكست ليبراليسمي بودند كه 
ايدئولوژي امريكاي متكي به خود و 

ليبراليسم جديد . خود كفا تبليغ مي شد
بيانگر جانشين توليد ملي امريكا شدن 
نفت و سرمايه ها و فرآورده هائي مي 
. شد كه وارد امريكا مي شدند

رويدادي بس مهم، ما را از تحول 
از : تعيين كننده اي آگاه مي كند

زماني كه حركت انتقالي درآمدهاي 
نفتي و سرمايه هاي ژاپني به امريكا 
شروع شد و بانكهاي امريكا جهان را 
حوزه عمليات بانكي خود كردند، 
سرمايه داران امريكائي سرمايه گذاري 
از محل سرمايه خود را با سرمايه 
گذاري از محل اعتبارات بانكي 

زيرا سرمايه گذاري از . جانشين كردند
محل اعتبارات بانكي به آنها امكان مي 
داد هم از ماليات خود بكاهند و هم در 
. خارج از امريكا سرمايه گذاري كنند

اين رويداد، با خودكامه شدن بانكها در 
ايجاد پول مجازي و نيز پيدا شدن نوع 
دوم دالر كه خزانه داري امريكا چاپ 
و در خارج از امريكا جريان مي داد، 

به اين ترتيب، از ليبراليسم . همراه شد
و نئوليبراليسم اسمي بيش باقي نمي 

زيرا سامانه اي ايجاد مي شد كه . ماند
كارش استثمار جهانيان بود و نه رقابت 

 .  و مبادله آزاد
هرچند رها كردن نظام بانكي و  ●

مؤسسه هاي مالي از بند مقررات و مهار 
دولت، به اين نظام امكان مي داد كه 

ها را از جهان جلب و در هر جا سرمايه 

كه سود مي توانست به حداكثر برسد، 
بكار اندازند، اما عامل مصرف محور 
شدن روز افزون اقتصاد امريكا و در 
نتيجه افزايش نيازش به واردات و 
بزرگ شدن كسر بازرگاني مداوم اين 

عامل قوت گرفتن ما . اقتصاد نيز گشت
رمايه وراء ملي ها و بيرون بردن مهار س

و ديگر نيروهاي محركه از كنترل 
  .دولتها نيز شد

 به دستگاه بانكي امكان داد كه بسيار ●
بيشتر از توان پولي واقعي خود، اعتبار 

 دالر و 40بطوري كه ايجاد . ايجاد كند
بسا بيشتر در ازاي يك دالر واقعي، 

هاي » انفجار اعتبار«اينك كار را به 
ل ايجاد پو.  بانكي كشانده است

مجازي و دادن اعتبار، اين پي آمدها 
  :را ببار مي آورد

 تحميل نظام بردگي به اكثريت – 1
بزرگ جامعه كه سرمايه اي جز كار 
خود ندارند و زندگي در جامعه مصرف 
انبوه ناگزيرشان مي كند قسطي 

  .زندگي كنند
 باال رفتن ميزان استثمار اين – 2

اكثريت بزرگ، از جمله، بلحاظ 
توضيح . هم سرمايه از توليدافزايش س

، سهم سرمايه و 50اين كه در سالهاي 
در .  بود50 – 50كار از توليد، حدود 

چرا كه .  است30 به 70حال حاضر، 
بازار محل تقابل قوا است و قوي بر 

  .ضعيف چيره مي شود
  بازار  خودكامه در كنار اقتصاد – 3

شامل بخشهاي صنعت و (واقعي 
اقتصادي ، )كشاورزي و خدمات

مجازي ايجاد كرد كه به بازار فرآورده 
اين بازار .  هاي مشتق معروف است

است كه عامل بزرگ تخريب نيروهاي 
چرا . محركه، بخصوص سرمايه است

 دالر به 1 دالر سرمايه، 7كه از هر 
 دالر به اقتصاد 6اقتصاد واقعي و 

  .مجازي راه مي جويد
  افزايش ميزان فقر نه تنها در جهان– 4
 كه بنا بر گزارش جديد سازمان ملل –

 ميليون نفر مي زند، بلكه در 935سر به 
 درصد از 30خود امريكا كه نزديك به 

  .جمعيت را گرفتار فقر كرده است
 آلودگي محيط زيست كه شدت – 5

آن به اندازه اي رسيده است كه سران 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، در 

دند اجالس خود در بروكسل، الزم دي
تأكيد كنند به بهانه بحران، كار كاستن 
از آلودگي محيط زيست را به كناري 

  .نمي گذارند
حدود :  افزايش آسيبهاي اجتماعي– 6

يك پنجم مواد مخدري كه در جهان 
توليد مي شود، در امريكا مصرف مي 

نويسنده امريكائي، استانيسالو . گردد
 در مقاله Stanisslav Mishinميشين 

شيوه زندگي « عنوان خود زير 
، پديده گسترش »امريكائي مرد

نابساماني ها و آسيبهاي اجتماعي و به 
تصرف فقر در آمدن شهرها را فرآورده 
ايدئولوژي حاكم بر اقتصاد و سياست 
امريكا دانسته و هشدار داده است كه 
اين آسيب ها رو به افزايش خواهند 
گذاشت هرگاه تا وقت باقي است اين 

  .ي رها نشودشيوه زندگ
 ورود دو ابر قدرت امريكا و روسيه ●

به مرحله انقباض گوياي شكست دو 
انقالب ايران شكست . ايدئولوژي بود

ايدئولوژي امريكائي و قشون كشي 
روسيه به افغانستان، شكست ايدئولوژي 

  .روسي را اعالن مي كردند
 مسابقه تسليحاتي و هزينه هاي حفظ ◄

درت، نخست موقعيت خود بمثابه ابر ق
از آن پس، . روسيه را از پا در آورد

امريكا خود را تنها ابر قدرت جهان 

اما امريكائي كه در زندگي . خواند
اقتصادي خود به واردات فرآورده ها 
و سرمايه ها و استعدادها و بازار جهاني 
نفت متكي بود، چگونه مي توانست بار 
سلطه بر جهان را به تنهائي بردوش 

 بسيار الزم بود براي اينكه كشد؟ درايت
امريكا سلطه گري را رها كند و به باز 
سازي اقتصادي در خدمت انسان 

ريگانيسم بيانگر اين درايت . بپردازد
توضيح . نبود، لج كردن با واقعيت بود

اين كه امريكاي ريگان مي خواست 
ارتش امريكا را ارتش مدافع موقعيت 
بخش مسلط جهان كند و بابت آن، 

 را پول جهاني نگاه دارد و جريان دالر
سرمايه ها و فرآورده ها و ديگر 
نيروهاي محركه را به امريكا دائمي 

دوره كلينتون گرچه دوره .  بگرداند
تعديل ريگانيسم بود اما دوره بيرون 

به رياست جمهوري . رفتن از آن نشد
رسيدن بوش، افراطي گري در 

دكترين جنگ پيشگيرانه . ريگانيسم شد
و جنگي كه بوش به آنها دست زد، و د

دو پايه به جا مانده، يكي دالر و 
ديگري نيروي مسلح را در معرض 

در حال حاضر، در . شكستن قرار داد
آئينه عراق و افغانستان ناكارآئي ارتش 
اول دنيا، خود را به وضوح تمام، نشان 
مي دهد و بحران اقتصادي جهان، بي 

را به اعتباري دالر و فاجعه اي عظيم 
نمايش گذاشته است كه استبداد 
فراگير سرمايه داري ليبرال به روز 

جامعه اي : امريكا و جهان آورده است
كه مقروض ترين جامعه روي زمين 

 هزار 70است و تنها بخش عموميش 
ميليارد دالر قرضه دارد و گرفتار فقر 
فزاينده، آسيبهاي اجتماعي فزاينده و 

تنها ابر «بار بسيار سنگين بازي نقش 
  .  جهان گشته است» قدرت

      جامعه امريكا با وحشت تمام در 
منظره قدرتي جهاني مي نگرد كه بي 
. پايه گشته و در حال فرو ريختن است

اين جامعه كدام راه را برخواهد 
گزيد؟ آيا دو نامزدي كه يكي از آنها 
به رياست جمهوري خواهند رسيد، 

راي اين واقعيت را درك مي كنند؟ ب
مورد نظر اوباما ، از » تغيير«مثال، 

جمله، بر زمين گذاشتن بارسنگين 
سلطه گري بر جهان است؟ بسياري بر 
اين نظر هستند كه او نيز از شركتهاي 

واقعيت . بزرگ نمايندگي مي كند
اينست كه تغيير دهندگان جهان زير 

آنها هستند كه با . سلطه ها هستند
 را مستقل و آزاد كردن خود، جهان

  .تغيير مي دهند
  

بحران تنها پولي و مالي 
نيست اقتصاد واقعي را نيز 

سرمايه : در برگرفته است
  :؟!داري بدون سرمايه

  
بحران اقتصاد واقعي را نيز در * 

  :بر گرفته است زيرا
  

 كه آتش 2008در نيمه سپتامبر ◄ 
فشان بحران فوران خود را شروع 
 كرد،  هيچ مسئولي حاضر نبود بر زبان

صنعت (آورد كه بحران اقتصاد واقعي 
و كشاورزي و خدمات مورد نياز 

اما . را نيز در برگرفته است) انسانها
بتدريج، ناگزير شدند به وجود اين 

چاره ديگري . بحران اعتراف كنند
  زيرا. نبود
 كاهش قدرت خريد خانوارها  كه ●

بنوبه خود از ميزان مصرف آنها مي 
  كاهد،

كاري در اقتصاد  افزايش ميزان بي●
  امريكا و اقتصادهاي اروپائي در بحران،

   كاهش ميزان سرمايه گذاريها ●
 افزايش قيمتهاي فرآورده هاي ●

  غذائي 
   كاهش بهاي نفت ●
 در نتيجه، بانكها كه بلحاظ بحران ●

مالي به يكديگر وام نمي دادند، اينك 
از واوم دادن به سرمايه گذاران نيز 

  . خودداري مي كنند
  

بحران عميق تر از آنست كه * 
مسئوالن مي گويند زيرا اقتصاد 
ما اقتصاد بدون سرمايه و سرمايه 
داري ما، سرمايه داري بدون 

  :سرمايه شده است
  
واقعيت مهم ديگري كه سخت  ◄

گوياست اينست كه دولتهاي امريكائي 
و اروپائي، به ظاهر، از راه وضع ماليات 

ران نيست كه براي بيرون رفتن از بح
راه حل مي جويند بلكه از راه افزودن 
بر قرضه دولت است كه راه حل مي 

   در امريكا، نامزدهاي رياست .جويند
جمهوري، وعده كاستن از مالياتها را 

اين رويه، پرسش مهمي .  نيز مي دهند
جهان دارد وارد : را پيش رو مي نهد

دوره سرمايه داري بدون سرمايه مي 
 پرسش اينطور شود؟  رون پل به اين

  :پاسخ داده است
 ميليارد دالر بر 700 حكومت بوش ●

حل بحران از راه . قرضه دولت افزود
قرضه  و روي نياوردن به وضع ماليات، 
سبب شده است قرضه بخش عمومي 

  . روز افزون بگردد
.   ميزان پس انداز ملي نيز منفي است●

يعني مردم و بخش خصوصي نيز بر 
  . ومي هستندرويه دولت و بخش عم

 عالئم انحطاط اقتصادي هرچه ●
اين عالئم جا براي . نمايانتر مي شوند

ترديد نمي گذارند كه مسكن ها اگر 
هم درد را در كوتاه مدت تسكين 
دهند، در دراز مدت، بسا موجب 

از جمله به . تشديد درد نيز مي شوند
. اين دليل كه تورم را مزمن مي كند

د فاجعه ها را روحيه ها را تضعيف و ابعا
كه از پي هم خواهند رسيد، بزرگ تر 

  .و ويران گر تر مي كند
 مشكل اينست كه سياست پولي ديگر ●

همان نيست كه در گذشته بود و ديگر 
همان نقش را در اقتصاد واقعي بازي 
  .نمي كند كه در گذشته بازي مي كرد

 نه تنها ملت امريكا در لبه پرتگاه ●
م و مؤسسات ورشكستگي است بلكه مرد

.  خصوصي نيز در همين وضعيت هستند
مرتب داريم مي شنويم كه كارفرمائي 
ها  مي بايد  دسترسي به بازار اعتبار 
داشته باشند تا بتوانند مزدها و هزينه ها 

اين تكرار،  به معناي . را پرداخت كنند
آنست كه پي آمدهاي بدخيم در 

زيرا اين امر .  انتظار اقتصاد امريكا است
كه  كارفرمائي ها دائم مي بايد از 
محل اعتبارات بانكي هزينه هاي خود 
را بپردازند، بنفسه، گوياي اين واقعيت 
است كه كارفرمائيها بدون سرمايه مي 

به سخن ديگر، اعتبارات بانكي .  شوند
جانشين سرمايه اي مي شوند كه 
كارفرما  مي بايد با بكار انداختنش 

حال .  داره كندكارفرمائي را ايجاد و ا
اين كه حتي براي كوتاه مدت نيز نمي 
توان سرمايه را با اعتبار بانكي جانشين 

  .كرد
 جمع اين امور واقع بعالوه  انفجار ●

قرضه هاي غير قابل وصول و حساب 
  سازيها براي پوشاندن واقعيت و به

  
  6 در صفحه
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وضعيت اقتصادي را خوب  دروغ 
 سختي جلوه دادن، ما را از واقعيت

آگاه مي كند كه گمان مي كنيم 
در .  ناگهان با آن روبرو شده ايم

حقيقت، قرض گرفتن براي پرداخت 
مزد و خريد مواد اوليه، بمعناي آنست 
كه شركتها ترجيح مي دهند اعتبار 
آسان بگيرند و آن را بعنوان مزد به 

اينان قشري . كارگران بيچاره بپردازند
ن درآمد را تشكيل مي دهند كه كمتري

ها را دارند و مي بايد دائم در نزاع با 
خود باشند بخاطر پرداخت بهاي مواد 
.  غذائي و ديگر نيازمنديها و نيز قسط ها

اين امر آنها را به زندگي از راه گرفتن 
سطح زندگي آنها  . وام معتاد مي كند

بخاطر پرداخت اصل و فرع قسط ها  
  .همچنان پائين مي آيد

شتر از روز پيش، قشرهاي      هر روز بي
زحمت كش كمتر مي توانند بدون 
توسل به اعتبار بانكي، هزينه مواد 
غذائي و مسكن و ديگر نيازهاي خود را 

  . تأمين كنند
     تا اين زمان، انسانها براي آن به 
دنبال كار مي رفتند كه با درآمد آن 

اما در حال حاضر، براي . زندگي كنند
 آيند كه بتوانند آن به استخدام در مي

اينست آن واقعيت تلخ كه . وام بگيرند
اقتصاد خود را گرو بگذار تا زندگي 

از آنجا كه . كني، ببار آورده است
دولت نيز ترجيح مي دهد بجاي 
ماليات گرفتن و سرمايه گذاري كردن، 
با اعتبارات زندگي كند كه اخذ مي 
كند و دائم بر ميزان قرضه خود مي 

و جامعه، روز به روز افزايد،  دولت 
فقير تر مي شوند و پيشاپيش، نسلهاي 
. آينده را هم گرفتار جبر فقر مي كنند

از اين رو، از ديد بسياري، سوسياليسم 
بهر رو، واقعيت . تنها راه حل است

اينست كه اقتصاد ما نه بر پايه سرمايه 
. كه بر پايه قرضه قرار گرفته است

سرمايه داري بدون سرمايه وجود 
نداشته است و نمي تواند وجود داشته 

قرضه بهيچرو نتوانسته است . باشد
جانشين سرمايه شود و هيچگاه نمي 

امروز، ما . تواند جانشين آن شود
گرفتار ايجابات اقتصاد بدون سرمايه 

  .هستيم
  
بحران فراگير و بنفسه بمعناي *

خودمختاري (پايان نظريه فريدمن 
  :است) كامل بازار

  
ي گفتگوي مفصلي با مايك وايتن

روبرت پولين، اقتصاد دان، بعمل 
در اين ). 2008 اكتبر 16(آورده است 

بخشها از آن گفتگو، واقعيت بيان شده 
  :است

چه اندازه از اين بحران را : وايتني* 
مي بايد به پاي ايدئولوژي نوشت؟ آيا 
شما فكر مي كنيد حاكميت نظريه 

كه بمدت ) بازار خود مختار(فريدمن 
 سال مرام راهنماي اقتصاد امريكا 30

بوده است، مقصر اين بحران است؟  
آيا دوران بازار خودكامه بسر رسيده 

  است؟
بحران بمعناي شكست نظريه :  پولين●

فريدمن و، بطور عمومي،  نئوليبراليسم 
البته اين نخستين بحران در .  است

از سقوط ارزش . رژيم نئوليبرال نيست
 مرتب، بحرانها ، بطور1987سهام در 

همه اين بحرانها از . روي داده اند
طريق استمداد از فدرال رزرو، از سر 

به سخن ديگر، .  گذرانده شده اند
همان بحران اول، معلوم كرده بود كه 
خودمختاري بازار، نظري نادرست 

اما آيا بحران كنوني بمعناي .  است
پايان دوران حاكميت نئوليبراليسم 

نما است؟ پاسخ اين بمثابه مرام راه
. پرسش اقتصادي نيست، سياسي است

توضيح اين كه بستگي دارد به اندازه 
به سخن ديگر بستگي . بسيج سياسي

دارد به ايجاد ائتالف گرايشهاي چپ بر 
محور برنامه عملي كه در آن، برابري 
طلبي با سامانه مالي با ثباتي، تأليف و 

بنا براين، هرگاه چپ .  تلفيق شود
ند نئوليبراليسم را شكست دهد و نتوا

ديدگاهي از سوسيال دموكراسي يا 
اي  را در » سرمايه داري مهار شده«

برابر ديد جامعه قرار دهد، ما ديگر 
  .هيچگاه قادر به اين كار نخواهيم شد

 اقتصاد دان با برنامه 200: وايتني* 
 ميليارد دالري هانري پولسون، 700

.  ه اندوزير خزانه داري، مخالفت كرد
اكثريت بزرگ اقتصاددانان گفته اند 
مي بايد سرمايه را در بانكهائي تزريق 
كرد كه گرفتار مشكل هستند نه اين كه 

نيمي .... اعتبارات مسموم آنها را خريد
از پولي كه كنگره تصويب كرده است، 
به غولهاي وال استريت داده شده 
است كه مسئول فروپاشي نظام مالي 

ن امر ثابت نمي كند كه اما اي. هستند
ترس ما از پولسون بجا بوده و او در 
خدمت منافع  اليگارشي صنعت مالي 

  است؟
پولسون آدم وال استريت :  پولين●

بطور خاص، درخدمت گلدمن . است
.  استGoldman Savhsساچس 

.  هيچگاه در اين باره شكي نبوده است
يكبار ديگر، تكرار كنيم كه گفتن اين 

ر خدمت وال استريت كه پولسون د
است، مانع از تصويب و اجراي چنين 

چپ مي بايد . راه حلي نمي شود
برنامه اي براي خزانه داري و بنيادهاي 
اقتصادي كه سياستهاي اقتصادي را 
. تعيين مي كنند، بجويد و پيشنهاد كند

زمان آنست كه برنامه بديلي پيشنهاد 
  .شود
آيا بنظر شما شگفت مي : وايتني* 
ند كه سرمايه گذاران خارجي و نماي

بانكهاي مركزي برآن نشدند كه اوراق 
بهادار مسموم را به امريكا پس بدهند و 
چرا بانك مركزي اروپا و يا بانك 
مركزي انگلستان از امريكا نخواستند 
اين اوراق تقلبي را پس بگيرد و تهديد 
نكردند فرآورده هاي مالي امريكا را 

  تحريم كنند؟
خست مي بايد معلوم كنيم ن:  پولين●

» خارجي«مقصود از سرمايه گذاران 
چه كساني هستند؟ اين سرمايه گذاران 
ممكن است در كشورهاي ديگر 
زندگي كنند و مؤسسات آنها ممكن 
است در كشورهاي ديگر فعاليت داشته 
باشند اما سخت در اقتصاد امريكا ادغام 

نه بانك مركزي اروپا و نه .  شده اند
زي انگلستان نمي خواهند بانك مرك

وال استريت فروپاشد و دالر بي ارزش 
.  زيرا آنها نيز سقوط خواهند كرد. شود

آنها هم مثل امريكائي ها خيال مي 
كرده اند اينگونه اوراق سود آورند و 

اما اينك مي بينند . آنها را خريده اند
پس دادن آنها، موجب سقوط 

  .خودشان نيز مي شود
تبليغاتي اوباما از ستاد : وايتني* 

 10صاحب نقشان در وال استريت، 
 7ميليون و ستاد تبليغاتي مك كين 

آيا اين امر . ميليون دريافت كرده اند
اينطور معني مي دهد كه چرا هيچيك 
از دو حزب نخواسته اند نظام بانكي 
تحت مقررات قرار گيرد و بازار 
فرآورده هاي مشتق از سوي دولت 

 بزرگ كه به سامانه مهار شود؟ آيا پول
سياسي جريان مي يابد اقدام كنگره را 
براي بسامان آوردن نظام پولي و مالي 

  غير ممكن مي كند؟
پول بزرگ به ستاد تبليغاي :  پولين●

اوباما داده مي شود و به دموكراتها با 
دست و دل بازي بيشتري پول داده 

مي شود و اين امر، بطور مسلم براي 
ار كردن بسود مردم مقامات انتخابي ك

اما يكبار ديگر . را مشكل مي كند
بگوئيم كه وال استريت در حال حاضر 
اعتبار باخته است به حدي كه تنها در 

.  نظير آن ديده شده است1929بحران 
اين امر فرصتي را در اختيار چپ قرار 
داده و تواني را از آن آنها كرده است 
كه آنها را بيشتر از پول بزرگ اثر 

چپ مي تواند هر دو . ار مي كندگذ
حزب دموكرات و جمهوريخواه را 

ما نياز .  تحت نفوذ خود در آورد
نداريم اجراي همان راه حلي را 

.  به اجرا در آمد1929بخواهيم كه در 
ما مي بايد اصول راهنمايي را ايجاد 
كنيم كه نظام مالي باثبات و نظم و قرار 

ي رشد يافته را ممكن و اتخاذ تدابير برا
اقتصاد واقعي و ايجاد كار و توليد 

آيا اين بدان .  انرژي پاك ميسر سازد
معني است كه نظام مالي مي بايد در 
مالكيت دولت باشد؟ بطور مسلم بخشي 
از مالكيت آن مي بايد از آن دولت 

اما مهمتر از همه اينست كه . باشد
مؤسسات مالي و پولي در جهت ايجاد 

كائي هدايت برابري در جامعه امري
اين امر، تنها با دولتي كردن اين . شوند

بلكه . مؤسسه ها انجام گرفتني نيست
جهت دادن به فعاليتهاي اين مؤسسه ها 
  .است كه دولت مي بايد بر عهده بگيرد

اين كه سرمايه هاي خارجي : وايتني* 
 700براي خريد اوراق قرضه بميزان 

ميليارد دالر  به خزانه داري روي 
اما .  نبايد مسئله عمده اي باشدآورند،

چون خزانه داري و بانك مركزي 
ناگزيرند تراز  اوراق بهادار را  برقرار 
كند تا كه بتواند از نظام مالي پشتيباني 
كند و از ماليات بمثابه وسيله اي براي 
تشويق مصرف كنندگان استفاده كند، 
ما با بحران كمبود پولي روبرو مي 

. ند نداشته است شويم كه هيچگاه مان
در ماه ژوئيه، ميزان خريد اوراق قرضه 

 ميليارد دالر 6خزانه داري بزحمت به 
 ميليارد 50رسيد و كسري خزانه داري 

اينك ما با ركود عمومي .  دالر شد
آيا فكر مي كنيد كه . روبرو هستيم

بانكهاي مركزي كشورهاي ديگر شروع 
كنند به وصول قرضه هاي خود از 

گاه چنين امري روي دهد، امريكا؟ هر
) و دالر ( چه اثري بر اقتصاد امريكا 

خواهد داشت؟ آيا نرخ بهره در جا و 
  بشدت باال خواهد رفت؟

من فكر مي كنم اوراق قرضه :  پولين●
كه خزانه داري صادر مي كند، در 
حال حاضر و براي مدتي، همچنان 
سالم ترين و خواستني ترين ابزار مالي 

من فكر . ي مالي استدر سامانه عموم
نمي كنم خارجيان درجا و بميزان زياد 

اگر هم . اوراق قرضه خود را نقد كنند
دست به اين كار بزنند، ميزان آن بسيار 

در همان حال، . كم خواهد بود
سرمايه گذاران امريكائي ترجيح مي 
دهند بجاي سهام شركتها و فرآورده 
هاي مشتق، اوراق قرضه خزانه داري 

اين امر سبب .  اري كنندرا خريد
با وجود . كاهش نرخ بهره مي شود

اين، نرخهاي بهره ديگر همچنان باال 
اختالف نرخ  ميان بهره . خواهند رفت

اوراق قرضه خزانه داري و نرخ بهره 
اوراق بهادار بخش خصوصي خطر 

خطر اينست . عمده اي را در بردارد
كه سرمايه گذاران كه به امنيت سرمايه 

يت بيشتر را مي دهند، به اين خود اهم
نتيجه برسند كه از حمايت كامل دولت 

  .برخوردار نيستند
ليبرالها و مترقي هاي امريكا، : وايتني* 

بنظر مي رسد كه توجه خود را متوجه 

پي آمدهاي اجتماعي و نه اقتصادي 
تنها، بتازگي،  .  ركود عمومي كرده اند

بيشتر به قطبي شدن جامعه، يعني 
يك قطب ثروتمند و يك پيدايش 

قطب فقير  و به تحليل رفتن طبقه ميانه 
به ترتيب كه بحران . توجه مي كنند

مالي اقتصاد واقعي را فرا مي گيرد،  
بي كاري افزايش پيدا مي كند، تقاضا 
كاهش پيدا مي كند، اعتبارها كمتر 

آيا در اين وضعيت، ... داده مي شوند و
تن بنظر شما مي بايد در پي برانگيخ

جنبش مردمي شد و يا حزب سومي را 
بنا نهاد ؟ عناصر مترقي چه راهي را مي 

  بايد در پيش بگيرند؟
من فكر مي كنم ما در نقطه :  پولين●

همانند نقطه . عطف تاريخي قرار داريم
 1979  و يا سالهاي 1929عطف بحران 

 و روي كار آمدن تاچر در 1980و 
انگلستان و ريگان در امريكا و فكر 

جاي ترديد . راهنما شدن نئوليبراليسم
نيست كه چپ مي بايد برنامه اي ارائه 
كند و راهي براي بيرون رفتن از 

براي مثال،  .  بحران پيش پا بگذارد
هرگاه سالم سازي محيط زيست را 
اساس كار قرار بدهيم و طرحي 
پيشنهاد كنيم براي انرژي پاك، به 
ترتيبي كه ديگر حتي يك قطره نفت 

وان سوخت بكار نرود، هم محيط بعن
زيست را سالم مي كنيم و هم اقتصادي 
با اشتغال كامل و نظام مالي ثابت پيدا 

  . مي كنيم
     براي اين كه ما اين طرح را قابل 
اجرا كنيم، مي بايد از مجاري متعددي 

از طريق جناح چپ حزب : عمل كنيم
از طريق فعاالن . دموكرات عمل كنيم

. يط زيست عمل كنيمبراي سالمت مح
من فكر مي . حزب سوي تشكيل دهيم

كنم فكر تشكيل اين حزب فكر خوبي 
اما برآنم كه چپ مي بايد از . است

  . همه امكانات بهره جويد
در پاسخهاي پولين به : انقالب اسالمي

پرسشهاي وايتني، امور واقعي در خور 
از جمله وابستگي : توجهي ابراز شده اند

يكا به سرمايه ها و ديگر شديد اقتصاد امر
نيروهاي محركه خارجي و قدرت 
تصميمي كه اقتصادهاي ديگر پيدا كرده 

