
  

 

:را بر زبان آورده اند، بسيار مهمو جواني، رئيس قسمت سياسي سپاه، سخناني»فرمانده كل سپاه«شهريور، جعفري،9در:انقالب اسالمي  
جامعه ايراني اينك ريشه فساد را . »بيت او«نسبت به مسئله اصلي شدن واليت مطلقه فقيه و شخص خامنه اي و واكنشي هستند اين سخنان 

  .اول به اين اظهارات و ارزيابي آنها و چند خبر مهم اختصاص مي يابدفصل . شناسائي كرده و هدف خويش را دقيق كرده است
تبارشناسي ايرانيان را از مجموعه بهمه بافته تارعنكبوت هائي آگاه مي . كودتاچيان درج مي شود» تبارشناسي«در فصل دوم، قسمت سوم      

دولت و اقتصاد كشور را قبضه كرده اند و در جنايتكاري، اندازه كند كه از رهگذر روابط شخصي قدرت بوجود آمده و مافياهائي شده اند كه 
در اين قسمت، . آورده مي شود» مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني«در فصل سوم، قسمتي ديگر از مطالعه در باره . نگاه نمي دارند

واليت مطلقه فقيه مخالف است و گنجاندن آن را در خوانندگان از جمله از اين امر آگاه مي شوند كه گروهي از گروههاي عضو اين مافيا با 
در باره . در جستجوي اينست كه بداند چگونه واليت مطلقه فقيه وارد قانون اساسي شده است. مي داند... قانون اساسي، كاري بر ضد اسالم و

  .دگان قرار داده شده اندرهبر شدن خامنه اي و افزودن واليت مطلقه به قانون اساسي، اطالعات جديدي در اختيار خوانن
مالي ايجاد كرده است، به استناد خبرها و  –كه رژيم مافياهاي نظامي   را و بحران هاي ديگر در منطقه» بحران اتمي«در فصل چهارم،      

تا هم وضعيت .  وريمآ گرد مي در فصل پنجم،  خبرها و داده هاي اقتصادي را. اطالعات منتشره و نيز نظرها، موضوع ارزيابي قرار مي دهيم
 :در فصل ششم، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان از نظر خوانندگان خواهند گذشت   معيشت مردم و هم موقعيت رژيم شناخته آيند

  3در صفحه                               

  جمال پاك نژاد
  ايران ”روحانيان ومراجع مذهبي“سخني با 

  
  

آقاي خميني از آغاز ورود به ايران كه سوداي قدرت در سرش 
او براي رسيدن به اهداف .فتاد، به يك باره رنگ عوض كردا

بنا براين هنگامي كه . خويش نيازمند حمايت گسترده مردم بود
در مقام اپوزيسيون نظام سلطنتي بود در مصاحبه هاي متعدد 

در بيان و . ميزان را راي مردم و حاكميت را از آن آنان خواند
شد و حتي در پاسخ  گفتار او، اسالم دين رافت ورحمت معرفي

سئوالي كه آيا ميشود شاه را كشت؟ به صراحت گفت، نه از كجا 
او در نوفل !. معلوم كه دست خود او شخصا به جنايت آلوده باشد

لو شاتو عالوه بر رهبري معنوي جامعه در خروش ايران، رهبري 
بدين سبب بود . اپوزيسيون سياسي را نيز به خود اختصاص داد

. ترده اي از سكوالرها نيز رهبري اورا پذيرفتندكه حتي بخش گس
با حضوراو در صحنه،جهان با بياني نو از اسالم مواجه گشت  كه 
بيان آزادي و حامل پيامي نو و در بر گيرنده حقوق انسانها بود و 

اما او مرد اين .مجله اي فرانسوي، به او لقب آزاد كننده داد
   .ميدان نبود

  14در صفحه 

 علي  آرا          

  ...يئخشونت و خشونت زدا پرهيز از
...بخشش عمومي   

كه صحنهء لحظات واپسين زندگي كوتاه  ندا آقاسلطان،خانم 
او در سراسر دنيا ديده شد، سمبلي از شهداي روزها و هفته 
هاي گذشته و شاهدي بر جانباختگان راه آزادي در سالهاي 

كارنامه اعمال رژيم تمامت خواه . اخير در  كشورمان گرديد
ت فقيه، در عرض سي سال گذشته، هر روز سياهتر شده والي

منتها اگر در سنوات قبل جنايات در . است و كماكان ميشود
پشت درهاي بسته و آهنين، و در سياه چالهاي رسمي و مخفي 
رژيم انجام ميگرفت و جنايت كاران با اسامي مستعار و با بستن 

د را چشم قربانيان و زدن نقاب بر چهرهء خود، هويت خو
مخفي ميكردند، در حال حاضر و در جنبش فعلي، اين جنايات 

مشخصات قربانيان مشخص، و  به علن هم سر باز كرده است  و
. همچنين ماهيت و هويت جنايت كاران هويدا شده است

در كشوري  سوأل نيست كه در قرن بيست و يكم،براي كسي 
يه، چون ايران، رژيمي ديكتاتوري از جنس واليت مطلقه فق

                                                 .پايدار هست يا نيست
  14در  صفحه 

                                                             

  علي شفيعي
  )3( جنون استبداد و انقالب مردم

  
  اجتماعي نسلي انقالبي –محيط زيست سياسي 

  
در نوشته هاي پيشين ابتدا جنون استبداد را تشريح كرده، 

سپس وضعيتهاي عيني و ذهني و يا بيروني . خصايص آنرا برشمردم
. در حاكميت حنون استبداد شرح دادم و دروني نسلي انقالبي را

اجتماعي  - پي شناسائي محيط زيست سياسي  در نوشته كنوني در
در واقع شناخت . هستم كه در آن نسلي انقالبي بوجود ميĤيد

اجتماعي هر نسل انقالبي در عصر فعاليتهاي  - محيط زيست سياسي 
  : حياتي او، از جنبه روانشناسي اجتماعي بسيار با اهميت است

كميت اجتماعي كه نتيجه و حاصل حا - زيرا محيط زيست سياسي 
اين عالئم و . جنون استبداد است، عالئم و نشانه هاي خاصي دارد

نشانه ها بطرق گوناگون بر روانشناسي فردي و جمعي ايرانيان، 
خاصه نسل نو جوان و جوان ايراني تأثيراتي ماندني از خود 

نتايج اين تأثيرات سبب ميشوند كه نسل جوان . بجاي ميگذارند
تصميم بزرگ و سرنوشت ساز قرار  كشور در برابر دو انتخاب و

انتخاب و تصميم اول، سكوت و يا سازش با جنون استبداد . گيرد
  . است

  13در صفحه   

  
  بياني درگذشت  عليقلي مهندس

  

  
  

از و نفت  صنعت شدن ملي جنبش ازمبارزين ديرپاي بياني مهندس    
  . سالگي جهان را بدرود گفت 97ياران دكتر مصدق در سن 

 در موفقيت،  با 1311 سال در متوسطه تحصيالت خاتمه از پس او
 موفق او. شتگ فرانسه روانه بخارج، دانشجويان اعزام مسابقه

 فرانسه دانشگاههاي از) هيدروليك( آب در مهندسي بدريافت درجه
 در ايران در را معقول معارف همچنين بياني مهندس. شد انگليس و

 شريعت و بجنوردي اديب استاد همچون زمان آن نامي استادان نزد
  .گرفت فرا) بزرگ( سنگلجي

  16در صفحه       

 
 
  
  
 
 

New   
انقالب     
اين فصل را در : اسالمی 

در : سه قسمت می خوانيد 
قسمت اول گزارشهائی که 

انتخابات « ما خود ، از 
رياست مجهوری در يافت » 

  کرده ايم و نيز و 

  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر   
  

  جنبش چه وقت همگاني مي شود؟
  
  
ديوار كاتوليكيستي وگانديايي بر : نظر پرسش كننده ●
  "مبارزه ي بدون خشونت"
 
ه ي نظري علني حول مسائل از آنجا كه همواره مدافع مبارز   

 ،)استثناي جنبه هاي امنيتي آنه ب(بودم وهستم  مبرم سياسي
نيزقدر اين فضاي ارزشمند   انديشه، اميد داشتم كه ساير صاحبان

بيشتربه وحدت  درك ميكرده وبراي گذار هر چه را سايبري
نظري وعمق بخشي به خرد جمعي سود برده وگام به پيش 

 ..ميگذاردند
جنابعالي برخالف ايده  خوشبختانه: در باره نظرات شما  اوام – 1

 كه از "جنبش سبز"فعلي بر "رهبري تاكتيكي سايبري"هاي 
نگاهي مطلق گرايانه وكاتوليكيستي "مبارزه بدون خشونت"

ليكن  .برداشتي واقع گرايانه تري ارائه كرديد.دارند وگانديايي
يوار چيني رسم صلح وغير صلح آميز د" هنوز ميان دو مبارزه ي

سير ووظايف تاريخي  بدينگونه كه اگر مرحله صلح آميز. ميكنيد
 اش را طي كرد وحاكميت باپيشيرد آن مغلوب نشد، آنوقت

ميتوان پذيرفت كه مبارزه خشونت آميز ناگزير در دستور كار 
يعني پذيرش مبارزه ي خشونت آميز را مشروط به . قرار گيرد
 . ميز ميكنيدآ ناكامي مبارزه صلح.شكست و

  2در صفحه     
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  » حساس«وزارت خانه هاي  -خامنه اي و سران سپاه در موقعيت دفاعي ؟ ◄
  »اكتبر سورپرايز«تازه ها در باره مرگ احمد خميني و  –در اختيار سپاه 

    3ص :... زندان كهريزك و - 
   ۵ص:  3 –بارشناسي كودتاچيان ت ◄
   6ص : گروه هاي مأمور سركوب –مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني  ◄
   9ص :...اتم ، عراق، يمن، و: زمينه هاي بحران و تشديد آن ◄

  اقتصاد ايران به زانو درآمده است و سلطه سپاه بر اقتصاد، عامل انحطاط ◄
  11ص: اقتصاد ايران است  

  12ص:  استقامت در ادامه جنبش، به تجاوز به حقوق پايان مي دهد◄
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در حالي كه من معتقدم كه  - 2
تا پيش ازلحظه ي / بايد اگر چه

مبارزه ي صلح آميز / سقوط رژيم
داشته باشد،  غالب كل روند راوجه 

ليكن وجودعنصر مبارزه ي غيرصلح 
 آن نه) دفاعي به تهاجمي( آميزاز

تنها ضروري كه ناگزيرست، زيرا در 
) نه رويايي(صحنه ي واقعي و

باسركوبگران نمي توان  درگيري
حق دفاع ازجان وحيا ت راازمبارزين 

 .سلب كرد
 لذا تاكيد ميكنم كه تا لحظه ي - 3

سقوط مي بايد تلفيق هردو  پيش از
شكل را با غالبيت وجه صلح آميز مد 

گانديست هاي وطني ما . داد نظر قرار
اندر باب انواع تاكتيكهايشان، مردم را 

ومرتب ميگويند كه . انذار مي دهند
 تمامي تالش خود را بكار ببريد كه گير

 .نيفتيد 
وال ميشود كه اگر در ئاما وقتي كه س

؟سكوت  ديم چه كنيمجايي به دام افتا
يعني حكم به انفعال وتسليم / ميكنند 

 .محض به دشمن ميكنند
 يعني از اين به بعد ديگر نسخه ي  -  4

شفا بخش تاكتيكي براي مبارزه ندارند 
 اجرتان"ازآن به بعد بگويند ،جزاينكه

واگر بگويند كه حق  "با كرام الكاتبين
د و اجه"حتما مرزش تا  ،دفاع داريد

واگراجازه دفاع بهرشكل "است  خون
بدهند، خواهيم  وقيمت را بدهيد و

شكل  ،عمال دراين بخش ديددرمبارزه
البته اين  -  5. خشونت بخود ميگيرد

يعني بايد  .حقيقتي انكار ناپذيرست
پذيرفت كه بين اين دو شكل از 

 ديوار غير قابل نفوذي وجود ،مبارزه
كه صلح / رزمي است تلفيقي./ ندارد

ومبارزين . آن غالب استآميز بودن 
توصيه وحكم به تسليم محض  را

 . گانديستي و كاتوليكيستي نميكند
 آيا هنوز مدافعين اين شكل از -  6

مبارزه نخواسته ونميخواهند ويا 
نميتوانند كه بطور كارشناسانه ونظري 

كنند كه در لحظات نهايي،  مشخص
باالخره چگونه ميتوان درك كرد 

ودتايي كامال ك موپذيرفت كه يك رژي
قرار  /ميان مرگ وزندگي/ مسلح كه

واگذاري  چگونه احتمال وامكان، دارد
كرسي هاي قدرت نظامي وسياسي را 

 و دارد بمردم "بدون خشونت  "آنهم 
دستي وبسهولت خود را تسليم  دو

 ميكند؟
  :پاسخ ها به اين پرسشها* 
  
به ياد نمي آورم كه  مبارزه با   - 1

دو مرحله اي  دولت استبداديان را
گمان برده باشم و مبارزه خشونت آميز 
را موكول به بي نتيجه شدن مبارزه 

اين تقسيم بندي . صلح آميز دانسته باشم
چرا كه ناقض . از اين جانب نيست

جنبش همگاني و بسا گوياي بي 
در حقيقت، جنبش . اطالعي از آنست

از راه خشونت زدائي، همگاني مي 
مرحله دومي . شود و پيروز مي گردد

وجود ندارد كه مبارزه خشونت آميز 
  . محل پيدا كند

بدين قرار، جنبش همگاني مي       
  :شود وقتي

وجدان هر انسان عضو جامعه و   -  1.1
وجدان جامعه بر حقوق انسان و حقوق 
ملي معرفتي شفاف مي يابد و زندگي 
فردي و جمعي اگر نه عمل به حقوق، 

قوق مي دست كم متمايل به عمل به ح
 . شود

وجدان تاريخي از راه نقد،  -  2. 1
هرچه با حقوق سازگار نيست را 
شناسائي و با رها كردن خود از آنها، 
رابطه اي را ميان انسان آزاد با گذشته 
و حال و آينده بر قرار مي كند و به 
اعضاي جامعه امكان مي دهد با اعتياد 

زور گفتن و زور ( به اطاعت از قدرت 
بارزه كند و آن را ترك م) شنيدن

ترك اين اعتياد تعيين كننده . كند
است چرا كه آگاهي بر حقوق خود و 
نيز شعور بر ويرانگري قدرت، سبب 

ترك اعتياد نياز . ترك اعتياد نمي شود
به تمرين روز مره عمل انسان مستقل و 

نياز به . آزاد به حقوق  خود دارد

انديشه و خيال و گفتار و كردار را از 
اما سه .  ور خالي كردن مستمر داردز

 :كار باال در گرو آنست كه 
انديشه راهنما بيان آزادي شده  - 3. 1

انديشه راهنما  بيان آزادي نمي . باشد
شود هرگاه جريان آزاد انديشه ها، نقد 

به . بيان هاي قدرت را ميسر نسازد
ترتيبي كه نخست وجدان علمي جامعه 

، از راه بيان آزادي را بپذيرد و سپس
همگاني كردن بيان آزادي، اين بيان 
مقبول وجدان جمعي و وجدانهاي 

از .  هريك از اعضاي جامعه  بگردد
اين رو، در اين مرحله، ضرور ترين 

ابهام زدائي . كارها، ابهام زدائي است
تنها شفاف كردن دولت و نظام 
اجتماعي كه نفي مي شود نيست، بلكه 

ولتي روشن كردن نظام اجتماعي و د
از اين . كه جانشين مي شود نيز هست

رو، ابهام زدائي به نقد انديشه هاي 
بلكه  شامل . راهنما محدود نمي شود

حقوق همه حقوق مندان در جامعه 
جديد و رابطه ملت با  دولت حقوق 

و  نقش عدالت . مدار نيز مي شود
اجتماعي را بمثابه ميزاني  معلوم مي 

رابطه كند كه در از ميان برداشتن 
زير سلطه و بسا روابط قوا،  –سلطه گر 

بكار سنجش تدبير ها و بكار بردن آنها 
 . مي آيد

اتحاد ملي كه جنبش همگاني را  -4. 1
ميسر مي كند، نمي تواند حاصل چشم 
پوشي صاحبان حقوق از حقوق خود 

چرا كه اين چشم پوشي چنين . بگردد
در انقالب . اتحادي را نا ممكن مي كند

بيان . اين حقوق فراموش نشدند ايران،
اما بعد از پيروزي انقالب، در . شدند

جريان مبارزه بر سر تصرف دولت، اين 
براي مثال، استقالل . حقوق انكار شدند

و آزادي تعريف در خور جستند و 
برنامه اي يافتند كه اجرايش سبب 
برخورداري از استقالل و آزادي مي 

زي اما اجراي اين برنامه بازسا. شد
استبداد در وابستگي را نا ممكن مي 

از اين رو پيروان اين و آن . ساخت
. بيان قدرت، مانع اجراي برنامه شدند

هم حقوق انسان و هم منزلتي كه زنان 
مي بايد باز مي يافتند و هم حقوق 
زحمتكشان، در بيان راهنماي انقالب، 

در جريان باز سازي . پذيرفته شدند
 .وق انكار شدنداستبداد بود كه اين حق

جنبش همگاني از وجدان  -۵. 1
همگاني فرمان مي برد، پس براي اين 
كه در سرتاسر كشور، مردم در جنبش 
شركت كند، مي بايد بازيافت حقوقي 

اما آيا . هدف شود كه همگاني هستند
حقوقي كه همگان از آن برخوردارند، 
با حقوقي كه انسان دارد و با حقوقي 

دارند، تضاد  كه جماعت هاي قومي
پيدا مي كنند؟  و اگر تضاد متصور 
باشد، جنبش همگاني است كه قرباني 

مي شود و يا حقوق اين گروهها؟  
 :پاسخ اينست

آنها كه جامعه را مركب از طبقات  ●
داراي منافع متضاد تعريف مي كنند، از 
اين واقعيت غافل هستند كه هرگاه 
حقوقي نباشند كه تمامي اعضاي جامعه 

آن شريك باشند، جامعه بوجود در 
از امر واقع دوم و بسيار . نمي آيد

مهمي هم غافل بودند و آن اين كه 
حقوق همگاني با حقوق انسان، از زن و 
مرد و حقوق قومي تضاد پيدا نمي 

حق با حق تضاد ندارد اما  . كند
منفعت كسي با منفعت ديگري مي 

  . تواند تضاد پيدا كند
اجتماعي در هرگاه ميزان عدالت  ●

كار نيايد و بر اين ميزان، رابطه ها را 
حقوق معين نسازند،  جنبش همگاني 

اما ميزان قراردادن . ناميسر مي شود
عدالت اجتماعي، گروهي بندي هاي 

گرچه آنها از . مسلط را خوش نمي آيد
ميزان شدن حقوق همگاني و حقوق 
انسان سود مي برند و به مقام انسان 