فكر تشكيل اجتماع .  اند بر اقتصاد امريكا
سران كشورهاي جهان براي يافتن درمان 
براي اقتصادي بيمار امريكا، گوياي 
وضعيت وخامت بار اين اقتصاد و تغيير 

گروهي . رابطه اش با اقتصاد جهان است
كه از دو سال پيش نسبت به وقوع 
بحران هشدار مي داد، اينك هشدار مي 

، 2009دهد كه دولت امريكا در تابستان 
ديگر قادر به پرداخت اقساط ديون خود 

    :نخواهد شد
آنها كه بهاي بحران را 

  :مي پردازند كيانند؟
  
كارگران و عموم مزد بگيران * 

و پس انداز كنندگان و مصرف 
گان بهاي بحران را مي كنند

  :پردازند
  
قشرهائي )  اكتبر16(  مجله اكسپرس ◄

را فهرست كرده است كه بهاي بحران 
  :را مي پردازند

 كارگران و عموم مزد بگيران بيشتر ●
از ديگر قشرها بهاي بحران را خواهند 

زيرا بر شماركارفرمائي ها و .  پرداخت
شركتهائي كه ورشكست خواهند شد،  

ي شود و كاركنانشان بيكار و افزوده م
  . بر تعداد بيكاران افزوده خواهند شد

 پس اندازكنندگان قشر بعدي را ●
تشكيل مي دهند كه بهاي بحران را مي 

زيرا آنها در بورس و خانه . پردازند

سرمايه گذاري كرده اند و اينك مي 
  .بايد شاهد سقوط قيمتها باشند

 ماليات دهندگان سومين قشر و ●
 ترين قشر زيان بينندگان را وسيع

زيرا دولتهائي كه . تشكيل مي دهند
قرضه هاي چنين بزرگ مي گيرند، 
اصل و بهره آن را مي بايد بپردازند و 
جز ماليات ممري براي پرداخت اصل 

  .و بهره ندارند
 زيان دهندگان باال در همان حال ●

در شمار مصرف كنندگان هستند كه 
ره اعتبارات زيرا به. عموم مردم باشند

بيشتر و گرفتن اعتبار مشكل تر مي 
همزمان، قدرت خريد آنها نيز . شود

نتيجه اينست كه . كاهش مي يابد
خانوارها مي بايد از هزينه هاي خود 
بكاهند و به زندگي در عسرت تن 

  .دهند
  

افزايش شمار گرسنگان جهان * 
از رهگذر كاهش درآمد و 

  :افزايش بهاي مواد غذائي
  
 17(رس خبرگزاري فرانسه به گزا◄

، در بحبوبحه بحران، سازمان )اكتبر
خوار و بار و كشاورزي وابسته به 
سازمان ملل متحد اعالن خطر مي كند 

 925 تا 923كه شمار گرسنگان جهان به 
ميليون نفر رسيده است و هرگاه در 
بخش كشاورزي، سرمايه گذاريهاي 
الزم انجام نگيرند، از پي آمدهاي 

ومي، بر شمار آنها بسيار بحران عم
رقم گرسنگان را . افزوده خواهد شد

رئيس سازمان، ژاك ديوف در اواسط 
سپتامبر، همزمان با بروز بحران بصورت 

در بهار گذشته، . يك انفجار، اعالم كرد
پيش از باال رفتن قيمتهاي مواد غذائي، 

 ميليون نفر 850شمار گرسناگان جهان 
كوتاهي، بدين ترتيب، در مدت .  بود

 ميليون 75از رهگذر باال رفتن قيمتها، 
نفر بر شمار گرسنگان دنيا افزوده شده 

  . اند
    ديوف سران دولتها را متهم كرد كه 
به اعالن خطرهاي سازمان تحت 

در نتيجه، . رياست او توجه نكرده اند
اراده سياسي و وسيله الزم براي 
جلوگيري از افزايش شمار گرسنگان 

  . نكرده اندوجود پيدا 
سازمان خوار و  (FAO    بنابر برآورد 

سرمايه گزاري ) بار و كشاورزي جهان
 تا 1980در بخش كشاورزي، در فاصله 

 درصد سقوط 3 درصد به 17، از 2006
حال آنكه در اين سالها، . كرده است

 ميليون 9/78بر جمعيت جهان، ساالنه 
در همان حال، . نفر افزوده شده است

ن از فرآورده هاي توليد بنزي
 ميليون تن از 100كشاورزي، معادل 

غالت، چون گندم و ذرت، را به خود 
  در نتيجه، كمبود . اختصاص داده است

  .مواد غذائي تشديد شده است
      اين امر كه گرسنگان جهان دارند 
به يك ميليارد دالر سر مي زنند، كمك 
كنندگان را مي بايد بر آن دارد كه 

 را به بخش كشاورزي كمك هاي خود
و به باال بردن توليد مواد غذائي 

  . اختصاص دهند
       در حال حاضر، براي آنكه بحران 
اقتصادي موجب تشديد بحران 
گرسنگي نشود، پرداختن به دو كار از 

كمك به : تقدم كامل برخوردار است
دهقانان براي اينكه توليد خود را بيشتر 

   تغذيه كنند و تنظيم و اجراي برنامه
  

  7 در صفحه

 
 ركود
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 ميليون 19براي جلوگيري از مرگ 
آنچه تقدم و فوريت دارد .  كودك

 ميليون 55پرداختن به وضعيت 
  .كودك گرفتار سوء تغذيه هستند

     اختصاص وجوه اضافي، با وجود 
. بحران مالي كنوني، كفايت نمي كند

نياز به سياستهاي بازرگاني همĤهنگ 
ان رشد براي اين كه كشاورز. است

كنند، مي بايد به خانواده هاي كشاورز 
زيرا اگر قرار باشد سرمايه . كمك كرد

ها به كشاورزي صنعتي اختصاص يابند 
و يا از سرمايه گذاريهاي خارجي  

  . حمايت شود، مشكل حل نمي شود
، كمك غذائي بين 2008      در سال 

المللي به پائين ترين سطح خود در 
  . ين آمده است سال اخير، پائ40طول 

  
 30درصد فقيران امريكا دارد *

در صد جمعيت اين كشور مي 
  :شود

  
،  از سوي اداره 2008 اكتبر 14 در ◄

رسيدگي به وضعيت خانواده هاي فقير 
امريكا كه كار نيز مي كنند، اعالم كرده 

 درصد خانواده 28است كه بيشتر از 
هاي امريكائي، كه از والدين، يك يا 

ند، در فقر زندگي مي هر دو را دار
مبناي گزارش اين اداره، آمار . كنند

 2006  تا 2004رسمي امريكا در دوره 
  .  است
 ميليون تن 6/9 بنا بر گزارش، ●

كارگران فقير با سطح درآمد پائين 
اين خانواده ها آنها هستند كه .  هستند

 درصد كمتر 200از سطح رسمي فقر، 
 365، 2006در سال .  درآمد دارند

هزار خانواده بيشتر از خانواده هاي 
  .  بوده اند2002فقير در سال 

 ميليون كودك، در 21  حدود ●
خانواده هائي زندگي مي كنند كه 

ظرف . سطح درآمد بسيار پائيني دارند
 هزار نفر بر شمار آنها 800 سال،  4

  .افزوده شده اند
 ميليون 29، در امريكا، 2006 در سال ●

ند كه مزدشان از شاغل وجود داشته ا
 دالر براي 91/9حداقل رسمي مزد كه 

هر يك ساعت كار است، كمتر بوده 
 ميليون 5، حدود 2002از سال . است

شغلي كه دستمزدش كمتر از حداقل 
  . مزد رسمي است، افزوده شده اند

 2002 نابرابري درآمد خانوارها، از ●
در سال :  ، بيشتر شده است2006تا 

رصد داراي  د20،  درآمد 2006
 برابر  قشرهاي 2/9بيشترين درآمد، 

  .پائين  است
      و اينك، بحران اقتصادي، هم بر 
شمار خانواده هاي فقير مي افزايد و 

  .هم بر ميزان فقر آنها
  
كشورهاي درحال توسعه بهاي *

  :بحران را سنگين مي پردازند
  
، لوموند  به بهائي 2008 اكتبر 17 در ◄

رهاي درحال پرداخته است كه كشو
كمال درويش، . رشد مي بايد بپردازند

مسئول برنامه سازمان ملل متحد براي 
  :رشد مي گويد

 پي آمدهاي بحران مالي براي ●
كشورهاي درحال رشد بسيار وخيم 

اين . ترند تا براي كشورهاي ثروتمند
كشور نقشي در پيدايش اين بحران 
نداشته اند اما مي بايد بهاي آن را 

 زيرا بحران نخست مالي بود .بپردازند
اما هم اكنون اقتصاد واقعي آنها را 

تقاضاي آنها .  گرفتار خود كرده است
كاهش مي يابد، رشد اقتصادهاشان 
كاهش مي يابد و اراده دادن اعتبار به 

به سخن ديگر، . آنها، سست مي شود

دريافتي هاشان كاهش پيدا مي كند، 
سرمايه گذاريهاي خارجي در 

شان كاهش مي يابد و از اقتصادها
بنا بر اين، .  صادراتشان نيز كم مي شود

اثر بحران بر اقتصاد واقعي آنها بسيار 
بيشتر از اثر بحران مالي بر اقتصادهاي 

  . كشورهاي رشد يافته است
 گرچه كشورهاي آسياي شرقي نيز ●

گرفتار بحران مي شوند، اما ميزان رشد 
تصاد رشد اق: اقتصادهاشان باال مي ماند

 درصد در سال مي 7چين باالتر از 
رشد اقتصادشان مستقل از . ماند

اقتصادهاي كشورهاي ثروتمند است و 
اين امر اقبالي براي اقتصاد جهاني 
است زيرا به يمن ديناميسم اين 
اقتصادها، بسا اقتصاد جهاني يكجا 

  . سقوط نمي كند
● G24 كه گروه كشورهاي در حال 

پيش مي رشد را شامل است، پيشا
. گويند از پس اين بحران بر نمي آيند

كمال درويش توضيح مي دهد كه 
چرا كه كمك .  راست مي گويند
 ميليارد دالر در 100بخش عمومي به 
در عوض، بودجه . سال بالغ مي شود

 ميليارد دالر 300نظامي ساالنه آنها 
و براي اين كه نظام مالي فرو .  است

يد نپاشد،كشورهاي ثروتمند مي با
همين مقدار به اقتصاد آنها تزريق 

  . كنند
  
دولت پاكستان هم اكنون *

  :ورشكست است
  
 اكتبر، خبرگزاري فرانسه 16  در ◄

گزارش كرده است كه پاكستان با سه 
بلبشوي سياسي و : مشكل روبرو است

تروريسم و اينك بحران مالي بسيار 
استراتفور، ورشكست دولت . سخت

ي و تحليل قرار پاكستان را مورد ارزياب
اين بار اول نيست كه : داده است

دولت پاكستان در چنين وضعيتي قرار 
اما اين بار، در بحبوحه . مي گيرد

بحران مالي كه جهان را فراگرفته 
است، بدين مصيبت گرفتار آمده است 
و مؤسسه اي را نيز نمي يابد كه از آن، 

بانك بين المللي پذيرفته .  اعتبار بستاند
 ميليارد دالري در 4/1 وام است يك

اختيار پاكستان قرار دهد تا مگر از 
از اين پول، .  ورشكستگي حذركند

 ميليون بكار تأمين كسر بودجه مي 800
 ميليون نيز صرف پرداخت 600رود و 

  .بدهي ها در سررسيدها خواهد شد
     اقتصاد پاكستان، همزمان، از چند 
جهت زير فشار است و اين اقتصاد 

 وابسته است به سرمايه هاي سخت
  :خارجي

 – پاكستان قرضه ملي عظيمي دارد ●
 درصد توليد ناخالص ملي اين 9/56

  و نيز كسر بودجه بزرگي دارد -كشور 
 درصد توليد ناخالص ملي در 4/7 –

 بيشترين درصد بودجه – 2008سال 
صرف پرداخت بهره وامها و هزينه هاي 

ال در س. نظامي و مساعده ها مي شود
  برابر 6/2 ، كل مساعده دولت 2008

تنها مساعده بابت . بودجه اداري است
 درصد توليد ناخالص 9/2برق و نفت 

و مساعده بابت مواد غذائي، . ملي است
  .  درصد توليد ناخالص ملي است5/0
 بر اقتصاد پاكستان، بخش خدمات ●

 درصد توليد 04/53: مسلط است
ين  درصد ا6/26صنعت .  ناخالص ملي

.   درصد آنست36/20توليد و كشاورزي 
 ميليارد 32/8ارز در اختيار پاكستان 

دالر است كه با آن، تنها مي تواند 
كسر .   ماه را تأمين كند2بهاي واردات 

 34/9بازرگاني خارجي پاكستان، برابر 
درصد توليد ناخالص ملي اين كشور 

بزرگ ترين مشكل پاكستان را . است
 مواد غذائي كه پرداخت بهاي نفت و

در . بايد وارد كند، تشكيل مي دهد
، بهائي كه بابت نفت 2008سال 

 و بهائي كه 56وارداتي پرداخته است 
 46بابت مواد غذائي پرداخته است، 

  . درصد افزايش يافته اند
 بر همه اينها افزوده مي شود كاهش ●

از جريان سرمايه، در . جريان سرمايه
 درصد 22، 2007 - 2008 سال مالي

 ميليارد دالر 3/8كاسته شده و به 
سرمايه گذاري . كاهش يافته است

و خروج .  ميليارد دالر است1/5مستقيم 
 ميليارد دالر در 5/5سرمايه از كشور، از 

 ميليارد دالر در سال 5/6 به 2007سال 
  . افزايش يافته است2008

 بدين قرار، اقتصاد پاكستان گرفتار ●
شور، هم اين ك. ركود سخت است

 ميليارد دالر نياز دارد براي 3اكنون به 
اين كه سررسيد قرضه هاي خود را 

دولت اين كشور، مي بايد از .  بپردازد
 درصد توليد 5/21هزينه هاي خود كه 

يك  ناخالص ملي اين كشور است، اقال 
  . سوم بكاهد

با وجود درآمد هنگفت : انقالب اسالمي
كمي از نفت، وضعيت اقتصاد ايران دست 
كاهش . وضعيت اقتصاد پاكستان ندارد

قيمت نفت، اين اقتصاد را گرفتار ركود 
  . توأم با تورم شديد مي كند

  
 2009در تابستان : اثرها

دولت امريكا ورشكست مي 
 بهاي نفت كاهش -شود؟ 

مي يابد زيرا ميزان رشد 
  :اقتصادها كاهش مي يابند

  
هشدار گروه اقتصاددانان كه * 

ران كنوني را پيش  بح2006در 
امريكا در تابستان : بيني كرده اند

 از پرداخت تعهدات مالي 2009
  :خود ناتوان مي شود

  
، گروه 2008 اكتبر 15  در ◄

، بحران 2006اقتصادداناني كه در 
امروز را پيش بيني كرده بودند، اعالن 

  خطر كرده اند كه
 بر خود فرض دانستيم كه اعالم خطر ●

، دولت 2009ان كنيم كه در تابست
امريكا از عهده پرداختهاي خود 
برنخواهد آمدو نخواهد توانست 
طلبهاي خريداران اوراق قرضه خزانه 
داري و ديگر اوراق بهاداري را 
بپردازد كه پرداختشان در عهده دولت 

 Freddy Mac  و Fanny Maeو 
اين ورشكستگي براي مجموع . است

 صاحب اوراق بهاداري كه بايد به دالر
پرداخت شوند، پي آمدهاي بسيار 

بنا بر قول اين . منفي  خواهد داشت
اقتصاددانان، دوراني كه آغاز شده 

» دالر جديد«است به جريان انداختن 
اين دالر درمان . را ناگزير مي كند

درد ناتواني دولت امريكا از پرداخت 
تعهدات خويش و گريز شدت و شتاب 

ن روند اي. گير سرمايه ها از امريكا است
  :ناشي از عوامل پنج گانه زير است

 باال رفتن اخير ارزش دالر نتيجه – 1
مستقيم و موقت سقوط ارزشهاي سهام 
و اوراق بهادار در بورسهاي جهان 

  .است
  يورو شروع كرده است به ايفاي - 2

  .نقش آلترناتيو دالر در بحران
 قرضه بخش عمومي امريكا باد مي – 3

ي توان بادكردن كند و از اين پس نم
  .آن را حتي مهار كرد

  سقوط اقتصاد واقعي امريكا مانع از - 4
جلوگيري از ورشكست دولت امريكا 

  .مي شود
 تورم شديد  در امريكا در سال – 5

سئوالي كه هست تعيين شدت  . 2009
  .تورم است

 براي اين كه بدانيم امريكا چه ●
وضعي پيدا مي كند، بجاست كه در  

ايسلند : ز ايسلند تأمل كنيموضعيت امرو
ورشكست شده است به اين دليل كه 
ايسلندي ها چندين برابر توان 
اقتصادي خود، تعهد ايجاد و يا 

بخصوص از نظر . خريداري كرده اند
، ميزان تورم در 2008 تا 2003از : تورم

 درصد افزايش 14 درصد به 1ايسلند از 
  .يافته است

اريخي  در حقيقت، ما با دو پديده ت●
  :روبرو هستيم

 ، 2008 از سوئي، از ماه سپتامبر – 1
مجموع كشورهاي جهان آگاهند كه 
يك بحران همه جانبه سيستميك وجود 
دارد كه خاصه آن فروپاشي نظام مالي 
  . امريكا و سرايت آن به بقيه جهان است

  پيشاروي غير مؤثر بودن تدابير - 2
متخذ دولت امريكا، آنهم با توجه به 

ن امر كه اقتصاد امريكا دهها سال اي
است محور اقتصاد جهان است، 
دولتهاي ديگري برآن شدند كه دست 

نمونه اول، اجتماع سران . بكار شوند 
دولتهاي عضو اتحاديه اروپا است كه 

 1700،  برگزار شد و 2008 اكتبر 12در 
ميليارد يورو به درمان بحران اختصاص 

 بازارهاي اين تدبير اعتماد را به.  داد
مالي تمامي جهان بازگرداند و اين امر، 

 را 2008به روشني دنياي بعد از سپتامبر 
. در معرض ديد همگان قرار ميدهد

» 2008دنياي بعد از سپتامبر «زيرا يك 
از ديد گروه ما، اين . وجود يافته است

ماه در تاريخ همه كشورهاي دنيا ثبت 
بمنزله تاريخي ثبت مي شود . مي شود 

ه در آن، بحران همه جانبه سامانه ك
  . اقتصادي بروز كرده است

 بحران مالي نقش چاشني را بازي ●
كرده و موجب انفجار سامانه گشته 

بنظر ما، شش ماهه دوم سال . است
، در حقيقت، زماني است كه 2008

دنيا در بحران همه جانبه سامانه «
توضيح اين . »اقتصادي غرق مي شود

ششماهه، دنيا در كه در پايان اين 
بحراني خواهد شد  كه همه جنبه 

اين مرحله، . هايش نمايان مي شوند
طوالني ترين مرحله بحران است و، بنا 

 10 تا 3بر اقتصاد اين يا آن كشور، 
در اين دوره .  سال بطول مي انجامد

است كه اجزاي تعادل جهاني جديد 
  .نمايان خواهند شد

ن  بدي2006 همانطور  كه از سال ●
سو، چند نوبت تكرار  كرده ايم، اين 
بحران بسيار مهمتر از بحران اقتصادي 

ما در عين حال .  است1929سال 
بازيگران و شاهدان و بسا قربانيان 
بحراني هستيم كه تمامي جهان را 

با ميزاني از وابستگي . فراگرفته است
توسعه شهر ( متقابل كشورها و اشخاص 

بلحاظ نشيني و بنابراين وابستگي 
كه ... نيازهاي اوليه، آب و غذا و برق و

، از رهگذر )در تاريخ بي سابقه است
 سال 20جهاني شدن اقتصاد ظرف 

با .  اخير، كه بكلي بي سابقه است
 و پي 1929وجود اين، سابقه بحران 

آمدهاي سخت ويرانگرش در حافظه 

جمعي ما زنده است و به ما امكان مي 
ياري دهد، هر گاه شهروندان هوش

باشيم و رهبران روشنبيني داشته باشيم، 
از آن پي آمدهاي سخت ويرانگر 

  . اجتناب كنيم
، ...     اروپا و روسيه و چين و ژاپن و

بدون كمترين ترديد، صاحب نقش 
هرگاه دستجمعي عمل كنند، . هستند

مي توانند مانع از آن شوند كه 
فروپاشي اقتصاد امريكا كه در دهه 

تصاد جهان مسلط بوده هاي اخير بر اق
.  است، جهان را گرفتار فاجعه بگرداند

در حقيقت، به استثناي روسيه شوروي 
تحت رهبري گرباچف، امپراطوري ها 
وقتي مي بينند قدرتشان در انحطاط و 
زوال است، تمايل دارند كه به زور، 

اين بر . جهت تاريخ را تغيير دهند
قدرتهاي طرف معامله با اين قدرت 

 جريان را بطور صلح آميز است كه
و نيز بر شهروندان و . هدايت كنند

نخبگان امريكائي است كه ثابت كنند 
روشن بين هستند و توانائي روياروئي با 
واقعيت را در اين دوره بسيار مشكل 

  .دارند
و » درمان فوري« تدبير سران اروپا ●

زيرا مي بايد مانع از آن . البته الزم بود
نظام مالي جهان مي شدند كه وحشت 

. را به فلجي درمان ناپذير مبتلي كند
اما اين تدبير، زمان خريدن است و نه 

زماني كه بدست . درمان قطعي بحران
آمده است، دو و حد اكثر سه ماه 

زيرا ركود همگاني و همه جانبه . است
و فروپاشي اقتصاد امريكا شتاب 
خواهند گرفت و تنشهاي اقتصادي، 

 جديد ايجاد اجتماعي و سياسي 
خواهند كرد و آنها را مي بايد 
پيشاپيش، در ماه هاي آينده، درمان 

  .كرد 
 گرچه مطلقا ضرور بود كه نظام ●

بانكي به راه افتد، اما مي بايد بدانيم 
كه اختصاص سرمايه هاي بس بزرگ 

نظام مالي جهان، » درمان فوري«به 
اقتصادهاي واقعي را گرفتار كمبود 

 نخواهد توانست با اعتبار مي كند و
  . ركود همگاني و همه جانبه مقابله كند

بمنزله به حاشيه » درمان فوري    «
رانده شدن امريكا و بنا بر اين، تضعيف 

زيرا روندي را . بازهم بيشتر آنست
ايجاد مي كند كه نا همسو با روندي 
است كه حكومت امريكا با اختصاص 

طرح هانك پولسون ( ميليارد دالر 700
. ايجاد كرده است) بن برنانكو 

توضيح اين كه دولتهاي اروپا شركت 
. در سرمايه بانكها را رويه كرده اند

پولسون نيز ناگزير شده است همين (
و اعتبارهاي بانكها به ) كار را بكند

در واقع، . يكديگر را تضمين كرده اند
دولتهاي اروپائي جانشين شركتهاي 

تبارها را بيمه اي شده اند كه اينگونه اع
اين تحول ها  سبب مي . بيمه مي كنند

شوند كه سرمايه ها كه در جهت 
امريكا جريان دارند، تغيير جهت دهند  
آنهم در زماني كه اقتصاد امريكا و 

 700برنامه (انفجار قرضه بخش عمومي 
 دالر بر 17000ميليارددالري درجا 

) قرضه هاي هر امريكائي افزوده است 
ش از هر زمان و بخش خصوصي، بي

. ديگر به اين سرمايه ها نياز دارند
بگذريم از پولهاي صندوق بازنشستگي 

  .كه هم اكنون باد هوا شده اند
     بحران وضعيتي را بوجود آورده 
است كه در آن، هرآنچه براي اقتصاد 
امريكا خوب است براي اقتصادهاي 

از اين پس، اروپا و ديگر . ديگر بد است
از قرار، مصمم هستند كشورهاي دنيا، 

به استقالل، راه و روش خود را 
  .برگزينند

  
  8 در صفحه

  

 
 ركود
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ضربه سختي كه ورشكستگي  دولت ● 
 وارد مي كند، 2009امريكا  در تابستان 

در قسمتي، نتيجه اتخاذ تصميم هاي 
مستقل از امريكا، توسط اقتصادهاي 

هرگاه تمامي .  بزرگ جهان است
و از هم صاحب نقشان خطر را دريابند 

اكنون عمل كنند، مي توانند، 
جاي .  پيشاپيش، ضربه را بي اثر كنند

تأسف خواهد بود هرگاه كشورهاي 
اروپائي و آسيا و كشورهاي توليد 

كننده نفت، و نيز شهروندان امريكائي،  
نه امروز، كه آن روز و به ناگهان، خود 

خود را با  .را در برابر واقعيت بيابند
و ببينند كه اوراق اين واقعيت روبر

 10خزانه داري امريكا و نيز، دالر، 
  .        درصد ارزش خود را هم ندارند

  
 80هرگاه بهاي نفت از بشكه * 

دالر پائين تر آيد، سرمايه 
گذاري در طرحهاي بهره 
برداري از منابع نفت را ناممكن 

  :خواهد كرد
  
از اثرات بحران همه جانبه و فراگير، ◄

لوموند . نفت استيكي سقوط قيمت 
 دالر 80نسبت به پائين تر از )  اكتبر18(

رفتن بهاي هر بشكه نفت، هشدار داده 
  :است
 تصوير سكوهاي نفتي كه در درياها ●

در حال زنگ زدن هستند و كارخانه 
هاي توليد گاز مايه كه به شن هاي 
بيابان ها سپرده شده اند، بظاهر، خاطر 

شفته مديران شركتهاي بزرگ نفتي را آ
آنها اطمينان دارند كه . نمي كنند

  . بحران قلمروشان را فرا نمي گيرد
      حال آنكه محدود شدن اعتبارهاي 

 3 ظرف –بانكي و سقوط بهاي نفت 
 70 دالر به بشكه 147ماه، از بشكه اي 

 نمي توانند –دالر سقوط كرده است 
مانع از اجراي برخي از طرحهاي نفتي 

مايه گذاري در اين قيمت سر.  نشوند
بهره برداري از منابع آن را، نا سود ده 

طرحهائي كه به سرمايه .  مي كند
گذاري زياد نياز دارند، هم اكنون در 

  . خطر رها شدن قرار گرفته اند
 آژانس بين المللي انرژي كه در ●

برابر اوپك قرار دارد براي اين كه 
قيمت نفت را تعديل كند، اينك بر اين 

 دالر  80ه به پائين تر از داوري است ك
رفتن بهاي نفت، اجراي طرحهاي 
.  جديد نفتي را به خطر مي اندازد

نفت و گاز «نيكوال سركيس، مدير مجله 
نفت بشكه : مي گويد» كشورهاي عرب

به .  دالر  خود اعالن خطر است80
تازگي، رئيس شركت توتال گفته 

با اين قيمت هنوز مي توان از : است
لودكانادا نفت استخراج شنهاي روغن آ

 دالر 60اما اگر بهاي نفت بشكه . كرد
  . بشود، ديگر اين كار ميسر نيست

 مشكالت جغرافيائي و ژئوپليتيك و ●
گران شدن بهاي تجهيزات نفتي و 
كمبود نيروي انساني  سبب شده اند 

 بدين سو، هزينه 2005كه از سال 
  . توليد سخت باال برود

اي بزرگ نفتي     با وجود اين، شركته
همچنان سودهاي هنگفت عايد مي 

توتال بنا ندارد سه طرح خود، . كنند
يكي بهره برداري از شنهاي روغني 

و ديگري منبع عظيم گاز ) كانادا(
Chtokman)  و سومي طرح ) روسيه

GNL ) به حال خود رها ) استراليا
  . كند

    سركيس كه بد بين است پيش بيني 
ريهاي در منابع مي كند كه سرمايه گذا

نفتي كشورهاي صادر كننده نفت 
بخصوص در كشورهاي . كاهش پذيرند

اين . واقع در سواحل خليج فارس
كشورها هم گرفتار كاهش بهاي نفت 

شده اند و هم ارزش ثروتهاشان كه در 
بازارهاي غرب بكار انداخته بودند، 
بخش عمده اي از ارزش خود را از 