اما . ء مي جويند تقامستقل و آزاد ار
منافع ناشي از موقعيت مسلط را از 

از اين رو، بسا دادن .  دست مي دهند

اين اطمينان كه در جامعه مستقل و 
آزاد و در رشد،  چون ديگر اعضاء، از 
حقوق و امكانها برخوردار مي شوند، 
سبب پيوستن آنها به جنبش همگاني 
نشود،  پس جنبش همگاني شامل گروه 

ي داراي موقعيت مسلط نمي بندي ها
با اين همه، هرگاه خشونت .  شود

زدائي روش شود، ريختن ترس آنها از 
وضعيتي كه بعد از پيروزي جنبش پيدا 
خواهند كرد، موجب كاهش توان 
رژيم در سركوب جنبش همگاني مي 

  . شود
ش همگاني نمي شود اگر  جنب - 6. 1

وجدان همگاني به خفقان آور شدن 
و ويران شدن نيروهاي فضاي فرهنگي 

محركه و عوامل اين ويرانگري و فقر 
. معنوي و مادي شعور روشن پيدا نكند

اين شعور روشن حاصل كار 
انديشمنداني است كه چشم انداز 
جامعه باز و تحول پذير را بر روي 

و هنوز، جنبش . جامعه مي گشايند
همگاني نيازمند بديلي است كه  بيان 

راهنما در عمل  آزادي به مثابه انديشه
در انقالب ايران، همگان اميد مي . باشد

داشتند آقاي خميني به عهد خود وفا 
كند و الگوي عمل به بيان آزادي 

اينك، با توجه به خيانت به اميد، . باشد
جنبش همگاني نمي شود مگر آنكه 

مردم  . مردم از لباس ترس ها بدرآيند
و بديلي كه الگوي عمل به بيان آزادي 

  . يكديگر را باز يابنداست 
جنبش همگاني نمي شود مگر   -7. 1

.  با برقراري رابطه مستقيم با واقعيت ها
توضيح اينكه در همان حال كه گفتن 
اين دروغ به مردم كه گويا قانون 
اساسي ظرفيتهائي دارد كه هرگاه 
مورد استفاده قرار گيرند، جامعه از 
بيراهه ويرانگري به راست راه رشد 

اهد گشت، بيشتر از سركوب بازخو
گريهاي وحشيانه در متوقف كردن 

بهشت . حركت مردم مؤثر است
مجازي ساختن و  ورود مردم را به آن 
نويد دادن نيز مانع از جنبش همگاني 

روش درخور، آگاه كردن . است
همگان است  از واقعيت آن سان كه 

حق قابل تجزيه نيست و بسنده . هست
مان نتيجه را كردن به جزئي از آن، ه

خرداد  22» انتخابات«ببار مي آورد كه 
انتقال حق از خود به . ببار آورد

ديگري نيز ممكن نيست و حاصل غفلت 
از حق رهبري خود، واليت مطلقه بس 
ويرانگري مي شود كه ايران به خود 

نسبت دين بمثابه بيان . نديده بود
آزادي با دولت بمثابه قدرت، نسبت 

اين دو، فساد  تضاد است و زوجيت
  ... و. دين و دولت را ببار مي آورد

و اقتضاي رابطه مستقيم با واقعيت     
اينست كه اعضاي جامعه، در جريان 
جنبش همگاني، در تحول به جامعه باز 

جامعه مي . و تحول پذير شركت كند
بايد واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي 
و سياسي و فرهنگي رابطه آنها را با 

ناسائي كند و اعضاي جامعه يكديگر ش
بجاي آنكه در ذهن، توقع هاي دست 
نيافتني برهم افزايند، آمادگي  شركت 
در كار سخت باز سازي ايران آزاد و 
آباد را بجويند و استعداد هاي خود را 

  .بكار اندازند 
وقتي دولت نسبت به ملت بطور   - 8. 1

كامل خارجي و بيگانه مي شود و تكيه 
خود را از جامعه ملي به گاه اجتماعي 

روابط قوا با خارج از موضع (خارج 
انتقال مي ) زير سلطه و يا سلطه گر

دهد و نيز، وقتي كه مجموعه اي از 
شبكه هاي تارعنكبوتي حاصل از روابط 

بر دولت مسلط ) مافياها(شخصي قدرت 
مي شوند، فضاي حياتي جامعه بسته و 

پس براي اين كه .  محدود مي شود
مگاني روي دهد،  بازكردن جنبش ه

فضاي زندگي، با از ميان برداشتن 
ملي كردن : مانع، مي بايد هدف بگردد

و رها ) تابع ملت كردن دولت (دولت 
كردن جامعه در هر چهار بعد سياسي و 
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي از 

ميزان شدن ( شبكه هاي تار عنكبوتي 

عدالت اجتماعي و قرار گرفتن امكانها 
مي بايد ) اختيار اعضاي جامعه ملي  در

هدف بگردد و اين تحول بس تعيين 
كننده بطور شفاف براي مردمي كه در 
جنبش شركت مي كنند، توضيح داده 

همچنان خاطر نشان مي سازم .      شود
كه در برابر اصل، اصل را بايد قرار داد 

در برابر وابستگي، : و نه فرع را
، آزادي، در استقالل، در برابر استبداد

برابر واليت فقيه، واليت جمهور مردم، 
صاحب حق امر و نهي » رهبر«در برابر 

و ملت مكلف به اطاعت، جامعه و انسان 
حقوق مند و دولت حقوق مند در 
خدمت ملت صاحب واليت و 

جنبش همگاني نياز به  -9. 1حاكميت 
بكار بردن خشونت . خشونت ندارد

ن شركت همگان را در جنبش ناممك
با وجود اين و به ترتيبي كه . مي كند

در پاسخ ها به پرسشها در باره خشونت 
خشونت و (و خشونت زدائي داده ام 

عدم خشونت و خشونت زدائي در 
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، از حقوق انسان، )نشريه انقالب اسالمي
يكي حق دفاع از حيات و عصيان بر 

را رژيمي است كه حقوق انساني او 
بنا براين، حق دفاع . رعايت نمي كند

براي هر انسان و هر گروه از انسانها 
وقتي دژخيمان زندگي آنها را تهديد 
.  مي كنند، محفوظ و بكار بردني است

در همان حال كه همه شركت 
كنندگان مي بايد از حق خود آگاه 
شوند، نبايد از نقش خشونت زدائي در 
 همگاني شدن جنبش و بناي جامعه

آزاد، در صلح، و در رشد بر ميزان 
در . عدالت اجتماعي،  غفلت شود

حقيقت، جنبش بهمان نسبت كه 
خشونت زدائي مي كند، همگاني مي 
شود و تحول دولت زورمدار به دولت 
حقوقمدار، پي آمد تحول از جامعه 
نيمه بسته و زورمدار، به جامعه باز و 

بدين قرار، .      حقوق مدار، مي شود
همگاني ايجاب مي كند كه  جنبش

ويرانگريهاي سياسي و اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي رژيم محدود 
بگردند، يعني اين كه پرداختن به 
افشاي جنايتها و خيانتها و فسادهاي 
مالي و ويرانگري هاي اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي رژيم، ضرورت 

اما نبايد به اين كار بسنده . تمام دارد
كردن قلمرو عمل محدود .  كرد

عريان در معرض ديد مردم و (مافياها 
جهانيان قرار دادن شبكه هاي روابط 
شخصي حاكمان و تحريم  همه جانبه 
آنها، از جمله از راه گسترش اعتصاب 

شناساندن ستون . نيز ضرور هستند) ها
پايه هاي قدرت و چگونگي جانشين 
كردن آنها با ستون پايه هاي حقوق 

  . سته است نيز، كاري باي
جنبش همگاني واقعيت پيدا  -10. 1

مي كند وقتي مصلحت جداي از حق 
. و حاكم بر حق، بي محل مي شود

به . زبان، زبان حق و حقوق مي شود
يادها مي آورد كه جنبش مردم ايران 
وقتي همگاني شد كه آقاي خميني به 
فرانسه آمد و زبان مصلحت، جاي به 

يد برود، شاه با: زبان شفاف حقيقت داد
پيش ... واليت با جمهور مردم است و
چون . از آن، زبان زبان مصلحت بود

. فرض اين بود كه شاه رفتني نيست
شاه بايد سلطنت كند و نه «هنوز، حتي 

حداكثر . نيز شعار نشده بود» حكومت
، يعني قبوالندن »راه حل اميني«توقع، 

نخست وزيري به شاه بود كه از 
خوردار باشد و استقالل عمل نسبي بر

و غرب در ايران » منافع امريكا«رعايت 
امروز نيز عمل در .  را نيز بكند

محدوده قانون اساسي و بهره مند 
كردن مردم از ظرفيتهاي موجود در 
قانون اساسي، زبان مصلحت است و به 

نه به واليت فقيه و . جائي نمي رسد
آري به واليت جمهور مردم، زبان حق 

اي خميني، پس از آق .و حقيقت است
در واقع آلت ( » دستيابي به قدرت«

، عهد شكست و بيان )قدرت شدن
. قدرت را جانشين بيان آزادي كرد

مردم ايران اين عهد شكني و حاصل 
اين بار، نه . آن را كه تجربه كرده اند

كه تغيير » نهادهاي انقالب«ايجاد 
ساخت دستگاههاي دولتي و نظامي و 

ا است كه هدف برداشتن ستون پايه ه
مي شوند و پيشاپيش جامعه از برنامه 
تغيير ساخت قدرتمدار به ساخت 
حقوق مدار و مردم ساالر دولت آگاه 
مي شود و در انجام آن، شركت مي 

  .كند 
جنبش همگاني مي شود وقتي  -11. 1 

سانسور ها از ميان برداشته مي شوند و 
اين امر نياز بدان دارد كه زبان طعن و 

شود و دو جريان آزاد انديشه  لعن رها
. ها و اطالعات بطور كامل برقرار شوند

باز شدن وسائل ارتباط جمعي بروي 
انديشه و اطالعات،  هم تضمين كننده 
چند صدائي و كثرت آراء و عقايد و 
هم  برقرار كننده روابط سياسي ميان 
تمايلهاي مختلف جانبدار مردم ساالري 

ترين  در حال حاضر،  ضروري.   است
كار ها،  بازكردن وسائل ارتباط جمعي 

بر روي انديشه ها و ) انترنتي و غير آن(
  .نظرها و اطالعات است

جنبش همگاني خود انگيخته و  - 12. 1
از اين رو، رابطه با . خود جوش است

  :مردم در جنبش، تغيير مي كند
شخصيت ها و تمايلهاي سياسي در  

يعني . خدمت مردم قرار مي گيرند
رها و رهنمودهايي كه مي دهند، نظ

نمي بايد با خصلت خودانگيختگي 
بلكه مي بايد موانع . ناسازگار باشد

. خودانگيختگي را از سر راه بردارند
براي مثال، سازماندهي سياسي كه 
جامعه را تابع سلسله مراتب سازماني 

جنبش .  كند، ضد جنبش همگاني است
 خود انگيخته، نياز به استقالل هر فرد
در رهبري خود و آزادي او در 
گزينش و نيز مسئوليت شناسي بمعناي 
.  شركت در واليت جمهور مردم دارد

با وجود اين، نيازمند بديل مردم ساالر 
پس، به ترتيبي كه در پاسخها به . است

پرسشهاي پيش توضيح داده ام، در 
سطح جامعه، شكل گرفتن گروههائي 

ي كه نقش نيروي محركه را بر عهده م
گيرند و در سطح فعاالن و سازمانهاي 
سياسي، تشكيل جبهه در همان حال كه 
كثرت آراء و عقايد را تضمين مي كند، 
موفقيت در ايجاد دولت مردم ساالر را 

دولتي كه با وجود .  نيز ميسر مي سازد
  .سه انقالب، بنا نشد

تحقق پذير كردن استقرار  -13. 1
وز، دولت مردم ساالر و حقوق مند، امر

پيش از هر زمان ديگر، شرط همگاني 
شدن جنبش و ادامه آن تا پيروزي 

از اين رو،  جانشين مردم ساالر .  است
اين جانشين  . اهميت تعيين كننده دارد

  :توانائي پيدا مي كند به
مهاجرت بمعناي آزاد شدن از     

  :قدرت باوري و هدف كردن آزادي
گي باتوجه به اين امر كه با وجود وابست 

وابستگي به (مردم به دولت در اقتصاد 
، )درآمد نفت و گاز و قرضه ها 

ساختهاي استبداد وابسته مقاومت مي 
از ميان برداشتن ستون پايه هاي . كنند

بنا بر اين، . قدرت نيز بسيار سخت است
نيروي جانشين مي بايد داراي بيشترين 
استقامت باشد و انسجام خود را تا پايان 

و استقرار دولت مردم  تحول بنيادي
جامعه هائي كه . ساالر از دست ندهد

اين تحول را با موفقيت انجام داده 
اند، در تاريخ و دوران معاصر كم 

مقايسه هند با پاكستان، ما را از  . نيستند
بودن اين نيروي جانشين در هند و 
. نبودنش در پاكستان، آگاه مي كند

فقدان چنين نيروي جانشيني از 
اي اصلي سه جنبش بزرگ كمبوده

  .مردم ايران در يك قرن بود
از آنجا كه اعتياد به اطاعت از   - 14. 1

قدرت، عود مي كند، در جريان 
جنبش، گسترده كردن عرصه آزادي و، 
با پيروزي جنبش، اجراي برنامه اي كه 
ايران را از استقالل و هر ايراني را از 
استقالل و آزادي برخوردار كند، تقدم 

بدين قرار، جنبش . پيدا مي كند قطعي
همگاني مي شود وقتي هر شركت 

  كننده، در آن، استقالل استعداد 
  15در صفحه   

 جنبش چه وقت همگاني مي شود؟
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خامنه اي و سران 
سپاه درموقعيت 
   دفاعي؟ وزارت 

» حساس«خانه هاي 
در اختيار سپاه، تازه 

ها در باره مرگ 
احمد خميني و 

 -» اكتبر سورپرايز«
  ...زندان كهريزك و

  
سپاه » فرمانده« جعفري،

پاسداران مدعي است كه 
هم در زمستان گذشته، 
خاتمي و موسوي انتخابات 
را فرصتي براي كنار 
گذاشتن خامنه اي مي 

او در موضع . دانسته اند
دفاع و توجيه است و يا 

  :؟حمله
  

فرمانده «محمد علي جعفري، * 
سپاه گفته است خاتمي و » كل

مي خواسته اند ... موسوي و 
  :اي را بي اختيار كنندخامنه 

  
، خبر گزاري 88شهريور  11در  ◄

فارس گزارش داده است كه  محمد 
سپاه » فرمانده كل«علي جعفري، 

 جهاد پيشكسوتان« پاسداران، در جمع
 از پس حوادث«: گفته است »شهادت و

 جمهوري رياست دهم دور انتخابات
اسالمي  انقالب تاريخ حادثه بزرگترين«

 توانست مي كه اي حادثه تنها .بود
 تهديد را آن محتواي و اسالمي انقالب
 نمي .بود اخير حادثه همين كند،

 كه چرا بياورم را براندازي لفظ خواهم
 مي آنها كه آيد مي پيش شبهه اين

 از را اسالمي جمهوري نظام خواستند
 حتي كه صورتي در ببرند بين

 ادعايي چنين جسارت هم ها آمريكايي
 از پس اغتشاشات از هدف .ندارند را

 جمهوري رفتار در تغيير انتخابات
 گيريهاي جهت در تغيير و اسالمي
مباني  و اصول از عدول و نظام اصلي
 عادي زندگي شما گفتند مي آنها. بود
 كه باشيد نداشته كاري و بكنيد را خود
 .گذرد مي چه فلسطين در مثال

  87 بهمن ها، در خوئيني موسوي آقاي 
 خود توان و بياييم بايد ما :است گفته
 از را رهبري قيمتي هر به و بگذاريم را

 اين بفهمد بايد او .بكشيم پايين تخت
 هر ايشان كه نيست طور اين مملكت

 هر به را نظام اين خواستند كه طور
 هم يارانش و خاتمي بكشند، سمتي

  .دارند تجربه كلي باالخره
 اعترافاتش در ابطحي علي محمد    

 مهدي و فاتح خاتمي، كه است گفته
 اين در شدن برنده گفتند مي هاشمي
 ديگر هاي انتخاب با خيلي انتخابات

 اصول جريان وسط اين در دارد، فرق

 را سرشان توانند نمي ديگر رهبر و گرا
 كردن يكسره معناي به اين و كنند بلند
  .است كار
 گفته 87 بهمن در خاتمي محمد    

 احمدي تانتخابا اين در اگر كه است
 حذف رهبري عمال كند، سقوط نژاد
 و شكل هر به اصالحات اگر و شود مي

 و سياست حوزه بر دوباره قيمتي
 رهبري ديگر گردد، باز كشور اجرايي
 و داشت نخواهد جامعه در اقتداري
 پايان معناي به اصولگرايي سقوط
 با و شود مي تلقي رهبري اقتدار
 قدرت بايد گرايان اصول شكست
  .كنيم مهار را رهبري

 كه است گفته نبوي ديگر جايي در    
 را نژاد احمدي كنيم سعي بايد

 اگر كه كنيم معرفي رهبري كانديداي
 .خورده شكست رهبري بخورد، شكست
 انجام 76 خرداد در را كار اين يكبار
 اين و -  نوري ناطق به اشاره - داديم
 جا از سختي به و بود سنگيني ضربه
 را نهايي ضربه بايد نوناك و شدند بلند
 كردن محدود براي و بزنيم رهبري به
 باالترين از بايد كردن پاسخگو و

 ».رسيد بقيه به و كرد شروع قدرت
حتي اگر خبر ها نبودند : انقالب اسالمي

و نارضائي وسيع در سپاه پاسداران و 
دستگاههاي اداري را گزارش نمي كردند، 
 سخنان جعفري، بنفسه، بيانگر قرار

مالي و شخص  –گرفتن مافياهاي نظامي 
  :خامنه اي در موضع دفاعي هستند

اظهارات جعفري نتوانسته اند از اين  – 1
واقعيت مايه نگرفته باشند كه مسئله 
محوري از ديد جامعه ايراني، واليت فقيه 
و خامنه اي بمثابه محور استبداد خون 

اگر اين . ريز و فساد و خيانت گستر است
ود نداشت، ممكن نبود واقعيت وج

موضوع اصلي اعتراف ستاني ها، واليت 
  . فقيه و خامنه اي باشد

جعفري، دانسته يا نادانسته،    – 2
اعتراف مي كند كه اعتراف ستاني ها كار 

چرا كه او از بخش . سپاه بوده است
  .پخش نشده اعتراف ها نيز آگاه است

را  60خميني كودتاي خرداد   - 3
زرگ تر از دو انقالب اول انقالب سوم و ب

اغتشاشات «و دوم خواند و امروز جعفري 
اخير را بزرگ ترين حادثه تاريخ انقالب 

مي خواند و بديهي است قصد » اسالمي
او اينست كه جنايتهاي سبعانه را توجيه 

او در موقعيت توجيه كننده است .  كند
زيرا سركوب خونين و جنايت هاي وصف 

دمنشانه را او و ناكردني و شكنجه هاي د
و » رهبر«دستيارانش،  با گرفتن جواز از 

  . انجام داده اند» بيت او«همكاري با 
از » اغتشاشات«خامنه اي گفته بود  – 4

و اينك، . پيش برنامه ريزي شده بود
در بهمن ماه گذشته، : جعفري مي گويد

موسوي خوئيني ها و خاتمي و موسوي و 
زاده  مهدي هاشمي و بهزاد نبوي و تاج

انتخابات را وسيله اي براي خنثي و ... و
بيكاره كردن خامنه اي مي دانسته اند و 

اما . از اين ديد آن را تدارك مي ديده اند
از راه اتفاق نيست كه پيش از آنها، 
خامنه اي خطاب به احمدي نژاد و هيأت 

شما چنان كار كنيد مثل : وزيران او گفت
و بعد  .اين كه يك دوره ديگر هم هستيد

در مشهد، خاتمي را شاه سلطان حسين 
خواند و اوصافي براي رئيس جمهوري كه 
بايد انتخاب مي شد شمرد كه براي 
هيچكس شك باقي نگذاشت قصد او 

و خود او، با دادن . احمدي نژاد است
اطمينان، ميرحسين موسوي را به شركت 

بنا بر اين، كسي .  در انتخابات بر انگيخت
و كودتا داشت خامنه اي  كه برنامه فريب

مالي  –و دستيار او مافياهاي نظامي 
  . بودند

ناداني سبب شده است جعفري  – 6
ندانسته واقعيت هاي مهمي را بر زبان 

غير از واقعيت هاي باال، بسا مهمتر . آورد
در ذهن او و : از آنها، اين واقعيت است

مالي،   - خامنه اي و مافياهاي نظامي 
. وش كار آمد استحذف رقيب تنها ر
مي خواسته اند ... خاتمي و موسوي و

خامنه اي را حذف كنند، پس حذف 
تنها راه حل مي » اصالح گرايان«شدن 
بدين ترتيب او اعتراف گيري ها و . شود

محاكمه ها را توجيه مي كند و روشن 
مي سازد كه اگر هم خاتمي و موسوي و 
بسا هاشمي رفسنجاني دستگير و زنداني 

از رژيم رانده شده اند و در  نشوند،
محدوده آن، مجال فعاليت سياسي را 

  .         ندارند
جعفري مي داند كه نسبت  – 7
را به » براندازي در محدوده نظام«

موسوي خوئيني ها و خاتمي و 
دادن، سبب ... ميرحسين موسوي و

. محبوبيت آنها در افكار عمومي مي شود
سركوب اما او از موضوع تضاد با مردم، 

.  مردم را براي سركوبگران توجيه مي كند
با وجود اين، واقعيتي مهمتر از همه 
: واقعيت هاي پيشين را آشكار مي كند

واليت فقيه و خامنه اي، منفور و 
بخش بزرگي از . مغضوب مردم هستند

رژيم نيز، دست كم با خامنه اي و 
بنا بر اين، . رهبري او مخالف هستند

و مافياهاي مأمور  تكيه گاهي جز سپاه
به سخن ديگر، .  سركوب، كسي را ندارد

دولت در تصرف سپاه است و چون 
شكست احمدي نژاد در انتخابات،  
ممكن بود دولت را از دست سپاه بدر 

   .برد، كودتا كرده است
اين سخنان توجيه گر، در پي       

برخاستن موج اعتراض در سپاه و 
  :نيروهاي مسلح، اظهار شده اند

  
صدها تن از افراد سپاه به * 

اعتراض به تقلب بزرگ و 
سركوبهاي وحشيانه كه اعتباري 
براي سپاه نگذاشته است، 

  :برخاسته اند
  
تن  600بنا بر اطالع واصل،  حدود  ◄

از درجه داران سپاه، به نقش سپاه در 
تقلب بزرگ و سركوبهاي وحشيانه 
اعتراض كرده و قصد استعفاء كرده 

وه بزرگ از  اكثريت سالم اين گر.  اند
. سپاه پاسداران نمايندگي مي كنند

سخنشان اينست كه سپاه براي 
پاسداري از انقالب مردم و همراهي با 
مردم بوجود آمد اما به بيراهه افتاد و 
اينك بر اقتصاد و دولت چنگ انداخته 
و در واقع، از منافع خود در برابر ملت 

سپاه با اما عاقبت مقابله .  دفاع مي كند
تا تعيين تكليف از . ملت معلوم است

سوي مردم نيز، سپاه بايد با ملت در 
  . حالت جنگ بسر برد

اطالع مجددي خبر را تأييد مي      
با وجود اين، در كار تحقيق  . كند

براي اطمينان از صحت كامل آن 
  .هستيم

  
تقلب بزرگ و كودتا و *

جنايتهاي وحشيانه و اصرار بر 
امنه اي و سپاه تصرف دولت، خ

  :را تحت فشار قرار داده است
  

تقلب بزرگ و خون ريزي بعد از  ◄
مالي را  –آن، رژيم مافياهاي نظامي 

  : در تنگنا قرار داده است
رژيم نيازمند حمايت روحانيت بلند  ●

زيرا با مشكل مشروعيت در . مرتبه است
ميان آنان روبرو شده است و قادر به 

 حفظ وضع موجود نيست 
مالي  –خامنه اي و مافياهاي نظامي  ●

گروههاي سياسي حامي خود را نيز 
زيرا  كودتا .  دارند از دست مي دهند

و تقلب آشكار و سركوب زير دوربين 
ها و به سخن ديگر، زير نگاه مردم 
جهان، رژيم را غير قابل دفاع كرده 

 . است
قضا و قضاوت در دادگاههاي رژيم،  ●

ن رژيم و بر افزون بر نامشروع كرد
انگيختن اعتراض سازمانهاي مدافع 
حقوق بشر در سراسر جهان، سبب 
تبري جستن روحانيون بلند پايه و 
. مراجع و سياسيون از رژيم گشته است

چنانكه خامنه اي ولي جائر و رژيم نه 
توصيف ...اسالمي و نه جمهوري  و 

 . شده است
 -انتظامي  –نيروهاي سپاهي  ●

ليل مخالفت با روش واواكي  نيز به د
هاي به كار رفته و نيز مخالفت با شيوه 
نگرش به اعتراضات مردمي، بي انسجام 

بطوري كه بخش عمده اي .  شده اند
. از آنها مورد اعتماد كودتاچيان نيستند

كودتاچيان از آن مي ترسند كه به 
تبليغات براي توجيه . مردم بپوندند

 كودتا و جنايت ها، عمده براي –تقلب 
متقاعد كردن اين بخش از نيروهاي 

 . واواكي است –انتظامي  –سپاهي 
دو حزب، يكي مشاركت و ديگري  ●

مجاهدين انقالب اسالمي تهديد به 
غير از اين دو، ملي . انحالل مي شوند

مذهبي ها و نهضت آزادي نيز متهم  –
در مقام نيش زدن به  اخيرا . هستند

د نيا هاشمي رفسنجاني، ايرنا دكتر بهزا
را عضو نهضت آزادي كرده و مدعي 
شده است كه هاشمي در نماز جمعه 
. تحت تأثير نامه او سخن گفته است

نهضت آزادي بازهم بيشتر زير تيغ قرار 
اما حزب هاي ديگري كه رژيم . دارد

فعاليتهاي آنها را مجاز مي شمارد نيز از 
حزب . رژيم كودتا فاصله مي گيرند

كروبي و نيز اعتماد ملي به رهبري 
احزاب اصالح طلب و حزب ها و 
گروههاي محافظه كار سنتي، از رژيم 

 . فاصله گرفته اند
دانشجويان و دانش آموزان كه  ●

بخش عظيمي از جامعه را تشكيل مي 
دهند، با باز شدن دانشگاهها و مدارس، 
بيش از پيش در برابر رژيم كودتا قرار 

منصوب كردن كامران . مي گيرند
به وزارت علوم و آموزش عالي  دانشجو

» دانشجويان«و دو اجتماع خامنه اي با 
و تهديد فرماندار تهران و » استادان«و 

تشكيل دادگاه ويژه دانشجويان و 
احضار انبوهي از دانشجويان توسط 
حراست ها، خبر طراحي سركوب از 

  . سوي رژيم كودتا را مي دهند
اعتراض مردم به تقلب به مبارزه با  ●
يت فقيه و خامنه اي و سلطه وال

مالي بر اقتصاد و  –مافياهاي نظامي 
 .بدل شده است... دولت و

جامعه ايران به تدريج داراي چند  ●
جوان است و  -1: خصيصه شده است

با سواد تر و تحصيلكرده تر شده  - 2
  -4شهرنشين  شده است و  - 3است  

خواهان رشد با رعايت عدالت 
ستار خوا - ۵اجتماعي است و 

برخورداري از آزادي و كرامت و 
اين چند خصيصه با رژيم . حقوق  است

مالي تضاد حل  –مافياهاي نظامي 
كودتا و تقلب بزرگ  . ناشدني دارد

جامعه را مطمئن كرده است كه در 
  .چهارچوب رژيم راه حل وجود ندارد

  
خامنه اي عقب نشيني را * 

گرفتار سرنوشت شاه شدن مي 
  :داند

  
اطالع، پدر همسر فرزند خامنه  بنا بر ◄

اي،  يعني آيت اهللا خرازي در جلسه 
در ميان مردم : اي به او گفته است

شايع است كه آقا مجتبي بدطوري 
دستش به خون مردم آلوده شده است 
. و بهتر است در اين مورد فكري شود

خامنه اي با ناراحتي از آقا مجتبي 
دفاع و خرازي را از خود رنجانده 

پيش از او نيز، يار وفادارش، . است
مصباح يزدي خرازي را از » آيت اهللا«

  .موسسه خود اخراج كرد
اما اگر خامنه اي انتقاد و نصيحت   

دوست نزديك و پدر عروس خود را 
هم  تحمل نمي كند، بدين خاطر است 
كه عقب نشيني را مساوي با سقوط مي 

در سخنان آشفته اش خطاب به . داند
استادان «و » يجيدانشجويان بس«

را نيمه تمام مي » ارفاقي«، هر »دانشگاه
آشفته . گذاشت و تهديد مي كرد

گوئي او بخاطر اينست كه تقلب بزرگ 
و جنايت هاي وصف ناپذير همه به 

از سوئي مي . پاي او نوشته شده است
خواهد باري را كه بر دوش دارد 
سبك كند اما درجا، به خود مي گويد 

و چون شاه سابق كوتاه آمدن همان 
  .سقوط كردن همان

  
مالي در  –مافياهاي نظامي * 

همان حال كه به شدت سركوب 
مي كنند، مشغول پركردن 

  :جيبهاي خود نيز هستند
  
نگين «بنا بر اطالع، در ساختمان  ◄
ميليارد تومان خورد و برد  600» غبر

شده و شريك اصلي نيز سعيد مرتضوي 
  . است
اوت  27(مجله اكونوميست لندن  ◄

شرحي در باره سلطه سپاه بر ) 2009
دولت و اقتصاد كشور انتشار داده 

اين شرح اطالعي كه . است
خوانندگان انقالب اسالمي نداشته 

محض يادآوري اطالعات . باشند، ندارد
  :آن را نقل مي كنيم

وزارت خانه هاي مهم در حكومت  ●
احمدي نژاد در اختيار پاسداران قرار 

عود مير كاظمي، وزير مس: گرفته است
اين وزير اطالعي از . نفت شده است

او از فكر . صنعت و اقتصاد نفت ندارد
  .سازهاي سپاه است

  . نجار وزير كشور از سپاه است ●
حيدر مصلحي وزير واواك نماينده  ●
  .در سپاه بوده است» رهبر«
احمد وحيدي وزير دفاع فرمانده  ●

سپاه قدس بوده و تحت تعقيب پليس 
  .ن المللي استبي
تن از مديران واواك نيز  20حدود  ●

  .بخاطر ميانه رو بودن، تصفيه شده اند
بنا بر اطالع از داخل، : انقالب اسالمي

رژيم  خود را براي مقابله با مردم آماده 
نگراني خامنه اي و مافياهاي . مي كند
از اين رو، . مالي شديد است –نظامي 
به » وزارت خانه هاي حساس«وزراي 

وزير علوم و . پاسداران سپرده شده اند
موزش عالي هم به كامران دانشجو آ

. مجري طرح تقلب بزرگ سپرده شد
هيأت وزيران دو دسته مي  ،بدين ترتيب

وظيفه يك هيأت روياروئي با  :شود
  جنبش مردم و به حكومت نظامي اي مي 

  . ماند كه شاه تشكيل داد
  4در صفحه   

 حذف خامنه اي؟
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انتقاد مجلس وزراي برگزيده مورد  ●
هستند اما از آنجا كه مورد پسند خامنه 
اي هستند، مجلس به آنها رأي خواهد 

  .داد
اگر سران سپاه متحد پشت سر  ●

احمدي نژاد ايستاده اند تنها بخاطر آن 
نيست كه بيشتر با اسالميت نظام و كمتر 

بيشتر . با جمهوريت نظام موافق هستند
بخاطر آنست كه ماشين پول سازي كه 
. دولت است در اختيار داشته باشند

درصد اقتصاد  70سپاه پاسداران حدود 
سپاه در . كشور را قبضه كرده است

همه بخشها و همه رشته هاي اقتصادي 
شركتهاي دولتي . حضور مالكانه دارد

كه خصوصي مي شوند، در واقع به 
سپاه در مي » دوستان«مالكيت سپاه و 

  . آيند
دست سپاه بخش خصوصي واقعي از     

فغان سرداد زيرا  اداره خصوصي 
سازي دولت مالكيت  يك مركز عمده 

بخش .  تجاري را از آن سپاه كرد
اقتصادي كه در مالكيت سپاه است، 
قابل كنترل از سوي دولت نيست و 
سپاه راحت مي تواند رقباي خود را 

  .در بخش خصوصي از پاي درآورد
حكومت احمدي نژاد قراردادهاي  ●

د بناي زير ساخت هاي صنعت در مور
.  نفت را به سپاه واگذار كرده است

قرارگاه خاتم االنبيا كه شركت 
ساختماني بزرگ دارد، تنها در سال 

، بابت توسعه حوزه هاي نفت و 2006
گاز و توسعه مترو تهران، قراردادي به 

ميليارد دالر با شركت نفت  7مبلغ 
در چهار سال اول حكومت . امضاء كرد

ي نژاد، بطور روز افزون، نقش احمد
.  سپاه در اقتصاد ايران بيشتر شده است

يك تحليل گر امور مالي در تهران به 
سپاه يك مافيا : گفت) اكونوميست(ما 

آنها منابع مالي دولت را . شده است
به اطالعات دسترسي دارند و از . دارند

راه جاسوسي، رقباي خود را از پاي در 
فراوان نيز در  نيروي كار. مي آورند

  .دسترس آنها است
بنابر مسموع، بازار قاچاق نيز در  ●

از مشروبات الكلي و . دست آنها است
سيگار و گيرنده هاي ماهواره اي تا  

. را قاچاق مي كنند... مواد مخدر و
ميليارد دالر  در  12واردات  قاجاق را 

  . سال برآورد مي كنند
يم بدين قرار، راديكاليزه شده رژ     

بدين خاطر است كه فرماندهان سپاه 
زيرا . از انزواي ايران سود مي برند

تقاضا براي كاالهاي قاچاق را افزايش 
مي دهد و خورد و برد فرماندهان سپاه 

برخي از نمايندگان . بيشتر مي شود
مجلس امريكا خواستار تحريم فروش 

بسا فرماندهان . بنزين به ايران شده اند
را از خدا مي  سپاه چنين تحريمي

خواهند زيرا قاچاق بنزين منبع درآمد 
  .جديدي براي آنها خواهند شد

  
 24اين احمق فكر مي كند «* 

» ميليون رأي را او آورده است
رهبر و حضور » توصيه«؟ و به !

پاسداران در مجلس و احضار 
توسط فيروزآبادي، »نمايندگان«

وزيران پيشنهادي رأي اعتماد 
  :گرفتند

  
اطالع، در جلسه هيأت  بنا بر ◄

وزير  6وزيران، ميان محسني اژه اي و 
. ديگر با مشائي مشاجره روي مي دهد

محسني . آنها جلسه را ترك مي كنند
اين احمق فكر مي : اژه اي مي گويد

ميليون رأي را او آورده  24كند اين 
اگر : مقصود او اين  بوده است. است

به دستور رهبر، سپاه و بسيج تقلب 

را انجام نمي دادند، احمدي  بزرگ
قول او . نژاد رئيس جمهوري نمي شد

را به احمدي نژاد گزارش مي دهند و 
دليل ديگري مي شود بر عزل بالدرنگ 

  . محسني اژه اي از وزارت واواك
اين خبر انتشار  88شهريور   6در  ◄

محسني اژه اي در جلسه : يافته است
چهارشنبه سي و يك تيرماه هيات 

محمود احمدي نژاد و نجار  دولت به
 وزير دفاع انتقادهاي تندي مي كند

ان تبا ندانم كاري هاي :مي گويدو
 .ديد نظام را به ورطه سقوط مي بريدار
و نسبت به برخوردهاي جريانات ا

در اتفاقات بعد از  با واواك،موازي 
انتخابات و تخلفاتي كه ديگر نهادهاي 

بخصوص در  ،نظامي و امنيتي
انجام  )كهريزك(ه شورآبادبازداشتگا

همچنين از  .دادند اعتراض مي كند
بي تفاوتي احمدي نژاد به دستورات 

نسبت به بركناري مشايي هم  »رهبر«
به  احمدي نژاد . مي كندانتقاد 

تحت مي گويد كه  محسني اژه اي
كار حتي به  .استدولت تاثير دشمنان 

مشاجره لفظي بين احمدي نژاد و 
 .ده مي شودمحسني اژه اي كشي

چند تن از  ،پس از اين برخورد    
از جمله وزيران، ديگر اعضاي هيات 

لنكراني به  جهرمي، صفارهرندي،
حمايت از محسني اژه اي برخاسته و 

را ترك  وزيران همگي جلسه هيات 
  .مي كنند

ا مي هخطاب به آناحمدي نژاد    
هر كس االن جلسه را ترك  :گويد

عزل خواهد كند ديگر با ما نيست و 
به محسني اژه اي كه  ،با كنايهو ! شد

در حال خروج از جلسه بوده است 
با اين رفتار امروزتان شك و : ميگويد

ترديدهايي كه نسبت به شما داشتم 
شما  هدرباره اينكه چرا آقاي كروبي ب

به حتم بدل شد برويد  ،نامه مي نويسد
اما فراموش نكنيد كه هنوز ! به سالمت 
ه هيچ كس ديگر مشايي را نه شما و ن

نشناختيد و شايد در آينده بتوانيد به 
اي با  حد مشايي برسيد كه محسني اژه

ناراحتي به وي مي گويد كه همين 
ما نمي  .حرفتان يعني توهين به واليت

  !خواهيم مثل مشايي شويم 
رأي : اما مشائي نيز گفته است ◄

بقيه . ميليون بود ۵واقعي احمدي نژاد 
ني است كه با نظام مخالف آراي كسا

بنظر او كساني كه به سه نامزد . هستند
ديگر رأي داده اند، مخالف احمدي 
نژاد و بنابر قول جعفري مخالف 