ن ديگر اما كارشناسا. دست داده اند
برآنند كه بهاي نفت  باال مي ماند و 
اجراي بسياري از طرحها همچنان 

  .ممكن خواهند بود
  

در اقتصاد ايران، 
شخص ها همه منفي 

 54كاهش : هستند
ميليارد دالر از درآمد 

  ...:نفت و
  

آيا ايران به بزرگ ترين * 
بازنده كاهش قيمت نفت بدل 

  :مي شود
  
رش  مهر، شهاب نيوز گزا27در ◄  

 آن كه محمود با: كرده است
 »ينيب شيپ« ماه قبل 3 نژاد ياحمد

 تر نيي به پاگري نفت دمتيكرده بود ق
 ي بازار جهاند،ي دالر نخواهد رس100از 

 كرد و روز ينفت راه خود را ط
 نگران اوپك يگذشته در حضور اعضا

 كي دالر نزد60 به مرز ي لحظاتيبرا
 بعد در يقيهر چند كه دقا. شد

 ي چند دالرتاًيا نهينوسي سيارنمود
 دالر 63 ي و در حوالافتي شيافزا

 .آرام گرفت
 يا  درآمد افسانهر،ي سه سال اخيط  ●

 يها  دولتي كه براي دالر100نفت 
 بود و يافتني دست نياي روكي يقبل
 كشور را به سرعت توانست يم

دگرگون سازد، عمدتاً صرف واردات 
گ رن  خوشيها وهي م،ي مصرفيكاالها
.  دست شدني از اي و اقالميخارج

 و ارديلي م22 از رانيحجم واردات ا
 شي به ب1381 دالر در سال ونيلي م300

. دي رس1386 دالر در سال ارديلي م48از 
اگر روند واردات و البته درآمد نفت 

 كند، واردات داي ادامه پيبه شكل فعل
 به ركورد 1387 سال اني در پارانيا

. افتيست خواهد  دالر دارديلي م60
 گزارش داده كه رانيگمرك ا

واردات كاال در شش ماه اول سال 
 كه دهي دالر رسارديلي م30 به مرز 1387

 9نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 
  . دهد ي منشان شي دالر افزاارديليم
 نفت تا متي قي تداوم روند كاهشبا  ●
 كشور ي درآمد ارز،ي سال جارانيپا

 دالر كاهش خواهد داريلي م54حداقل 
 كاهش درآمد نه تنها زنگ نيا. افتي

 به صدا راني اي اقتصاد نفتيخطر را برا
 بودجه ي كه باعث كسرآورد، يدر م

 ني صندوق بني از اشيپ. خواهد شد
 كرده اعالم ي گزارشي پول طيالملل

 به راني نفت خام امتيبود چنانچه ق
 ني اابد،ي دالر كاهش 85كمتر از 

.  بودجه خواهد شديكسركشور دچار 
 خود لي در تحلانهي خاورمسي مهينشر
.  دالر ذكر كرده است90 رقم را نيا

 يها  مركز پژوهشريگزارش اخ
 دي تاكزي ني اسالميمجلس شورا

 راني نفت خام امتي كه اگر قكند يم
 دالر افت كند، دولت دچار 80 ريزبه 

 با نيبنابرا.  بودجه خواهد شديكسر

 ي به نفت طيوابستگ شيتوجه به افزا
 به ازي نندهيسه سال گذشته و رشد فزا

 در كشور، قرار گرفتن ي نفتيدرآمدها
 كي دالر 70 تا 60 ني نفت بمتيق

 محسوب ني پرطن زنگ خطر كامالً
  . شود يم
 ي نگرانني توجه به موارد فوق ابا ●

 يها استي وجود دارد كه سيجد
 موجب تاًي نهاري اخيها  سالياقتصاد

 بازنده ني به بزرگتررانيشود ا
.  شودليتبد!  نفتمتي ق»شيافزا«

 ري نفت در سه سال اخيا درآمد افسانه
 و يخي فرصت تاركينه تنها به عنوان 

 ه مورد استفاده قرار نگرفت، كيياستثنا
 اقتصاد ي وابستگشي باعث افزاتاًينها

 شيكشور به نفت، هرز منابع و افزا
ات  كشور در مقابل نوسانيري پذبيآس
  . نفت شدمتيق
  

 197حكومت احمدي نژاد از * 
ميليارد دالر درآمد نفت، يك 

  :دالر هم ذخيره نكرده است
  
، رئيس اسبق ستاري فر مهر، 27در ◄

سازمان مديريت و برنامه گذاري كشور 
 دولت مطابق قانون برنامه : گفته است

چهارم در تنظيم بودجه هاي سنواتي 
ي اگر در دوران طالي. عمل نكرد

افزايش قيمت نفت، درآمدهاي حاصل 
از فروش نفت به حساب ذخيره ارزي 
واريز مي شد و حكم برنامه چهارم 

 87 و 86 ،85توسعه كه براي سه سال 
 ميليارد دالر ارز را در 48مجموعاً 

بودجه هزينه مي كرد، امروز بايد در 
 ميليارد دالر 150حساب ذخيره ارزي 

 اين پول ذخيره مي شد، در حالي كه
رقم براساس گزارش بهمن ماه سال 

 ميليارد دالر 6/14گذشته بانك مركزي 
دولت ظرف سه سال . بوده است

 ميليارد دالر نفت فروخته 197گذشته 
. است و همه آن را مصرف كرده است

در حالي كه بر اساس برنامه چهارم بايد 
 85، در سال 2/15 حدود 84در سال 

 3/16  حدود86 و در سال 6/15  حدود
  .ميليارد دالر ارز هزينه مي كرد

وي ادامه داد؛ اگر دولت بخواهد     
رويه سه سال گذشته خود را در اقتصاد 
همچنان دنبال كند، با كاهش بهاي 
نفت در سال آينده نمي توان كشور را 

 ميليارد دالر ارز اداره كرد، در 80با 
نتيجه دولتي كه دالر نفت نداشته باشد، 

ه سراغ حساب هاي بانك ناچار است ب
مركزي برود يا با چاپ اسكناس بر 
. بحران نقدينگي موجود دامن بزند

ستاري فر تصريح كرد؛ در طول برنامه 
سوم بخش خصوصي التماس مي كرد 
كه بانك مركزي به او دالر بفروشد تا 
كاالي واسطه يي يا سرمايه يي وارد 

امروز كار به جايي رسيده كه . كند
 خصوصي التماس مي دولت به بخش

كند كه دالر بخرد، چون ريال نياز 
 .دارد

  
 ميليارد دالر از 54كاهش * 

  :درآمد نفت تا پايان سال جاري
  

، در ) مهر27(به گزارش شهاب نيوز ◄ 
ن نظام بانكي ايران در  مسووال مهر، 26

كنار صادركنندگان بخش خصوصي در 
دومين همايش خدمات بانكي و 

ت  دند تا مشكالصادرات گرد هم آم
ناشي از كاهش ميزان صادرات و 

هايي را كه نظام بانكي كشور براي  گره

در اين . آنها ايجاد كرده، بررسي كنند
 بانك كل  بهمني رئيس، همايش

ت ناشي از عدم  مركزي بيشتر مشكال
ها را ناشي از  دريافت اعتبار براي بانك

ت اعتبارسنجي اين بخش عنوان  مشكال
ري   ميليارد دال54هش كرد و از كا

درآمد نفتي كشور تا پايان امسال خبر 
 .داد

  
افزايش واردات و كاهش * 

درآمد نفت ايران را با كسر ارز 
براي پرداخت واردات روبرو 

  :مي كند
 
در : ) مهر29 (هيسرما به گزارش ◄
 از كارشناسان ي كه عده ايحال

 واردات را زاني مراني در اياقتصاد
 87 دالر در سال ردايلي م72 از شيب

 و يبرآورد كرده اند، مراكز اقتصاد
 واردات را ني ا،ي معتبر جهانيمطالعات

 زده ني دالر تخمارديلي م75 تا 67 نيب
 آن است كه تينكته حائز اهم.اند

 واحد اطالعات يني بشياگرچه طبق پ
 جز سال راني اي تراز تجارستياكونوم

 را ثبت ي دالرارديلي م2/33 كه رقم 87
 بعد از آن يواهد كرد در سال هاخ

 خواهد داشت، اما به يروند صعود
 نفت متي كاهش قيخاطر روند نزول
 54 را حدود راني ايكه درآمد ارز

 كاهش ي دالر در سال جارارديليم
 راني ممكن است اقتصاد ا خواهد داد،

 مواجه شود و ي بودجه ارزيبا كسر
 واردات ازي منابع مورد ننيقادر به تام

 نباشد و در ي دالرارديلي م70 از شيب
 ي واردات كاالهادي دولت باجهينت
 وه،ي و لوكس مانند خودرو، مرضروريغ

 .را كاهش دهد...  مبلمان ووه،يم آب
 شي پستي اطالعات اكونومواحد     

 راني خود در خصوص واردات اينيب
 ارديلي م9 از شي را با بيدر سال جار

 800  وارديلي م67 معادل شيدالر افزا
 . دالر اعالم كرده استونيليم

 در گزارش ماه سپتامبر ستياكونوم
 در سال راني واردات ازانيخود م

 ونيلي م600 و ارديلي م56گذشته را 
 ني كرد ايني بشيدالر برآورد و پ

 و ارديلي م67 به يشاخص در سال جار
 .دي دالر خواهد رسونيلي م800
 انري واردات استي اعتقاد اكونومبه     

 خواهد داشت به شيسال به سال افزا
 71  واردات88 كه در سال يطور

 واردات 89 و در سال ي دالرارديليم
 ي براي دالرونيلي م800 و ارديلي م72

 كه با تدوام ديكشور به ثبت خواهد رس
 شاخص در سال ني ايروند صعود

 ونيلي م700 و ارديلي م75 معادل 1390
 .دالر خواهد بود

 78 است كه رقم يسال 1391 سال   
 ي دالر براونيلي م900 و ارديليم

 به ثبت خواهد رانيمجموع واردات ا
 23 شي افزا86 كه نسبت به سال ديرس
 ي نشان مي دالرونيلي م300 و ارديليم

 .دهد
 انجام شده ي هايني بشي توجه به پبا

 رانيدر خصوص صادرات و واردات ا
 ،ي آتي و سال هاي سال جاريط

 تراز 87 سال ي طميو شيمتوجه م
 700 و ارديلي م45 به راني ايتجار

 ني كه باالتردي دالر خواهد رسونيليم
 بوده و خواهد ي دهه كنوني طزانيم

 .بود
 است كه در گزارش ي در حالنيا
 300 و ارديلي م53 زاني مني انيشيپ
 شده بود كه يني بشي دالر پونيليم

 ونيلي م600 و ارديليكاهش هفت م
 . دهديشان م را نيدالر

 12 كاهش ستي اعتقاد اكونومبه    
 تراز ي دالرونيلي م500 و ارديليم

 33 را به 88 در سال راني ايتجار
 دالر خواهد ونيلي م200 و ارديليم

 ي كاهشني چني اصلليرساند كه دل
 500 و ارديلي م113نزول صادرات از 

 200 و ارديلي م104 دالر به ونيليم
 . است دالر اعالم شدهونيليم

 راني اي تراز تجار89 سال در    
 دالر ونيلي م300 و ارديلي م43معادل 

 700 و ارديلي م10خواهد بود كه با 
 به 1390 در سال شي دالر افزاونيليم

 .دي دالر خواهد رسارديلي م54
 تراز 1391 سال ي شده طيني بشيپ    

 ونيلي م500 و ارديلي م55 يتجار
 .سد كشور به ثبت بري برايدالر

 رسد ي است كه به نظر مي در حالنيا
 ظرف راني صادرات ازانيبرآورد م

 نفت ي بهاي بر مبناندهيچند سال آ
قبل از سقوط آن بوده است و اكنون 

 دني نفت و به نصف رسيبا سقوط بها
 رسد كه يآن ظرف سه ماه به نظر م

 و ي ظرف سال جارراني ايتراز تجار
  به خوديگري شكل دندهيچند سال آ

رد و در صورت كاسته نشدن از يبگ
 ممكن است تراز ي واردات حتزانيم

  . شودزي ني منفيتجار
 ي اگر فكري سخنان بهمنينايبر م     

به حال روند واردات كشور نشود تراز 
 با احتساب ي در سال جارراني ايتجار

 ،ي درآمد نفتي دالرارديلي م54كاهش 
 دالر ونيلي م300 و ارديلي هشت ميمنف
 .اهد بودخو

  
 بدترين سال 86سال * 

  گذاري صنعتي سرمايه
  

 گزارش اعتماد ملي  مهر، 29در ◄ 
جديدترين گزارش : كرده است

رسمي بانك مركزي درباره اقتصاد 
دهد نرخ رشد  ايران نشان مي

 نيز مانند 1386گذاري در سال  سرمايه
. هاي قبل، سير نزولي داشته است سال

 به احمد منسوب(به گزارش سايت الف 
توكلي نماينده مجلس هشتم و رئيس 

،نماگرهاي )هاي مجلس مركز پژوهش
ها و  كه توسط اداره بررسي اقتصادي
هاي اقتصادي بانك مركزي  سياست

شود در شماره جديد خود  چاپ مي
مربوط به سه ماهه چهارم ) 51شماره (

، تشكيل سرمايه ثابت خالص 1386سال 
ت  آال در ماشين) ك بدون كسر استهال(

م كرده   هزار ميليارد ريال اعال101را 
  .است

رقم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 
 درصد رشد را نسبت 1/2سال گذشته 

دهد كه   نشان مي1385به سال 
گذاري  كمترين ميزان رشد سرمايه

.  به اين سو است1378صنعتي از سال 
گذاري در  در حالي رشد نرخ سرمايه

 1/2 به حد 1386سه ماهه چهارم سال 
درصد سقوط كرده كه اين نرخ در 

 درصد بوده 3/3 بالغ بر 1385سال 
عات كه از  بر اساس اين اطال. است

مي  سوي بانك مركزي جمهوري اسال
هاي متعددي  ايران منتشرشده شاخص

لت بر وخيم شدن اوضاع اقتصادي  دال
صورت اهداف  ايران دارند و بدين

 تحقق )1384-888برنامه چهارم توسعه 
در حالي دولت .پيدا نخواهد كرد

اصولگراي نهم مسووليت اجراي اين 
برنامه را به عهده گرفت كه در برنامه 

 10گذاري  سوم توسعه، رشد سرمايه
هاي آن  درصدي و در برخي از سال

.  درصدي تجربه شده بود16رشد 
گذاري در  سقوط رشد نرخ سرمايه

ها، نشان  زمان زمامداري دولت نهمي
  هاي  دهد كه اين دولت به سياست مي

  
  9 در صفحه

  
  

 
 ركود
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كلي قانون برنامه چهارم توسعه در 
آزادسازي تدريجي و گام به گام 
اعتقاد ندارد و عمده برداشت اين 

 هم مربوط به 44دولت از قانون اصل 
هاي دولتي در  واگذاري سهام شركت

قالب سهام عدالت است و توجه 
اساسي به آزادسازي اقتصادي، 

پذيري و مداخله نكردن در  بترقا
  .اقتصاد ندارد

  
صنايع بزرگ با فقدان اعتبار * 

  :روبرو هستند
  
  مهر، به گزارش ايسنا،27 در ◄

هاي جهاني كه طي  محدوديت
هاي گذشته پيكره صنعت كشور را  ماه

كم صنايع را وارد  نشانه گرفته است، كم
كند و آنها را بر آن  فاز بحران مي

ها و  استفاده از وامدارد تا با  مي
تي كه دولت در اختيار آنها  تسهيال
ت خود  گذارد بر بخشي از مشكال مي

در گذشته صنايع براي  . فائق آيند
خريد قطعات و مواد اوليه مورد نياز 
خود كه بايد از بازارهاي جهاني تهيه 

 اقدام LCشد از طريق گشايش  مي
كردند و مجبور به خريد نقدي  مي

دليل  د نبودند اما اكنون بهمايحتاج خو
شده بر كشور،  هاي اعمال محدوديت
وه بر اينكه بايد قطعات و  صنايع عال

مواد اوليه مورد نياز خود را نقدا 
شده  خريداري كنند، با تحريم اعمال

عليه شركت كشتيراني ايران، براي 
حمل و نقل قطعات و مواد اوليه خود 

  . هم با مشكل مواجه هستند
ترين شركت   بزرگ،ين مياندر ا   

خودروسازي كشور هم كه بسياري از 
چند ماه پيش از بروز بحران در بدنه 

دادند به دنبال  اين شركت خبر مي
ري است تا   ميليارد دال5اخذ وام 

ت نقدينگي خود  بتواند بخشي از مشكال
را پوشش دهد، اين در حالي است كه 

اين وام نيازهاي : كارشناسان معتقدند
خودرو را پوشش  قت و اوليه ايرانمو

  .خواهد داد
  

: المللي پول  صندوق بين* 
تورم ايران در مكان اول 

   : استخاورميانه و چهارم جهان
 
 مهر به گزارش ايسنا،   19 در ◄
المللي  ترين گزارش صندوق بين تازه

حاكي از آن است  انتشار يافت و پول 
كه نرخ تورم ايران در سال جاري 

 كشور 14در ميان آن  ميزان باالترين
منطقه خاورميانه و چهارمين نرخ تورم 

 كشور جهان خواهد 183باال در ميان 
  .بود
المللي پول در  گزارش صندوق بين    

خصوص دورنماي اقتصادي جهان 
دهد كه نرخ تورم ايران در  نشان مي

 درصد خواهد رسيد 26سال جاري به 
 كه باالترين ميزان در خاورميانه و

چهارمين نرخ تورم باال در ميان 
كشورهاي مورد ارزيابي قرار گرفته 

  .خواهد بود)  كشور183(جهان 
المللي پول در گزارش  صندوق بين   

خود اعالم كرده است كه نرخ تورم 
 باالترين ميزان خود 87ايران در سال 

را شاهد خواهد بود و تا پايان سال 
   . نيز باالترين ميزان خواهد بود1392

اين ميزان تورم بر اساس : انقالب اسالمي
ارقام نادرست رژيم بدست آمده است و 

  :بسيار كمتر از ميزان واقعي است
  

 41افزايش : تشديد تورم* 
 :درصدي بهاي مواد خوراكي

  

 : ) مهر28 (هيسرما به گزارش ◄
 يدني ها و آشامي خوراكيشاخص بها

 در راني ايها در مناطق شهر
 كه دي رس7/205ه عدد  ب87 ورماهيشهر

 با مردادماه شش درصد و سهيدر مقا
 7/40نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 يبررس.  دهدي نشان مشيدرصد افزا
 ي از شاخص بهاي بانك مركزيآمارها

 در مناطق يكاالها و خدمات مصرف
 يايگو) شاخص تورم (راني ايشهر

 ي است كه برخالف اظهارنظرهانيا
 يرصد د4/41دولتمردان، رشد 

 وري ها در شهري خوراكيشاخص بها
 با مدت مشابه سال سهيامسال در مقا

 فشار را به اقشار مختلف نيشتريقبل، ب
 جامعه وارد ري طبقه فقژهيمردم به و
 ي شاخص بهاجيخالصه نتا. كرده است

 از كاالها و خدمات ي اصلروه گ12
 در راني اي در مناطق شهريمصرف
 شي تا ب9  امسال نشانگر رشدورماهيشهر
 كاالها و خدمات ي بهاي درصد50از 

 با مدت مشابه سال سهي در مقايمصرف
 .قبل است

  
 درصدي بدهي 147افزايش * 

  :دولت به بانكها
  

 يبده: ) مهر29 (هيسرمابه گزارش ◄ 
 83 سال انيدولت به بانك ها كه در پا

 ارديلي م793 هزار و 36 بالغ بر يرقم
 انير پا بود با گذشت سه سال و دالير

 الي رارديلي م881 هزار و 90 به 86سال 
 دو سهيمقا . كرده استداي پشيافزا

 ي بدهي درصد147رقم مزبور از رشد 
. رد داتيدولت به بانك ها حكا

 هيبراساس اطالعات مندرج در نشر
 بانك ي اقتصادي آمارها»دهيگز«

 روند ،ي و مالي از ارقام پوليمركز
در  دولت به بانك ها ي بدهيصعود

 از شتاب يسه ماهه نخست سال جار
 اندك مواجه ي و با كاهشستادهيبازا

 دولت به بانك ي بدهزانيم .شده است
 هزار 93 به ي سال جارنيها در فرورد

 اما در افتهي شي افزاالي رارديلي م851و 
 ري نسبتاً چشمگي با كاهش87 بهشتيارد
در . دي رسالي رارديلي م53 هزار و 87به 

 دولت ي بدهزانيسال م نيخرداد هم
 اندك ي نوسان صعودكيبه بانك ها 

 و دو ر هزا88را تجربه كرد و به 
  . استدهي رسارديليم
 دولت به ي بدهالي رارديليهزار م 88●

 عالوه بر بانك ها دولت :يبانك مركز
.  بدهكار استزي نيبه بانك مركز

 83 سال اني تا پاي بدهني ازانيم
 ارديلي م930 هزار و 111 بالغ بر يرقم
 97 به ي نزولي بود كه با روندالير

 سال اني در پاالي رارديلي م842هزار و 
 در ي روند نزولنيا.  استدهي رس86

 ي با كمزي ن87سه ماهه نخست سال 
 يبده.  قابل مشاهده استننوسا

 اني تا پايدولت به بانك مركز
 ارديلي م785 هزار و 101، 87 نيفرورد

 ني همبهشتيارد اني بود كه تا پاالير
 الي رارديلي م231هزار و  109 سال به

 خرداد با اني اما در پاافتي شيافزا
 502 هزار و 104 كاهش به يكم
 . استدهي رسالي رارديليم

 شركت ي بدهي درصد66 شيافزا
 ي به بانك مركزي دولتيها
 به شبكه ي دولتي شركت هايبده ●

از )  و بانك هايبانك مركز (يبانك
 ي دهنده بدهلي تشكيا بخش هگريد

 . استي بانكستمي به سيبخش دولت
 ي به بانك مركزي موسسات دولتيبده
 هزار 20 بالغ بر ي رقم83 سال انيتا پا

 ي بود كه تا انتهاالي رارديلي م431و 
 ي كردن روندي با سپر86سال 

 ارديلي م917 هزار و 33 به يشيافزا
اما در سه ماهه نخست سال . دي رسالير

 آن متوقف ي صعودري تنها س نهيجار
 مواجه زي كاهش نيشده بلكه با كم

 ني ااني كه تا پايشده است به طور
 ي دولتي شركت هاي بدهزانيمدت م

 158 هزار و 30 به يبه بانك مركز
 .افتي كاهش الي رارديليم

 ي دولتي شركت هاي روند بدهاما   
به بانك ها برخالف آنچه كه درباره 

 يه بانك مركز شركت ها بني ايبده
 ي موسسات دولتي بدهزانيذكر شده م

 ي رقم83 سال انيبه بانك ها تا پا
 الي رارديلي م785 هزار و 66حدود 

 57 به ي نزوليري سياست كه با ط
 تا آخر سال الي رارديلي م995هزار و 

 يبراساس قانون شبكه بانك. دي رس86
 توانند به ي ميبانك ها و بانك مركز

 التي تسهيت دولتشركت ها و موسسا
 از التي تسهي اعطاياما برا. اعطا كنند

 به مجوز دولت يمنابع بانك مركز
 و يي و داراي وزارت امور اقتصاديعني

.  استازيسازمان برنامه و بودجه سابق ن
 دولت به يمجوز ارائه شده از سو

 ني اي بازپرداخت بدهني تضمينوع
البته روند .  شوديشركت ها محسوب م

 ي دولتي به شركت هاالتيه تسياعطا
 سال است كه متوقف شده 15حدود 

 نفت ي شود شركت هاياست؛ گفته م
 هستند و ي قاعده مستثننيو گاز از ا
 به آنها ي به صورت توافقيبانك مركز

 . دهدي مالتيتسه
 ي شركت هاي وجود، بدهني ابا

 همچنان در ي به بانك مركزيدولت
 است و كارشناسان شيحال افزا

 امر را نرخ سود و ني الي دليداقتصا
 شي دانند كه منجر به افزاي ميميجرا

 ي دولتي شركت هاي هاي بدهزانيم
  . شودي ميبه بانك مركز

  
هاي خارجي ايران  بدهي* 

 ميليارد دالر 22,4امسال به 
  :رسد مي

  
ترين گزارش   اكونوميست در تازه◄

بيني قبلي از افزايش  خود با تغيير پيش
هاي خارجي  دالري بدهي ميليارد 1,4

 .ه استايران در سال جاري خبر داد
به گزارش خبرگزاري اقتصادي     

واحد اطالعات اقتصادي  ايران،
اكونوميست در گزارش ماه سپتامبر 

هاي خارجي ايران در  خود بدهي
 ميليارد دالر برآورد 21سال گذشته را 

بيني كرد كه اين ميزان با يك  و پيش
ليون دالر افزايش در  مي400ميليارد و 

 ميليون 400 ميليارد و 22سال جاري به 
 درصد توليد ناخالص 6,8دالر برسد كه 

  .داخلي خواهد بود
  
اوپك ممكن است توليد *

 ميليون 3 تا 1روزانه خود را 
  :بشكه كاهش دهد

  
ي، بي خطي علمحمد مهر، 28در ◄

 در گفتگو با نماينده رژيم در اوپك،
 اوپك ي اضطرارسباره اجال در ، مهر

 اجالس قرار بود در نيا: گفته است
 ليماه نوامبر برگزار شود كه به دل

 سابقه ي بازار نفت و كاهش بطيشرا
 گرفتند مي اوپك تصمي اعضامتهايق

 ي نزولري از ادامه سيري جلوگيبرا

 نشست را زودتر از ني نفت امتيق
.  برگزار كنند اكتبر، 24، در موعد مقرر

 دي كاهش سطح تولودمي ش يني بشيپ
 بشكه در نشست ونيلي تا سه مكي نيب

) سوم آبان ماه (  اكتبر 24 ياضطرار
 .ردي قرار گيمورد بررس

بدين سان، خانه از پاي : انقالب اسالمي
خامنه اي و (بست ويران است اما خواجه 

)  مالي–احمدي نژاد و مافياهاي نظامي 
  :در بند نقش ايوان رژيمند

  

و » رهبر«درماندگي 
 –اوضاع بهم ريخته 

سنجش افكار در سه 
  تقدم -دوره 

  :؟!تخصص بر تعهد
  

سه گزارشي كه در اين : انقالب اسالمي
فصل مي خوانيد از ايران و گوياي 
وضعيت سياسي كشور در بحبوحه بحران 

  :اقتصادي در جهانند
  

درماندگي : گزارش ازايران
و كوه يخ رژيم كه » رهبر«

  در حال آب شدن است 
  

   سالهاست كه دانشمندان در حال 
بررسي وضعيت كوهاي قطب شمال 
هستند و اعالم مي كنند كه با گرم تر 
شدن زمين اين كوهها در حال شكاف 
برداشتن هستند و به تدريج با آب 
شدن برخي از بخش هاي ان از 

  .يكديگر دور مي شوند 
     رژيم واليت مافياهاي ايران نيز با 

 از انقالب گذشت حدود سي سال
مردم به وضعيتي مانند همان كوهها 

  .گرفتار شده است 
رژيمياني كه ادعاي سروري بر كل 
جهان اسالم و مطرح شدن به عنوان 
يك كشور قدرتمند در منطقه را 
داشتند و دارند،  امروز، نگران 

  . سرنوشت خويش شده اند
     چند ماه پيش، گزارشي در باره  

، در »ظمرهبر مع«وضعيت اسفبار 
وضعيت او . انقالب اسالمي، انتشار يافت

همه از . بازهم اسفبار تر شده است
لزوم نجات نظام و كشور سخن مي 
گويند اما خود او، تا كنون، انتخابي 