بدين ترتيب، دروغي . بوده اند» رهبر«
: كه ساخته اند يقه آنها را گرفته است

ميليون دارندگان حق رأي بقول  47از 
بر ميليون نفر بنا  ۵3وزارت كشور و 
يعني . ميليون است ۵آمار، رأي رژيم 

درصد بنا بر اين كه دارندگان  6/10
 4/9ميليون نفر باشند و  47حق رأي 

درصد بنا بر اين كه دارندگان حق 
  .   ميليون نفر باشند ۵٣رأي 
با آنكه مجلس، مجلس مافياها است،  ◄

سپاه به مجلس » سرداران«اما الزم شد 
نشان » دگاننماين« بروند و خود را به 

يكچند از آنها را فيروزآبادي، . بدهند
ستاد مشترك نيروهاي مسلح » رئيس«

به دفتر خود احضار ميكند و دست 
شود تا » رهبر«آخر، نياز به توصيه 

رأي اعتماد » وزيران«به » نمايندگان«
اگر : مهندس باهنر گفته است. بدهند

تا  8پيام و توصيه رهبر به مجلس نبود، 
جز دو زن و . نمي آورند وزير رأي 9

. يك مرد، بقيه رأي اعتماد گرفتند
  بدين سان،

رئيس جمهوري قالبي و فرمايشي و  ●
وزيران فرمايشي و مجلس تحت امر، 

  اينست حاصل واليت مطلقه فقيه
كشوري كه اقتصادش در بدترين  ●

وضعيت است،  وزير دارائي و 
اقتصادش و برنامه اشان، اصال موضوع 

مسائل . مخالف نمي شود بحث موافق و
چرا؟ . عمده ديگر نيز، بر همين قياس

زيرا مسئله اصلي كه سلطه مافياهاي 
مالي بر دولت و اقتصاد است،  –نظامي 

  . قابل بحث در مجلس مافياها نيست
دفاع رأي مي آورد زيرا » وزير« ●

تحت تعقيب پليس بين المللي است و 
او را ) اسرائيل(دشمن خارجي 

يعني درب بر . خواند تروريست مي
كافي است . همان پاشنه مي چرخد

قدرتهاي خارجي با كاري مخالفت 
كنند تا رژيم آن را انجام دهد و يا 
موافقت كنند تا رژيم آن را انجام 

 8از گروگانگيري و جنگي كه . ندهد
سال طول كشيد تا بحران اتمي، رژيم 
هيچگاه عمل نبوده و همواره عكس 

  . العمل بوده است
يكي كارش : دو كابينه وجود دارند ●

مقابله با مردم است و ديگري گرداندن 
هر دو كابينه در . چرخهاي دولت

  .مالي –خدمت مافياهاي نظامي 
» رئيس جمهوري«هيأت وزيران و  ●

از سپاه و نماد حاكميت سپاه بر دولت 
  .هستند

در خور توجه است كه بهنگام رأي      
ب و از تقل» نمايندگان«گيري، 

كهريزك سخن مي گفته اند و 
: مجلس به طعنه گفته است» رئيس«

مراقب باشيد تعداد آراء از تعداد 
  !نمايندگان بيشتر نباشد

  
رأي اعتماد نگرفته » وزيران«* 

  :و رأي اعتماد گرفته
  
 پايان از ، پس88شهريور  12در  ◄

 تعداد الريجاني علي گيري، راي
 فرن 286 را جلسه در حاضر نمايندگان

 يك هر به مربوط آراي و داشت اعالم
 زير شرح به را پيشنهادي وزيران از

 :كرد قرائت
 سوسن: پرورش و آموزش وزارت ●

 راي 209 موافق، راي 49 با كشاورز
 اخذ به موفق ممتنع راي 28 و مخالف

 .نشد اعتماد راي
: اجتماعي تامين و رفاه وزارت ●

 181 موافق، راي 76 با آجرلو فاطمه
 به موفق ممتنع راي 29 و مخالف راي
 نشد اعتماد راي اخذ
 با آبادي علي محمد: نيرو وزارت ●

 و مخالف راي 117 موافق، راي 137
 راي اخذ به موفق ممتنع راي 32

 نشد اعتماد
 راي كسب به موفق كه وزرايي   

 :از عبارتند اند شده اعتماد
 آوري فن و ارتباطات وزارت ●

 راي 197 اب پور تقي رضا: اطالعات
 راي 27 و مخالف راي 62 موافق،
 ممتنع

 با مصلحي حيدر: اطالعات وزارت ●
 25 و مخالف راي 67 موافق، راي 194
 ممتنع راي
 شمس: دارايي و اقتصاد امور وزارت ●

 41 موافق، راي 224 با حسيني الدين
 ممتنع راي 21 و مخالف راي
 متكي منوچهر: خارجه امور وزارت ●
 و مخالف راي 79 افق،مو راي 173 با

 ممتنع راي 34
 با غضنفري مهدي: بازرگاني وزارت ●

 37 و مخالف راي 91 موافق، راي 1۵8
 ممتنع راي

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت ●
 با دستجردي وحيد مرضيه: پزشكي

 29 و مخالف راي 82 موافق، راي 17۵
 ممتنع راي
 163 با عباسي محمد: تعاون وزارت ●

 راي 37 و مخالف راي 83 موافق، راي
 ممتنع

 صادق: سازندگي جهاد وزارت ●
 راي 54 موافق، راي 200 با خليليان
 ممتنع راي 32 و مخالف

 بختياري مرتضي: دادگستري وزارت ●
 و مخالف راي 36 موافق، راي 225 با

 ممتنع راي 23
 نيروهاي پيشتيباني و دفاع وزارت ●

 راي 227 با وحيدي احمد: مسلح
 راي ۵ و مخالف راي ۵4 موافق،
 ممتنع

  
اطالعي تازه در باره قتل 

  :احمد خميني
  
شب احمد خميني به رختخواب مي   

. رود و صبح او را مرده مي يابند
او چرا مرده است؟ : سئوال اول اينست

مراجعه به پزشك روشن مي كند او به 
روز بعد، . مرگ طبيعي نمرده است

هاشمي رفسنجاني همه اعضاي خانواده 
ميني را در اطاقي گرد مي آورد و خ

كلمه اي : خطاب به آنها مي گويد
سئوال برانگيز در باره طبيعي نبودن 
مرگ حاج احمد آقا نبايد از زبان 

  . كسي از شما خارج شود
عمل هاشمي رفسنجاني ترديد       

برآنها مسلم . خانواده را از بين مي برد
مي شود كه قتل احمدي خميني 

آمر قتل جانشين خميني سياسي بوده و 
  . است
پيش از آنكه سعيد امامي ماجراي       

صدور دستور شرعي قتل سيد احمد 
نمازي كه در آن . خميني را بازگويد

موقع دادستان دادسراي نيروهاي 
مسلح بود، به حسن خميني، فرزند 

پدر شما را : احمد خميني گفته بود
وقتي عماد الدين باقي را .  كشته اند

ر كردند و يكي از جرائم او دستگي
انتشار قول نيازي به حسن خميني بود، 

خميني استشهاد كرد و حسن حسناو از 
خميني شهادت داد كه نيازي به او 

  .گفته است كه پدر او را كشته اند
باوجود قول نمازي به حسن      

خميني، هيچگونه اقدام قضائي براي 
بعمل » يادگار امام«تحقيق در باره قتل 

نه تنها به اين دليل كه خامنه اي .  يامدن
نمي خواست قتل احمد خميني 
موضوع تحقيق شود، بلكه به اين دليل 

نيز كه بنا بر موقعيت احمد خميني،  
نمي توانست تحقيق قضائي را مهار 

بعدها، در ماجراي كشتار در . كند
رستوران ميكونوس و قتلهاي سياسي 

وم معل) قتل فروهر ها و نويسندگان (
شد كه مهار كردن كار تحقيق قضائي 

راه نبرد، شدني » رهبر«به ترتيبي كه به 
  . نيست

علت قتل او، : سعيد امامي گفته است    
. بدگوئيهايش از خامنه اي بوده است

اين بدگوئيها گزارش شده اند و 
واواك مأموريت يافته است فعاليتها و 
گفت و شنودهاي احمد خميني را 

حاصل گزارش . دهدتحت نظر قرار ب
، اين »رهبر«فعاليتها و گفته هاي او به 

مي شود كه دستور تشكيل جلسه اي با 
شركت مصباح يزدي و خوشوقت و 
فالحيان صادر مي شود و اين جمع، 
راه حل را قتل احمد خميني تشخيص 

  . مي دهد

اما انگيزه قتل سيد احمد خميني      
نمي تواند بدگوئي هاي او از خامنه 

نزد كساني باشد كه با او رفت و اي 
انگيزه هايي كه مي . آمد داشته اند

بايد موضوع تحقيق قضائي شوند، 
  :عبارتند از 

نزاع بر سر جانشيني خميني كه به   – 1
. دنبال حذف منتظري، در گرفته است

جعل نامه از قول خميني به مشكيني و 
جعل دستور تشكيل كميته بازنگري در 

ودتاي احمد ك«قانون اساسي و 
كه در همان روزهاي اول بعد » خميني

از تعيين خامنه اي به جانشيني خميني، 
  .انتشار يافت

ارتباط هائي كه احمد خميني، در  – 2
ماه هاي پيش از كشته شدنش، با 

  .بر قرار كرده بود... شخصيتها و 
پدرم : حسن خميني گفته است – 3

گنجينه اسرار نظام را با خود به گور 
موضوعاتي كه اسرار به آنها مربوط  .برد

سازش پنهاني : مي شدند، معلوم هستند
و ) اكتبر سورپرايز(بر سر گروگانها 

و ربط آن با آمدن  60كودتاي خرداد 
هيأت كنفرانس عدم تعهد كه قرار بود 
پاسخ مثبت صدام را به پيشنهاد خاتمه 
جنگ بياورد و مانع از آمدن هيأت به 

اين، چرائي ادامه ايران شدند، بنا بر 
سال و كساني كه  8جنگ بمدت 

اسباب ادامه جنگ را فراهم آوردند و 
) ايران گيت ها(روابط پنهاني با غرب 
چراغ سبز به (و با شوروي سابق 

شوروي در باره قشون كشي به 
و چين و بر سركشيدن جام ) افغانستان

زهر و بركناري منتظري و به 
از كارانداختن ماشين اعدام بخصوص 

بدين سو و انفجار  60كودتاي خرداد 
  ... مركز حزب جمهوري اسالمي و

اختالف او با خامنه اي و غير او و  – 4
داليل شدت گرفتنش تا بدانحد كه 

  .قتل او واجب گشته است
  

، مايكل 1980در اواخر ماه اكتبر 
لودين خبر داشت كه گروگانها 
در لحظه اداي سوگند توسط 

جمهوري ريگان، بعنوان رئيس 
  : !آزاد خواهند شد

   
روزنامه نگاري امريكائي بنام       

 28، در  Richard Saleريچارد سيل 
، افشا كرده است كه در 2009اوت 
، مايكل لودين، سر دبير 1980سال 

نشريه واشنگتن كواترلي 
Washington Quarterly آن . بود

صحبت مي » اكتبر سورپرايز«ايام از 
كه اگر كارتر، مقصود اين بود . شد

رئيس جمهوري وقت و نامزد رياست 
جمهوري براي يك دوره ديگر، موفق 
شود گروگانها را آزاد كند، انتخاب او 
. به رياست جمهوري قطعي مي شود

لودين از من خواست مقاله در باره 
. من نيز نوشتم. كارتر و ايران  بنويسم

لودين آدمي است كه سخت به خود 
مشغول گفتگو با او .  مطمئن است

من مقاله اي در واشنگتن پست . بوديم
در باره فروش سري اسلحه توسط 

اين شد كه .كارتر به ايران نوشته بودم
به . او موضوع گروگانها را بميان آورد

باور من، اواخر اكتبر و يا يكي دو روز 
: او به من گفت. اول نوامبر بود

گروگانها آزاد خواهند شد و آنها 
اهند شد كه ريگان، روزي آزاد خو

بعنوان رئيس جمهوري، سوگند 
  . خواهد خورد

: از او پرسيدم. من باور نمي كردم   
چگونه چنين امري ممكن است اتفاق 

ترتيب همه اين : بيفتد؟  او پاسخ داد
  . كارها با چند تلفن داده شده است

  5صفحه در

 حذف خامنه اي؟
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اين بود كه وقتي گروگانها همزمان      
گان آزاد با اداي سوگند توسط ري

  .شدند، تعجب نكردم
شهادت اين نويسنده :  انقالب اسالمي

گرچه دير هنگام، اما  گوياي واقعيت 
  :هاي زير است

لودين پيش از انتخابات رياست  – 1
  در   جمهوري امريكا و نيز پيش از آنكه  

دستياران خميني، وارد گفتگو با كارتر 
براي انجام توافق رسمي بشوند، از 

بوش با دستگاه  –هاني ريگان معامله پن
آگاه بوده ) اكتبر سورپرايز(خميني 

  بنا بر اين،. است
مي دانسته است كه كارتر شكست  – 2

مي خورد و ريگان به رياست جمهوري 
  .انتخاب مي شود

مي دانسته است كه ترتيب آزاد  – 3
شدن گروگانها نيز در همان معامله ماه 

است داده شده ) اكتبر سورپرايز(اكتبر 
و آنها در روز اداي سوگند رئيس 
جمهوري جديد امريكا، ريگان، آزاد 

    .خواهند شد
اما كميته مجلس نمايندگان امريكا  ●

الزم نديده است از مايكل لودين 
بپرسد او از ماجراي اكتبر سورپرايز 
  آگاه بوده است يا خير؟  بخصوص كه

دو تني كه  قطب زاده به كاخ سفيد  ●
فرستاده بود در از ) اندر حكومت ريگ(

امريكا براي كودتا چراغ سبز بگيرند، 
در آن كاخ، با لودين صحبت كرده 

امريكا : بودند و لودين به آنها گفته بود
با كودتا بر ضد رژيم خميني موافق 
نيست زيرا اين رژيم را براي منافع 

  .امريكا مفيد مي داند
پس از آن، قطب زاده دستگير و      

ني صدر، به استناد قول دو ب. اعدام شد
تني كه از سوي قطب زاده به كاخ 
: سفيد مراجعه كرده بودند، گفت

لودين قطب زاده را به دستگاه خميني 
. لو داده و سبب اعدام او شده است

لودين در كتاب خود مدعي شد كه 
چون آن دو با تلفن نيز تماس مي 
گرفتند، روسها شنود كرده و به دستگاه 

  . داده اند خميني اطالع
اما مايكل لودين، عضو هيأت مك  ●

سفري كه . فارلين در سفر به ايران بود
از سوي نزديكان منتظري افشا و از 
عوامل عزل او از قائم مقامي رهبر 

  . جمهوري اسالمي شد
در دوران بوش پسر، لودين همراه با  ●

محافظه كاران جديد عامل تشديد 
كشي بحران با ايران و جانبدار قشون 

امريكا به ايران و براندازي رژيم ايران 
  . شد
از كارهاي لودين يكي اين بود كه  ●

حسين خميني، نوه خميني را كه به 
عراق رفته بود، به واشنگتن برد و او و 
رضا پهلوي را با يكديگر مالقات داد و 

بر سر يك ميز نشاندن نوه رضا : گفت
شاه و نوه خميني از افتخارات زندگي 

  !تاو اس
  

زندان كهريزك و 
جنايتكاراني كه در آن به 
  :جنايت مشغول بوده اند

  
مدتها بود كه از حسين فدايي،       

عضو جمعيت » نماينده اصولگراي«
.  ايثارگران انقالب اسالمي خبري نبود

بعد از انتخابات در مجلس نيز ديده 
تنها دو هفته پيش به مجلس . نمي شد

ان و آمد و چند ساعتي را با يار
نزديكان خود ديدار داشت و بعد هم 

همان زمان  .  مجلس را ترك كرد
معلوم شد اين شخص به دليل عضويت 
در اين گروه،  مشغول به كار سركوب 

زيرا وي از دوستان .  و جنايت است
نزديك رادان و احمدي مقدم 

است و ) فرمانده نيروهاي انتظامي (

مبارزه با ارازل و «كليه طرح هاي 
و بگير و ببندهاي نيروي » شاوبا

انتظامي را اين گروه طراحي كرده 
به هر حال، بعد از حدود دو ماه  . است

بي خبري از او، معلوم شد حسين 
فدايي در كهريزك مشغول به كار 
بوده و سرپرستي زندان كهريزك يا 
ابوغريب رژيم واليت فقيه را 

  .فرماندهي مي كرده است
ز گروه اين شخص و گروه او كه ا   

تقلب  –هائي بوده اند كه در كودتا 
.  انتخاباتي شركت مستقيم داشته اند

همان كاري را انجام دادند كه در 
هيات موتلفه و  60كودتاي سال 

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با 
گروه او،  . كمك سپاه انجام داده بودند

در كنار برخي از فرماندهان نيروي 
عضاي همين انتظامي و سپاه كه از ا

گروه هستند، در جريان اعتراف گيري 
.  و نمايش اعترافات بسيار فعال بوده اند

زيرا طرح شكنجه و اعتراف گيري با 
شركت اعضاي اين گروه و نيروي 
.  انتظامي و سپاه به اجرا در آمده است

همين گروه بود كه وزير سابق واواك 
را تحت فشار قرار داده بود دستور 

را از صدا و سيما  پخش اعترافات
جالب تر اينكه عضو اصلي ديگر . بدهد

اين گروه علي دارابي، معاون عزت 
اهللا ضرغامي، مي باشد كه قرار بود در 
. آن رسانه اين اعترافات پخش شود

الزم به ذكر است كه احمدي نژاد نيز 
سالها ازاعضاي شوراي مركزي اين 

  .جمعيت بود
 الزم به ذكر است كه برخي از     

اعضاي همين جمعيت براي بررسي 
شكنجه و فشار به زندانيان به زندانها 
رفته و در نهايت گزارش داده بودند 
كه در زندان كسي شكنجه نشده و 

اما بنا . تحت فشار هم قرار نگرفته است
به اطالعات در هنگام ديدار برخي از 
اعضاي اين كميسيون در زندان اوين 

ديگر برخي از زندانيان در مقابل 
زندانيان و اعضاي كميسيون گفته 

گفته بودند . بودند كه شكنجه شده اند
كه با باتوم به آنها تجاوز شده است اما 
اعضاي اين جمعيت به جاي پيگيري 
شكايات زندانيان به رفقاي خود دستور 
دادند كه اين زندانيان را بار ديگر 
شكنجه كنند  تا در ديدار هاي بعدي 

مد جرات نكنند  اگر گروهي ديگر آ
در پي ديدار .  بگويند شكنجه شده اند

اعضاي اين كميسيون به دليل دادن 
گزارش هاي دروغين، جاللي استعفا 
داد و عالء الدين بروجردي كه از 
افراد وابسته  به باند جنايت و حامي 

جاللي : شكنجه گران است،  گفت
خسته بود و از قبل مي خواست استعفا 

هم كسي شكنجه بدهد و در زندان 
  .نشده است

حسين فدايي البته سردار سپاه       
او رياست زندان كهريزك را . است

به هنگام مراسم .  عهده دار بوده است
تشييع جنازه شهيد روح االميني بدون 
انكه بگويد كه اين جوان در زندان 
مورد رياست وي كشته شده است به 
آنجا آمد تا شرايط را مورد بررسي 

. هد و به پدر وي تسليت بگويدقرار د
اين شخص حتي به فرزند دوست خود 
نيز رحم نكرد زيرا روح االميني پدر 
روح  االميني شهيد سالها در ميان 
اعضاي اين جمعيت بود و از دوستان 
همين اقايان و خانمهاي شوراي 

  .مركزي جمعيت بشمار مي رفت
بعد : برخي از نمايندگان مي گويند    

هريزك، قرار است حسين از تعطيل ك
البته اگر . فدايي بيشتر به مجلس بيايد

فرماندهي و سرپرستي زندان ديگري 

حسين فدائي دو . به وي داده نشود
مجلس » نماينده«همكار، هر دو 
  :مافياها، داشته است

از او . 1337پرويز سروري متولد  ●
عضو سپاه پاسداران و مسئول  58سال 

اسر كشور به سر  جذب و اعزام نيرو
او مسئوليت . بويژه به كردستان بود

كشوري، تبليغات سپاه  7تبليغات منطقه 
تهران، تشكيل و راه اندازي بسيج غرب 
تهران، جانشيني دفتر هماهنگي تبليغات 

بعد در حوزه  .ستاد مشترك بوده است
اجرايي مسئوليت تبليغات وانتشارات 
سپاه پاسداران در سوريه و لبنان را بر 

داشت و حاال همين مسئوليت  عهده
عهده  بررادر منطقه يك ثاراهللا تهران 

با . مجلس است» نماينده«او   .دارد
توجه به اينكه سپاه تهران و به خصوص 
ثار اهللا در جريان سركوب هاي اخير 
بسيار دخالت داشت و همچنين در 
فرماندهي كودتا و دستگيري ها اين 
ثاراهللا بود كه به كمك كودتاچيان 
آمد، و او  در اين لشگر و با اين  لشگر 
بوده است، مأمور جنايت در زندان 

  . كهريزك شد
باپايان  . 1344عليرضا زاكاني متولد   ● 

جنگ از طريق سهميه وارد دانشگاه و 
عضو شوراي مركزي انجمن اسالمي و 
سپس مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه 
علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران 

مسئول بسيج دانشجويي  سپس. شد
از سوابق . دانشگاههاي استان تهران شد

او مسئوليت محور اطالعات وعمليات 
، قائم مقام اطالعات 3قرارگاه نجف 
محور  و نهايتاً مسئول 27وعمليات لشگر 

اين  .هستند) ص(لشگرمحمدرسول اهللا
لشگر نيز در سركوب مردم در جنبش، 

سه زاكاني . شركت مستقيم داشته است
بار به عنوان مدير نمونه انتخاب شده 
است و عضو هيات منصفه مطبوعات نيز 

زاكاني در حال حاضر  .هست
مجلس و مدير مسئول نشريه » نماينده«

  .پنجره و وب سايت جهان نيوز است
اطالعات به دست آمده از زندان  ●

كهريزك حاكي از آنند كه دهها نفر از 
جوانان در زير شكنجه در اين زندان 
به دستور سيد علي خامنه اي و حسين 
فدايي و احمدي نژاد كشته شده اند 

نفر از جوانان از  4۵كه تنها حدود 
سردخانه هاي صنعتي مربوط به اين 

تيرماه  24و 21زندان در تاريخ هاي 
تير   18يعني به فاصله چند روز بعد از 

به طور ناشناس در بهشت زهرا به 
ح فرزند رو. خاك سپرده شده اند

االميني نيز جزو كشته شدگان اين 
جسد وي به خانواده .  زندان مي باشد

  . اش تحويل داده شده بود
تا شيخ احمد جنتي، دبير شوراي  ●

نگهبان سخن نگفته بود، دروغ مقامات 
رژيم اين بود كه دفن شدگان بي نام 
و نشان، معتادان به مواد مخدر و كساني 

و  هستند كه بر اثر تصادف كشته شده
اما . هويتهاي آنها شناخته نشده اند

سربازان «وقتي جنتي كشته شدگان را 
» بسيجياني« و » گمنام امام زمان

وصيت كرده اند بي نام و «خواند كه 
، ديگر جا براي انكار »نشان دفن شوند
او به خبر گزاري .  باقي  نگذاشت
  :فارس گفته است

تمامي اين قبرها متعلق به بسيجيان و « 
. ازان گمنام امام زمان مي باشدسرب

قبرهاي بي نام و نشاني كه در قطعه 
بهشت زهرا وجود دارند  متعلق به  302

بسيجيان و سربازان گمنام امام زمان 
اين افراد در طول حيات . است

خويش همواره به صورت گمنام به 
اسالم و نظام خدمت مي كردند و در 

وصيت نامه همگي نيز نوشته شده است 
پس از مرگ به صورت گمنام دفن كه 

تمامي اين سربازان گمنام در . شوند
وقايع اخير انتخابات كشور به دست 
اغتشاش گران به شهادت رسيده اند و 
ما نيز بر طبق وصيت آن عزيزان عمل 
كرده و آنان را به صورت گمنام دفن 

  ». كرديم
بدين ترتيب كساني كه در قطعه      

سپرده شده بهشت زهرا، به خاك  302
اند، بنا بر اعتراف احمد جنتي، در 

. كشته شده اند» وقايع اخير انتخابات«
دروغگوئي كه او است، بعد از آن اين 
دروغ رسوا را ساخته است كه حقيقت 
. از پوشش دروغهاي پيشين بدر آمد

اينك او چاره را در اين ديده است 
سربازان گمنام «كه شهيدان مردم را 

  !  بنامد» بسيجيان« و » امام زمان
 ١۵ صدا و سيماي دروغ پراكن در  ●

شهريور، برنامه اي در باره زندان 
قصد از آن، . كهريزك پخش كرد

مبري كردن خامنه اي و بيت او و 
فرماندهي سپاه و نيروي انتظامي از  
رفتارهاي جنايتكارانه در زندان 

تشكري كه رئيس . كهريزك بود
مي  بازرسي نيروهاي انتظامي است،

همه دستگير شدگاني كه به : گفت
زندان كهريزك انتقال يافته اند، به 

بديهي . دستور قاضي انتقال يافته اند
است نگفت قاضي، قاضي مرتضوي 
بعنوان آمر و امثال حسين فدائي و 
... پرويز سروري و علي رضا زاكاني و
  .بعنوان بعنوان آمر و مجري بوده اند

خي ديگر در كنار حسين فدايي بر     
از اعضاي بيت رهبري نيز مسئوليت 
گرفتن  اعتراف از زندانيان كهريزك و 
زندانيان ديگر زندانها را بر عهده 
داشتند كه در تبار شناسي كودتا معرفي 

  .شده اند
بنا برگفته كروبي، حسين طائب  ◄

وقتي متوجه شد همسر برادر باجناق 
براي « وي ترانه موسوي نام دارد، 

آنها را مجبور » اليت فقيهحفظ نظام و
كرده است كه در نمايش تلويزيوني 

بيايند و بگويند كه ترانه موسوي  20.30
دختر آنها است و در كانادا زندگي 

  .ميكند
ماجراي ترانه آزادي به دليل    

مظلوميت اين دختر فداكار گريبان 
سيد علي خامنه اي را بد جوري 

زيرا دروغگو براي پنهان .  گرفته است
كردن جنايت و دروغ خود، دست به 

اين دروغ او . فريبي ديگر زده است
نيز لو رفت و خشم مردم و حتي جمع 
بزرگي از پاسداران و افراد نيروهاي 

  . انتظامي را بر انگيخت
دانستني است كه در سالهاي وزارت      

علي فالحيان بر واواك، يكي از 
افرادي كه از سوي هاشمي رفسنجاني  

وزارتخانه، به جرم انجام اعمال از اين 
شنيع شكنجه و وادار كردن زندانيان به 
خودكشي اخراج شد، همين حسين 

او . طائب  نماينده رهبري در بسيج بود
دستور «در عمليات مقابله با جنبش، 

ضرب و شتم حتي تا قتل را به » شرعي
نيروهاي سركوبگر بسيج و انصار حزب 

  .اهللا داده است 
خبرهاي فصل اول به ما : يانقالب اسالم

مي گويند چرا كودتا از راه تقلب بزرگ 
در انتخابات انجام گرفت و كودتا را شبكه 
هاي تارعنكبوتي متصل به يكديگر انجام 

  :داد

  

بارشناسي ت
  3 –كودتاچيان 

  
  : شباهت ها ميان دو كودتا*

      
نگاهي به تاريخ كودتاي سال نخست 

هتهاي شبابياندازيم و ببينيم چه  60
، ميان دو وضعيت امروز و آن ديگري

  : روز وجود دارند
و ها شكنجه ، افشا شدن اين روزها ●

، توسط كشتن جوانان در زير شكنجه
در زندانهاي كشور به  دژخيمان رژيم،

ورده آحدي بر كودتاچيان فشار وارد 
به دست و پا افتاده اند كه است كه 

خامنه اي و .  چگونه از تنگنا بدر آيند
رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه سخن 
از مجازات خاطيان به ميان مي آورند 
چنانكه پنداري خود خامنه اي و 
. نزديكان او خاطي و مجرم اول نيستند

يكبار ديگر، مي خواهند جنايتها را  به 
بياندازند و » خود سر«گردن چند 

تير در كوي دانشگاه  18همانند جنايت 
ردن شهيد ك( و قتل هاي سياسي 

فروهرها و مختاري و پوينده و شريف 
محفل خود «بگويند كار ...) واقفي و

با وجود اين، پي . بوده است»  سر
گيري قتلهاي سياسي سبب شد كه 

ما «مجلس بگويد  90كميسيون ماده 
باالتر از حدي كه رفته ايم نمي توانيم 

كه نوعي اعتراف بود به انجام . برويم
حاال هم بر  .قتلها به دستور خامنه اي

خامنه اي و دستياران او دير شده 
زيرا دنيا مي داند كودتا را او و . است

دستيارانش چگونه انجام داده اند و 
انجام گرفته » رهبر«جنايت ها بدستور 

شبكه هاي تارعنكبوتي كه كودتا و . اند
سركوب خونين را انجام داده اند، بر 

  . همگان شناخته شده اند
چند  ،نواع زندانهادر رابطه با ا ●

روزي است كه نمايندگان مجلس 
كه يك چند از  –مافياها 

بازجو و شكنجه گر » نمايندگانش«
از انواع زندانها سخن مي  –هستند 
زندانها  مي گويند يك چند از. گويند

به  اين زندانها متعلق. ناشناخته هستند
 سپاه پاسداران و نيروي انتظامي

يان اسامي زنداندر آنها .هستند
د و كسي از نيادداشت نمي شو

  .پيدا نمي كندنها خبر آسرنوشت 
، بني صدر از انواع 1359در شهريور     

فرياد بر  ،ن روزآ. زندانها سخن گفت
ورد و به انواع زندانهاي غير قانوني آ

در ايران اعتراض كرد همان زندانهايي 
آنها را در كه برخي از زندانيان فعلي 

  . اختيار گرفته بودند
 صدر از وجود شكنجه زماني كه بني ●
، آسا آگاه شد هاي برق و اعدام ها

را تحت فشار دستگاه قضايي خميني و 
در  ۵٩در عاشوراي . شديد قرار داد
  :زد  فرياد ، اوميدان آزادي

در قانون اساسي مگر شكنجه حرام « 
  نشده؟ ممنوع نشده؟ در كجاي دنيا، در 
كدام دين و در كدام كشور و 

نوع زندان وجود  6ومت اسالمي حك
تكبير [دارد؟ چرا اينها تعطيل نمي شود؟

ما االن شش ] مردم در ميدان آزادي
هاي آقاي  زندان. نوع زندان داريم

خلخالي، زندان دادگاه انقالب، زندان 
كه االن زندانهاي نيروي  - شهرباني

، زندان دادگستري،  -انتظامي است 
. پاسدارانها ، زندان سپاه  زندان كميته

جهت گرفتار  ها و صدها نفر بي ده
نوع زندان ما چيزي  6با اين . اند شده

  چرا بايد هر كس و . ايم بدتر از گذشته
  

  6در صفحه   

 حذف خامنه اي؟
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هر نهادي يك زندان داشته باشد؟ اينها 
جو اسالم جو اعتماد . بايد تعطيل شوند

است اين همه دستگاههاي ترسناك 
چرا هيئتي . مخوف درست نكنيد

هاي  شكيل نمي شود كه به كار زندانت
گوناگون برسد؟چرا در رژيم اسالمي، 

منزلت  انسان و جان او اين همه بي
شده است كه بتوان مثل آب خوردن 
محكوم كرد و بدون اينكه كسي بفهمد 

شود كه  كار او را تمام كرد؟ چطور مي
گيرند و به زندان مي  اشخاص را مي

ن شدگا برند و ماهها جزو فراموش
. گردند؟ بس كنيد اين كارها را مي

. دستگاه قضايي نبايد ابزار قدرت شود
اگر اين طور شد اين همان است كه 
حسين به خاطرش قيام كرد و شهيد 

   ».شد
جمهور  اتمام حجت رئيس در پي     

آنها نه تنها  ،ها گران و زندانبان با شكنجه
پوزش نخواستند كه ضمن تغيير نام 

آن را دستور اسالم  شكنجه به تعزير،
  . خواندند

و امروز، همچنان انواع زندانها وجود   
وجود يكچند از زندانها بر قوه . دارند

در آنها، نام و . قضائيه نيز معلوم نيست
نشاني زنداني ثبت نمي شود و كسي از 

  .سرنوشت او آگاه نمي شود
محسن رضايي : درس روزگار است     

در آن ديگراني كه و بهزاد نبوي و 
مسئوالن سپاه پاسداران و كميته روزها، 
مي ن زندانها را داير آد و نها بود

كردند، مي توانستند تصور كنند روزي 
خود يا فرزندانشان در آنها زنداني مي 
شوند و اگر اقبال يارشان باشد و زير 
شكنجه كشته نشوند، روانه دادگاه 

تفاوت آدم با آدم  انقالبشان  كنند؟
زآن روزها تا اين روزها، اينست كه ا

اينها بر ضد بني صدر از گفتن هيچ 
دروغ و ناسزا و هيچ عمل ضد حق و 

با اين وجود، . انصاف دريغ نداشته اند
حاال كه به حقوقشان تجاوز شده است، 
بني صدر با همه وجود از حقوق آنها 

فرزند روح االميني را . دفاع مي كند
عان مداف. مي كشندبيگناه و زير شكنجه 

آزادي و استقالل و حقوق انسان از 
حقوق آن شهيد و خانواده او دفاع مي 
كنند و پدر او به حضور خامنه اي مي 
رود و آن سر خيل جنايت كاران را 
مي ستايد و در اجتماعي سخن مي 
گويد كه براي آن تشكيل شده است 
كه بر دانشگاه ها جو خفقان حاكم 

مي  رفتار او اين فرصت را به ما. شود
دهد كه خطاب به پدرها و مادرها 

پدرها و مادرها شما مقصر : بگوئيم
هستيد اگر مقاومت نكنيد و از حقوق 

اگر بايستيد و . خود به بدفاع برنخيزيد
حق فرزندان خود را مطالبه كنيد، دنيا 
با شما همصدا مي شود و جنايت كاران 
ديگر نمي توانند جوانان را چنين 

  .سبعانه بكشند
كه اولين  88 خرداد 2۵روز از  ●

 دستياركودتاچيان  بر ضدتظاهرات 
 ۵ سيد علي خامنه اي برپا شد تا روز

دهها  ،روز 40در مدت تيرماه يعني 
جوان رشيد ايران در زندانهاي كشور 
به دليل شكنجه كشته شدند وملت 
فداكار ايران با برگزاري تظاهرات 
، بزرگ در داخل و خارج از كشور

روا جوانان  ايران  كه برجنايت هايي 
را به گوش رفته است و مي رود 

نها آاز . و مي رساندند جهانيان رساندند
كه مقامات و مي خواهند  خواستند

فرياد . كودتا را تحت فشار قرار دهند
انزجار  جهانيان اثر بخشيد و اينك 

كه  –رژيم مي خواهد، چند مأمور 
  - هويت آنها را نيز اعالن نمي كند 

پرونده جنايت خود را «كند و  مقصر
   . »ببندد

،  حاكمان امروز، 60در سال  ●
همين مأموران رژيم كودتا بودند و 

كار جوانان كشور ب بارا روش وحشيانه 

ن روزها هم گروهي به نام آ . مي برند
بودند .. سپاه پاسداران و حزب اهللا و 

كه فراتر از قانون دست به هر كاري 
نها حمايت آاز  كودتاچيانميزدند و 
  :  ميكردند

بني صدر در مورد سپاه  ،ن زمانآ     
پاسداران وكميته هاي انقالب اسالمي 

جلب امر به اين افكار عمومي را توجه 
 سازمان هاي مسلح كرد كه اين مي 

استبداد مي  ستون پايه هايروزي 
آنها كه مي بايد مي شنيدند،  اما .شوند

فعلي  و برخي از اصالح طلبان نشنيدند
قاي بني صدر اورا آنيز در مخالفت با 

خائن مي دانستند كه با سپاه پاسداران 
مخالف است اما همانها امروز گرفتار 

 روز  نآشده اند كه سازمان مسلحي 
هشدار را نشنيدند و سپاه و كميته و 
دادگاه انقالب را بر ضد بني صدر بكار 

  . گرفتند
مده آرمان آبر  در كتاب ايستاده    

  :است 
به بازرگان و دولت موقت گفتم تمام « 

سازيد مثل  اين نهاد هايي كه شما مي
سپاه پاسداران و كميته انقالب، تمام 

هاي استبداد جديد را داريد  ستون
ممكن نيست ما سپاه . سازيد مي

پاسداران بسازيم كه از انقالب 
انقالب معنايش اين . پاسداري كند

را است كه زور را بردارد و اين 
شما با ايجاد . شود شما نقض كنيد نمي

خواهيد انقالب را  يك نيروي مسلح مي
  »حفظ كنيد؟

همانگونه كه بني صدر پيش بيني      
ستون پايه و سپاه پاسداران  ،كرده بود

استبداد  بيشتر از آن، ستون فقرات
ا كه مي بايد خطر را درك نهآ . شتگ

. مي كردند، آن را درك نكردند
چماقداري هم شدند و برخي باني 

اينك گرفتار سبعيت اين سازمانها 
  . هستند

در همان زمان شكنجه ها نيز شديد  ●
بود به گونه اي كه بني صدر وقتي ديد 

كار ساز نشد،  شكنجه در زندانها  افشاي 
شكنجه گران و بدين جهت كه 

از حمايت خميني و هاشمي آمرانشان 
و محمد يزدي و  و خامنه ايرفسنجاني 

... وسوي اردبيلي و بهشتي و م
، بر آن شد كه افكار برخوردار بودند

عمومي جهان را آگاه كند و به عمل 
چاره اي نديد به  از اين رو، . برانگيزد

جز اينكه از سازمان عفو بين الملل 
تقاضاي كمك جهت جلوگيري از 
شكنجه ها را بنمايد و حال بعد از 