  . جز احمدي نژاد نيافته است
     اختالفات شدت بيشتري به خود 

رييس جمهوري «گرفته اند و 
هم اكنون حكم بمب هسته » خردمند

روز . ي را براي نظام پيدا كرده استا
به روز با سخنان و اعمال نابخردانه 
خود نظام را به لب پرتگاه سقوط، 

كار نظام بالخره . نزديك تر مي كند
مي بايست به اينجا مي رسيد اما تغيير 
مي توانست بدون انفجار هم به انجام 

  .رسد
    احمدي نژاد كه از سوي سخگويان 

د قهرمان خوانده مافياهاي حامي خو
مي شود و مي گويند سخنان وي را 
بايد در دانشگاهها آموزش داد،  بدون 
توجه به آينده نزديك، تخته گاز به 
پيش مي رود و به دليل اينكه سرنوشت 

گره » رهبر معظم«او با سرنوشت  
خورده است، موجبات سقوط نظام را 

  :بهتر از هركس ديگر فراهم مي آورد
راه چاره » رهبر معظم«  از قرار، ●

خاتمي سه .  ديگري پيش رو نمي بيند
: شرط يا برنامه اي سه ماده اي دارد

تصويب شدن دو اليحه يكي در باره 
اختيارات رياست جمهوري و ديگري 
الغاي نظارت استصوابي شوراي نگهبان 

نهادهاي «و سومي برخوردار شدن 
 از اختيارات خود در قانون» انتخابي
يعني الغاي حكم حكومتي و ( اساسي 

اختيارات خارج از قانون اساسي 
گروهي از جانبداران او مي ) . »رهبر«

گويند او پيش از  اينكه شوراي نگهبان 
صالحيت او را بررسي كند، مي بايد 

او اين سه . اين سه شرط را مطرح كند
شرط را مطرح نكرده اما بتازگي گفته 

ات مي هركس با اين اختيار: است
تواند كار كند، بسم اهللا خود را نامزد 

در واقع، احمدي نژاد وضعيتي را . كند
بوجود آورده است كه هيچ رئيس 
جمهوري بدون داشتن اختيار و 

» رهبر«مجلسي كه در كنترل كامل 
  .نباشد، نمي تواند كاري بكند

 بازار كه رژيم مدعي بود  پايگاه ●
بزرگ واليت مطلقه فقيه است،  با 

و جهل رئيس » رهبر«وجه به ضعف ت
جمهوري،  چاره را در اين ديده است 

تعطيل بازارها، قدم . كه وارد عمل شود
بازاريان اعالم مي كنند كه .  اول است

زيرا . به جنبش خود ادامه خواهند داد
كاسته شدن از قدرت خريد مردم و 
افزوده شدن بر ميزان تورم، كسب و 

  . داخته استكار آنها را نيز به خطر ان
مجلس اعالم مي كند كه » رئيس «●

تا مجلس وضعيت يارانه ها و طرح 
اقتصادي احمدي نژاد را بررسي نكند، 

  . اجازه اجراي طرح را نمي دهد 
 در عين حال، احمدي نژاد براي ●

جلوگيري از تحركات آتي مجلس، بي 
آنكه مجلس تصويب كرده باشد،  اعالم 

 تا 50ين مي كند به مردم مي خواهد ب
 هزار تومان به صورت ماهيانه يارانه 70

  . بدهد 
 شوراي تشخيص مصلحت توي دهن ●

حكومت احمدي نژاد مي زند و 
تصويب مي كند شوراهاي عالي بايد 
بار ديگر تشكيل و كار خود را از سر 

  .بگيرند
 10 مجلس مافياها طرح پذيرش ●

 دانشگاه كشور را 20درصد دانشجو در 
اما حكومت احمدي . تصويب مي كند 

نژاد و وزارت آموزش عالي او در 
اجراي مصوبه مجلس كار شكني مي 
كند و مي گويد كه امكان اجراي آن 

  .را در اختيار ندارد 
 رييس مجمع تشخيص مصلحت ●

 –صحبت از تاسيس كانال تلويزيوني 
 راديويي مستقل جهت پخش خطبه
هاي ائمه جماعت مي كند و معتقد 

سيما محتواهاي خطبه است كه صدا و 
  . هاي نماز جمعه را سانسور مي كند 

 قوه قضاييه نمايندگان را احضار مي ●
كند و مجلس عليه قوه قضاييه بيانيه مي 

قاضي مرتضوي نمايندگان . دهد 
مجلس را فرصت طلب مي داند و 
دستور سانسور وب سايت الف را مي 
دهد و مجلس به قوه قضاييه  اخطار 

تعطيلي وب سايت ها مي كند دستور 
بايد با اطالع دادگاه باشد و خودسرانه 

  . نباشد 
 روحانيت خطر حذف را به خوبي ●

احساس مي كند و در پي طرحي براي 
مبارزه با افزون خواهي هاي رياست 

  . جمهوري و نظاميان است 
 باند رييس جمهور مراجع را نمد ●

مستقيما به آنها توهين . مال مي كند
اجع حكومت را هدف مي كند و مر

  از قرار، . اعتراضهاي خود قرار داده اند
  10 در صفحه

 
 ركود
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دو تن از مراجع، يعني مكارم شيرازي 
ووحيد خراساني نيز به جمع مراجع 
معارض با نظام پيوسته اند و تنها در 
حال حاضر چند روحاني حقوق بگير 

 – نوري همداني –مانند مصباح يزدي 
در ...  سبحاني و –صافي گلپايگاني 

  . باقي مانده اند » رهبر«كنار 
 باند احمدي نژاد دست به تشكيل ●

گروههاي سركوب خياباني جهت 
تهديد و ارعاب مخالفان او زده است و 
اكثر چماقداران را وارد مراكز حساس 
كرده است تا بهنگام ضرورت، به 

  . سرعت دست به كار شوند 
 شخصيتهاي غربي كه خاتمي به نام ●

مدنها از خارج دعوت كرده گفتگوي ت
بود را، سخت و با دادن  امتياز هاي 

آنها، باتفاق . فراوان به ايران آوردند
خاتمي،  نزد خامنه اي رفتند و سپس با 
مقامات حكومت احمدي نژاد جلساتي 
تشكيل دادند و در نهايت براي شركت 

و غرب .  در جلسه اصلي به يزد رفتند
اگر : تدر برابر اين سئوال قرار گرف

خاتمي ماهيتي سواي ماهيت احمدي 
نژاد و خامنه اي دارد، ديدارها با 
خامنه اي و اعضاي حكومت احمدي 
نژاد چه توجيهي دارد؟ آيا غرب 
فراموش كرده است احمدي نژاد را 
هيتلر مي خواند و خامنه اي را 
راديكال؟  اگر ماهيت او و اين دو يكي 
است، قبول دعوت و رفتن به ايران 

  ونه توجيه كردني است؟ چگ
 رهبر، مانند مرغ سر كنده، بال بال ●

مي زند تا رئيس جمهوري خود گزيده 
اما اينك او . را مورد حمايت قرار دهد

مي بايد ميان احمدي نژاد و 
گردانندگان حريص قدرت سپاه، يا 
روحانيون و بقيه رژيم،  يكي را انتخاب 

در حال حاضر، مردم نيز دارند . كند
را مجبور مي كنند به حسابشان رژيم 
جا زدن سريع حكومت در . بياورد

  . برابر بازار، تنها مورد نيست
در »  رهبر«    واقعيتهاي باال ضعف 

مديريت و بلبشوي نظام واليت مطلقه 
با وجود اين، . فقيه را مسلم مي كنند

عوامل ديگر نيز اين ضعف را آشكارتر 
  :نشان مي دهند و قطعي تر مي كنند

فاصله » رهبر« روحانيون كم كم از ●
  . مي گيرند 

 احمدي نژاد شمشير را براي راندن ●
روحانيون از صحنه سياسي، از رو بسته 

  . است 
 بازار وارد درگيري با دولت شده ●

  . است 
 مجلس خود را آماده درگيري ●

  .شديد با دولت مي كند 
 نظاميان آماده ورود گسترده به ●

يت از نظام واليت صحنه، به بهانه حما
  . مطلقه فقيه مي شوند 

 مردم كه خود را كنار كشيده بودند ●
تا برخوردها ميان سران نظام شدت 
بيشتري به خود بگيرد، اينك خطرها را 

در همان . از نزديك حس مي كنند
حال كه اعتراض و تمسخر سران نظام 
همگاني شده است، قشرهاي مختلف 

ه اند مردم حالت اعتراضي بخود گرفت
و قشرهاي مختلف، بنا بر داليل خاص 
خود، دست به جنبش اعتراضي مي 

  . زنند
 در اين ميان، با وجود وضعيت بسيار ●

سخت اقتصاد كشور كه شدت بحرانش 
بيشتر از بحران در اقتصاد غرب و 

توانائي مقابله با آن وجود ندارد،  
احمدي نژاد، چنانكه پنداري با جامعه 

: د، مي گويدسفيهان سخن مي گوي
مردم عزيز كشور ما مي دانند كه ما 
تورم را كنترل كرديم در حالي كه 
امريكا گرفتار بحران شده اند مردم 

!!  عزيز ما در آرامش به سر مي برند 
معناي سخن او اينست كه نه تنها حاضر 
نيست به جنايت اقتصادي خود اعتراف 
كند، بلكه حاضر نيست واقعيت را ببيند 

حران بسيار سخت اقتصادي، و براي ب
  . درماني به عمل درآورد

  
  

 سنجي هاي   چند قسمت از نظر
دستگاههاي  انجام شده توسط
  امنيتي رژيم مافياها

  
 

تا چه حد به ايراني بودن خود ◄ 
  افتخار مي كنيد؟

   زياد – تا حدودي – كم –اندازه 
  87              8,2    4,8    80سال
  89,4           6,2    4,4    82سال
  89,9           6,2    3,9    85سال

  
بدين قرار، در حكومت : انقالب اسالمي

اصول گرايان، وطن دوستي قوت گرفته 
در حقيقت، ابراز مخالفت صريح با . است

در حقيقت، اسالمي كه رژيم . رژيم است
از محتوي خالي و از زور پر كرده و بر 

بنا موجوديت وطن مقدم گردانده است، 
بر سنجش افكاري كه خود انجام داده 

  .   درصد طرفدار دارد4است، حدود 
  
به نظر شما در شرايط فعلي احزاب تا  ◄

  چه اندازه آزادي فعاليت دارند؟
   زياد – تا حدي  –اندازه     كم  

  32,5      36,5      30,9    80سال
  27,2      41,5      31,3    82سال
  17,8      39,9      46,2    85سال

با آنكه حزبهاي موجود : انقالب اسالمي
دارند، » فعاليت قانوني«در ايران كه 

متعلق به رژيم هستند، اما از ديد نزديك 
به نيمي از مردم كشور، آزادي فعاليت 

 درصد 18و تنها حدود . ناچيزي دارند
مي گويند اينگونه احزاب آزادي فعاليت 

  .دارند
  
 مردم اهميت آيا حكومت براي نظر◄

  زياد  قائل است؟ 
     بله–    مردد –اندازه        خير 

  46,7     25,2       30,1     80سال
  46,7     18,5       34,7     82سال
  10,4     42,2       47,4     85سال

  
بنا بر اين سنجش افكار، : انقالب اسالمي

 درصد مردم  گفته اند 30، 80در سال 
.  مردم اهميت قائل نيسترژيم براي نظر

،  بر شمار مردم كه دولت را 85در سال 
بي اعتناء به نظر مردم مي دانند افزوده 

 درصد رسيده 4/47شده و درصدشان به 
بخصوص ستون سوم است كه گويا . است
 درصد مردم بر 7/46، 80در سال : است

اين نظر بوده اند كه دولت براي نظر 
، 85ر سال اما د. مردم اهميت قائل است

 درصد مردم مي گويند دولت 4/10تنها 
  .براي نظر مردم اهميت قائل است

  
  آيا قانون در مورد مردم و مسئوالن ◄

  يكسان اجرا مي شود؟
  اندازه        نه      مردد       آري 

  29,3       16,2     55,5   80سال
  19,1       18,6     62,3   82سال
  8,4        15,2     77,4   85سال

  
پاسخهاي مردم به اين : انقالب اسالمي

حكومت : پرسش بسي گويا هستند
رژيم را عريان در معرض » اصول گرايان«

،  80سال . ديده مردم قرار داده است
هنوز نقش » اصالح طلبان«حكومت 

چنانكه .  پوشش را بازي مي كرده است
 درصد مردم گمان مي برده اند 3/29

ئوالن و مردم يكسان قانون در برابر مس

، در 85اما در سال .  اجرا مي شود
 احمدي نژاد، تنها –حكومت خامنه اي 

 درصد مردم مي گويند قانون يكسان 4/8
و درصد كساني كه مي . اجرا مي شود

دانسته اند رژيم قانون را يكسان اجرا 
 درصد بوده 5/55، 80نمي كند، در سال 

  احمدي–و چون حكومت خامنه اي . اند
كنار زده اند،   نژاد پرده ها را كامال

كساني كه مي دانند رژيم قانون را 
 درصد مردم 4/77يكسان اجرا نمي كند، 

  .شده اند
  
 به نظر شما  مسئوالن تا چه اندازه  ◄

به خواست هاي مردم اهميت مي 
  دهند؟

  اندازه    كم    تا حدودي      زياد 
  20,1         35,3     45,6   80سال
  14           39,6     46,6   82سال
  9,7        30,2     63,1   85سال

  
پاسخها   به پرسشهاي : انقالب اسالمي

،  80در سال : پيشين سازگاري دارد
 مردم بر اين نظر بوده اند كه 6/45

مسئوالن به خواسته هاي مردم كم توجه 
 درصد مردم بر 1/63،  85در سال .  ان

،  حدود 85در سال . اين نظر شده اند
 درصد مردم هنوز بر اين باور بوده اند 20

كه توجه مسئوالن به خواستهاي مردم 
 –زياد است اما در حكومت احمدي نژاد 

 درصد هنوز فكر مي 7/9خامنه اي تنها 
كنند كه مسئوالن به خواستهاي مردم 

  .زياد اهميت مي دهند
  
  آيا مردم مي توانند بدون ترس ◄

   انتقاد كنند؟
                   نه      تاحدودي      بله 

             28,7             48     23,3     80سال
             30,5            55,2  15,3     82سال
  8,3           22,2  69,4     85سال

  
پاسخها روشن مي كنند : انقالب اسالمي

كه سال به سال بر شدت سركوب و در 
در سال . افزوده شده استنتيجه ترس 

 درصد مردم بر اين نظر بوده اند 48، 80
كه بدون ترس نمي توانند انتقاد كنند اما 

 درصد مردم از انتقاد 4/69 ،  85در سال 
،  80و باز، در سال . كردن مي ترسند

 درصد مي گويند بدون ترس مي 3/23
،  تنها 85توانند انتقاد كنند اما در سال 

مي گويند مي توانند  درصد مردم 3/8
نمايان شدن . بدون ترس انتقاد كنند

كامل، جامعه  چهره رژيم زور بطور نسبتا 
روياروئي با . را در واقعيت قرار داده است

واقعيت نياز به احساس توانائي و شجاعت 
نيروي محركه سياسي توانائي و . دارد

شجاعت مردم است كه مي بايد بيادشان 
  .ني در آيندآورد تا به جنبش همگا

  
: به مناسبت استيضاح كردان

نوبت غلبه تخصص بر تعهد 
دست به » مكتبي ها«شد و 

  .جعل مدرك زدند
  
 28استضياح وزير كشور توسط * 
  :»نماينده«
  
بهنگام معرفي علي كردان، بعنوان ◄

كشور به مجلس، دكتراي قالبي » وزير«
و ديگر مدارك تحصيلي قالبي 

.  و، افشا شدندا) ليسانس و فوق ليسانس(
سرانجام، او مجبور شد به احمدي نژاد 
نامه بنويسد و اعتراف كند كه دكتراي 

» افتخاري« كه حاال ديگر صفت –او 
.  قالبي بوده است–پيدا كرده است 

پس از اعتراف، او از مقام خود استعفاء 
در . اما احمدي نژاد نپذيرفت. كرد

مجلس او را » نماينده «28نتيجه، 
  : كرده انداستيضاح

، علي به گزارش ايلنا مهر، 24    در 
در مجلس مافياها » نماينده«مطهري، 

 طرح استيضاح علي   : گفته است
كردان در جلسه يكشنبه دو هفته بعد از 
سوي هيات رئيسه اعالم وصول خواهد 

 .شد
عدم صداقت ، محورهاي اين استيضاح

علي كردان در ارائه مدرك تحصيلي، 
ا مدرك نامعتبر و دريافت حقوق ب

عضويت در هيات علمي دانشگاه با 
 . خواهند  بودمعتبر  مدرك غير

 23سه شنبه شب مطهري از جلسه    
كنندگان ء  طراحان و امضامهر،

 و هاستيضاح وزير كشور خبر داد
دراين جلسه اعالم : توضيح داده است

كرديم كه هر يك از امضا كنندگان 
مضاي توانند آزادانه ا  اين طرح مي

خود را پس بگيرند اما هيچ كس از 
طرح امضاي استيضاح وزير كشور 

  .پشيمان نشده است
  
ماجراي فراري دادن *

متخصص ها و جانشين آنها شدن 
و جريان » مكتبي ها«
شدن مكتبي ها از » متخصص«

  : راه جعل مدرك
  

سالهاي اول انقالب، هنگامي كه  در◄ 
صحبت از مديران و وزرا مي شد كه 

 بايد تخصص داشته باشند، گروه آنها
كودتاگر به دليل بي سوادي، تالش 
مي كرد تخصص را در برابر تعهد قرار 
. دهد و دانش مديريت را مسخره كند

شعارشان اين بود كه مقامهاي دولتي و 
مؤسسات اقتصادي مي بايد در قبضه 

البته، چون . مكتبي هاي متعهد باشند
ب سواد نداشتند، مي خواستند به ضر

چماق، باسواد را برانند و مقامها را از 
كار تا آنجا پيش رفت .  آن خود كنند

كه رجايي براي رضا صدر، وزير 
بازرگاني، اين تقصير را تراشيد كه 

گفته اند مردم بايد رياضت » امام«
بكشند و بهنگام محاصره اقتصادي، او 
توانسته است ديوار محاصره را بشكند و 

ا وارد كند تا نيازمندي هاي كشور ر
به اين !  مردم در مضيقه قرار نگيرند

ترتيب، جرم رضا صدر اين شد كه مانع 
از رياضت كشيدن مردم و به فقر سياه 

پيش از او، ! نشستن آنها شده است
خميني، وقتي مشاهده كرده بود برنامه 
اقتصادي بني صدر معجزه كرده، يعني 
متوسط درآمدها را از متوسط هزينه ها 

ر برده و بيكاري را جذب كرده باالت
و باز او !  اقتصاد مال خره: ، گفت...و

بني صدر مي خواهد ايران : گفته بود
را سوئيس و فرانسه كند حال آنكه 

  !مردم براي اسالم انقالب كرده اند
    در آن زمان، بعد ازاينكه رجايي را 
به عنوان نخست وزير مكتبي تحميل 

نه ها كردند، افرادي براي وزراتخا
پيشنهاد شدند كه از جمله بيسواد ترين 
و غير متخصص ترين افراد كشور و لي 
مطيع ترين و بي مسلك ترين افراد 

مثال عسگراوالدي را وزير . بودند
بازرگاني كردند و علي اكبر پرورش را 
وزير آموزش و پرورش و توكلي را 
وزير كار و حتي الجوردي را نيز مي 

  .خشندخواستند مقام  وزارت ب

 در آن سالها، به دليل اينكه سران رژيم 
استبداد فقيه در حال ساخته شدن،  با 
وجود بيسوادي مي خواستند كه با 
سوادها و متخصصان را از كار بر كنار 
نمايند بهانه تعهد دار بودن آنها را پيش 
كشيدند و كار را به جايي رساندند كه 
يك متعهد بيسواد را تنها به اين دليل 

 مكتبي است و متعهد، به مقام كه
رساندند و متخصصان را به زير دستي 

  .آنها كشاندند و يا اخراج كردند
    سالها گذشت و رژيم اين بار در 

 –حال تحول به رژيم مافياهاي نظامي 
سران آن متوجه شدند كه . مالي بود

با بيسواد ها نمي توان كشور را  اداره 
از سطح معلومات جامعه دارد . كرد

. سطح معلومات حاكمان باالتر مي رود
لذا،  به اين نتيجه رسيد كه از برخي با 

به .  سوادها در اين امور استفاده نمايد
همين دليل در به در به دنبال 
متخصصان مطيع بود و برخي از آنها را 

كساني چون علي .  بر سر كار آورد
اكبر واليتي و حسن حبيبي و علوي 

صاحب شغلها شدند ... تبار و زيبا كالم و
و مدتهاي دراز در مقامهاي خود 

در كنار اين افراد،  برخي . ماندند
ديگر را وارد دانشگاههاي خود ساخته 

 امام – امام صادق –از جمله الزهرا 
 – تربيت معلم – تربيت مدرس –حسين 

 مالك – امام علي –علوم استراتژيك 
نمود و برخي را ...  بقية اهللا و –اشتر 

اي تحصيالت تكميلي به دانشگاههاي بر
فرستادند ...  آلمان و – پاكستان –لندن 

تا با دريافت مدرك دكترا، مقامهاي 
  . كليدي را اشغال كنند

   در اين بين بودند افراد بسيار متعهد و 
مكتبي كه حتي با زور پارتي و جبهه و 

نتوانسته بودند مدرك ديپلم خود را ... 
حساس كردند بگيرند و زماني كه ا

دولت مافياها نيازمند متخصص مكتبي 
و متعهد مي باشد، با سوء استفاده از 
قدرت، خود را به زور وارد دانشگاهها 
نمودند تا بتوانند با ضرب و زور تقلب و 
آشنايي با استاد و نامه وزارتخانه و نهاد 

به مدرك باالي ديپلم دست يابند ... و 
متعهد تا وارد خيل متخصصان مكتبي و 

  .شوند 
     با اين وجود، باز هم بودند بسياري 
از متعهدها و مكتبي ها كه توان ادامه 
تحصيل را نداشتند و با وجود در 
اختيار داشتن كليه امكانات قادر نبودند 

به همين دليل برخي . مدرك بگيرند
ها با سفارش وارد دانشگاه علوم 
استراتژيك شدند و از طريق فشار بر 

 و ايجاد رابطه با برخي از آنها استادان
مدرك دكتراي خود را گرفتند از 
جمله دكتر حسين اهللا كرم و دكتر 
صفار هرندي و دكتر دانش جعفري و 

...  دكتر علينقي جهرمي و دكتر فتاح و 
اين دانشگاه كه دانشگاه ساخته رژيم 
است،  باز هم نتوانست به برخي از اين 
ا نخبه هاي در خدمت رژيم، دكتر

  . بدهد
 –     افراد متعهد و مكتبي كه از اي 
!! كيو بسيار بااليي برخوردار بودند

براي كسب مدرك چند مقطع را با هم 
از جمله دكتر !! مي خواستند بگذرانند

  !!.علي كردان
    علي عباسپور تهراني در جلسه غير 

آقاي كردان در : علني مجلس گفت
 با  وارد دانشگاه آزاد شد تا68-67سال 

برخي شرايط، تحصيل در دوره ليسانس 
و فوق ليسانس را با هم بگذراند اما بعد 
از مدتي ان را نيمه تمام گذاشت و 

  .ديگر ادامه نداد
   همين پرفسور حكومت مكتبي ها 
بعدها با وجود آنكه تنها ديپلم داشت 

   سال حقوقي معادل 15توانست حدود 
  

  11 در صفحه
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وزارت  نفت و دكترا از صدا و سيما و 
ديگر نهادهاي رژيم واليت فقيه 
دريافت كند و در نهايت چند روز 
پيش اعتراف كند كه مدرك دكتراي 

  .وي جعلي  قالبي بوده است
فاسد االخالق كه هنوز » نخبه«   اين 

پرونده تجاوز وي به زني در  دادگاهها 
 و اين امر را داوود -مطرح است 

 نامه احمدي نژاد طراح و نويسنده شب
عليه وي به خوبي  منتشر ساخته است و  
علي مطهري از وي در مجلس به 

، -عنوان مفسد اخالق نام برده است 
آنقدر كشور را بي در و پيكر ديده 
است كه از دانشگاه اكسفورد براي 
. خود مدرك دكتري جعل كرده است

گوئي مي خواسته است ثابت كند در 
ه غافل از اين ك!.تقلب نفر اول است

پيش از او، خامنه اي، با جعل نامه از 
قول خميني، رهبر شده و با جعل 
عنوان، به خود منصب مرجعيت تقليد 

  . بخشيده بود
دروغگو  و متقلب حتي » وزير«     اين 

در جريان بررسي مدرك خود در 
كميسيون مجلس در پاسخ دروغگوي 

بزرگ ترازخود، يعني حسينيان، كم  
 بر سر كار مي نمي آورد و او را نيز
براي دريافت : گذارد و اعالم مي كند

مدرك دكتراي خود از دانشگاه 
اكسفورد از تحقيق خود در آن 

البته با . دانشگاه دفاع كرده است
اما حاال در نامه اي به !  كمك مترجم

او را : احمدي نژاد مي نويسد» دكتر«
  !فريب داده اند 

     آقاي كردان اگر از تحقيق خود در 
انشگاه اكسفورد دفاع كرده ايد كه د

ديگر گناهي نداشته ايد و اين دانشگاه 
مدرك دكتراي بوده است كه بايد 

فريب .  مي كرده استشما را ارسال
. كاري نيز محل عمل پيدا نمي كند

تقلب را شما كرده ايد كه تحقيقي به 
دانشگاه ارائه نكرده ايد و بنا براين مي 

، مدرك، آنهم دانسته ايد، به كار نكرده
بابت يك . مدرك دكتري نمي دهند

تحقيق نيز مدرك دكتراي واقعي و نيز 
وگرنه، در هر . افتخاري نمي دهند

روز، آكسفورد مي بايد هزارها مدرك 
دكتراي افتخاري به انتشاردهنگان 

گيريم او اطالع يافته .  تحقيق ها بدهد
باشد كه فردي وجود دارد كه مدرك 

و از او درخواست جعلي تهيه مي كند 
كرده است برايش يك  مدرك تهيه 

البته خود او مي داند كه باتفاق  .  كند
رحيمي، در باره مدرك قالبي، با فرد 

در اين . جاعل تماس گرفته اند
صورت، كسيكه مدرك فوق ديپلم را 
نيز ندارد، حق ندارد بنويسد مرا فريب 
داده اتدزيرا خود او به دنبال مدرك 

ته و از آغاز مي دانسته جعلي ساز رف
است كه مدركي كه مي خرد جعلي 

  . است
     در اين مورد،  بايد اشاره كرد كه 
رحيمي يكي از معاونان احمدي نژاد 
نيز مدركي شبيه همين مدرك كردان 
از دانشگاه آكسفورد دارد كه آن نيز 

  .جعلي است 
     ناگفته نماند كه سالها قبل برخي از 

 متعهد با ايجاد مسئوالن مكتبي و
دانشگاهي قالبي به نام دانشگاه هاوايي 
توانستند در عرض مدتي كوتاه، 
مدارك كارشناسي ارشد يا دكتري 

اين جعل مدرك . دريافت دارند
آنقدر  بدون حساب و كتاب بود كه در 
عرض دو سال چند هزار نفر به 
دارندگان مدرك دكتري در كشور 

ييه در نهايت، قوه قضا!  افزوده گشت
به دليل اختالفات داخلي مجبور به 
. افشاي پرونده اين فضاحت بزرگ شد

اما ازآنجا كه مدرك بسياري از قضات 
از همين دانشگاه دريافت شده بود، 
وقعي به پرونده  ننهادند و سرانجام،  

پرونده در زير زمين قوه قضاييه به 
  .بايگاني سپرده شد 

    اين روزها شنيده مي شود كه 
ي نژاد از سازمانها و ادارات احمد

خواسته است تا مدرك مديران را 
بررسي  كنند تا معلوم شود چه كساني 

قطعا او .  داراي مدارك قالبي هستند
اشاره اي به مدرك خود و برخي از 
دوستان خود نمي كند كه در شرايط 
خاصي از دانشگاه علم و صنعت 

ناگفته نماند كه .  دريافت شده اند
د و برخي از دوستان و احمدي نژا

استادان آن دانشگاه، در جريان انقالب 
فرهنگي، دانشگاه علم و صنعت را 

پايگاه حمله به ديگر دانشگاهها قرار  
به همين، دليل آن .  داده بودند

دانشگاه از جمله پايگاههاي او و 
. شد... هاشمي ثمره و علي محمدي و 

اينست كه دريافت مدرك دكتري از 
. ه، اينك مورد سئوال استآن دانشگا

حتي ورود فرزندان احمدي نژاد به 
دانشگاه علم و صنعت نيز حرف و 

  .حديث فراوان دارد
    البته برخي از طرفداران اصالحات 
نيز خود مي دانند كه چگونه داراي 

  .  مدرك دكتري شده اند
بديهي است چنين : انقالب اسالمي

 و رژيمي بيشترين نياز را به واواك دارد
البته واواك مديريتي مافيائي پيدا مي 

  :كند
  

  

 -2»اطالعاتي«مافياي 
  : پيدايش واواك

  
  
من از آغاز انقالب تا «:  سعيد امامي●

به امروز سرباز گوش به فرمان نظام 
مقدس اسالمي و مقام واليت بوده و 
هستم، هيچگاه بدون كسب اجازه و يا 
بدون دستورات مقامات عالي نظام 

  . ام م ندادهكاري انجا
هرچه را كه به صالح نظام و اسالم 

ام به عنوان پيشنهاد به مسئوالنم  دانسته
من خود را گناهكار . ام ارائه كرده

اند،  كساني كه حذف شده. دانم نمي
حكم . اند مرتد، ناصبي و محارب بوده

مجازات آنها مثل هميشه به ما تكليف 
ايم اجراي  شده است و ما آنچه كرده

 شرعي بوده است نه قتل و تكاليف
  »... جنايت
دستور قتل داريوش فروهر و         «

پروانه اسكندري را به روال معمول 
االسالم علي فالحيان به  هميشگي حجت

احكام اعدام ساير محاربين . من داد
قبال در زمان وزارت فالحيان صادر 

از مدتها پيش قرار بر اين بود . شده بود
گي وابسته كه كه عوامل مؤثر فرهن

 تهاجم فرهنگي را در ايران  توطئه
كردند و جمعا صد نفر بودند  پياده مي

 نفر از 29حكم حذف . اعدام شوند
نويسندگان از مدتها پيش مشخص و 
احكام قبالً صادر شده بود كه در مورد 

 تن از آن عناصر احكام در دوره 7
. وزارت علي فالحيان اجرا شده بود

وهر به ما ابالغ شد وقتي حكم اعدام فر
پرسيديم كه تكليف احكام معطل مانده 

شود  اعضاي كانون نويسندگان چه مي
كه حاج آقا دري نيز گفتند هرچه 
سريعتر اقدام شود بهتر است و اين بار 
نيز مثل ماقبل انجام شد با فرق اينكه 
بجاي ابالغ از سوي فالحيان امور از 

آبادي  آقا دري نجف طريق حاج 
  »شد ميهماهنگ 

  )از اعترافات سعيد امامي  (
 

حفاظت اطالعات ارتش  -1
  و ركن دو

  
    به محض پيروزي انقالب، گروههاي 
مختلف براي كسب قدرت اطالعاتي 
تهاجم گسترده اي را براي تصرف 

زيرا مي . مراكز اطالعات انجام دادند
خواستند، با دستيابي بر اطالعات 

  .موجود، موقعيت  برتر بدست آورند 
    بر اساس اطالعات، نيروهاي مستقر 
در مراكز اطالعات، بخصوص ساواك و 
اداره اطالعات ارتش، عبارت بودند از 

:  
   سپاه پاسداران -
   انجمن حجتيه -
   سازمان مجاهدين خلق -
   سازمان مجاهدين انقالب اسالمي -
   حزب توده -
 نيروهاي وابسته به سازمانهاي -

  جاسوسي 
 با حضور در اين دو      اين مجموعه

سازمان، تالش داشتند  همزمان با زمينه 
سازي انحالل ارتش، نيروي جايگزين  

  .آن را نيز آماده نمايند 
     از ابتداي انقالب، سازمان مجاهدين 
خلق و سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمي و برخي از گروههاي چپي و 
نيز برخي از بلند پايگان حزب 

ش مي كردند با جمهوري اسالمي تال
انحالل ارتش نيروي مورد نظر خود را 
جايگزين آن نمايند و اين كار حتي 
زماني كه عراق به ايران حمله كرد نيز 

  .ادامه داشت
     نيرويي كه خود را براي جايگزيني 
ارتش اليق تر از همه نيروها مي 
دانست سپاه پاسداران بود كه به دليل 

مي سعي نياز به  كسب قدرت كامل نظا
مي كرد با كمك نيروهاي وابسته در 
ارتش نفوذ كرده و با برنامه گذاري 
هاي خاص و پيدا كردن كودتاهاي 
واقعي و ساختگي ضربات شديدي به 
ارتش وارد آورد وخود جايگزين آن 

  .شود 
    در آن زمان، نيروهاي سپاه 
پاسداران با كمك سازمان مجاهدين 

ا حمايت انقالب اسالمي ودادستاني و ب
نيروهاي حزب جمهوري اسالمي ايران 

 خامنه اي – هاشمي –و از جمله بهشتي 
در پي اين بودند كه طرح انحالل ... و 

ارتش را به تصويب شوراي انقالب و 
.  خميني برسانند و آن را منحل كنند

در جريان انقالب، توافقي را با سليوان، 
واپسين سفير امريكا در ايران، بعمل 

كه پيش از انتشار سندهاي آوردند 
وحدت چكمه و «سفارت امريكا، بعنوان 

آن . ، از پرده بيرون افتاده بود»نعلين
زمان، بهشتي و خامنه اي و موسوي 

كه باتفاق مهندس بازرگان با (اردبيلي 
سليوان مالقات و توافق را بعمل آورده 

و هاشمي رفسنجاني و خود ) بود
ن خميني تصور نمي كردند كه ارتش ت

به اوامر ژنرال هايز ندهد و اعالم بي 
بعد از آنكه، حكومت . طرفي كند

را تشكيل » سپاه موقت انقالب«موقت 
داد و روحانيان تشنه قدرت از دست 
دولت موقت خارجش كردند، بفكر 
افتادند كه وحدت چمكه و نعلين را 
برهم بزنند و ارتشي از خود داشته 

اين شد كه به جان ارتش . باشند
ادند و هيچ فرصتي را براي ضربه افت

زدن به آن و پاشاندنش از دست 
  . ندادند

      سپاه با ساخت كميته اي كودتا 
ياب  كامال حساب شده ارتش را تحت 

با دستگيريهاي . فشار قرار داده بودند
وسيع و شكنجه و اعدام افسران، دقيقا 
همان كارهايي را انجام مي دادند كه 

ي تضعيف ارتش  عراق نياز داشت يعن
در اين . به هنگام حمله عراق به ايران

كميته چه كساني بودند و چه خط و 
ربطي داشتند؟ به خط و ربط آنها توجه 
كنيد تا متوجه شويد كه چرا كشف 
كودتا در ارتش بكار ايجاد استبداد 
مالتاريا با ستون فقراتي كه سپاه شد، 

  :الزم بود
  مصاحبه منبع ف با نويسنده كتاب●

  : شنود اشباح
  ؟كالبد شكافي بفرماييد امكان دارد،

سازي   در كميته خنثي:)ف(منبع * 
 رضايي،  محسن بعد از ]كودتا[نقاب 

مسعود .  سرپرست شد مهدي منتظري
... دهم بود كه توضيح مي كشميري

كارهاي تعقيب و مراقبت و جلب و به 
رضا «يك معنا عمليات الزم به عهده 

 .عات سپاه بودمجموعه اطال و» عاصف
ها هم مختلف انجام  بيشتر بازجوئي

حجاريان و  سعيد مظفري ... شد مي
... ندكرد كار مي  كه با ركنيندبود

 مسئول  كهجمال اصفهاني بود
اش  ها به عهده كودتايي مركزيت

  ... بود
 ارتش با 2كشميري رابط ركن     

يعني رضوي . مجموعه ضد كودتا بود
جواد ... بوددوم  كه نماينده اداره

با  اما خب كشميري ... قديري هم بود
بود، با بعضي  بعضي از اين افراد رفيق

  .. همكار بود با بعضي هم باند بود
   )كتاب شنوداشباح،  رضا گلپور (

     با توضيح فوق تا حدي مشخص مي 
شود كه ركن دو در اين زمان بر عهده 

  : نيروهاي زير بوده است
 سرپرستي محسن  سپاه پاسداران به- 1

  رضايي و منتظري  و رضا عاصف
 سازمان مجاهدين خلق و برخي از - 2

نيروهاي وابسته به سازمانهاي اطالعاتي 
كه عاملهاشان مسعود كشميري و جواد 

  .قديري  بوده اند
 سازمان مجاهدين انقالب اسالمي - 3

كه از آنها، سعيد حجاريان و سعيد 
ي مظفري  و بيژن تاجيك و تقي محمد

  ..و 
 دادستاني انقالب كه جمال - 4

اصفهاني عضو آن بود و  نزديك به 
  سپاه نيز بود 

 - انجمن حجتيه كه محمد رضوي  - 5
كه ازاعضاي رده باالي سازمان 

 و -مجاهدين انقالب اسالمي نيز بود 
سرهنگ اقارب پرست و  سرهنگ 

  . از اين انجمن بودند... كتيبه و 
 1379و آذر  آبان  دراي رضا زواره ●

 به مسعود كشميري... « :گفته است
كه از اعضاي (همراه مهندس رضوي 

شوراي مركزي سازمان مجاهدين 
دادستان انقالب   به هادوي)انقالب بود

از مجراي هادوي به . معرفي شدند
 كه) 2ركن(اداره دوم ارتش 

ترين تشيكالت حفاظتي ارتش به  اصلي
م هآنها . ند، معرفي شدندرفت شمار مي

مقر اصلي   كهتدبه ساختماني رفت
جاسوسي نظامي آمريكا در خاورميانه 

 در مقر فرماندهي اداري سيا در. بود
ايران و حدود يك كاميون اسناد از 

. » جابجا و مفقود شدنداين دوطريق 
  472 شنود اشباح ص ص(

   در مصاحبه اي ديگر رد پاي افراد 
گروه ديگر را مي بينيم كه حضور آنها 

جريان كودتا يابي بسيار نظر گير در 
  :است

 گروه دانشجويان پيرو خط امام - 6 
كه حضورآنها در ميان گروههاي 

  .كودتا ياب مهم است 
جايگاه كشميري  و يا اصوال :  س●

چارت سيستم ستاد خنثي كننده 
  به چه شكلي بود؟ » نقاب«كودتاي 

از جاهاي مختلف آمده : منتظري* 
اه، نيروي هوايي از اطالعات سپ. بودند

ارتش، نيروهاي النه جاسوسي، كه البته 
. در واقع متولي كار، اطالعات سپاه بود

جايگاه كشميري هم خيال شما را 
راحت كنم، به طوري بود كه به همه 

  . اطالعات دسترسي داشت
مسئوليت اين ستاد با چه كسي :  س●

  بود؟
آقاي محسن رضايي : منتظري* 

اب شنود اشباح ، كت... (مسئول ستاد بود
  )629رضا گلپور ، ص

( » فالحيان علي«    از مصاحبه محقق با 
اون ... نژاد وردي... «):  24/8/1379

شناسمش، ابتدا از  مقداري كه من مي
 بود، توي سپاه 61حوالي سال 

در [مسئول امنيت بود . ديدمش
هاي  معروف بود از بچه.] اطالعات سپاه

 خودش مجاهدين انقالبِ، بعد هم از
ولي به . خب بله بودم: پرسيدم، گفت

خب ... استعفا دادم» امام«خاطر نظر 
پستهاي كليدي اطالعاتي را اين طيف 
مجاهدين انقالب قبل از تشكيل وزارت 

  »... داشتند
  اطالعات ارتش بودند،: س ●

خسرو تهراني  اطالعات «: منتظري* 
بهزاد نبوي، كميته . »وزيري بود  نخست

ژاد هم در اطالعات سپاه ن وردي. بود
  )كتاب شنود اشباح ، رضا گلپور(» .بود

     در اين رابطه به سخنان كودتا ياب 
ارشد كه در بخش نظامي بود توجه 

  :بفرماييد 
يرماه  ت18 در تاريخ... كودتاي نوژه  ●

در فاصله شكست ...  خنثي شد1359
كودتاي «تا » نوژه كودتاي«

در يعني » شريعتمداري -زاده قطب
 سال، سه توطئه كودتاي 5/1طول 

 دچار» نوژه«ديگر نيز به سرنوشت 
  رئيس، شهري االسالم ري حجت... شد

وقت دادگاه انقالب ارتش، در گزارش 
اولين گروه «: گفت ،مطبوعاتي خود

بود، كه مخفف » پارس«براندازي 
   .است» پاسداران رژيم سلطنتي«

  بود و» نمارا«گروه براندازي  دومين
   نام داشت و» نيما«مين گروه سو

  كه آقاي، گروهي بودچهارمين گروه
  نجات انقالب «زاده نام آن را  قطب
ارتباط تمامي اين . گذارده بود» ايران

واسطه به  واسطه يا بي گروهها، با
و شيطان » سيا«سازمان جاسوسي 

كتاب شنود اشباح (...گردد بزرگ برمي
   )448، رضا گلپور ، ص 

  
  العات نخست وزيريمركز اط-2
    

    اين مركز نيز مانند ديگر مراكز 
اطالعاتي بعد از انقالب در تيول 
نيروهاي سازمان مجاهدين انقالب 

آنها  كه به عنوان نيروهاي . اسالمي بود
نظامي و سركوب گر تحت امر 

وارد عمل شده بودند از » روحانيت«
همان ابتدا با توجه به اطالعات و 

از ديگر سازمانهاي آموزه هايي كه 
جاسوسي از طريق گروهها به دست 
آورده بودند، متوجه شده بودند كه 
براي حفظ انقالب مردم و در اختيار 
گرفتن حركت آينده مردم و مقابله با 

  مخالفت هاي آتي آنان، بايد مراكز 
  

  12 در صفحه
  
  

 
 ركود
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اطالعاتي و نظامي سركوبگرانه اي را به 
ي بينيم به همين دليل م. وجود آورند

كه نيروهاي وابسته به آنها در كليه 
مراكز اطالعاتي بعد از انقالب پخش 
شده بودند تا بتوانند در آن مراكز هم 
بر اساس رهنمودهاي سازماني كنترل 

  .را در دست خود داشته باشند
    در حراست يا اطالعات نخست 
وزيري نيز نيروهاي اين سازمان 

و خسر. بيشترين نفرات را داشتند
تهراني قنبري را به مديريت آن 
منصوب كرده بودند و در كنار او، 
كساني چون سعيد حجاريان و سعيد 

را قرار داده ... مظفري و محمدي  و
  .بودند 

     آنها براي گسترش قدرت خود 
افرادي را از اين مركز با تاييد 
دادستاني به اطالعات ارتش فرستاده 

العات بودند تا در مواقع ضروري از اط
موجود در آن محل نيز براي پيشبرد 

  .مقاصد خود استفاده نمايند
    برخي از اسناد نشان مي دهند كه 
افراد مستقر در اين مركز در جريان 
بسياري از مسائل بوده اند اما از اعالم 
آنها تا به حال خودداري كرده اند در 
 اين مورد نيز نوشته گلپور را مي 

  :آوريم 
... « :»)ص(منبع «ق با  مصاحبه محق●

مثل . ها بود كنگرلو از فجر اسالمي
و » عليرضا محسني و علي رضا معيري

ظاهراً اونها توي تشكيالت . اينها
محسن ... مجاهدين انقالب نيامدند

كنگرلو به شدت به ميرحسين موسوي 
توي ... در بحثهاي امنيتي نزديك بود

از كليدهاي اوليه و » فارلين مك«قصه 
در تحقيقات استراتژيك هم . وداصلي ب

  ) 727ص. (»همراه سعيد حجاريان بود
    همين كنگر لو بود كه از سوي 
ميرحسين موسوي با رابطي در فرانسه 

، تماس )قرباني فر(كه ايراني بود 
گرفت و درخواست تسليحات نظامي 

او از نيروهاي وابسته . براي ايران كرد
ن به سپاه پاسدارن بود كه از سوي آنا

براي خريد و دريافت اسلحه با اين 
  .شخص وارد مذاكره شده بود

  
 اطالعات كميته هاي  معاونت -3

   :انقالب اسالمي
      

    از ديگر مراكزي كه جهت كنترل و 
سركوب حركت هاي مردمي به وجود 
آمده بود، يكي كميته هاي انقالب 
اسالمي بود كه نيروهاي مختلفي در 

 : فته بودندميان اين كميته جا گر
  
... «: »)ن(منبع « از مصاحبه محقق با ●

در كميته مركزي سه طيف اعضا جمع 
  : شده بودند

 دسته اول مشترك سازمان -1
مثل . مجاهدين انقالب اسالمي بودند

عباس «، »بهزاد نبوي«، »خسرو تهراني«
، مهندس »خليل اشجعي«، »يزدان پناه

، )معاون وزير بازرگاني(» خالدي«
  ... »نقنادا«
 طيف دوم صددرصد با اينها - 2

مخالف بودند كه نماينده اونها دكتر 
  ... است » گالب بخش«
 دسته سوم ساير افرادي كه غالباً -3

البته آن طيف ... طرف بودند بي
» كني«مجاهدين انقالب با برادر آقاي 

. ارتباط نزديكي داشتند) »باقري«(
    )كتاب شنود اشباح (

الب اسالمي نيز از    كميته هاي انق
جمله نيروهايي بود كه جهت مقابله با 

از اين . اعتراضات مردمي به وجود آمد
كميته بود كه افراد به نهادهاي ديگر 
اطالعاتي منتقل شده و در آن محل 

  .مستقر شده بودند

     اين كميته ها كه در تهران و 
شهرستانها ايجاد شده بودند، تحت 

 كني و سرپرستي محمد رضا مهدوي
برخي ديگر از روحانيون قرار داشت و 
نيروهاي سازمان مجاهدين نيز به 
عنوان عوامل نظامي و اطالعاتي آنها 

  .بودند
     از مهمترين مراكز اين كميته ها 
كميته مستقر در سفارت امريكا بود كه 
بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده،  
براي اين كه سفارت راحت به تصرف 

 مدتي قبل از اشغال سفارت،  در آيد،
كميته مستقر در آن را تعطيل كرده 

  .بودند 
    كميته هاي انقالب اسالمي يكي از 
محلهاي حمله به اجتماعات بود كه در 
آن زمان به نام حزب اهللا معروف 

افراد گروه چماقدار آن زمان . بودند
مجموعه اي بودند از نيروهاي تحت 

الب نظارت و عضو كميته هاي انق
اسالمي و اطالعات نخست وزيري و 
سپاه پاسداران و بسيج سپاه پاسداران 
كه كار حفاظت از حاكميت مالتاريا را 

  .بر عهده داشتند
    يكي از مهمترين حمله هاي آنان، 
حمله به سخنراني رييس جمهوري، در 

.   بود59 اسفند 14دانشگاه تهران، در 
د در اين باره، دادستاني چنين مي نويس

:  
روه عظيمي از حزب اهللا از گ...    «

 اسفند در دانشگاه فعاالنه 14صبح 
حضور داشته جهت ياري پاسداران 
يك ميني بوس از كميته قزوين اعزام 

همين پاسداران بودندكه . شده بودند
هاي بلندگو شركت  در قطع سيم

شركت حزب اهللا و پاسداران  .داشتند
 بدون صدر طبيعي بود، سپاه بر عليه بني

اي مانند كوه در  هيچ واهمه و مالحظه
 اسفند 14اگر . ايستد صدر مي برابر بني

انقالب و  هاي بدون حضور نهاد
پرخاش آنان و بدون نعره هاي حزب 
اهللا پايان مي يافت اكنون ما مسلما در 
اين اوج گذرگاه انقالب گام بر 

 491 اسفند ، ص 14غائله (» .مداشتي نمي
– 488(   

 صدر قبل از اينكه نيروهاي      بني
كميته به كمك استبداد بيايد و در 
سركوب مردم شركت كند به آقاي 

  :بازرگان چنين گفته بود
 :به بازرگان و دولت موقت گفتم      «

سازيد  تمام اين نهاد هايي كه شما مي
 ، سپاه پاسداران و كميته انقالبمثل

هاي استبداد جديد را  تمام ستون
ممكن نيست ما سپاه . يدساز داريد مي

پاسداران بسازيم كه از انقالب 
انقالب معنايش اين . پاسداري كند

  رااست كه زور را بردارد و اين
شما با ايجاد . ود شما نقض كنيدش نمي

واهيد انقالب را خ يك نيروي مسلح مي
  »حفظ كنيد؟

  
 واحدهاي اطالعات -  4

  :دادستاني
  

نيتي    از جمله نيروهاي اطالعاتي و ام
كه مدعي بود كه واواك  بايد به آنها 
واگذار شود، نيروهايي بودند كه تحت 

اين نيروها با . نظارت قوه قضاييه بودند
توجه به حمايت نيروهاي مستقر در قوه 
قضاييه ودادستاني، از جمله نيروهاي 

  . بسيار سركوبگر بودند
    اكثر نيروهاي مستقر در اين مركز،  

وتلفه اسالمي بودند وابسته به هيات م
كه به دليل حضور كم رنگ برخي از 

آنها در زندانهاي قبل از انقالب، معتقد 
 –بودند كه بايد جريان زندانها 

 كارهاي اطالعاتي و –بازجويي ها 
  .امنيتي در اختيار آنها قرار بگيرد

    تا زمان بر سر كار آمدن محمد 
محمدي نيك معروف به ريشهري، آنها 

ند اطالعات خود را در حاضر نبود
  .اختيار ديگران قرار بدهند

    پايگاه اصلي نيروهاي اين بخش در 
بازار و خيابانهاي مولوي و سرچشمه 
بود كه بيشتر از نيروهاي بازار تامين 

از معروفترين افراد اين مركز . مي شد
مي توان به افرادي چون اسداهللا 

بادامچيان و مرتضي نبوي واسداهللا  
 و عسگر اوالدي و كچويي  الجوردي

اشاره كرد كه از ابتداي انقالب، ... و
مديريت در زندانها و سرپرستي زندانها 
و سازمان زندانها ملك طلق پدرشان 
است كه به هيچ وجه حاضر نيستند كه 
مديريت آن را به ديگران واگذار 

  .نمايند
    سعيد حجاريان در مورد چگونگي 

عات عمل اسداهللا الجوردي و اطال
  :دادستاني ميگويد

الجوردي و برخي ديگر به ...«    
 ماده اي 10برخورد قانوني و به بيانيه 

دادستاني اصال اعتقاد نداشتند و معتقد 
بودند كه بايد برخورد قاطعي را با آن 
گروهها كرد و الزم نيست خيلي 
خودمان را به ضابطه و قانون ملزم 

تي كنيم مثال در رابطه با ماجراي سعاد
دوستان رفته بودند صحبت كرده 
بودند كه وي حفظ شود و نگه داشته 

يك مرتبه خبر آوردند كه آقاي ...شود 
الجوردي خودش كار سعادتي را تمام 

رجوي به اين احتياج داشت ....كرده 
كه الجوردي بيشتر بچه هاي او را بزند 
تا او بيشتر بتواند نيرو جذب كند و 

نظام افزايش كينه و نفرت آنها را به 
الجوردي هم به اين احتياج . دهد

داشت كه رجوي بيشتر ترور كند تا او 
بتواند مسئوالن را توجيه كند كه بايد 
تا آخر خط رفت و نه تنها سازمان 
منافقين بلكه هر كسي كه ذره اي دگر 

 اين يعني ،انديشي دارد بايد جارو شود
زمان  سيكل معيوب و ما بشدت در آن

  »... بوديمبا آن مخالف
مصاحبه سعيد حجاريان با     (

  ) صبح امروز –عمادالدين باغي 
وقتي قرار شد كه اين گروههاي      « 

ناهماهنگ و مشكل ساز متحد شوند و 
وزارت يا سازماني را به وجود آورند 
درگيري بيشتر شد و برخي معتقد 
بودند كه بايد اين كارها به صورت 

ر گيرد و سازمان در اختيار رهبري قرا
برخي معتقد به وزارت شدن ان بودند 
و در نهايت به وزارت تبديل شد اما 
سرپرستي آنرا به فردي از بيت رهبري 
و معتمد آنجا دادند و از آن به بعد هم 
حتما وزير بايد با تاييد رهبري به آن 
مقام انتخاب مي شد تا رهبر به طور 
كامل بر آن اعمال نفوذ داشته باشد به 

 دوراني كوتاه كه يونسي در جز در
راس آن بود در بقيه زمانها اين وزارت 
اطالعات بود كه تحت نظر رهبري و 
ياران او اداره مي شدند و در كليه 

   ».جنايات دخيل بود
» عماد باقي«، مصاحبه »فتح«روزنامه   (
  )» سعيد حجاريان كاشي«با 

ما به اينجا رسيديم كه اداره اين ...    «
. شود دون اطالعات نميمملكت، ب

باألخره جمهوري اسالمي، طاغوت را 

منحل كرده؛ اما بايستي يك سيستم 
اطالعاتي كه ساختارش دمكراتيك 

با تعدادي از . باشد، به وجود بيايد
دوستان نشستيم و اولين طرح تشكيل 
سيستم اطالعاتي مملكت را در دوران 

  ... مجلس اول ريختيم
آتي چند گرايش در مورد وضعيت 

اطالعات وجود داشت كه آن را 
 ... كنم احصاء مي

  يك گرايش، مشخصاً توسط سپاه -
مسئولين و . شد نمايندگي مي

فرماندهي وقت سپاه معتقد بودند كه 
  ...اطالعات، بايست در دل سپاه بماند

 گرايش ديگري كه وجود داشت -
گرايش قوه قضاييه و رئيس وقت 

ه  قو رئيس... تشكيالت قضايي بود
قضائيه معتقد بود كه چون امور 
اطالعاتي محفوف به امور قضايي است 

آوري و چه در  چه در مرحله جمع(
و همه جا با امور ) مرحله پيگيري

قضايي مماس هست، اطالعات، بايد 
  ... سازماني تابع قوه قضاييه باشد

آقا شنيده » احمد« بعضاً هم از حاج -
 كردند كه شد كه نظراتي ابراز مي مي

  . تابع رهبري باشد
جمهور هم به كميسيون   نماينده رئيس-

آمد و نظرشان اين بود كه  تلفيق مي
اطالعات بايد سازماني باشد، تابع 
رياست جمهوري، چون اطالعات، ابزار 

 ... ستادي رياست جمهوري است
آقا گله » احمد« امام هم به حاج -

كرده بود كه كجاي دنيا آمدند، سيستم 
ان را وزارتخانه كردند، كه ش اطالعاتي

شما بخواهيد دومي باشيد؟ اين را به 
آقا » احمد«به مرحوم حاج . من گفتند

گفتم كه منعي براي سازمان كردن 
اطالعات، وجود ندارد، اگر بخواهيد، 

كنيم كه اطالعات سازماني  ما تالش مي
اما بنده، خدمت ... باشد، تابع رهبري 

] »امام«[» آقا«كنم و به  شما عرض مي
هم بفرماييد كه اگر، فردا يك سيستم 
اطالعاتي متمركزي را، زير نظر رهبري 

 هر اتفاقي كه در آن  درست كرديم؛
. شود افتاد، به پاي ايشان نوشته مي

: يعني اگر يك نفر بيرون آمد، گفت
مثالً من را آنجا شكنجه كردند، چه 
كردند و چه نكردند، باألخره مسئول 