ها  نماينده عفو بين المللي را از شكنجه
در زندانها و محاكمه هاي برق آسا و 

در كتاب ايستاده بر . اعدامها آگاه كرد
  :مده استآرمان آ

صدر ديد زورش به  زماني كه بني...«    
رسد تالش كرد تا  گران نمي شكنجه
آقاي . را به ياري بطلبد يالملل عفو بين

  :گر بود خميني همچنان نظاره
د وقتي نماينده عفو بين الملل آم«  

عكس از انواع  400دفتر من، به او 
تا آنها را نگاه كند و  شكنجه ها را داد

فقط نگوييد . هيچ مالحظه نكنيد: گفتم
. كه اين عكس ها را از من گرفتيد

ها هست براي  بگوييد كه اين شكنجه
اينكه من مي خواهم شكنجه تعطيل 

در اين (شود ولو در خارج بگويند 
رئيس  با وجود اينكه من -  دولت 

شكنجه وجود دارد ، – جمهور هستم
مسئله اين است . اين مسئله اي نيست)

همين . كه اين بساط بايد تعطيل شود
تا عكس را دادم بردند براي آقاي  400

به نظر من ايشان هيچ پوزشي . خميني
ندارد نه در پيشگاه خلق، نه در پيشگاه 

اگر  .خدايي كه به آن معتقد است

ترديد دارم چون من . معتقد باشد
آدمي كه اين جور زور بگويد به اين 
آشكاري و به اين سهلي آدم بكشد، اين 

     ».بتواند به خدا باور جدي داشته باشد
اي به خميني او را  صدر در نامه بني      

ها  ها و شكنجه در جريان اين اعدام
  :گذاشت و خواستار رسيدگي شد

بخدا اينهمه خشونت در خور يك «
يستى نيست چه رسد به حكومت فاش

ديروز كه از . يك حكومت اسالمى
محكوم به اعدام يا  30سفر بازگشتم 

. اند و يا منتظر اعدام هستند اعدام شده
با اين ميزان خشونت جامعه همگرائى 

. شود تر مى پيدا نمى كند و جو سنگين
غالب محكومان بناحق محكوم 

  .»شوند مى
عمل ال كه با عكس صدر پس از آن بني    

مواجه  خميني اهللا جدي از سوي آيت
اي به او شكنجه  نشد، بار ديگر در نامه

  :ها را يادآور شد در زندان
نويسم  باز اگر اين مطلب كه مى«     

مجدد زندانى تازه  يموجب گرفتار
در : ئى نشود، معروض ميدارم رها شده

وقتى براى . اوين شكنجه رايج است
آن  روند يك شب قبل از بازديد مي

كنند و   ها را تخليه مى شده شكنجه 
  ».كنند بجاى ديگر منتقل مى

روزنامه انقالب اسالمي نيز در    
  :اي نوشت مقاله

به نظر . كنند مردم ابلهند گمان مي« 
رسد كه از الفاظ اسالم و انقالب  مي

فقط معاني مصادره و اعدام به ذهن 
گونه  اين... برخي متبادر مي شود

داريد؟ اين  ا پاس ميحرمت شهيدان ر
   »كنيد؟ گونه انقالب صادر مي

پي  در  هاي پي صداي اعتراض   
ها در  صدر به شكنجه و اعدام بني

انداز  ها طنين كوران انقالب بر فراز دل
  :گشت شد و برصفحه تاريخ ثبت مي مي
هاي برق آسا انجام  امروز اعدام«   
ها،  گيرد، رفتار نادرست در زندان مي

وجه صورت مي  هاي بي ردندستگير ك
گويي چرا اين كارها  گيرد و وقتي مي

كني؟ افكار عمومي دنيا اينها را   را مي
گويند  به اسالم نسبت خواهد داد، مي

ما اعتنايي به افكار عمومي دنيا نداريم، 
با روضه خواني . آنها غرب زدگي است

براي حال امام هر كاري كه مي 
كه كنند و به محض اين خواهند مي

بگويي چرا اين كارها را كردي؟ 
كنند كه اين حرف ها را  شروع مي

   » !زدي حال امام آن طور شد
هاي ما محاكمه صفي  دادگاه«      
كنند،  اشخاص را صف مي. كنند مي

هاي نوشته شده هم از پيش آماده  ورقه
فقط جاي مدت محكوميت . است

آيند جلوي ميز  مي. خالي است
م محكوميت محاكمه و حكم هم حك

است حاال بر چه اساسي ارزيابي 
داند،  كنند و درچند دقيقه خدا مي مي

بعد حكم را در دست محكوم 
اين اموري نيست ! رود گذارد و مي مي

كه در اين جمهوري انسان بتواند 
فيلم (» .ناديده بگيرد يا سكوت كند

  )مستندي از شيوه محاكمه خلخالي
ق بر طبق آمار كميته دفاع از حقو ●

 7ان در سوئد، در طول اين بشر در اير
  . ندنفر اعدام شد 10787، )67- 60(سال

به راستي چه كساني در ان سالها در 
مسند قدرت قرار گرفته بودند كه انهمه 
اعدام صورت گرفت ولي هيچ حركتي 
در جامعه نشد و كسي به اين اعدامها 

  .اعتراض نكرد 
اگر آن روز همه مي ايستادند، اگر      

به جاي اين كه بگويند جنايت و فساد 
و خيانت است كه آبروي نظام را مي 
برد، نمي گفتند جنايتها و خيانتها و 

فسادها را فاش نكنيد زيرا آبروي نظام 
كار بجائي نمي رسيد كه . مي رود

رژيم از هرچه غير از زور و خشونت 
است خالي شود و رژيم جنايت و 

هم  اگر امروز. خيانت و فساد بگردد
نايستند، فردا روز جنايت ها و فسادها و 

  .خيانت هاي بزرگ تر مي شود
  

و اما سازمانهائي كه در كودتا * 
  :شركت داشته اند

   
  :جامعه زينب

   
جامعه اي وابسته به تشكل هاي     

همسو كه عموما از همسران افراد 
وابسته به ديگر باندهاي اين گروهها 

معه يعني هيات موتلفه اسالمي و جا
و كارگران  وهاي اسالمي مهندسين 

اين  .تشكيل شده است.. معلمين و
شهر دفتر دارد  40 نزديك بهجامعه در 

و به لحاظ مالي وابستگي هايي به 
برخي از صندوق هاي مالي و بنيادها 

اعضاي آن، نقش رابط را در دارد و 
شبكه هاي  تارعنكبوتي مافياهاي حاكم 

رجسته اعضاي ب .را  بازي مي كنند
  :عبارتند از

مريم بهروزي زعفراني نماينده  - 1
گروهي (  نفر 99عضو گروه  ومجلس 

كه بر خالف نظر خميني به مير حسين 
موسوي بعنوان نخست وزير رأي 

رييس جامعه زينب از باند ). ندادند
تشكل هاي همسو و از وابستگان به 

است و صندوق اقتصادي كوثر 
  .دارد تحصيالت حوزوي 

رشته حشمتيان  از اعضاي جامعه ف - 2
 اسالمي زينب 

مرضيه وحيد دستجردي ازاعضاي  - 3
جامعه زينب كه مدتي نيز نماينده 

او  .مجلس بود از گروه خشونت طلب 
از سوي احمدي نژاد بعنوان وزير 
بهداشت به مجلس معرفي شد و وزير 

و برادر او احمد وحيدي هم وزير . شد
مت پدر آنها هم در خد. دفاع شد
  .رژيم بود

پروين سليمي از اعضاي جامعه  - 4
  زينب 

عشرت شايق  عضو شوراي مركزي  - ۵
جامعه زينب وابسته به صندوق كوثر و 
نزديك به هيات موتلفه عضو شوراي 
  .ايثارگران و مدتي نماينده مجلس بود

عضو شوراي  توران ولي مراد - 6
وابسته به  و مركزي جامعه زينب
ه هيات موتلفه صندوق كوثر و نزديك ب

  .است
مريم محمود زاده عضو شوراي  -  7

مركزي جامعه زينب وابسته به صندوق 
  كوثر و نزديك به هيات موتلفه 

قائني عضو شوراي مركزي  فاطمه - 8
جامعه زينب وابسته به صندوق كوثر و 

  نزديك به هيات موتلفه 
زهرا چوپاني عضو شوراي مركزي  -  9

ق كوثر و جامعه زينب وابسته به صندو
  نزديك به هيات موتلفه 

اعظم حاجي عباسي عضو شوراي  -  10
مركزي جامعه زينب وابسته به صندوق 

  كوثر و نزديك به هيات موتلفه 
طاهره رحيمي  عضو شوراي  -  11

مركزي جامعه زينب وابسته به صندوق 
  كوثر و نزديك به هيات موتلفه 

معصومه رضايي  عضو شوراي  - 12
عضو مناديان  و ينبمركزي جامعه ز

  ملي و انسجام اسالمي اتحاد
مهرناز رفيع زاده عضو شوراي  - 13

مركزي جامعه زينب وابسته به صندوق 
  كوثر و نزديك به هيات موتلفه 

عضو  پروين سليسي لبافي نژاد -  14
شوراي مركزي جامعه زينب وابسته به 
  صندوق كوثر و نزديك به هيات موتلفه 

ز اعضاي شوراي منيره نوبخت  ا - 1۵
نماينده مجلس  ومركزي جامعه زينب 

  و عضو شوراي عالي جوانان 
بادي از اعضاي آعفت مهر  -  16

  شوراي مركزي جامعه اسالمي زينب 
  

جمعيت ايثارگران انقالب 
   :اسالمي

  
كه از هر  است جمعيتياين جمعيت    

سو بر يكي از پايه هاي استبداد تكيه 
 است» رهبر«ه ب هاز سويي وابست : دارد

 اعضايو از سويي ديگر بسياري از 
ن وابسته به سپاه آشوراي مركزي 
 اعضاياز سويي به . پاسداران هستند

از سوي هيات موتلفه وابستگي دارد و 
گروه رايحه خوش خدمت داد ديگر با 

  .و ستد مقامي و پستي دارد
جمعيت در ابتداي دوران  اين      

ي نژاد احمدي نژاد با وجوديكه احمد
به  ،بودش از اعضاي شوراي مركزي

وي را  دليل شناختي كه از او داشت
نامزد  جهت مقام رياست جمهوري

اما  .نكرد و از قاليباف حمايت كرد
زماني كه متوجه شد احمدي نژاد 

و بيت او » رهبر«از حمايت  است كه
تغيير رويه داد و  برخوردار است،

  . شداحمدي نژاد  حامي
اين جمعيت در  اعضايز بسياري ا     

 مقام صاحب انتظاميسپاه و نيروي 
اكثر طرح هاي  ،نيعالوه بر ا. هستند

امنيتي از سوي اين گروه به رييس 
نيز پيشنهاد شده است و خود  يجمهور

ها در صدا و اين. شده اند آنهامجري 
. نيز حضور گسترده اي دارند سيماي 

اعضاي آن در سلسله مراتب صدا و 
  . ب مقامندسيما  صاح

اين جمعيت در مجلس  اعضاي   
 .حامي احمدي نژاد هستندمافياها،

ميزان ارتباط ميان  براي آگاهي از
 بايدمي  ،گروههاي مافيايي با يكديگر

 ابتدا: را بررسي كرد اعترافات گاهنمايش
، در نماز جمعه ،جنتي شيخ احمد

خواستار تشكيل دادگاه و محاكمه 
س سردار سپ .دستيگر شدگان مي شود

و  وابسته به ايثارگران ،جوانييداهللا 
ن يا رئيس بخش سياسي سپاه،

بعد از  . تكرار مي كند را درخواست
زهره الهيان در مجلس به وزير ، نآ

كميسيون امنيت  :مي گويد واواك 
ملي و خارجي خواستار پخش 

  .است اعترافات 
گرفتن و صحنه هاي  البته اعتراف    

سالهاست كه ن، داد نمايشاعتراف را 
 از سوي برخي از اعضاي امنيتي و 

با كمك برخي  ، »بيت رهبر«اطالعاتي 
از بازجويان با سابقه مانند شريعتمداري 

انجام مي و مير حجازي و ديگران 
تمام  وجودبا ،اما در اين نوبت . گيرد

فشارها و شكنجه هايي كه بر زندانيان 
آوردند، اعترافاتي كه از آنها وارد 
به گونه  . ند، دردي را دوا نكردگرفت

وقت وزير محسني اژه اي، اي كه 
و به خصوص دو معاون  واواك،

 ،نآفرهنگي و ضد اطالعات خارجي 
يعني حبيب اهللا و خزائي به اين نتيجه 
رسيدند كه هيچ رابطه اي ميان 
زندانيان و كشورهاي خارجي وجود 

وجود عالقه شديد با  .نداشته است
ايجاد رابطه ميان  بهمحسني اژه اي 

، زندانيان و كشورهاي اسراييل و امريكا
چون نتيجه . نتيجه اي حاصل نشد

حاصل نشد و او با پخش اعترافات 
مخالفت كرد، احمدي نژاد او را از كار 

  دادگاه هاي نمايشي و . بر كنار كرد
  

  7در صفحه   

 حذف خامنه اي؟
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فرمايشي چنان فضاحت بار شد كه، 
د بگويد سرانجام، خامنه اي نيز ناچار ش

بر او ثابت نشده است كه دستگير 
  .شدگان با خارجيان ارتباط داشته اند

در زير اسامي برخي از اعضاي    
را به  شوراي مركزي اين جمعيت 

  :اطالع مي رساند
،  1334سردار حسين فدايي  متولد  -  1

. است از موسسين گروه توحيدي بدر
اين گروه يكي از گروههائي است كه 

را  هدين انقالب اسالميسازمان مجا
از دوستان ذوالقدر او . تشكيل دادند

در زمان جنگ به جهت ضرورت . است
ارتباط گسترده فرماندهي سپاه و وزير 

وي نماينده مسؤوالن  ، سپاه با مجلس
قبل از آن او . سپاه در مجلس بود

هاي  مسئول فرماندهي ستاد فوريت
و غرب و ) كربال(جنگ در ستاد جنوب 

او تشكيل دهنده  .ح بودستاد نو
اتحاديه انجمن هاي اسالمي شهرري 

بعد از جنگ مدير كل بنياد . بود
مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي 
استان تهران و مدتي نيز مسؤوليت 
. معاون مركز جهاني علوم اسالمي بود

در حال حاضر دانشجوي رشته اقتصاد 
و در . باشد دانشگاه عالمه طباطبايي مي

ال ازاعضاي شوراي مركزي عين ح
جمعيت ايثارگران و نماينده مجلس 

وي از دوستان علي دارابي . است
گفته . است معاون عزت اهللا ضرغامي

مي شود با همفكري وي بود كه زندان 
كهريزك توسط نيروي انتظامي ايجاد 

رابطه اي نزديك با سردار  او. شد
و مسئول اين زندان در  رادان دارد

أمورانجام جنايتهاي ايام جنبش و م
  . سبعانه بوده است

لطف اهللا فروزنده عضو شوراي  -  2
مركزي جمعيت ايثارگران از وابستگان 

اين برداران .استبه برادران فروزنده 
  : شبكه اي را تشكيل داده اند

احمد فروزنده از اعضاي انجمن  - 3
وارد  ۵8سال  او در. استحجتيه 

ي مسئول خنثي ساز.اطالعات سپاه شد
سپاه در  بمب و تله هاي انفجاري

و فرمانده گشت هاي 63-61سالهاي 
از و   - 65- 64ثار اهللا سپاه در سال 

. بودعوامل كشتار عربهاي خوزستان  
سوي ، از نجاآبعدها به عراق رفت و در 

 .شد بحران سازي ، مأمورسپاه قدس
 ومحمد فروزنده سردار سپاه  -  4

 وزير دفاع وو استاندار خوزستان 
پشتيباني نيروهاي مسلح سابق، رئيس 

و عضو مجمع  اسبق بنياد مستضعفين
    .است تشخيص مصلحت

مسعود فروزنده قبل از انقالب  - ۵
همكار هنري ساواك بعد از انقالب از 

  .سپاه پاسداران مافياياعضاي 
فرزاد فروزنده برادر محمد و  -  6

مسعود و احمد و فرشاد از اعضاي 
  .است و نظامي  اطالعاتي مافياهاي

فرشاد فروزنده برادر احمد و  - 7
 -  نظامي  مافياهايمحمد از اعضاي 

  . مالي است
سردار علي دارابي  عضو شوراي  -  8

او   .استمركزي جمعيت ايثارگران 
از  .نيز هستصدا و سيماي  معاون 

نزديكان به برخي از فرماندهان سپاه 
پاسداران و نيروي انتظامي و از عوامل 

  .است ر در كودتاي انتخاباتي موث
محمود صابر هميشگي  عضو  -  9

  شوراي مركزي جمعيت ايثارگران
 يهليسانس ،١٣٣۵فاطمه اليا متولد  -  10

مترجمي زبان انگليسي از دماوند و 
 او . است كارشناس ارشد علوم سياسي

عضو شاخه دانشجويي حزب جمهوري 
عضوشوراي مركزي اينك . بوداسالمي 

مي دانشكده و عضو شوراي انجمن اسال
و همكار  )1) (س(مركزي جامعه زينب 

سازمان تبليغات اسالمي و مسئول 
. است كاروان حج تمتع خانواده شهدا

از اعضاي دفتر امور بانوان حوزه 
رياست سازمان صدا و سيما و معاونت 

و  برنامه ريزي وتحقيقات آن سازمان 
عضو شوراي مركزي جمعيت 

او در . است اسالميايثارگران انقالب 
تهيه و تدوين متن پيشنهادي اصول و 
سياست هاي برنامه صدا و سيما نيز 

  . اي داشته است نقش عمده

بعد  1343الهام امين زاده  متولد -  11
از ديپلم دو سال در حوزه درس 

فوق  1370خوانده است و در سال 
ليسانس حقوق بين الملل را از دانشگاه 

براي تكميل  ه و شهيد بهشتي گرفت
قسمتي از تحقيقات خود  ،پايان نامه اش

را در ايران وبخشي از آن را در 
همزمان با . داد انگلستان انجام مي

تحصيل كارشناسي ارشد درايران 
دردوره هاي مختلف حقوق بين الملل 

درس مي در خارج از كشور هم 
دررشته حقوق  ادرمقطع دكتر. خواند

 "گالسكو"بين الملل دردانشگاه 
در . انگلستان مشغول به تحصيل شد

به ايران بازگشت و مدرس  1377سال 
و ) ع(امام صادق -دانشگاههاي تهران 

دانشكده روابط بين الملل وزارت امور 
مقاالت و كتبي در مورد . خارجه شد

تفاوت تروريسم وتالش براي دستيابي (
مفهوم دفاع )و ( به حق تعيين سرنوشت

ر مورد د)مشروع در قبال تروريسم
عمليات شهادت طلبانه حزب اهللا 

او در حال حاضر مسئوليت . نوشت
بخش پژوهش كميته حقوقي انجمن 
 حمايت از مصدومين شيميايي،
عضويت كميسيون قوانين و مقررات 
بين المللي مركز توسعه قضائي و 
عضويت كميته حقوقي جمعيت دفاع 