  ... پذيرد؟ مي» امام «آيا. است» امام«
آقا رفت و برگشت و » احمد « حاج
خواهيم  ما نمي: گفتند» آقا«. نه: گفت

كتاب (» ...اين چيزها را به ما بچسبانند
-740شنود اشباح ، رضا گلپور،  ص

738 ( 
 كار  ،1363 از مهر سال     واواك،

خود را با افرادي چون ريشهري و 
 سعيد حجاريان و علي ربيعي و سعيد

  .شروع   كرد... امامي و فالحيان و 
 طيف علي ربيعي و حجاريان كار -

ايدئولوژيك و گزينش را عهده دار 
  بودند و 

 طيف فالحيان و سعيد امامي طيف -
  .عملياتي و امنيتي را بر عهده داشتند

     با وزير شدن علي فالحيان و 
نزديكي وي به اصغر مير حجازي امور 

در اين امر،  . شدبه بيت رهبري واگذار 
  .هاشمي رفسنجاني نيز دخيل بود

     بعد از فوت خميني، جانشينان او، با 
توجه به ضرورتي كه احساس مي 
كردند،  تالش كردند كليه امور مربوط 
به واواك را خود در اختيار داشته 

به همين دليل، مير حجازي را . باشند
مسئول نمودند تا كليه نيروهاي 

جيه نمايد كه بايد اطالعاتي را تو
كارهاي خود را به اطالع رهبري 

  .انجام دهند
    بعد از بر سر كار آمدن خامنه اي و 
تسلط و واليت وي بر واواك،  كار 
كرد اين وزارتخانه مانند كاركرد قوه 
قضاييه و سپاه پاسداران دچار تغيير شد 
و اين وزارت خانه مي بايست بر اساس 

 كشتار مصلحت نظام و جهت حفظ آن
ايرانيان مخالف را، در خارج و داخل 

در اين مورد به . كشور، آغاز نمايد
خودي و غير خودي نيز رحم نكند و 
هر كس كه داعيه مبارزه با نظام واليت 

  .داشته باشد، را  بايد از بين ببرد 
در سال     به طوري كه گفته مي شود  

از مجموع دوازده معاونت  -،  1373
 هشت معاونت در اختيار اين وزارتخانه

  راستها بود
 از مجموع شصت و چهار اداره كل -

وزارت پنجاه و سه مدير كل از ميان 
  راستها انتخاب شده بودند 

 غالب ادارات اطالعات استانها نيز از  -
   ،همين طيف بودند 

    واواك، در دوران فالحيان، به 
شكلي عجيب تر يك دست و متحد 

آن وارد كارهاي شده بود و عالوه بر 
اقتصادي و تروريستي و بمب گذاري 
نيز شده بود و همه زير نظر خامنه اي و 

  .هاشمي عمل مي كردند
 در بولتن   72    گفته مي شود در سال 

 منتشر تماهانه وزارت كه با نام مشكا
 و در اختيار رده هاي دو تا همي شد

 به صراحت ،چهار وزارت بوده است
حسن راشد يكي از اين مسئله از قول م

مديران ارشد اين وزارتخانه نقل شده 
بود كه آقاي هاشمي ميتواند بروي 
يكصد هزار راي از معاونت وزارت تا 

  خبرچين وزارت حساب كند
    واواك همانگونه كه در باال نيز به 
آن اشاره شد داراي معاونت هاي 
مختلف و ادارات زير مجموعه آن مي 

 به يكي از اين باشد كه به عنوان مثال،
معاونت ها در جريان قتل هاي زنجيره 

البته . اي به شرح زير اشاره شده است 
برخي ديگر از اداره كل هاي آن ذكر 

  .نشده است 
 معاونت امنيت، حميد سرمدي، -1

  .معاون وزير اطالعات
 معاونت امنيت،  موسوي،  قائم مقام - 2

  .معاون و مدير كل طرح و بررسي
يات امنيت،  محمد عزيز  اداره عمل-3

  .پور  مدير كل
اداره عمليات امنيت،  فالح قائم - 4

  مقام 
  حميد -اداره پشتيباني عمليات -5

  . مدير كل–رسولي 
  . اداره كل  طرح و بررسي-6
 اداره كل كارگزيني امنيت،  -7

  .موسوي، مدير كل
 اداره كل التقاط،  مدير كل - 8

  اسماعيلي 
التقاط، مدير  اداره پديده هاي - 9

  كل كاميار 
 اداره كل چپ، مدير كل محمد -10

  صداقت 
 اداره چپ نو،  مدير كل - 11

  عاليخاني 
  ادامه دارد 

  
  13 صفحهدر

  
  

 
 ركود
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گزارش دبير كل 
سازمان ملل متحد و 

موارد تجاوزهاي 
رژيم به حقوق انسان 

  :در ايران
  
، سعيد درخشندي 87 مهر 15 در ◄

عضو عضو سابق انجمن اسالمي 
 85دانشجويان دانشگاه يزد كه از سال 

در زندان اوين در بازداشت به سر مي 
برده و در اين مدت متحمل شكنجه ها 
و فشارهاي فراواني شده است، در 

 9آخرين اقدام دستگاه امنيتي به سالن 
اين .  منتقل شده است8اندرزگاه 

قسمت محل نگهداري زندانيان معتاد و 
  .بيمار است

،  نگين شيخ االسالمي 87 مهر 15 در ◄
فعال حقوق بشر كه سوابق متعددي در 
فعاليتهاي خبري و روزنامه نگاري دارد 
در شهر تهران توسط نيروهاي امنيتي 
بازداشت شد ، اين فعال مدني كه سابقاً 
مسئوليت انجمن فرهنگي اجتماعي 
زنان آذرمهر كردستان را بعهده داشت 
 از فعاالن جنبش زنان محسوب ميگردد
كه با نهادهاي متعددي منجمله اين 
مجموعه در زمينه حقوق بشر همكاري 

  داشته است
، اطالع حاصل شد 87 مهر 15 در ◄

كه امير تفرشي مدير سايت 
به اتهام افترا و نشر » عدالتخانه«

اكاذيب، كه با شكايت حسين موسويان 
تشكيل شده بود، توسط قاضي حسينيان 

  ضربه شالق20به شش ماه حبس و 
   . محكوم شد

، قاضي حداد معاون 87 مهر 16 در ◄
امنيت دادستان تهران با اعالم اينكه 
پرونده بمب گذاري شيراز با تقاضاي 
اعدام براي هفت متهم پرونده به 
: دادگاه ارسال شده است، اعالم كرد

زودي برگزار  دادگاه اين افراد به
  .شود مي
، عبدالحجت تاري 87 مهر 17 در ◄

 ساله و از فعاالن هويت 41ورديان، 
طلب آذربايجان در تبريز به حكم شعبه 

 دادگاه عمومي جزايي، به شش 110
 ضربه شالق 40ماه حبس تعزيزي و 

قاضي اين حكم را .محكوم شده است 
به دليل عدم داشتن سابقه كيفري متهم 

  . سال تعليق كرده است2بمدت 
، حكم دادگاه تجديد 87 مهر 17 در ◄

حكم . دي به وي ابالغ شدنظرهانا عب
 سال به 5حبس در تبعيد هانا عبدي از 

يك سال ونيم كاهش يافت و مكان 
 .تبعيد هم به رزن همدان تغيير يافت

، داريوش دانشور از 87 مهر 18 در ◄
فعاالن فرهنگي شهر مشهد كه مديريت 
كتابفروشي دانشور از معتبرترين 
كتابفروشيهاي شهر مشهد را نيز بعهده 

، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت دارد
كتابفروشي نامبرده نيز بيش از . شد

  .يكماه است كه تعطيل شده است 
 تن از 150، بيش از 87 مهر 18 در ◄

كارگران كارخانه قند بردسيركه 
نزديك به يك سال است هيچ حقوق و 
مزايايي دريافت نكرده اند به همراه 
زن و فرزند خود در محوطه اين 

جمع اعتراضي برپا كردند كارخانه ت
آنها خواهان حقوق و مزاياي معوقه .

  خود و تعيين 
،  شش نفر از كاركنان 87 مهر 19 در ◄

شركت صنعتي دريايي ايران صدرا در 
بوشهر توسط واواك اين استان احضار 
وبه آنان در مورد ايجاد هرگونه 
اعتصاب و تجمع در بوشهر هشدار داده 

  .د بودند تكليف وضعيت شغلي خو. شد
، ياسر بهادري 87 مهر 19 در ◄

دانشجوي عمران ايالم به چهار ماه 
حبس تعزيري از طرف شعبه اول 

دادگاه تجديد نظر استان ايالم محكوم 
  . شد  
، به گزارش فعالين 87 مهر 19 در ◄

حقوق بشر ودمكراسي در ايران، 
روزنامه نگار زنداني محمد حسن 

ض به  ساله در اعترا33فالحيه زاده 
 14سلب حقوق  اوليه از روز يكشنبه 

مهر ماه دست به اعتصاب غذا زده 
  . است

پس از انعكاس  ،  87 مهر 19 در ◄ 
خطبه هاي نماز عيد فطر آيت اهللا 
منتظري، مأموران واواك قم با حكم 
دادگاه  ويژه روحانيت پس از چند 

تفتيش و بازرسى منزل حجت    ساعت
اء دفتر االسالم مجتبى لطفى از اعض

آيت اهللا منتظري و مسئول اطالع 
رساني دفتر معظم له، ايشان را بازداشت 

 . كردند 
همچنين در همين ساعات منزل آقاى    

مجتبي فيض داماد آيت اهللا منتظرى 
مورد بازرسى مأموران اداره اطالعات 

    . گرفت    قم قرار
، محسن محمدي ، 87 مهر 19 در ◄

ميبد ، پس از فعال دانشجويي دانشگاه 
 مهرماه به ستاد 17احضار در تاريخ 

خبري واواك در شهر اصفهان 
بازداشت و به زندان دستگرد منتقل 

اين فعال دانشجويي جزو .  شد
دانشجويان طيف آزاديخواه و برابري 
طلب دانشگاه ميبد مي باشد كه با 
تعدادي از روزنامه ها و نشريات 

  . سراسري همكاري مينمود 
، محمد مهدي 87مهر  20 در ◄

احمدي دبير سابق انجمن اسالمي 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز به اتهام 
تبليغ عليه نظام توسط شعبه اول 
دادگاه انقالب شيراز به استناد ماده 

 ماه 8 قانون مجازات اسالمي به 500
 سال محكوم 4حبس تعليقي به مدت 

  . گشت
، فرهنگ و شهرام 87 مهر 21 در ◄

رزند وادي كه به اتهام پورمنصوري ف
اقدام عليه امنيت ملي از طريق هواپيما 
ربائي محكوم به اعدام شده بودند و 

 سال اعدام به ابد 8بعد از گذشت 
 9تقليل يافت و در حال حاضر مدت 

سال مي باشد كه در زندان بسر مي 
برند، از حقوق اوليه انساني محروم 

 . هستند
ط  توس1387 مهرماه 8    از تاريخ 

 بنام سيد عباس سعيدي 6رئيس بند 
 1فرهنگ و شهرام پورمنصوري به بند 

منتقل كرده و فشارهاي متعددي از 
طريق زندان و پرسنل آن  برآنها وارد 

از جمله زدن يك برادر و .  كرده است
شكستن انگشتان دست به دستور رئيس 
زندان و قطع كردن مالقات اين دو  و 

   .محروميت از امكانات زندان
    اين دو،  اعالم كرده اند كه تا تاريخ 

 به اداره زندان 1387 مهرماه 24
فرصت مي دهند به مشكالتشان 
رسيدگي كنند درغير اينصورت ، 

  .اعتصاب إذا خواهند كرد
، به گزارش فعاالن 87 مهر 21 در ◄

حقوق بشر در ايران، پس از صدور 
احكام كميته انظباطي دانشگاه اصفهان 

دانشجويان محكوم شده به و اعتراض 
احكام صادره ، احكام صادره مورد 
رسيدگي و راي نهايي كميته مذكور 

 :بدين شرح قرار گرفت
 ارسالن صادقي مدير مسئول نشريه - 1

دانشجويي اشتراك ، يك ترم 
 محروميت از تحصيل  

 نرگس شريفي مدير مسئول نشريه - 2
دانشجويي دريچه ، توبيح كتبي به 

 در پروندههمراه درج 
 مژده سمايي ، از دانشجويان - 3

آزاديخواه و برابري طلب ، يك ترم 
محروميت از تحصيل و ممنوع ورود 

 شدن به خوابگاه و دانشگاه
 عليرضا داوودي از دانشجويان - 4 

آزاديخواه و برابري طلب ، دو ترم 
محروميت از تحصيل و ممنوع ورود 

 شدن به خوابگاه و دانشگاه

كوهي  مدير مسئول نشريه  زويا ش- 5
طلوعي ديگر ، توبيخ كتبي به همراه 

 درج در پرونده
 حسين سرشومي ، مديرمسئول - 6

نشريه اميد فردا ، توبيخ كتبي همراه با 
 درج پروده

 آرش انواري توبيخ كتبي همراه - 7
 با درج پروده

 مازيار معصومي ، از دانشجويان - 8
آزاديخواه و برابري طلب ، دو ترم 
محروميت از تحصيل و ممنوع ورود 

 شدن به خوابگاه و دانشگاه
   گفته ميشود دانشجويان ديگري نيز 
همچنان در انتظار دريافت احكام خود 
از كميته بدوي دانشگاه مذكور مي 

  .باشند
، جمعي از اهالي 87 مهر 21 در ◄ 

روستاي قالت شيراز با تجمع مقابل 
 استانداري فاس به تصرف اراضي خود
. توسط سپاه پاسداران  اعتراض كردند

 هكتار از 300بيش از : آنها گفته اند
اراضي زراعي اين منطقه توسط سپاه، 
جهت ساخت تأسيسات و پادگان 

  . نظامي تصرف شده است
، پس از فراگير شدن 87 مهر 21 در ◄

اعتصاب در سطح شهر اصفهان، اين 
حركت با دستگيري برخي فعالين بازار 

. صفهان وارد فاز جديدي شدو اصناف ا
در همين راستا حاج محمد توكل، 
رئيس صنف بازاريان اصفهان دستگير و 
به گفته برادر وي تاكنون خبري از 

  . وي در دست نيست
 نفر از 40، بيش از 87 مهر 22 در ◄

دانشجويان مقطع تحصيالت تكميلي 
دانشگاه عالمه طباطبايي در نامه اي 

انشگاه سرگشاده خطاب به رئيس د
عالمه نسبت به اخراج و بازنشسته كردن 

  . اساتيد اين دانشگاه اعتراض كردند
، حكم دو سال حبس 87 مهر 22در ◄

تعليقي آرمان صداقتي عضو سابق 
شوراي مركزي انجمن اسالمي پلي 
تكنيك در دادگاه تجديد نظر تأييد 

  . شد
، جواد عليزاده 87 مهر 23 در ◄

اسي دانشجوي اخراجي مقطع كارشن
ارشد رشته حقوق بشر دانشگاه عالمه در 

 86 آذر سال 18پي سخنراني در تاريخ 
در دانشگاه تهران )  آذر16مناسبت (

 زندان اوين 209بازداشت و روانه بند 
گرديد، نامبرده پس از تحمل حدود 
دوماه بازداشت و سلول انفرادي در 

 ميليون توماني 80اين بند با قيد وثيقه 
  . ي پرونده آزاد شده بودتا زمان دادرس

هفته جاري وي  به دادگاه انقالب و 
شعبه مربوطه مراجعه و به نشانه اعتراض 
وثيقه ضمانتي خود را اصطالحاً 
برميدارد ، از اينرو دادگاه حكم 
بازداشت او را صادر و نامبرده در 
همان روز به زندان اوين منتقل شده 

  .است
، ماموران حفاظت 87 مهر 23 در ◄
دان گوهردشت كرج پس از زن

گفتگوي تلفني خالد هرداني، زنداني 
متهم به حبس ابد، از داخل زندان با 
تلويزيون بخش فارسي صداي آمريكا، 

 مهرماه او را به 22عصر روز دوشنبه 
  . سلول انفرادي منتقل كرده اند

،  اطالع حاصل شد 87 مهر 23 در ◄
كه در پي تعطيلي خوابگاه هرندي 

شگاه يزد، تعداد  بسيار دختران دان
زيادي از دانشجويان دختر به ويژه 
دانشجويان فعال دانشگاه يزد بدون 

 .دليل از خوابگاه محروم شدند
پس از اينكه اعتراضات فردي اين 
دانشجويان نسبت به محروميتشان از 
خوابگاه نتيجه نداد اين دانشجويان 
معترض در اقدامي هماهنگ تحصني 

 در درون دانشگاه آرام و چند ساعته
برگزار كردند، اما مسئولين دانشگاه نه 
تنها به خواست به حق اين دانشجويان 
كه برخورداري از خوابگاه و امكانات 
رفاهي دانشگاه است اعتنايي نكردند 
بلكه بيش از سي نفر از دانشجويان 
شركت كننده در تحصن دانشجويي 

اخير را به كميته انضباطي احضار كرده 
 . اند
، سياوش ساكي، 87 مهر 23 در ◄

مرتضي سپندار، امين صفاري ، هادي 
اباذري ، چهارتن از دراويش سلسله 
نعمت اللهي گنابادي  در كرج 

  . بازداشت شدند
، اطالع حاصل شد  87 مهر 24 در ◄

كه در حالي كه منصور اُسالو،  رئيس 
سنديكاي كارگران شركت واحد 

ان اتوبوسراني تهران و حومه در زند
به سر مي برَد و حتي از حق مالقات با 
وكالي خود محروم است اين سنديكا 
اعالم كرد دكتر يوسف مواليي 
حقوقدان و نماينده آن سنديكا براي 

سازمان »  رز نقره اي«دريافت جايزه 
رهسپار بروكسل پايتخت » سوليدر«

  . بلژيك شد
، دادستان زنجان از 87 مهر 24در ◄

 معاون دانشجويي تفهيم اتهام مددي،
متخلف دانشگاه زنجان، و دانشجوي 
دختر قرباني هوسبازي مددي و تعيين 
: مجازات براي آن ها خبر داد و گفت

مجازات معاون سابق دانشجويي 
دانشگاه با توجه به موقعيت، ميزان سن 

تر از فرد ديگر است و  و مقام، سنگين
دو نوع حكم صادر شده كه در صورت 

اتهام در دو . اهد شدقطعيت اعالم خو
مورد برقراري رابطه نامشروع و 

دار كردن عفت عمومي بوده  جريحه
پرونده دانشگاه زنجان در دو . است

بخش اتهام رابطه فردي بين دو نفر و 
از بين بردن آبروي فرد يا افرادي با 

هاي سياسي و غيرسياسي در  غرض
  . دست بررسي است

ده ،  بنابر گزارش رسي87 مهر 24 در ◄
د  زندان اصفهان، تعداد -از بند الف

زيادي از بازاريان و جواناني كه در 
جريان اعتصاب و اعتراضات اصناف 
وبازاريان اصفهان شركت داشتند 

  . دستگير وبه اين بند منتقل شده اند
سرمايه،   ، به گزارش87 مهر 24 در ◄

انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران 
ز همانند سال گذشته گزارشي ا

وضعيت روزنامه نگاري در ايران در سه 
حق برخورداري از انتشار آزاد «بخش 

حق امنيت شغلي وحرفه «، »مطبوعات
حق «و» اي براي روزنامه نگاران

امنيت قضايي براي روزنامه نگاران در 
به . تهيه كرده است» محاكم قضايي

گزارش انجمن صنفي روزنامه نگاران 
اران ايران بررسي وضعيت روزنامه نگ

 نشان مي دهد فشارهاي 87در تابستان 
 100دولت در اين سه ماه به طور 

درصدي افزايش داشته به نحوي كه 
سه « ساعت يك بار يكي از 18هر 
روزنامه نگاران مورد تعرض قرار » حق

در اين بررسي تغيير .  گرفته است
مشهودي در شيوه برخورد نظام 
پيشگيرانه كشور نسبت به مطبوعات 

در گزارش انجمن .ه مي شودمشاهد
درباره حق برخورداري از انتشار آزاد 
مطبوعات آمده است نظام قانون 
پيشگيري مطبوعات در سه ماهه تابستان 

 خبر در خبرگزاري 130 با 1387سال 
» سه حق«ها ورسانه هاي جمعي با 

از اين .رسانه اي در تقابل قرار گرفت
 خبر درحوزه 16خبراز13ميزان تعداد 

رخورداري از انتشار آزاد حق ب
 خبر در حوزه 71خبراز 66مطبوعات، 

امنيت شغلي و حرفه اي براي روزنامه 
 خبر در حوزه 43 خبراز 42نگاران و

امنيت قضايي براي روزنامه نگاران 
درمحاكم دادگستري اختصاص داشته 

 .است
 130     به عبارت ديگر از مجموع 

خبرمنتشر شده در روزنامه ها، 
ي ها و سايت هاي قانوني و خبرگزار

 خبر در 121 ، 1387فعال در تابستان 
حق «تعارض با سه حق رسانه اي 

برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات، 
امنيت شغلي و حرفه اي براي روزنامه 
نگاران، امنيت قضايي براي روزنامه 

بوده » نگاران در محاكم دادگستري
  . است
، سعيد پورحيدر 87 مهر 24 در ◄
الگ نويس و روزنامه نگار اروميه اي وب

با شكايت استانداري آذربايجان غربي 
  . به دادگاه فراخوانده شد

، محمد حسن فالحيه 87 مهر 24 در ◄
زاده، مدير مسئول روزنامه توقيف شده 

خبرنگار اخراجي  اقالم الطلبه و 
تلويزيون العالم جمهوري اسالمي از 

ي با  مهرماه با نگاشتن نامه ا14تاريخ 
اعالم داليل و درخواستهاي خود 

آقاي . دست به اعتصاب غذا زده است
 3فالحيه زاده كه داراي محكوميت 

 هزار دالر جريمه مي 30سال زندان و 
باشد ، از حدود دوسال پيش در اين 
زندان به سر مي برد و يكي از 
خواستهاي اصلي وي داشتن وكيل 

  . مدافع مي باشد 
ه مؤمني كه در ، عايش87 مهر 24 در ◄

يك دانشگاه كاليفرنيا دانشجو است و 
 ميليون امضاء 1در شمار فعاالن كمپاين 

  . است، در ايران، توقيف  شده است
،  حوالي ساعت 87 مهر25 در ◄

ساختمان مركزي دانشگاه , دقيقه 10,30
علوم پزشكي شيراز ميعادگاه قريب به 

 نفر از اعضاي انجمن اسالمي اين 40
كه در اعتراض به آنچه , ددانشگاه بو

برخوردهاي غير دانشگاهي مسئولين 
خوانده شد صداي خود را به گوش 

  . ناشنواي مسئولين برسانند
به محض ورود , در اين تجمع 

دانشجويان درب اصلي ساختمان 
مركزي بسته شد و از ورود سايرين 

متحصنين به ,جلوگيري به عمل آمد 
ي احضارهاي غير اصولي و غير قانون

كميته انضباطي و درج اخبار محرمانه 
دانشگاه از طريق حراست به نهادهاي 
امنيتي خارج از دانشگاه و قطع 

 اينترنت 
 

خوابگاههاي اين دانشگاه و همچنين 
برخورد با نشريات مستقل اعتراض 

  . كردند
، امين رياحي به يك 87 مهر 26 در ◄

ترم تعليق و مهدي خسروي به 
بگاه وحميد رضا محروميت دايم از خوا

اميرخاني عليرغم سپري كردن حكم 
صادره از سوي كميته انضباطي مبني بر 
يك ترم تعليق با مرخصي اجباري از 
سوي مسولين دانشگاه عليرغم قول 

  . مساعد مسولين دانشگاه مواجه شدند
، مسعود كردپور، 87 مهر 26 در ◄

روزنامه نگار و دبير آموزش و پرورش 
 ماه پيش در زندان كردستان كه از دو

به سر مى برد، به يكسال حبس محكوم 
  .شد 
، دادگاه انقالب براي 87 مهر 29 در ◄

چهار نفر از كارگران تعليقي شركت 
واحد به جرم تبليغ عليه نظام و اقدام 
عليه امنيت ملي، حكم حبس تعليقي 

  . صادر كرد
، جمعي از 87 مهر 26 در ◄

دانشجويان دانشگاه آزاد واحدهاي 
تهران جنوب،تهران مركز،تهران 
شمال، شهرري، كرج،تبريز، 
مشهد،گرگان، كرمانشاه،  قزوين، 
شهريار، كاشمر، انديمشك و گرمسار در 
اعتراض به اخراج اساتيد و ممانعت از 
ادامه تحصيل دانشجويان، بيانيه اي 

 . صادر كردند
 تن از دانشجويان 7، 87 مهر 29در ◄

ي زندان بازداشتي تبريز به بند مال
مقصود عهدي، . تبريز منتقل شدند

امينيان، فراز زهتاب، آيدين منصور 
خواجه اي، اميرمرداني، داريوش 
حاتمي و مجيد ماكويي زاد با گذشت 
سه ماه از زمان دستگيري كماكان در 

  . برند بازداشت بسر مي
  

  16 در صفحه
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همه در .هر کدام به راه خود می رفتند  
و عمل با او ظاهرًا رابطه با آقای خمينی 

متحد بودند اما در رابطه با خود، به مانند 
بيگانه عمل می کردند و اين عامل ديگری 
در سلسله عواملی است که استقرار واليت 

 .فقيه را ممکن ساخت
فکر می کنم که کتاب نشان داده باشد که  

چسان در بحبوحه انقالب بويژه از سال 
  ببعد، جبهه ای ها و نهضتی ها۵۶

چگونه در رابطه با يکديگر در داخل و 
خارج عمل می کردند و چگونه حکومت 
ملی به يک مسئله متروک غير قابل طرح 
ضد اسالم، بدل شد که نتيجه واقعی  چنين 
رفتاری مهجور ماندن خط مصدق حد اقل 
در برهه ای از زمان و واليت فقيه را در 

 . پی آورد
 
 بی توجه به نتيجه طرح حکومت -د 
  :سالمیا

سياسيون و روشنفکران ملی مسلمان 
توجه نداشتند که با طرح حکومت 
اسالمی، بعنوان خواسته ملت ايران و 
دولتی جانشين رژيم پهلوی، شيرازه کار 
از دست آنان خارج و بدست روحانيت 

در اصفهان يک ضرب المثلی . خواهد افتاد
هر وقت خواستی به : است که می گويند
گو که اين روضه است روضه ای بروی، ن

اول ببين که متولی و بانی . و ثواب دارد
سياسيون و روشنفکران ملی . آن کيست

مسلمان و کسانی که به تئوری حکومت 
تحت نام اسالم می پرداختند، اصًال به اين 
مسئله فکر نکرده بودند که با جا افتادن 
حکومت اسالمی به عنوان يک خواست 

ه جانشين مشروع ملی و نوع حکومتی ک
نظام سلطنتی است، با دست خود واليت 
چنين حکومتی را بدست روحانيت سپرده 

زيرا در نهايت بدليل بافت فرهنگی، . اند
تاريخی و دينی، متولی و رهبر حکومت 
دينی روحانيت است ونه سياسيون 

 .روشنفکر مسلمان
اصول " بعنوان مثال، با وجودی که

ه ک" ضابطه و راهنمای حکومت اسالمی
آقای بنی صدر طراح و نظريه پرداز آن 
بود، باندازۀ سر سوزنی جز در نام، نه 
تنها با واليت فقيه آقای خمينی موافقت 
نداشت بلکه  با آن متعارض و در تضاد 

اما وقتی رهبری حرکت، انحصاری . بود
در دست ايشان بود، تعيين کننده نهائی کم 
و کيف  حکومت اسالمی بدست آقای 

ی بود و نه آقای بنی صدر و يا خمينی  م
بازرگان و يا چنين شخصيتهای سياسی 

تودۀ مردم، افرادی نظير بازرگان . مسلمان
را شخصيتهای مسلمان ... و بنی صدر و

روشنفکر و صاحب عقيده و کاردان 
بحساب می آوردند و نه بعنوان مرجع 
دينی و اسالم شناسی که بايد حرف آنان 

مالک و معيار را بعنوان نظريه اسالم 
قرار داد و مهمتر اينکه نهضتی ها و 
جبهه ملی ها و روشنفکران کالهی دينی 
هيچ نوع ائتالف، اتحاد و يا همآهنگی با 
هم نداشتند و اين نکته ای بود که اصًال به 
آن فکر نشده بود و عاملی ديگر در جهت 

  .استقرار واليت فقيه به حساب می آيد
 
های چپ و  فشار همه جانبه نيرو-ه

  :صاحب حکومت طبقه محروم جامعه
 

عامل ديگری که در طرح حکومت اسالمی 
به نظر من در آن دوران بسيار اثر گذار 
بود، فشاری بود که از جانب گروه های 
. مختلف چپ به مسلمانان وارد می آمد
" وقتی مسلمانان مبارز، مواجه بودند با 

دين ارتجاعی است ". دين افيون ملتهاست
ه با علم می خواند و نه سيستم و ن

حکومتی، اقتصادی، اجتماعی و شناخت 
طبيعی بود که هم برای رهائی از . دارد

اين فشار ها و هم عرضه دين بعنوان 
عامل نيرومندی که در خدمت آزادی و 
نجات بشريت از يوغ استعمار و استبداد 
است، بفکر راه حلهائی باشند و طرح 

وران ما نمی تئوری حکومت اسالمی در د

در     .تواند، از اين وضعيت متأثر نباشد
خارج از کشور، وقتی تئوری حکومت 
اسالمی، روش شناخت بر پايه توحيد و 
ساير مسائل اجتماعی و راه حلهای آن بر 
اساس اسالم عرضه شد و ما  می 
توانستيم در برابر نيروهای چپ آن ها را 
مطرح کنيم و بلحاظ تئوری بر آنها غلبه 
کنيم، مثل اينکه دنيائی به ما داده باشند، 
شاد و خوشحال بوديم و اصًال به اين فکر 
نمی کرديم که در عمل کار بکجا خواهد 

بيشتر در رؤيا و احساس زندگی . کشيد
به . ميکرديم تا در دنيای واقعيات

شعارهای دينی بسنده می کرديم که دين 
فکر ...بيان آزادی است و نه بيان قدرت و

 کرديم که چه کسانی با چه نوع نحوه نمی
تفکری از اسالم، بايد آن شعار ها را 

و آيا چنين کسانی با چنين . تحقق ببخشند
نحوه تفکری از اسالم قادرند که بنيان 
گذار حکومت ايده آل ما باشند ويا به 
چنين تفکری که دين بيان آزادی است و 
نه بيان قدرت، اعتقاد  دارند؟ اصًال چنين 

الی مطرح نبود که بدنبال پاسخی سئو
 .برای آن باشند

نظر به اينکه مشاهده شد که با به ميدان 
آمدن رهبريت دينی، می شود ريشه 
استبداد سلطنتی را برکند، اين فکر به 
ذهن کسی خطور نکرد که نه تنها  
جستجو کنند که آقای خمينی، در گذشته و 
در حوزه چه نوع رفتار سياسی و فکری 

است، بلکه وقتی واليت فقيه يا داشته 
 ۴٨حکومت اسالمی را ايشان در سال 

 بصورت ١٣۵١تدريس کرد و در سال 
کتاب  انتشار پيدا کرد، کسی آن را به 
چيزی نگرفت و در عوض از آن استقبال 

 .هم شد
البته خيلی از مسائلی که در رابطه آقای 
خمينی امروز در دسترس قرار گرفته 

ا درآن دوران امکان است، اطالع از آن ه
پذير نبود اما به نظر من اگر کسانی قصد 
و هدفشان شناسائی نسبی چهره ايشان 
بلحاظ سياسی و نوع تفکر بود، چنين 
شناسائی از ايشان، در حوزه امکان پذير 

چرا که غالب مراجع نسبت به او . بود
خوش بين نبودند و در دايره بروجردی 

ين هم هم مطرود شده بود و همه مخالف
مسئله . برای مخالفت خود داليلی داشتند

امکان پذير بودن و نبودن تحقيق در مورد 
بلکه مسئله اين بود که . آقای خمينی نبود

اصًال چنين نيازی احساس نمی شد و يا 
حتی اگر . بفکر کسی خطور نمی کرد

کسانی هم مطالبی منفی  از بعضی از 
خصوصيات او بيان می کردند، نه تنها 

 شنوائی نبود بلکه بدان اعتراض هم گوش
می شد و يا آن را به حساب حسادت 

  .نسبت به آقای خمينی تلقی می کردند
 فقدان سنت بازنگری و انتقاد از -و 

    :اعمال خود
به نظر من جامعه ما در دوران تاريخ در 
. يک خآلء تجربه زندگی کرده و می کند

فقدان تجربه خوب و بد، درست و 
ذشتگان به معنای درست کلمه، نادرست گ

سبب شده که نسلهای ايرانی هميشه در 
خالء تجربه گذشته زندگی کنند و از جمله 
بدليل فقدان همين تجربه ملموس، نسلها 
کمتر بدنبل جستجوی تجريه گذشته و 

هر نسلی کار .  بهره برداری از آن هستند
را از صفر شروع می کند تا در دوران 

نگ می خورد و حيات خود سرش به س
غالبًا هر نسلی در کشور . متوقف می شود

ما، نسل قبل از خود را متهم به ندانم 
و . کاری و اتخاذ روش نادرست می کند

باز خودش بدون پی گيری تجربه گذشته،  
يکی . همين دور را از صفرشروع می کند

از علل شکست سه انقالب ملت ايران در 
خالء کمتر از يک قرن، همين زندگی در 

  .تجربه گذشته است

در جستجوی علل چنين دور و تسلسلی،  
من به اين نتيجه رسيده ام که هنوز که 
هنوز است،  مردم ما و بويژه کسانی که 
در برهه ای از زمان مسئوليت اداره امور 
مردم را بر عهده دارند، از نقد اعمال خود 

به "  اتقاد از خود" ويا بقول معروف 
د و آن را کسر شأن نوعی وحشت دارن
تجربه گذشته را زمانی . خود می پندارند

می شود برای ساختن و رشد آينده بکار 
برد که نقاط قوت و ضعف و يا مثبت 
ومنفی در اختيار نسل حاضر و نسلهای 
بعدی باشد تا تقويت نقاط قوت و حذف 
نقاط ضعف  امکان پذير گردد و اين زمانی 

که شامل ميسر است که رويدادهای گذشته 
  .قوتها و ضعفها است در اختيار باشد

معموًال در کشور ما روالی عمل شده که 
دولتمردان ما، کسانی که تاريخ ساز بوده 
ويا در پيشبرد نهضتی مؤثر بوده و يا در 
جريان امور يک دوران شرکت کرده و 
مسئوليت اموری را بعهده داشته اند، اگر 

د، آن اين جريان پيروز شده، تک تک افرا
پيروزی را تنها مرهون استعداد، توانائی 
و فعاليت خويش تلقی می کند و اگر آن 
جريان و يا نهضت و يا انقالب به شکست 
انجاميد، خود را در آن شکست سهيم نمی 
داند و تمامی علت شکست را بگردن 
. طرف مقابل و يا ديگران می اندازد

بهمين علت وقتی جريانی را که خود در 
ت داشته به رشته تحرير در می آن شرک

آورند و يا برای محققين به نوعی باز گو 
می کنند، هر جا که نکات مثبتی مشاهده 
می کنند، آن را به حساب خود ثبت می 
کنند و از ندانم کاريها، کاستی ها، کژی 

که با ...ها، قدرت طلبی ها، تک رويها،و
دست خودشان انجام پذيرفته است ابدًا 

ان نمی آورند  و برعکس سخنی به مي
چنان وانمود می کنند که هرچه عيب بوده 
و موجب شکست شده است، نتيجه عمل 

گاهی هم که . ديگران و طرف مقابل است
دست به نوعی از انتقاد از اعمال خود می 
زنند، نکات منفی و يا اشتباهات خود را 
به نوعی دستکاری می کنند که در ذهن 

ه مثبتی تبديل خواننده خود، به يک نکت
گردد  و معلوم نشود که اصًال چنين 
اشتباهات، کمبود ها و يا توجه نکردن ها 

        .از جانب ايشان وجود داشته است
درس گرفتن از چنين تجربه گذشته ای، 
کار را برای نسل حاضر و بعد اگر نگويم 
غير ممکن بلکه بسيار مشکل می کند 

های زيرا به رويدادها که می نگرد فضا
خالی بسياری را مشاهده می کند وآنچه را 
هم که در دسترس دارد مخلوطی از راست 

در چنين حالتی انسان . و ناراست است
بيشتر به سمتی که  موافق با احساساتش 
باشد و يا احساستش را بتواند ارضاء 
کند، در می غلطد و نه مآًال سمت و سوی 

  .درست را
 اين مطلب شايد باشند کسانی که با مطلعه

با خود فکر کنند که خالء تجربه وجود 
انبوهی از کتابهای تاريخ و . ندارد

پژوهشی که در باره هر برهه ای از تاريخ 
در دسترس هستند، اگر اينها تجربه های 

  گذشته نيستند، پس چه هستند؟
درست است که اينها تجربه هائی را در بر 
ميگيرند اما آنچه را که محققين و تاريخ 
پژوهان در هر برهه ای از تاريخ و در 
مورد هر رويداد و واقعه ای به نگارش 
در آورده اند، باز گو کننده  تجربه هائی از 

اما . يک برهه تاريخی و يا رويدادی است
اينگونه تجربه ها بيشتر تجربه ای است 
که محقق و يا پژوهشگر در جريان کار 
پژوهشی خود بدان ها اشعار پيدا می کند 
و در حقيقت نتايجی است که او در اثر 
مطالعه بدانها دسترسی پيدا کرده است 
ونه تجربه کسانی که خود سازنده تاريخ 
بوده و يا در آن رويداد تاريخی بطورفعال 
شرکت کرده  و يا مسئولتيت بخشی از آن 

اين دو نوع . رويداد را بعهده داشته اند
تجربه است که  اگر چه ممکن است با هم 

کات مشترک زيادی داشته باشند ولی با ن
هم يکی نيستند و تفاوت زيادی با هم  
دارند و اينجانب بدون اينکه بخواهم از 
ارزش اين نوع کارهای ارزنده ذره ای 
بکاهم، می گويم که ما فاقد اين تجربه 

 .دومی به معنای درست کلمه هستيم
: با اين نگاه اگر شما  سه انقالب

انقالب اسالمی را مشروطيت، نفت و 
مورد بررسی  قرار دهيد که چرا هر سه 
آن بعد از پيروزی، از اهداف خود منحرف 
شده و به شکست انجاميده است، به زعم 
من به اين نتيجه خواهيد رسيد که جامعه 
ما فاقد تجربه گذشته از نوع دوم است و 
کسانی که بخواهند از تجربه برای ساختن 

مقابل خود با آينده درس بگيرند، در 
برای . فضاهای خالی مواجه می شوند

روشن شدن آنچه گفته شد، و دوری از 
اطاله کالم از دو انقالب مشروطه و نفت 
می گذرم و مختصری به توضيح انقالب 
اسالمی که خود در آن شرکت داشته ام و 

      :مربوط به نسل ماست می پردازم
مهندس بازرگان و دوستانش و يا نهضت  

دی اولين گروهی بودند که در وحدت و آزا
يا ائتالف نانوشته ای در موقعی که انقالب 
اوج گرفته بود، در عمل با روحانيون 

شورای انقالب را . وارد فعاليت شدند
تشکيل داده و سپس مأمور تشکيل اولين 

 .دولت جمهوری اسالمی شدند
مرحوم " در تشکيل شورای انقالب
 بود و به طالقانی به شورا دعوت نشده

هنگامی که ) ٢٢" (ايشان خبر نداده بودند
مرحوم طالقانی از زندان آزاد می شود 
چون از تشکيل شورای انقالب اطالعی 
نداشته است، در صدد است که شورای 

از نمايندگان همه " انقالب تشکيل دهد و
احزاب، حزب مردم ايران، جاما، جمعيت 
خداپرستان سوسياليست، حزب ايران، 

جمع شده ..  ملی، نهضت آزادی وجبهه
بودند که يک هسته مرکزی بوجود 

مرحوم دکتر سامی هم دبير اين . بياورند
جلسه بود و صورت جلسات شامل 
موضوعات و اسامی اشخاص و احزاب 

  .همه را نوشته است
مرحوم طالقانى چون از تشكيل شوراى 
انقالب بى اطالع بوده به دآتر يداهللا 

زرگان هم پيشنهاد سحابى و مهندس با
دهد و در  مشارآت در آن جلسه را مى

نتيجه دآتر سحابى و مهندس بازرگان در 
زيرا از يك سو . گيرند معذوريتى قرار مى

قرار بوده آه تشكيل شوراى انقالب به 
صورت مخفى باشد و ناگزير اين آقايان بنا 
به تعهد اخالقى آه داشتند به مرحوم 

بعد ) ٢٣" ( طالقانى چيزى نگفته بودند
در تهران، از ترس  ايجاد شورای انفالبی 
موازی با شورای انقالبی که بدستور آقای 
خمينی تشکيل شده است بوجود آيد، 
. جريان را به آقای خمينی اطالع می دهند
: " آقای خمينی به دکتر يزدی می گويد

گويند آقاى طالقانى عضو شوراى  مى
دکتر يزدی ) ٢۴" ( جبهه ملى است

من به مرحوم " ضيح می دهد کهتو
طالقانى تلفن آردم و از ايشان اين 

در پاسخ گفتند آه بعد . موضوع را پرسيدم
از آزادى اخير از زندان نه عضو شوراى 

براى . نهضت آزادى هستم و نه جبهه ملى
اينكه بتوانم همه نيروها را جمع آنم فكر 
آردم به هيچ حزب و گروهى وابسته 

ام را انجام  وانم وظيفهت نباشم، بهتر مى
من اين مكالمه تلفنى را ضبط آرده . بدهم
ايشان . به آقاى خمينى انتقال دادم. بودم
پس حاال آه اين جورى است شما : گفتند

يك تلفن به مطهرى بزن آه از طالقانى 
دعوت آند و يك تلفن هم به طالقانى بزن 

اين تلفنها . آه دعوت مطهرى را بپذيرد
 اين ترتيب آقاى طالقانى هم انجام شد و به

   ".  به عضويت شوراى انقالب درآمدند
 )٢۵(  

نه تنها نهضت آزادی بدون اطالع مرحوم 
طالقانی با روحانيت بفرمان آقای خمينی 
دست به تشکيل شورای انقالب زدند و 

ترکيب شورای " بقول مرحوم بازرگان
انقالب چهار بار عوض شد، ولی هميشه 

ممين تشکيل می دادند که اکثريت آن را مع
، بلکه  غالب )  ٢۶( مقرب تر بودند

مبارزين هم از تشکيل و يا شرکت در آن 
  .بی اطالع و محروم بودند

 ١۵بعد از ورود آقای خمينی به تهران در 
، مرحوم مهندس بازرگان از ۵٧بهمن 

جانب آقای خمينی مأمور تشکيل اولين 
 دولت جمهوری اسالمی شدند تا اينکه بعد

 آبان و اشغال سفارت آمريکا ١٣از 
بوسيله دانشجويان پيرو خط امام ، 

 .استعفا دادند
گمان نمی کنم که کسانی و از جمله 
: نهضت آزادی قبول نداشته باشند که

نطفه تمامی قدرت طلبی ها، 
انحصارگريها، حذف کردن ها، حاکميت 

از همان روز اول ... انحصاری روحانيت و
که بدست نهضت -ب تشکيل شورای انقال

 ماه ٩ و -آزادی و روحانيت تشکيل شده
اول بعد از پيروزی انقالب و زمانی که 
نهضت آزادی، هم در شورای انقالب و هم 
مسئول دولت موقت بوده اند بسته شده 
است و بويژه شخص مهندس بازرگان و 
دکتر يزدی در جريان امور از ابتداء تا 

 . اندانتهای اين دوران تاريخساز بوده
مرحوم مهندس بازرگان در مورد انقالب، 

را " انقالب ايران در دو حرکت" کتاب
نوشته اند، در اين کتاب انقالب را به دو 
. دوره و يا دو حرکت تقسيم کرده اند

 مرداد تا ٢٨حرکت اول از کودتای 
 ۵٧ بهمن ٢٢پيروزی انقالب در 

ايشان در اين دوره، نارسائی، اشتباه .است
بود نظری و عملی  چندانی از کاری و کم

. ناحيه خود و يا نهضت آزادی نمی بينند
ايران " بگذرم از اينکه معتقد هستند که

تجربه انقالب را نداشت و اصًال انقالب 
يک ارمغان غرب و يک فرهنگ يا سنت 
بيگانه برای ايران و مسلمانان 

و انحصار گری را در حرکت )  ٢٧"(است
واخر خرداد دوم انقالب و آن هم از ا

اصوًال انحصار :"  مشاهده می کنند١٣۵٩
گری در حرکت دوم انقالب که از اواخر 

 آشکار گرديده و در جهت عکس ١٣۵٩
وحدت و همکاری ملی با دلسرد کردن و 
سلب حيثيت از غير مکتبيها و حزبيها و 
غير صنف حاکم و يا طرد اکثريت فرزندان 

از کشور، قهرًا جامعه و دولت را نه تنها 
انتقاد اصالح کننده و سازنده ممنوع می 
سازد بلکه از عالقمندی و همفکری و 
همکاری با سرمايه گذاريهای ملت نيز 
محروم نموده توفيق جمهوری اسالمی را 
در رقابت با دنيا بکلی ضعيف خواهد 

 )٢٨."(  کرد
واقعًا برای من جای تعجب است که 
چگونه مرحوم بازرگان انحصار گری ها، 

  برايشان آشکار ١٣۵٩اواخر خرداداز 
گرديده است؟ آيا در همان اوايل و در 
دوران دولت موقت، کميته های انقالب، 
دادگاه های انقالب، سپاه پاسداران و جهاد 
سازندگی به تصرف انحصاری روحانيت 
در نيامده است؟ و قبل از آن انحصار ويا 
وزنه سنگين شورای انقالب را روحانيت 

شتند؟ و آيا از طريق سازمان در دست ندا
 سياسی در ارتش شبکه قدرت -ايدئولوژی

 ٢۶خود را گسترش ندادند؟ آيا در تاريخ 
رئيس :   شورای عالی قضائی۵٨ديماه 

ديوان عالی کشور، دادستان کل کشور، 
معاون مالی و اداری دادگستری و رئيس 
دادگاه انتظامی قضات را از دادگستری 

 اسفند ۴در تاريخ و ) ٢٩(اخراج نکردند 
 از طريق احکام آقای خمينی، کل قوه ۵٨

قضائيه به انحصار حزب جمهوری 
؟ علت ...و آيا) ٣٠(اسالمی در نيامد؟ 

اينکه مرحوم بازرگان، انحصار گريها را 
تا اين حد دير متوجه شده اند، برای من 
 .بسيار جای تعجب و سئوال بر انگيز است

   
  ادامه دارد 

 
 

 )2(هي فقتي مؤثر در استقرار والعوامل
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شفاف و آقاي خاتمي  
  .......روشن بگوئيد

  
آقاي خاتمي از جانب آقاي خميني، 

  به سرپرستي موسسه 1359 آبان 28در
دركابينه . مطبوعاتي كيهان نائل آمد 
 و در 1361مير حسين موسوي از سال 

 1368كابينه هاشمي رفسنجاني از سال 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را 

 براي دو 1376از سال . بعهده داشتند
دوره چهارساله به مقام رياست 

ايشان از ابتدا تا . جمهوري نائل آمدند
به امروز يكي از پايوران رژيم 
جمهوري اسالمي بوده وهستند و در 
جهت حفظ و استمرارآن از هيچ 
كوششي دريغ نورزيده اند و لذا 
سرنوشت ايشان با سرنوشت جمهوري 

آقاي . اسالمي گره خورده است
ران كشتار و خاتمي در بدترين دو

 67 و 60اعدام هاي دستجمعي سالهاي 
و توجيه اين اعمال نقش فعالي  داشته 

 شادروان 1360هنگاميكه در سال . اند
مهندس بازرگان در مجلس به كشتار و 
اعدام جوانان و فرزندان وطن، جگر 
گوشگان و پرورش يافتگان اميد ايران 
اعتراض نمود، آقاي خاتمي كه امروز 

ش بي اخالقي و دروغ حرف ازگستر
در ايران مي زند و چنان هوادار 
آزادي مردم ، عدالت اجتماعي و 
دمكراسي شده اند در سه مقاله پي 

 مهر ماه 19 و 18 -16درپي به تاريخ 
 در روزنامه كيهان، عليه اعتراض 1360

به حق مرحوم بارزگان مقاله نوشت 
وبه آن مرحوم تاخت  و مستقيم و غير 

جيه آن كشتار پرداخت و مستقيم  به تو
با . از آن جنايات حمايت نمود

وجوديكه آقاي خاتمي بخوبي مي 
 4000داند اعدام دست جمعي بيش از  

  بدستور مستقيم 1367نفر در سال 
آقاي خميني صورت گرفت، معهذا با 
ظاهري خندان و ساده انگاشتن مردم 

 ارديبهشت 13ايران در روز جمعه 
اي مركزي  در جمع اعضاي شور1387

انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 
گيالن در مورد تحريف انديشه هاي 

 ما ": آقاي خميني چنين مي گويد
بعنوان ارادتمندان امام و كساني كه 
سعي كرده ايم به اصل انديشه هاي 
امام و معيارهايي كه در انقالب اسالمي 
مورد خواست مردم بود وفادار بمانيم 

فع اين را درست و خالي از هوس و منا
بفهميم وآنرا براي خود افتخار مي 
دانيم كه در خط امام تجلي يافته، امام 
بيان كرده اند و در قانون اساسي ما 

 آقاي خاتمي ادامه ".تحقق يافته است
 امام بعنوان يك فقيه و "مي دهد 

فيلسوف و عارف با توجه به ارزشها و 
 و "..… تفكراتي كه به آن پايبند بود

، 1387 خرداد 17يشان در روز بازا
بعنوان دبير عالي پيش نشست همايش 

 امام خميني و "بين المللي موسوم به 
 در مورد "قلمرودين، دين وتوسعه 

 امام راحل "امامش چنين مي گويد 
عارف و حكيمي مطلع، فقيه و 
سياستمدارو عالمي ديني و آگاه به 
زمان خويش بود، امام عارفي بود كه 

  ".چگاه شكل منفي نداشتعرفانش هي
با اين سخنان گهر بار آقاي خاتمي، 
بايد از نو، عارف ، حكيم و فيلسوف را 

ايشان لقب عارف به ! تعريف  كرد؟
 با يك  فقطشخصي ميدهند كه 

دستورش در بدترين شرايط بيش از 
   نفر اعدام ميشوند4000

  
 آقاي خاتمي ، شما با ارادت ورزي و 

ارف و حكيمي و معتقد بودن به چنين ع
سي سال حمايت بي قيدوشرطتان از 
استبداد واليت مطلق فقيه ، فكر مي 
كنم  بر خالف ادعايتان، از آزادي و 
دمكراسي و حكومت قانون براي 
رسيدن به اميال شخصيتان شعاري 

 با راي 1376شما در سال . ساخته ايد 
 ميليون نفر به رياست 20بيش از 

 سال جمهوري رسيديد و در اولين
رياست جمهوري زير فشار افكار 
عمومي سعي نموديد، در برخي از 

سياستهاي جمهوري اسالمي بعنوان 
سوپاپ اطمينان، تعديلي بوجود آوريد 
ولي از سال دوم تا پايان رياست 

 ساله تان، حضور شما در 8جمهوري 
جمهوري اسالمي همچون هميشه بزك 

ديخواه و اكردن و دموكرات و آز
 نشان دادن رژيمي بود، عدالت گستر

كه در دوران خود شما آن همه قتلها و 
ترورها كه به ترورهاي زنجيره اي 
معروف گرديد، واقع شد و در نهايت 

 "خود اعتراف كرديد كه در نقش 
ارمغان .  عمل كرده ايد"تداركاتچي 

 سال رياست جمهوري شما،  آقاي 8
احمدي نژاد است كه با دست شما و 

ا بر ملت ايران تحميل وزارت كشور شم
گرديد و شما در برابر تقلبات گسترده 
اي كه واقع شد بر خالف آقايان 
هاشمي رفسنجاني و كروبي اعتراض 
ننموديد و تازه به اعتراض آنان هم 

نقش شما بعنوان .  وقعي نگذاشتيد 
برگزار كننده چنين انتخاباتي، 
مهرسكوت بر لب زدن ودر نتيجه 

 بي اعتنائي  به همكاري با استبداد و
خواست مردم چيز ديگري مي توانست 

  باشد؟
 آري آقاي خاتمي نتيجه كار و 
كردارشما چيزي جز احمدي نژاد نمي 

بقول خودتان بارها . توانست باشد
خطر را ديديد ولي يك بارهم حقيقت 

  .را براي  موكلين تان باز گو نكرديد
 دفتر گفتارو كردار آقاي خاتمي  

همينقدر مي دانيم همچنان بازاست 
ايشان چه بخواهند و چه نخواهند در 

 سال حضور فعال شان در تمام 30طي 
سطوح اداري وسياسي جمهوري 
اسالمي در نابودي و ورشكستگي ايرا ن 
و به فالكت و سياه روزي كشاندن 
. مردم ايران نقش موثري داشته اند 

حال برويم به سراغ دو شرط ايشان و 
  : كنيممختصري آن  را باز 

گويا آقاي خاتمي به مانند كسي كه 
تازه از خواب بيدار شده باشند، در 

 به "شرط اول خود  توضيح مي دهند 
اعتقاد من خواست قلبي و تاريخي 
مردم ايران آزادي ، پيشرفت و عدالت 

:   ايشان خوب مي دانند كه".است
مردم ايران از مشروطه تا بحال، براي 

 پيشرفت  عدالت و–برقراري آزادي 
تالش و مبارزه كرده اند و افسوس كه 
براي رسيدن به آن هم توسط استبداد 
سلطنتي و هم  توسط استبداد ديني و 
. واليت فقيه،  سركوب و كشته شده اند

آقاي خاتمي مطمئن باشيد ملت ايران 
تا رسيدن به حقوق ذاتي خود و 
بدست گرفتن سرنوشت خويش بدست 
 خويش و برقراري دمكراسي و
حكومت بواقع مردم بر مردم از پاي 
نخواهند نشست و به مبارزه خود ادامه 

باز هم مباركتان باد كه .  خواهند داد
اميد واريم . به اين اعتقاد رسيده ايد

اين اعتقادتان از روي غرض و بدست 
آوردن فرش قرمز بر زير پايتان نباشد 
اما از قديم گفته اند، ماهي را هر وقت 

 تازه است، بشرطي كه از آب بگيريم
آقاي خاتمي شفاف به . مرده نباشد

مردم بگوئيد چه چيزي در حكومت 
واليت مطلقه عوض شده است كه شما 

  به اين اعتقاد رسيده ايد؟
در اين شرط آقاي خاتمي، : شرط دوم 

خواهان امكان عملي شدن برنامه و 
گسترش اختيارات رياست جمهوري 

: يم حال ما از ايشان مي پرس.  است
 خطابتان به كيست و اين ضمانت  شما

را از كي مي خواهيد و اين شرط را 
براي چه كسي مي گذاريد؟ از مردم ، 
از قانون اساسي، از ارگانهاي 
دادگاههاي انقالب و سپاه پاسداران 
كه به مانند اختاپوس بر كشور چنگ 
انداخته اند و يا از رهبر؟ از طرف مردم 