او . از ملت فلسطين را به عهده دارد
  . باشد علي رياض مي همكار دكتر سيد

علي يوسف پورعضو شوراي  -  12
مركزي جمعيت ايثارگران  و مدير 
مسئول روزنامه سياست روز و مشاور 

  .استوزير نيرو 
سردار مهدي كوچك زاده  -  13

داراي دكتراي  او. است1337متولد
جانشين كميته . است تربيت مدرس

آب قرارگاه كربال و سرپرستي 
كه باعث (فاو  طرحهاي پدافند آبي در

. بود) نابودي و از دست رفتن فاو شد
در حال حاضر عضو هيات علمي 

دانشگاه تربيت مدرس تهران )استاديار(
  .مي باشد

او سردار سپاه و عضو سخنگويان     
جلسات انصار حزب اهللا مي باشد و در 
حال حاضر نماينده مجلس و عضو 

او از . كميسيون امنيت مجلس است
برقرار كننده كه  ت كساني اس جمله

سرداران سپاه و انصار  ارتباط ميان
 ، كودتا انجامدر  ،حزب اهللا و بسيج

 .بوده است
احمد نجابت عضو شوراي  - 14

وي  . است مركزي جمعيت ايثارگران 
 .از برادران و خاندان نجابت مي باشد

شناسانده وابستگان وي شبكه در زير 
برخي از اعضاي اين خانواده . مي شود

  : رايحه خوش خدمت هستنددر 
احمد نجابت  معاون وزير بهداشت و     

درمان نماينده سابق شيراز پدر داماد 
برادر حسين . يت اهللا حائري شيرازي آ

اقا نجابت و پدر عليرضا داماد حائري 
  .شيرازي  مي باشد 

  1332دكتر حسين نجابت متولد - 1۵
به انگلستان  1354در سال او . است

به  "دورهام"دانشگاه  رفت و در
 1358تحصيل پرداخت و در سال 

بعد از انقالب همكاري . دكترا گرفت
بنياد  سازندگي ، مداوم باجهاد

شهرداري و  جانبازان ومستضعفان 
از افراد بسيار مستبد و از . تهران داشت

ها  شيرازي. باشد ياران رفيق دوست مي
از دوستان . شناسند او را به خوبي مي

مد توكلي و مدير بخش نزديك اح
توكلي   سياست خارجي روزنامه فرداي

مردم  "نماينده"نجابت حسين . بود
تهران برادر احمد نجابت باجناق ايت 
اهللا حائري شيرازي و داماد ايت اهللا 
  .سيد منير الدين حسيني شيرازي است

فرزند احمد  عليرضا نجابت –١۶
 ونجابت معاون صدا و سيماي فارس 

. هللا حائري شيرازي است داماد ايت ا
براي شناساندن بيشتر اين شبكه 

 ديگر اعضاي بهتر است تارعنكبوتي 

 و حائري را  نجابت فاميل هاي عليرضا
  :هم معرفي كنيم

محمد صادق حائري شيرازي   -  17
امام جمعه استان فارس و نماينده 

ن استان تا قبل از امام يرهبري در ا
شبكه حائري شيرازي نيز . جمعه جديد

  : خانوادگي خود را دارد
نظام الدين حائري شيرازي   - 18

محمد صادق حائري شيرازي و فرزند 
داماد لنسر اطريشي كه روحاني شده 

 .است 
حسام الدين حائري شيرازي  -  19

داماد يراق طاليي رييس صدا و سيماي 
حائري استان فارس فرزند ايت اهللا 

و برادر زن عليرضا نجابت شيرازي 
 .زند احمد نجابت فر
شهاب الدين  محمد حسين  -  20

حائري شيرازي داماد احمد توكلي  
نماينده و رييس مركز پژوهشهاي 

بنابراين فرزند احمد توكلي و .مجلس
 .احمد نجابت باجناق يكديگرند 

محمد طاهر   –شجاع الدين  -  21
حائري  يت اهللاآحائري شيرازي فرزند 

ه همسر داماد  رضا زاده ك شيرازي و 
وي نيز در استانداري فارس مشغول به 

  . كار است 
خانم رضا زاده  معاون خانم   - 22

اردبيلي مشاور بانوان استانداري فارس  
اين . يت اهللا حائري شيرازي آعروس 

خانم اردبيلي وابستگي هاي نزديكي با 
روح االميني دارد كه جديدا پسر  دكتر

وي زير شكنجه در زندانهاي نظام 
 . به قتل رسيده است  فقيه يتوال
 مشاور(احمد رضا دستغيب   -  23

جوانان سابق استاندار فارس و نماينده 
فرزند ) مجلس هشتم شوراي اسالمي

علي اصغر دستغيب  آيت اهللا سيد
نماينده اول فارس درمجلس خبرگان (

خواهر زاده ايت اهللا و )  رهبري
 حائري شيرازي 

فرزندحاج سيد حسين ذواالنوار    -  24
 او. است مجلس  "نماينده"قا امام   آ

 .استخواهر زاده حائري شيرازي 
سيد رحيم ذواالنوار  خواهر  - ٢۵

رييس  يت اهللا حائري شيرازي آزاده 
  موسسه فالحت  مافياي زمين 

محمود نجابت معاون دانشگاه  -  26
پزشكي شيراز و استاد دانشگاه و باجناق 

  .ستخرسنديان كانديداي شيراز ا
احمد مقيمي  عضو شوراي  - 27

اعضاي از  ومركزي جمعيت ايثارگران 
 ركوب هاي خيابانيور س»مافياهاي مأ

 .است
جواد عامري عضو شوراي  -  28

 مركزي جمعيت ايثارگران 
بادي عضو آ محمد علي شمس - 29

  شوراي مركزي جمعيت ايثارگران 
جعفر شاكري عضو علي البدل  - 30

  ايثارگران شوراي مركزي جمعيت 
مجتبي شاكري عضو شوراي  -  31

  مركزي جمعيت ايثارگران 
صديقه شاكري عضو شوراي  -  32

مركزي جامعه زينب وابسته به صندوق 
كوثر و نزديك به هيات موتلفه و عضو 

  شوراي مركزي جمعيت ايثارگران 
سيد امير سياح عضو عليالبدل  -  33

  شوراي مركزي جمعيت ايثارگران 
زاد عضو شوراي آستا رضا رو -  34

  مركزي جمعيت ايثارگران
محمد تقوي راد لي عضو علي  -  ٣۵

البدل شوراي مركزي جمعيت 
 –عضو مافياهاي نظامي ايثارگران 

  .مالي
عضو    مصطفي توكليان توكليان -  36

  شوراي مركزي جمعيت ايثارگران 

هاجرتحريري نيك صفت  عضو  -  37
علي البدل شوراي مركزي جمعيت 

 ران ايثارگ
باد عضو علي البدل آمعصومه  -  38

  شوراي مركزي جمعيت ايثارگران 
هادي ايماني  عضو شوراي  - 39

  مركزي جمعيت ايثارگران 
زهره الهيان عضو گروه  - 40

سركوب  مافياهايايثارگران و عضو 
وي نماينده . و سياسي هاي خياباني

مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي 
نگيختن واواك مأمور برا او. مي باشد

پخش اعترافات زندانيان سياسي  به 
محسني اژه اي نخست موافقت . بود
اما بعدا به دليل عدم موافقت قوه . كرد

واواك، قضاييه و برخي از معاونان 
اعترافات پخش نشدند و ناگزير، 

 –بدستور خامنه اي، قاضي مرتضوي 
كه اينك معاون دادستان ديوان كشور 

 –مايشي دادگاه هاي ن  -است 
فرمايشي را تشكيل داد و تماشاخانه اي 

» اعترافات«شد كه، در آن، زندانيان با 
  . خود رژيم به ريشخند گرفتند

يكچند از اسامي كه در : انقالب اسالمي
شبكه هاي تارعنكبوتي كودتاچيان آمده 
اند،  كساني هستند كه در سركوبهاي 
خياباني و جنايتهاي سبعانه نيز نقش 

ين خاطر كه عضو مافياهاي بد. دارند
  :مأمور سركوبهاي خياباني هستند

  

مافياهاي مأمور 
 –سركوبهاي خياباني 
گروه هاي مأمور 

  :سركوب
  

  
گروههاي مأمور سركوبهاي * 

  :خياباني 
    

مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني، 
بعد از سالها و به خصوص بعد از 
حاكميت دولت احمدي نژاد كه 

د نهادها و سازمانها و افرادشان را وار
موسسات دولتي نمود،  كم كم از 

بر .  حالت خاص هميشگي خارج شدند
اثر اختالفات موجود به دسته جاتي 
تقسيم شدند البته اين به جز گروهي 
است كه به تازگي از سوي برخي از 
ياران احمدي نژاد در حال شكل 

گروههاي چماقدار را به . گيري است 
توان كرد به شرح  چند دسته تقسيم مي

  : زير
گروههاي موجود در ميان حزب  ◄
  :اهللا
گروه چپ حزب اهللا  از جمله گروه  ●

هايي است كه از بدو انقالب در 
بسياري از سركوب ها و ضرب و شتم 

  .ها  شركت داشته است 
افراد اين گروه معتقد به واليت      

در كنار او،  به افرادي . خميني هستند
موسوي و موسوي  همچون مير حسين

خوئيني ها و برخي ديگر از روحانيون 
اينان . و افراد عادي باور دارند 

معتقدند كه نيروهاي حاكم بر حزب 
اهللا افراطي از بيرون به اين نيرو خط 
مي دهند و افرادش را گرفتار دنيا  
پرستي كرده اند و بايد در مقابل آنها 
مقاومت كرد وگرنه كل انقالب را از 

بنظر اينها،  قانون .  اهد رفتدست خو

اساسي ايران بايد در برخي از اصول 
تغييراتي را بپذيرد تا به اسالم واقعي 

  .نزديك شود 
در زير برخي از نظرات بخش چپ      

حزب اهللا را مي آوريم تا معلوم شود 
نگرش آنها به نظام و حاكميت چگونه 

 :است 
آبادگران  با پيروزي جمعيت...●

مي، انصار حزب اهللا دچار انقالب اسال
بحران هويت نسبي و تئوريك شده 

اگر انصار حزب اهللا به كنايه  .است
هاي تند خود از آبادگران پايان 

نظام دچار  ندهد، مسلمأ با رهبري
اصطكاك خواهد شد، چيزي كه در 

وط با آمريكا در رمورد مذاكره ي مش
  .افتادن بود اتفاق حال 

به ايران،  در صورت حمله آمريكا... ●
پنج گروه تندروي  نزديك به دستكم

ضد نظام در داخل كشور اعالن 
موجوديت خواهند كرد و افراط 

گروه هاي تندرو، عمأل  گرائي اين
 فرصتي به نيروهاي ميانه روي عقل

 .م نخواهد داد گراي منتقد به نظا
در مورد تندروهاي حزب اهللا، اينان     

ال ر اين دسته امثد...معتقدند كه 
شريعتمداري،  مرتضي شيميائي، حسين

وجود  ...حسين اهللا كرم، حاج رضا و
 و در حال درگيري با افرادي دارند

 . ميباشند... نظير باهنر و الريجاني و 
 هم گويا نقش مياني را اتخاذ خامنه اي

چرا و چطورش،  اكنونكه  استكرده 
زياد مهم نيست و احتماأل دليلش واضح 

فشار هر  واهد ازميخ "رهبري" :هست
احمدي نژاد . بماند دو گروه مصون

سپر بالي رهبري  مي كرد كه ادعا
 خامنه ايامروز حتي به اندازه ي است، 

كه اين  كند نميتواند موضع اتخاذ نيز
البته بر ميگردد به ضعف شخصيت و 

سبب مي شودد   كهاو مشكالت فردي 
  .را نداشته باشد قدرت  تصميم گيري 

اين گروه كه  – گروه مستقل ◄
نزديك به گروه باال است،  بر اين باور 
است كه خميني و قانون اساسي را بايد 
مد نظر داشت و در اين ميان برخي از 
روحانيون كه در خط امام بودند را نيز 

  .بايد  از نظر دور نداشت
اين گروه معتقد است كه نيروهاي     

افراطي با كمك برخي از روحانيون 
موجبات انحراف در انقالب مسئله دار 

در اينجا بخشي . را به وجود آورده اند 
از صحبت هاي يكي از افراد اين گروه 

  :را مي آوريم 
محافل افراطي راست  در برخي...«    

شنيده ميشود كه رهبر را هم متهم به 
اگر يادتان  عقايد ليبراليستي ميكنند و

باشد انصار حزب اهللا وقتي يك بسيجي 
دستگير  واقعه  هجدهم تيرماه را پس از

مي كنند درحاليكه اين بسيجي را آزار 
 بيست و: و اذيت ميكردند به او ميگويند

چهار ساعت كشور را داديم دست 
خاتمي و رهبر، كشور را داشتند از 

اين را بالفاصله  البته! دست ميدادند
  ...انصار حزب اهللا تكذيب كرد، 

هم  اما همين اخبار نيمه موثق...    
ميدهد اينها پايش بيفتد به رهبري  نشان

هم رحمي نخواهند كرد ، ديگر خدا 
  » !برسد به داد من و شما

گفته باال به نقل از يكي از افراد       
تقريبا مستقل حزب اهللا است كه نشان 
مي دهد كه گروه حاكم چه انديشه 

  .خطرناكي دارد
راست ...«: وي ادامه مي دهد     

 ينست كه اين افرادحسيني قضيه ا
شاغل در شبكه ي موازي اطالعات 
كشور دارند به نحوي زيركانه خود 

كشور  فروشي مي كنند و حتي
اطالعات  موازي از بدو ... فروشي،

تاسيس توسط گروههاي منحرف در 
كشور عالوه بر نابودي وزارت اطالعات 
از آنجايي كه هر باند مافيايي براي 
قدرت گيري دست به ساخت 

  راحتي  زد به موازي    العاتياط
  8در صفحه   

  

 حذف خامنه اي؟
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مي توانند اطالعات اصلي كشور را نيز  
  .به بيگانگان بفروشند

بيهوده نيست كه در سال اخير     
بسياري از اسناد و مدارك كشور از 
سازمانهاي جاسوسي ديگر كشورها سر 
در آورده است و به تازگي نيز 
صورتجلسه يكي از كميسيون هاي 

ه محرمانه بود توسط مشاور مجلس ك
قضايي رييس جمهور به خارج از كشور 
ارسال گرديده است در حالي كه 
هنوز در صحن علني مجلس قرائت 

  »نشده بود
آنها معتقدند كه آبادگران در      

مجلس عمأل با فشارهاي خود بر پروژه 
تا  ها و قراردادهاي خارجي دولت

كنون دست كم بيش از يك ميليون 
  ! از ملت دريغ كرده اند شغل را

  
واليت مطلقه : آنها مي گويند * 

 –فقيه جعل در اسالم است 
اطالعات جديد چگونگي در 

  :باره رهبر شدن خامنه اي 
  
و قانون اساسي ) ره(ما امام راحل ...« 

را قبول داريم اما بهيچوجه تن به 
. فقيه نميدهيم  واليت ارتجاعي مطلقه

ه، تا حد اين متمم واليت مطلقه فقي
اسالمي دارد و  زياد و باالئي شائبه غير

بشدت تحت تاثير انديشه هاي قطب و 
 مراد در دراويش است و اصوأل براي

زير ضرب گرفتن قانون اساسي و 
آزادي زدائي از اسالم بنيان گذاشته 

خطرناكي نسبت به  شده كه بدعت
شيوه بيعت كردن مردم با رهبر اسالمي 

 مقدس و است كه يادگاري عزيز،
. ميباشد) ع(بجاي مانده از حضرت امير

اگر واقعأ متمم واليت مطلقه فقيه 
فالحيان وزير سابق  همانطور كه

اطالعات نزد منتظري اعتراف كرده 
« :شده كه  است در زماني تصويب

ببينيد، امام در دو سال پاياني عمرشان 
 هرگز در حالت خودآگاه به آن شكل

م را نميتوان ،  مسلمأ اين متم»!نبودند
جزو اسناد اصلي و معتبر انقالب به 

اين نشان از توطئه اي  حساب آورد و
ظريف در هنگام ناخودآگاهي امام 

 اگر واقعأ امام در حالت. دارد
خودآگاه نبودند و آقاي خامنه اي نيز 
رئيس جمهوري بيش نبودند، چه كس 

چه حكمي و از طرف چه  و كساني و با
را به چه  كسي پيشنهاد اين متمم

   داليلي اضطراري مطرح كردند؟
به راستي پيشنهاد متمم قانون اساسي     

از سوي چه كساني اظهار شد و چه 
كساني به دنبال رهبر كردن خامنه اي 
رفتند؟ در اين باره، اطالعاتي در 
اختيار است كه از باند هاشمي 

  :رفسنجاني درز كرده است
ب را صاح» رهبر«واليت مطلقه فقيه،  ●

جعل نامه از . اختيارات مطلق مي كرد
سوي خميني به مشكيني، امكان مي 

بنا . داد غير مرجع نيز بتواند رهبر شود
بر اين، هرگاه احمدي خميني مي 
توانست سپاه را با خود همراه كند و 
گروهي از اعضاي مجلس خبرگان را 
با تحبيب و گروه ديگري را با تهديد 

كند،  مجبور به دادن رأي به خودش
. رهبر صاحب اختيار مطلق مي شد

اما . اسباب كار را نيز فراهم آورده بود
تحميل خودش به روحانيت و مردم 

زيرا در همه . كاري ناشدني بود
كودتاي خرداد (تبهكاري هاي سياسي 

بر ضد بني صدر و كودتا بر ضد  60
شركت )  68منتظري در اوائل سال 

اعدامها (داشت و جنايت هاي بزرگ 
ا بخصوص اعدامهاي دستجمعي ه

دخالت مستقيم )  67مرداد و شهريور 
  . داشت و سواد نيز نداشت

در نتيجه، دست اندركاران كه نمي  ●
خواستند رهبر كسي شود كه در شمار 

زيرا اسرار نظام . نباشد» امام«دستياران 
بر مالء مي شد و موجوديت نظام بخطر 

اين شد كه نامه جعلي را . مي افتاد
چند . مورد استفاده قراردادند خود

گفته در باره خامنه اي نيز از قول 
.  جعل و او را رهبر كردند» امام«

قالبي بودن مجلس خبرگان و رأي او 
يكي نامه : را دو امر ثابت مي كند

جعلي خميني خطاب به مشكيني كه بر 
خالف قانون اساسي بود و ديگري 
نسبت دادن قولي به خميني با وجود 