يم ولي مي كه نمي توانيم حرفي بزن
دانم در ايران ضرب المثلي است كه 

آزموده را آزمودن : مي گويد 
  . خطاست

از قانون اساسي اگر بخواهيد، پس بايد 
قبل از آمدن شما تغييري در قانون 
اساسي صورت گيرد تا به شما اين 

آقاي خاتمي شما در . ضمانت را بدهد
سالهاي پاياني دوران هشت ساله 

اليحه اي ، رياست جمهوريتان طي 

افزايش اختيارات رياست جمهوري را 
خواستار شديد و اين اليحه در مجلس 
ششم كه شما و دوستان و همكاران 
اصالح طلب اتان اكثريت داشتيد، با 
تشر رهبر، منجر به جنجالي بر سر 
تصويب آن شد، كه شما خود  آنرا پس 

حال شما شفاف و روشن به . گرفتيد 
عوض شده چه چيزي : مردم بگوييد

است كه شما اين خواست را از مجلس 
اصولگرايان داريد، تا اليحه اي براي 

اليحه اي كه خود . شما تصويب كنند
وقتي در قدرت بوديد نتوانستيد آنرا 

آياضمانت اجرائي اين .  تصويب كنيد
! شرط را از رهبري مي خواهيد؟

همانطوريكه رهبر مي تواند اين 
طور هم ضمانت را بشما بدهد، همان 

مي تواند از شما پس بگيرد و تازه مگر 
وقتي . رهبربعهد خود وفا مي كند

رهبر اول و بقول شما عارف و حكيم 
 من ممكن است ديروز ": مي گويد

حرفي زده باشم و امروز حرف ديگري 
را، و فردا حرف ديگري را، اين معنا 
ندارد كه من بگويم چون ديروز 

ف حرفي زده ام بايد روي همان حر
 ديگر از رهبر دوم  چه ".باقي بمانم

انتظار داريد كه بر قول خود استوار 
بماند و بعهد خود وفا كند ،  شما حتماً 

  :اين شعر مولوي را بياد داريد كه
  

سنتِ بد كز شه اول بزاد     اين شهِ 
  ديگر قدم در وي نهاد

  
 آقاي خاتمي شفاف و روشن به مردم 

 چه چيزي عوض شده است: بگوئيد
كه شما چنين ضمانتي را از رهبر طلب 

آيا ايشان ماهيت اش عوض . مي كنيد 
شده است آيا ايشان هماني نيستند كه 
بقول خودتان از شما انتظار داشتند در 
حد تداركاتچي عمل كنيد و باز بقول 
خودتان رئيس جمهور بله قربان گوئي 

 سال 8مي خواستند و شما نيز در 
ونه عمل رياست جمهوري خود بدانگ

كرديد؟ آيا شخصيت شما عوض شده  
و يا از غيب دستي به شما رسيده است؟ 

  و يا شما مسلح به امداد غيبي هستيد؟
آقاي خاتمي شما واقعيت رژيم و مردم 

آقاي ابطحي . را بخوبي مي دانيد
مشاور پيشينتان در سايت خود خطاب 

 فكر مي كنم "به شما چنين مي نويسد 
 سال اثبات واقعيت هاي اين چند

كرده كه كسي نمي تواند توقع انقالب 
و يا تغيير قانون اساسي از رئيس جمهور 
داشته باشد و همه فهميده اند كه با 
تقسيم قدرت موجود كه بر اساس 
قانون اساسي است امكان تحقق 

هم ) اصالحات(شعارهاي همان دوره 
مهم اين نيست كه چه . وجود ندارد

مهم . اريم مي خواهيم و چه آرماني د
اين را . اين است كه واقعيت چيست 

 ".در داخل و خارج هم فهميده اند
بقول آقاي ابطحي حال وقتي همه 
فهميده اند، جمهوري اسالمي اصالح 

: شفاف و روشن بگوييد. ناپذير است
چرا بر اصالح پذيري جمهوري اسالمي 
اصرار مي ورزيد و هدف شما از ابراز 

ن به شفاف وروش. دو شرط چيست
  مردم بگوئيد بدنبال چه ميگرديد؟

حال كه بيش از پيش چهره جمهوري 
اسالمي براي مردم روشنتر شده است و 
حكومتگران، آينده خود را نا روشن و 
نا مطمئن مي بينند و درست در زمانيكه 
نفرت عمومي مردم از اين رژيم به حد 
اعالي خود رسيده است و اين واقعيت 

 ناشنوا ترين حتي براي كورترين و
عناصر جمهوري اسالمي بر مال شده 
است، آقاي خاتمي شروط خود را بيان 
مي دارند و اين شروط را زماني بيان 
مي دارند كه بعلت نارضا يتيهاي 
عمومي هر آن احتمال وقوع خيزش 
عمومي به منظور بدست آوردن حقوق 
ذاتي و رهائي از چنگال استبداد 

ين آري در چن. فراگير، مي رود
شرايطي آقاي خاتمي با ابراز دو شرط 
خود و احتماالً كانديداتوري خود در 
انتخابات رياست جمهوري سال آينده 
تالش مي نمايند مجدداً چهره رژيم 
ايران را آزاديخواه و عدالت گستر و 
حقوق مدار نشان دهند  تا شايد از 
نفرت مردم نسبت به حكومتگران 

لوگيري بكاهند و از اعتراضات آنان ج
بعمل آورد و جمهوري اسالمي را از 

آري در زماني كه . مهلكه نجات دهد
عناصر حاكم و نيروهاي سرگوبگرش 
براي حفظ بقاي خود به اعمال 
خشونت آميز خود افزوده اند و راهي 
بجز تشديد سركوب و ارعاب نمي يابند 
و در زمانيكه بيكاري و فقر روز افزون 

وضعيت كريبانگير مردم شده است و 
 گراني و ركود بي -اقتصادي با تورم

سابقه اي مواجه شده است بطوريكه 
الريجاني از احتمال عدم راي مجلس 
به طرح اقتصادي تورم زاي احمدي 
نژاد گزارش كرده است و در زماني 
كه تشتت ، چند دستگي و اختالفات 
سياسي در ميان اصولگرايان و اصالح 
ر طلبان رو به تزايد مي باشد و د

زمانيكه جمهوري اسالمي با بحرانهاي 
عديده داخلي و خارجي دست به 
گريبان است و گروههاي مختلف 
اجتماعي با برپائي اعتصاب و تظاهرات 
انزجار خويش را از وضعيت حاكم بر 

آقاي خاتمي با . كشور بيان مي دارند 
ابراز دو شرط خود به ميدان مي آيد و 

گر از سعي دارد تا شايد با نيرنگي دي
پايان احتمالي همقطاران خود 

آقاي خاتمي . جلوگيري بعمل آورد
 سال كه رئيس قوه مجريه 8شما طي 

بوديد اگر اعتقاد به آزادي داشتيد، 
چرا آنزمان در مقابل كشتار دانشجويان 
و به آتش كشيدن خوابگاه آنان سكوت 

شما اگر طرفدارآزادي و . فرموديد
 حكم عدالت هستيد، چرا هنگاميكه با

حكومتي روزنامه ها را فله اي بستند و 
ياران شما را سركوب كردند  سكوت 

شما اگر طرفدار عدالت . اختيار كرديد
و آزادي هستيد، وقتي وزير كشورتان 
گفت ما مداركي دال بر تقلبات وسيع 
در انتخاب احمدي نژاد داريم ، چرا 

شما اگر . آنها را به مردم نشان نداديد
و عدالت بوديد طرفدار آزادي 

هنگاميكه چند صد نفر در زمان 
صدارت شما با ترور و قتلهاي زنجيره 
اي كشته شدند  چرا شما  بعنوان  
رئيس جمهور سكوت اختيار كرده و از 

آيا در چنين . آن چشم پوشي كرديد 
شرايطي نمي توانستيد  استعفا كنيد و 
گناه اين همه جنايت و كشتار را حد 

 بزدائيد؟ و دهها اقل از حكومت خود
  .چراي ديگر

 آقاي خاتمي  در ديدارشان با دبيران 
 متاسفانه ": خبرگزاري ايلنا مي گويد

دروغ گويي ، گفتمان اصلي بخش 
هايي از جامعه شده است كه از ايشان 

   ".جز صداقت نبايد انتظاري داشت
آقاي خاتمي شما اگر جزء اين بخش 
هاي جامعه كه اشاره فرموده ايد، 

تيد و قصد مبري كردن جمهوري نيس
اسالمي را از استبداد فراگير و خفقان و 
چپاول بيت المال  و نجات دادن 
دوباره اين بخش ها را در سر نداريد، 
شفاف و روشن با مردم حرف بزنيد و 

به مردم . حقيقت را به آنان بگوئيد
تحت ستم ايران بگوئيد چه چيزي 

 سال از آنان روي 8باعث شد 
يد و با پايمال كردن آزادي گردانيد

وحقوق انساني  آنان به قيمت تحكيم 
به . پايه هاي استبداد مبادرت ورزيديد

آنان شفاف وروشن بگوئيد چه چيزي 
عوض شده است كه مجدداً قصد 

در غير اين . آمدن بر صحنه را داريد
صورت شفاف و روشن به شما مي 
گوئيم كه حتي در صورت بدست 

ي، جز از بين آوردن رياست جمهور
رفتن آن ته مانده اي از چهره زيبا و  
خندان، برايتان چيز ديگري در بر 

چه كسي داند شايد شما هم . ندارد 
جزء همان بخش هائي باشيد كه 
صداقت را فداي فرش قرمز و قدرت 

اگر غير از اين است بيائيد با . مي كنند
خدا، با خود و مردم يگانه باشيد وتوان 

ستادگي خود را در مقابل و استعداد اي
ديكتاتوري واليت فقيه و استبداد ديني 

 بدترين شعبه "كه بقول مرحوم نائيني 
  را با "استبداد، استبداد ديني است
  . آنها شفاف و روشن بيان كنيد

اندر بالي سخت پديد آيد      فضل و 
  بزرگمردي و ساالري

    Fa_rastgou@yahoo.com           

          
  "مساالري شورائيمرد"

  
  سلب توان هدايت هر انسان از -24

سوره قصص، (غير او، حتي از پيامبر 
و سلب صفت ولي و ناصر از  ) 56آيه 

و سلب  )  107بقره، آيه (غير خدا 
از پيامبران ... صفات پدر و وكيل و

 و 80سوره هاي آل عمران، آيه (
 و 22 و غاشيه، آيه 110كهف، آيه 

 و احزاب، 21ص، آيه  و 66انعام، آيه 
 81 و آل عمران آيه 45 و 40آيه هاي 

و خاطر نشان كردن القاي شيطان ... و
   و52سوره حج، آيه (در پيامبران 

در شرف ) ص(اشتباهها كه پيامبر 
انجامشان بود، به خصوص در ماجراي 

، در باره ) 19آيه سوره، نجم، (غرانيق 
ماجراي غرانيق رجوع كنيد به موازنه 

نوشته ابوالحسن بني صدر صفحه ها، 
و تصحيح روش  ) 60 تا 52هاي 

  ... پيامبر، در سوره عبس و
  قرآن، سوره نازعات، آيه هاي -25
   19 تا 17
  قاعده آمدن حق و رفتن باطل -26

، قاعده ) 81قرآن، سوره اسراء، آيه (
زور نمي تواند از سد . ايست عمومي

حق هستي  حق عبور كند، زيرا اوال 
زور در ايجاد و بكار  د است و ثانيا من

رفتن، نياز به توجيه شدن و به خود 
از اين رو است كه . حقانيت دادن دارد

ايستادن بر حق و اظهار حق، باطل را 
، و ثالثا. محكوم به رفتن مي كند
دو طرف . قدرت فرآورده تضاد است

يك تضاد وقتي سبب ايجاد قدرت و 
ر پي دوام آن مي شوند كه هر دو د

اما هرگاه يك طرف بر . قدرت باشند
حق بايستد، طرف ديگر، مي بايد در 
درون خود تضاد ايجاد كند تا بتواند 

اين زمان، زمان . ادامه حيات بدهد
  .انحالل قدرت است

  به اين نكات آنها كه در باره -27
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اردشير محصص 
  درگذشت

 به فعاليت »كيهان« و »كتاب جمعه«
 ي مجموعه طراحنخستين .مشغول شد

«  اردشير محصص با نام يها
 . منتشر شد1350در سال » كاكتوس

 ي كارهاي  و گزندهي انتقادوجه    
تر و   دوره پر رنگني امحصص، پس از

 مسئوالن ي امر البته برانيا. بارزتر شد
 شاه، مي در رژتي و حفظ امنيبرقرار

از .  بود"تحمل   قابل ريغ"ساواك، 
مراكز " او را به بار  ني چندرو نيا
 خود خواندند و به او "يررسميغ

 را د انتقاد خوزيك تون"اخطار دادند، 
  ". متوجه كنديگري ديبه سو

 زمان بود كه محصص، به ني ادر    
 را ترك راني مهاجرت موقت، اتين

كرد و پس از چند سفر به خارج، 
انتقال .  مستقر شدوركيويسرانجام در ن
 1979 بعد از انقالب يموقت او ول

  . شد يدائم
   عالقه تاينبرگش آثار ا  بهمحصص    

،   و طنز در آثار بوش  داشت خاصي
ور، پيكاسو، ، انس ، گويا، دوميه بروگل
 را   و فليني ، يونسكو، بكت شاگال

  در دهه در اكثر آثار محصص .ستود مي
   كشورهاي  به  مربوط  مسائلي، پنجاه
، استعمار،   گرسنگي  همچون ، سوم جهان
   و افزايش عدالتي ، بي  جمعيت تراكم
  .خورد  مي  چشم به... ها و سالح

   گفته شي در مورد كاراكترهارياردش    
 در   آثار مني كاراكترها اغلب«:  است
   تا چند سال  من. هستند دني دو حال

 دو و   حالت دني كش  قادر به شيپ
   كه كردمي فكر م شهي و هم  نبودم حركت
 قادر ، شودداي پ  در منيي توانا نياگر ا

   سرانجام  مشكل نيا.   هستمي هر كار به
  ن م ني ا  كه كنمي و حاال فكر مد ش حل
  خواهمي م  آنچهي سو  به  دارم  كه هستم

  ، من  ناخودآگاه  كه كنميفكر م.  دوميم
 و  ، لباس  و سكنات  حركات تمام
 ي را از رو مي پرسوناژهايها كفش
  ني اي و الغريچاق.  كشمي م خودم

  مي رژ  بهي كامال وابستگ  همها طانكيش
 ».د دار  منييغذا
 يگري د  كس شاملو بهتر از هرديشا     

   گفته  محصص سخنري آثار اردش درباره
 ي اصرار  او برخالفيها طرح« : باشد
اند   آنها كردهي در نامگذار كه
 شخندي ر كه  چرا، ستي نكاتوريكار
 بر ي هوچاي طنزآلود يدي و با دكندينم

 يها اگر آدمك.   است امدهيكاغذ ن
   است  آناطر خ  به  نه،اند  مسخرهرياردش
 ي آنها مسخرگ شينظور از نما م كه

  هي پا ني تا بدي هرگز مرد-   است بوده
 ي او لودگ-!  و راستگو نبودهيجد
 معتقدتر   بودن  انسان  شرف  و بهكندينم

   انسان  انداختن  دست  به  كه  است از آن
 . كنديي هنرنمااي بگذراند  وقت

  ني و اندوهگي جديا پژوهنده    
 و در كاوديرا م هاي شوربخت  كه است

   انسان  بر سرنوشت شدگان  ليبرابر تحم
  شان تيكاو شخص  كندو  و بهستديايم
   بارها و بارها مجموعه من... پردازديم

 و چند بار  ام  كردهيآثار او را بررس
   اما هر چه ام  نوشته شي كارها درباره

:   كه ام  معتقد شده قتي حق ني ا  بهشتريب
 حي تشر، ستي ن ستيكاتوري كاررياردش

  .» است خي تار كننده 
 از كا،ي محصص در آمرري اردشاقامت    

 ي و گزندگيقدرت كار و كوبندگ
 ي منتقد روزنامه.  او، نكاستيكارها

 ي در مورد كارها" آبزروزوركي وين"

 نيا«: سدينو ي او مي  دورهنيا
 يري اگر هم تأث،يياي جغرافي فاصله

 ي انتقاد نگرششتريداشت، بر وضوح ب
 ييها  طرحجه،ينت. او اثر گذاشت

 زي شورانگيبي و به طرز غرتر دهكوبن
 و چه يري چه تصووه،يظرافت ش. بود
 در آنِ واحد خشم را در ،ياسيس

 محصص يآقا.  كردتيبرگرفت و تقو
پرداختِ .  نامحتمل بدل شديبه شاعر
 . »تر شد  تر و برنده او، سبك

آثار  از ي نمايشگاه1354 سال در     
 گراهام ياردشير محصص در گالر

اين نمايشگاه نام . نيويورك برگزار شد
 در عرصه بين ي رااين طراح ايران

 ي برا1385 سال در . مطرح كرديالملل
 بار پس از انقالب آثار محصص نينخست

در ايران به نمايش گذشته شد كه با 
استقبال گسترده عالقه مندان مواجه 

  .شد
به تكرار «اخير      محصص  در دهه 

-الژهاي دادائيستي و كشيدن طرحوك
هاي دلنشين نوع نيويوركي از مالها 

» زندگي در ايران«اما . پرداخته است
  » .هديه او به تمام عصرها است

، مركز اصلي 1387 خرداد در     
 The Asiaاتحاديه آسيا در نيويورك

Society’s headquarters in New 
Yorkداشت  پذيراي مراسم بزرگ

 به اين مناسبت . اردشير محصص بود
 اثر از 100 تا 80مجموعه اي از 

 كه همگي  در "اردشير محصص"
 نگهداري مي مريكاكتابخانه ملي ا

هنر و : اردشير محصص«بنام   ،دنشو
.  گذاشته شدشينما ب»طنز در ايران

  " پاركينسون"خودش بعلت بيماري 
 رنجش مي  1980 اوايل دهه كه از

 . آن مراسم حضور  نداشتداد، در
آرت " ي روزنامهدر زنبرگ وكارن ر

 «:   مي نويسد"ريويو، نيويورك تايمز 
 طرح ي با سري بطور موثرشگاهينما
 - 78 ( راني در اي زندگ" يها

 مجموعه شامل نيا.  آغاز شد")1976
 - 1925(  اثر، سلسله قاجار30 از شيب

و آثار او  .  قرار دادديرا  مورد د) 1833
 سلطنت محمد رضا شاه يبطور آشكار

.  كشديرا به طنز م) 1979 – 1941(
 ي خاندان سلطنت در لباس هاياعضا

 ، و خشونتدي با تهدي،فاخر قاجار
   ». كننديجنبش ها را سركوب م

دربسياري «:       روزنبرگ مي افزايد
از طرح هاي بعد از انقالب، محصص 
نماد ناخوشايندي را به كاراكتر هاي 

 نامه اي "در طرح . ي خود ميدهدفرد
يك شخص عمامه ) 1982 ("از شيراز

بسررا در حال كشيدن تصوير پاي قطع 
 او از قلم قطع .شده اش نشان ميدهد

 به عنوان پايه اي براي قدم ،شده پا ها
صحنه باغ كه . پاي خود استفاده ميكند
 "بهشت زميني"آرايشي است به مثابه 

راني بكار كه در مينياتورهاي سنتي اي
ميرود، بدينوسيله آفرينش را با خود 

  ». ويراني به وحدت ميرساند
 ، محصصري اردش زنده ياداز    

با اردشير و چون  ييمجموعه ها
 يصورتك هايش، اردشير و هوا

 تشريفات، شناسنامه، لحظه ها، ،يوفانط
وقايع اتفاقيه، ديباچه و تبريكات منتشر 

  از ديگر آثار اردشير وشده است
اردشير محصص،  «يمحصص كتاب ها

»  در ايرانيزندگ«و »  كوتاهيتاريخ
 ) توسط انتشارات ميج 1994در 

MAGE )در آمريكا انتشار يافته است.   
  

خبرها كه در مجموعه 
  نخوانده ايد

قوا در خليج فارس، بطور مداوم، 
  .بدست مي آورد

، ژنرال اوديرنو،  اكتبر 13 در ◄
راق، رژيم فرمانده قواي امريكا در ع

ايران را متهم كرد كه به نمايندگان 
مجلس رشوه مي دهد تا بر ضد توافق 

و در . نامه امريكا با عراق، رأي دهند
 اكتبر، وزارت دفاع امريكا، رژيم 23

ايران را متهم كرد كه همه كار مي 
كند تا مگر از تصويب توافق توسط 

حال . مجلس عراق جلوگيري كند
كومت المالكي  اكتبر، ح22آنكه، در 

خواستار آن شد كه امريكا تغييراتي در 
  .متن توافق نامه را بپذيرد

، مجله فرانسوي 87 اكتبر 17 در ◄
كوريه انترناسيونال، ترجمه مقاله 

Nizar Aghri روشنفكر كرد، را كه ، 
در الحيات منتشر شده بوده، انتشارداده 

وي در مقاله خود، از گسترش . است
راق و استبداد دو فساد در كردستان ع

حزب رقيب بر اين خطه و آشتي و 
ستيزشان برسر بردن و خوردن 
درآمدي از نفت كه به كردستان عراق 
اختصاص داده شده است، انتقاد كرده 

بنا بر نوشته او، شهروندان كرد . است
محروم از حقوق اقتصادي و اجتماعي 
هستند بدين خاطر وسيله اي براي 

. تيار ندارندايفاي نقش سياسي در اخ
در سليمانيه، دومين شهر بزرگ 
كردستان كه تيول حزب اتحاد ميهني 
كردستان به رهبري جالل طالباني 
است، مردم از آن مي نالند كه در هر 

 ساعت آب دارند و در روز، 4سه روز، 
  ... ساعت برق و3
 اكتبر ، فرماندهي قواي بين 14 در ◄

المللي در افغانستان اعالن كرد كه 
رجم اين قوا، شخصي به اسم دانيل مت

جيمس كه در تهران به دنيا آمده است 
و بعنوان مترجم نزد اين قوا كار مي 
كرده، براي رژيم ايران جاسوسي مي 

  .كرده است
 اكتبر، 16، در  به گزارش رويتر◄

خزانه داري امريكا نگراني عميق خود 
را بابت حمايت مالي و مادي رژيم 

وريست اظهار و ايران به گروههاي تر
از مؤسسات مالي كشورهاي جهان 

خزانه . خواست ايران را تحريم كنند
داري مدعي شد كه با توجه به رويه 
  .ايران، تحريم ايران فوريت تمام دارد

گزارش )  اكتبر22(آسوشيتدپرس ◄
كرده است كه خزانه داري امريكا 
بانك صادرات ايران را تحريم كرده 

 تمامي بنا بر اين تصميم،. است
حسابهاي بانكي اين بانك در امريكا 
بسته و موجودي هاشان توقيف مي 

بهانه امريكا اينست كه اين بانك . شود
براي وزارت دفاع ايران تسهيالت 
بانكي ايجاد مي كند و آن وزارت،  
براي وارد كردن تكنولوژي ساخت 
موشكهاي دور برد، از آن تسهيالت 

  .استفاده مي كند
 22( وشيتد پرس آس به گزارش ◄

در گفتگوهاي نمايندگان ) اكتبر
 ، چين مانع تصميم در 1+5كشورهاي 

باره مجازات ايران بخاطر رعايت 
نكردن قطعنامه هاي شوراي امنيت 

در واقع، با امريكا، گرو كشي مي . است
امريكا مي بايد از فروش اسلحه به : كند

  .فرمز خودداري كند
  
  

  
  

  ركود 
  
، بان كي مون، دبير 87  مهر29  در ◄

كل سازمان ملل متحد، نگراني خود را 
در باره امكان تجاوز به حقوق بشر در 

او از رژيم .  ايران، اظهار كرده است
ايران خواسته است تبعيض به زيان 

او كه سال . زنان و اقليتها را ملغي سازد
 پيش، مأمور شده بود گزارشي در باره

مان ملل تجاوزهاي رژيم ايران به ساز
متحد گزارش بدهد، گزارشي را شامل 
موارد تجاوزها به حقوق انسان براي 
ارائه به سازمان ملل متحد آماده كرده 

اين نخستين گزارش رسمي دبير . است
كل اين سازمان به مجمع عمومي اين 

  . سازمان است
 سه تن از متهمين ، 87 مهر 30در  ◄

 پرونده آيت اهللا بروجردي به نامهاي
ود سماواتيان، عليرضا منتظر مسع

صاحب، حبيب قوتي، بطور ناگهاني و 
اطالع قبلي از زندان اوين به  بدون

دادگاه ويژه روحانيت برده شدند اين 
زندان "  جهت اجراي حكم احضار،
  . صورت گرفته است"در تبعيد

به نقل از خانواده هاي اين افراد،     
بعد از ظهر ، هر سه نفر  2 در ساعت

مامورين به اسم انتقال به توسط 
ويژه به بيرون برده  فرودگاه از دادگاه

شدند اما تاكنون اطالعي از سرنوشت 
  .آنان در دست نيست

رحماني  جمال، 87 آبان 1در  ◄
دانشجوي رشته صنايع دانشگاه اصفهان 

راشد  به همراه دانشجويي ديگر به نام
عبدالهي دانشجوي علوم سياسي 

هر اصفهان در دانشگاه اصفهان در ش
ردادماه سال جاري توسط م 23 تاريخ

نيروهاي امنيتي بازداشت و ابتدا به 
اطالعات شهر كرمانشاه و سپس  اداره

به اداره اطالعات شهر سنندج منتقل 
  .گرديدند

،  منا محبتي نوشته 87 آبان 1در  ◄
محبتي متولد سال  ينجانب مناا: است
  با1385 از شهر كرمانشاه در سال 1366

مجاز به   855360157شماره دانشجويي
انتخاب رشته در كنكور سراسري شدم 

در رشته  و پس از انتخاب رشته
 مديريت صنعتي به دانشگاه شهيد  ي

كرمانشاه وارد شدم در همان  رضايي
 نفر ديگر از 2سال همزمان با من 

كرمانشاه به دانشگاه راه  جوانان بهايي
همان پيدا كردند اما يكي از آنها در 

 ترم اخراج 1ديگري پس از  ماه اول و
شدند با اين حال من نيز انتظار اخراج 

داشتم و اين موضوع مرا  شدن را
نگران و عصبي كرده بود اما اخراج 

با شور و اميد  نشدم به همين خاطر
خيلي زيادي ادامه دادم و باور كردم 

 سال 2حال  يك دانشجو هستم و بهر
 4براي ترم سپري شد و بعد از اينكه 

شروع ترم   هفته بعد از2ثبت نام كردم 
مسئول حراست دانشگاه من را نزد 

اعالم  رئيس دانشگاه برد و رئيس به من
كرد كه از ادامه ي تحصيل محروم 
 هستم و دليل اين اخراج را اشكال

 4بعد از !!!  اعالم كرد  درپذيرش اوليه
كردند  ترم اين موضوع را به من اعالم

 ابالغ كتبي و به همين  بدون هيچ
 دقيقه از 5سادگي من در عرض 

  . محروم شدم تحصيل
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 انتشارات  انقالب اسالمی: آدرس

Enghelab Eslami Zeitung  
Postfach 11 11 18 
D – 60046 Frankfurt 
Germany 

  شماره حساب انتشارات
FRASPA – Germany 
Konto Nr.: 12 30 26 
BLZ: 500 502 01 

  :پست الکترونيک
E-Mail.: 
EEZ5760GOF@Aol.Com  

 
  تقابل دوخط

  يا
  ١٣۶٠کودتای خرداد 

  
 ٣–دتحول انقالب ازآزادی به استبدا

  
  محمد جعفری: هنويسند

  
  ١٣٨۶بهمن ماه :  چاپ اول

  
  اويرو٢۵آلمان و فرانسه :در قيمت

   پوند٢٠نگلستان ا
   دالر۴٠دا اآمريکا  و کان

  
  :آدرس پستی 

Enghelabe Eslami Zeitung 
Postfach 11 11 18
D- 60046 Frankfurt/M
Germany

 :آدرس پستی الکترونيک
com.Yahoo@mbarzavand  