جالب اين كه خامنه اي . امه اووصيتن
بعد از انتخاب، وصيت نامه خميني را 
در آن مجلس خواند و در اول آن 
وصيتنامه، او تصريح  كرده است كه 
قول هاي شفاهي كه به او نسبت داده 
مي شوند فاقد اعتبار هستند مگر اين 

بنا . كه از صدا و سيما پخش شده باشند
خالف بر اين، مجلس خبرگان قالبي، بر

قانون اساسي، به استناد يك نامه و يك 
قول جعلي، خامنه اي را رهبر كردند و 

 –او اينك آلت فعل مافياهاي نظامي 
مالي شده است و هاشمي رفسنجاني 
كه خامنه اي را به رهبري رساند، 

  . اينك زير ضربه است
با توجه به اين كه خميني در دو  ●

سال آخر عمرش، هوش و حواس 
دست داده بود و دستور  خود را از

تكميل قانون «تشكيل كميته براي 
هم از قول او جعل شده » اساسي

است،  پس تشكيل دهندگان اين كميته 
همان كساني بوده اند كه نامه و قول 

نها . را جعل و خامنه اي را رهبر كردند
. كساني جز ايران گيتي ها نبودند

همان ها كه معامله محرمانه بر سر 
و يك رشته خريدهاي گروگانها 

 100محرمانه اسلحه را انجام دادند و 
ميليارد دالر پول اين ملت رابه جيب 
خود و خارجيان ريختند و جنگ را 

سال در نفع انگلستان و امريكا  8بمدت 
بنا بر اين، .  و اسرائيل ادامه دادند

كساني بوده اند كه نمي خواسته اند 
.  قدرت از دست خودشان بيرون برود

بر شدن كسي چون خامنه اي يك ره
دليل ديگر نيز داشته است و آن اين 
كه هاشمي رفسنجاني او را به خميني 

بنا بر اين بهتر از (معرفي كرده بود 
و او ) خميني خامنه اي را مي شناخت

را آدم  ضعيف و بي كفايتي مي دانست 
و گمان مي برد همواره  آلت فعل او 

  . مي ماند
ل سپاه، خاتمي و جعفري، فرمانده ك ●

موسوي و كروبي و هاشمي رفسنجاني 
او اسم نمي برد اما جواني، رئيس (

قسمت سياسي سپاه از مهدي هاشمي 
را كساني مي شمارد كه )  اسم مي برد

. قصد بركناري خامنه اي را داشته اند
گرچه سخن او توجيهي براي تقلب 
بزرگ در انتخابات است، اما واكنش 

تبار شدن كامل است نسبت به بي اع
عدالت ندارد، ولي جائر (خامنه اي 

است، سردسته جنايت كاران است، 
رهبر كودتا از راه تقلب بزرگ بوده 
است، انتخابي نيست و مشروعيت ندارد 
كه اشاره است به تقلبي بودن گزينش 

واكنش به محور . است) خامنه اي 
بحثها و تحركهاي سياسي و ديني شدن 

و . امنه ايستواليت فقيه و شخص خ
گوياي اين واقعيت است كه ديگر 
واليت فقيهي مستقل از سپاه وجود 

در اختيار سپاه » رهبر«ندارد بلكه 
بخصوص كه جنايتهاي . وجود دارد

بعد از كودتا را نيز ثاراهللا سپاه انجام 
داده و اعترافات زير شكنجه را سپاه 

  .گرفته است

نيم باري،  با نگاهي به تاريخ مي توا      
در يابيم كه ضديت با قانون در صدر 
اسالم تنها از  سوي گروهي بعمل آمد 

به . كه بعدها خوارج را ايجاد كردند
نظر برخي از گروههاي حزب اهللا االن 
حزب اهللا افراطي همان گروه خوارج 
هستند كه به هيچ وجه حاضر به 
پذيرش قانون نيستند و تنها به خواسته 

پوشش اسالم هاي سياسي خود كه زير 
  .قرار داده اند فكر ميكنند

اينها افرادي هستند بسيار تنگ نظر     
كه به حرف هيچ كس و به هيچ آيه اي 

تنها به . و هيچ حديثي گوش نمي كنند
  :اولياي  خود وابسته  هستند

وقتي ده نمكي مي رود و فيلمي ...«   
در مورد فقر و فحشا مي سازد ناگهان 

نند اما آنها مي همه به او حمله مي ك
درصدآدم  60دانند كه ايران حدود 

دارد كه زير خط فقر زندگي ميكنند 
....«  

نوشته هاي فوق از يكي از افراد اين 
  .طيف از حزب اهللا بود

حزب اللهي كه مست قدرت ...«    
 "انصار"طلبي نيست نميتواند با گروه 

تا زماني كه اين گروه تكليفشان را با 
 "النصر بالرعب"نند ايدئولوژيهاي ما

آنهم بر ضد مردم قهرمان كشور 
و . ين نكنند، دوستي نمايديخودشان، تع

نهايتأ، حزب اللهي كه نظرات مقام 
محترم رهبري را به اندازه ي يك جو 

نميتواند  هم كه شده اهميت ميدهند،
و نبايد و حق ندارد از مقام عزيز 
واليت چهره يك پادشاه زودرنج 

از كوچكترين تحليل  ترسيم نمايند كه
  ...متفاوتي، خاطر همايوني اش برنجد

پس از نزديك به پايان يك دوره از ...
احمدي نژاد، آقاي رياست جمهوري 

تنشهاي جهاني به حدي رسيده است 
نيز  "شيخ سياست اطالعاتي ايران"كه

  ».از دامنه ي آن ابراز نگراني ميكند
به عده اي  –رو  حزب اهللا ميانه ◄

اطالق مي شود كه از طيف افراطي 
جدا شده اما هنوز به گروههاي مستقل 

مسعود ده نمكي يكي . وارد نشده است
  .حزب اهللا است از نمايندگان اين

اين گروه معتقد به خميني و خامنه     
اي هستند و با ديدي مجزا برخي از 
اصول قانون اساسي را قبول دارند اما 
.  از ضرب و شتم نيز حمايت مي كنند

در برخي موارد اين كار را ضرور مي 
دانند اما مانند گروه افراطي حالت 

  .مطلق انديشي را ندارند
اد اين گروه بودند كه برخي از افر     

در كنار ده نمكي فيلم فقر و فحشا را 
ساختند و بعد از آن نيز فيلم اخراجي 
ها را در مورد مسائل جبهه ساختند كه 
با برخورد تند برخي از جبهه رفته ها 

  .روبرو شدند 
اختالفات اين گروه با گروه افراطي     

زياد نيست و تنها در منافع اختالف 
در بسياري از مباني دارند وگرنه 

  .انديشه مانند هم هستند 
گروهي  - گروه حزب اهللا افراطي  ◄

كه در حال حاضر بيشترين خطر را در 
جامعه دارد همين گروه آخري است 
كه انديشه راهنمايش نظريه عمومي 

طرز فكر آنها را در باال  . خشونت است 
  .توضيح داديم

ناگفته نماند كه گروه تندروي حزب     
 در دوران احمدي نژاد با گروهي اهللا

از افراد تندروي وابسته به او يك 
اجتماع جديد را تشكيل داده اند كه 

  .خدا را هم بنده نيستند 
اجتماع چماقداران گروه اهللا كرم و 
چماقداران گروه احمدي نژاد موجب 
شده است كه برخي از روحانيون 
. سنتي مورد حمله اين باند قرار گيرند

ي كه آنها تا قبل از دوران در حال
جديد رياست جمهوري از حمايت 

از جمله . چماقداران برخوردار بودند
جوادي آملي و امامي كاشاني و محمد 
... يزدي و فالحيان و واعظ طبسي  و

با وحدت اين دو گروه چماقدار و 
حمايت خامنه اي  از آنها، ديگر هيچ 
حاشيه امني براي كسي باقي نمانده 

اقداران به نامي چون ده چم. است
نمكي و حميد استاد وحكيم سوري نيز 
مورد حمله و انتقاد اين گروه قرار 

  .گرفته اند
براي روشن شدن وضعيت و افراد     

گروههاي افراطي حزب اهللا بهتر 
ديديم قبل از ورود به معرفي كل افراد 
شناخته شده مافياهاي مأمور سركوب 

راد هاي خياباني نام برخي از  اف
  :برجسته آنها راذكر نماييم

عبداللهي و محتشم و گودرزي  سه  ●
سردار   نام از آن يك سردار يك چشم،

عبداللهي كه در جبهه يك چشم خود 
تنها با همان . را از دست داده است

يك چشم به جهان سياه و سفيد رهبري 
او همان كسي بود . و قدرت مي نگرد

كه در سالهاي آخر جنگ و بعد از 
نگ،  صحنه هاي آن فجايع را با ج

كمك ديگر گروه سركوب هاي 
خياباني در خيابانهاي تهران به وجود 

جنايت هاي او حتي خميني را . آورد
خميني  دستور . هم نگران كرده بود

داده بود او و دستيارانش  را دستگير 
  .كنند

اين سردار كه در خيابانهاي تهران      
مي  دختران و پسران مردم را كتك

زد، در كنار احمدي نژاد و ده نمكي 
تحت فرماندهي احمد جنتي ... و

بر : كارش به جايي رسيد كه گفت
اساس فقه اسالم مي توان به صورت 
زنان اسيد پاشيد و اين جنايت كار بي 
ريشه اين كار را در خيابان ولي عصر 
انجام مي داد و باسرنگ به چهره 
برخي از دختران و زنان اسيد مي 

او عقده خود را از راه جنايت . شيدپا
  .ارضاء مي كرد و مي كند

وي كه در كنار احمد جنتي و ديگر    
سران مافياهاي مأمور سركوب هاي 
خياباني ره صد ساله را در يك سال 
پيمود به پاداش ضرب و شتم دختران و 

، ...پسران و دانشجويان و كارگران و
مدير مسئول نشريه يا لثارات الحسين 

  . ت گش
نشريه اي كه مخصوص اين گروه     

سركوب خياباني است و كارش دادن 
نشاني دقيق محل هايي است كه بايد 

البته بعد از . مورد هجوم قرار گيرد
معرفي و مشخص شدن آن از سوي 
روزنامه كيهان با هزينه شوراي نگهبان 
و  سازمان تبليغات اسالمي و چاپ 

ي شود چاپخانه روزنامه كيهان  منتشر م
و خواهر زاده آقاي حسين 
شريعتمداري نيز در معاونت همين 
سردار اسيد پاش مشغول به نظارت بر 

  .كار است
سردار عبداللهي سالهاست كه در      

گروه ارشد اين جنايت پيشگان قرار 
دارد و از دوستان و ياران نزديك 
ذوالقدر و احمدي نژاد و اهللا كرم و 

ير حسين شريعتمداري و صادق م
  .حجازي است

مصطفي كشان از اعضاي شوراي  ●
مركزي گروه چماقدار انصار حزب اهللا 
كه سالهاست كه در خيابانهاي تهران و 
دانشگاههاي اين شهر عربده كشي 
ميكند و جوانان را به  باد كتك مي 

  .گيرد 
احمد حسين زاده از علماي شوراي  ●

او و نزديكانش . مركزي انصار حزب اهللا

كه در اين گروه مشغول سالهاست 
ضرب و شتم مردم در راه خدا وبراي 

  .بردن آنها به بهشت هستند
حسين روشن از اعضاي برجسته  ●

شوراي مركزي انصار حزب اهللا و از 
.  چماقداران معروف اين گروه است

حضور وي در حمله به خوابگاه 
دانشگاه تهران از جمله عمليات مهم 

واليت بر ضد مهاجمان به دين و «وي 
  .»است
عليرضا اسماعيلي از سران و اعضاي  ●

برجسته شوراي مركزي انصار حزب 
وي نيز سالها در امر . اهللا است

چماقداري خدمات شاياني به مافياهاي 
مأمور سركوب هاي خياباني انجام 

  .داده است
صادق اشك تلخ از نيروهاي برجسته  ●

او سالها . سركوب هاي خياباني است
وانان و دانشجويان و به كتك زدن ج

دختران و پسران بد حجاب در شهر 
وي زماني .  كرمانشاه اشتغال داشت

كه استاد در مشهد و ده نمكي در 
تهران و حسين زاده در گرگان مردم 
را مورد هجوم قرار ميدادند، در آن 
شهر براي خود برو وبيايي راه انداخته 

دوستي وي و اهللا كرم موجب  . بود
شوراي مركزي اين شد كه وي به 

گروه راه يابد و هم اينك به دليل 
عملكرد وحشيانه خود به سرمايه اي 

  .دست يافته است
مسعود سلطانپور كه عضويت در  ●

گروه باند سركوبهاي خياباني را دارد 
فردي است بسيار سرمايه دار كه عالوه 
بر عضويت در اين گروه، رابطه هاي 

  : زير را نيز دارد
  .ديك خامنه اي استاو دوست نز - 
او دوست نزديك پسر هاشمي و  - 

سالها . معاون وي در مافياي نفتي است
مدير شركت تاسيسات لوازم دريايي 
بود كه زير نظر پسر هاشمي رفسنجاني 

و » رهبر«او از قبل نزديكي با . بود
ديگر سران رژيم، به سرمايه داري بسيار 

  .بزرگ تبديل شده است
حت مديريت او، پيرامون شركت ت     

  :اطالعات زير در اختيار است
شركت مهندسي و ساخت تاسيسات      

است دريايي يك شركت عظيم نفتي 
كه اولين پيمانكار عمومي در صنعت 

در بخش . نفت و گاز مي باشد
مهندسي، خريد، ساخت، لوله گذاري، 

ن و نصب جاكت ها و عرشه واندود بت
اين شركت در سال . ها فعاليت دارد

تاسيس شده و عمده فعاليت آن  1993
. در حوزه آب هاي خليج فارس است

دفتر مركزي اين شركت در تهران 
 IOECشركت «اين . قرار دارد

خدمات مهندسي، خريد كاال، ساخت، 
نصب خود را از زمينه ها و حوزه هاي 
وسيعي از تاسيسات دريايي و همچنين 
تاسيسات زيردريايي در صنايع نفت و 

ليج فارس ايران عرضه گاز در خ
سرمايه بزرگ اين شركت . ميدارد

آن ) نفر 400بيش از (پرسنل مجرب 
مي باشد كه در زمينه هاي مختلف 

همچنين شركت . فعاليت مي كنند
IOEC  يكي از بزرگترين شركت هاي

لوله گذار در سطح خاور ميانه مي 
ما بهترين نيروهاي مجرب، . باشد

ي روز را تجهيزات و امكانات و دانش فن
به منظور كسب رضايت كارفرما در 

  "اختيار داريم
مبادالت اقتصادي و نفتي اين      

شركت سر به ميلياردها مي زند و البته 
فعاليت آن مورد تاييد روزنامه كيهان 

شركت مهندسي و ساخت  ":هم هست
ميليارد دالر  3/1تأسيسات دريايي ايران 

طرح هاي ساخت، نصب و لوله 
كف دريا را در دست اجرا گذاري در 

  دارد كه تا چند سال پيش كليه آنها 
  

  9در صفحه   

 حذف خامنه اي؟
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توسط شركت هاي خارجي انجام مي 
  .شد
مهندس مسعود سلطانپور مديرعامل      

شركت مهندسي و ساخت تأسيسات 
: دريايي ايران با بيان اين مطلب گفت

در حال حاضر عمليات لوله گذاري، 
 مجموعه سكوي 11ساخت و نصب 

توليد، سرچاهي و مسكوني طرح توسعه 
ميادين نفتي فروزان و اسفنديار را با 
همكاري شركت پتروايران در دست 

  .اجرا داريم
به گفته وي ارزش قرارداد با      

ميليون دالر و  300شركت پتروايران 
  .ماه است33مدت اجراي آن 

او دوست نزديك باهنر و عضو      
  .ن استهيات رييس جمعيت ايثار گرا

براي روشن تر شدن ارتباط اين      
حزب اهللا با جمعيت ايثارگران بايد 

بسياري از طرح هاي سركوب : گفت
هاي خياباني كه تا قبل از آمدن 
احمدي نژاد توسط كفن پوشان و 

صورت مي ... چماقداران و حزب اهللا و
گرفت به صورت غير قانوني و توسط 
م افراد اين جمعيت و آن گروه  انجا

  .مي گرفت
با رييس جمهور شدن احمدي نژاد،      

كار سركوب هاي خياباني شكل قانوني 
به خود گرفت و طرح مبارزه با مفاسد 
اجتماعي و مبارزه با ارازل و اوباش 
توسط اين جمعيت به حكومت داده 
شد و حكومت نيز آن را براي اجرا به 

  .نيروي انتظامي ابالغ كرد
كه بسياري از الزم به گفتن است     

نيروهاي شاغل در نيروي انتظامي و 
صدا و سيما و واواك و باند رسانه اي و 
مجلس و برخي از وزرا از اين گروه 

  .هستند
جمعيت ايثار گران زماني بهتر     

شناخته مي شود و رابطه گروه  انصار 
حزب اهللا زماني با اين جمعيت بيشتر 
روشن مي شود كه بدانيم اين عضو 

نظوره مافياهاي مأمور سركوب چند م
هاي خياباني از اعضاي شوراي 
. مركزي اين جمعيت نيز مي باشد 

معرفي ديگر اعضاي اين جمعيت هم 
  :در اينجا  بي فايده نيست

مسعود زريبافان  عضو  مافياهاي  ●
او  . مأمور سركوب هاي خياباني است

معاون احمدي نژاد و مسئول سفرهاي 
باجناق مجتبي استاني رييس جمهور و 

وي . هاشمي ثمره و مددي است
سالهاست كه در كنار خواهر زاده 
محمد رضا باهنر براي خود واليتي را 
تشكيل داده اند و در خورد و برد 
كارهاي بي نظيري را به انجام رسانده 

نسبت فاميلي اين افراد با كساني . اند
مانند احمدي مقدم و موسي پور و 

ن ديگر هاشمي خانم بندي پي و برادرا
ثمره موجب گسترش نفوذ آنها و 

  .بزرگ شدن سرمايه آنها شده است
بيژن مقدم از گردانندگان مافياهاي  ●

  .مأمور  سركوب هاي خياباني
لطف اهللا فروزنده از گردانندگان  ●

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
مسعود سلطانپور  از سران انصار  ●

  .حزب اهللا
سران مافياهاي علي احمدي از  ●

مأمور سركوب هاي خياباني و وزير 
وي از ابتداي . آموزش و پرورش

انقالب در كنار احمدي نژاد و هاشمي 
ثمره در زير مجموعه ابراهيم 
اسرافيليان و حسن آيت كار انقالب 
فرهنگي را به انجام رساندند و موجب 
تعطيل دانشگاه و حذف بسياري از 

نقالب ا. استادان از دانشگاه شدند
بود  60فرهنگي آغاز كودتاي خرداد 

كه بخشي از راه ضبط صحبتهاي حسن 
علي . آيت براي خواص خود، لو رفت

احمدي پدر زن بزم پاش رييس 
سازمان جوانان رياست جمهوري و 

او و . رييس هيات مديره سايپا است

محمد علي رامين از مبتكران برنامه 
هلوكاست در ايران بوده اند و زماني 

او . است دانشگاه پيام نور را داشتري
هم اينك در پست وزارت اموزش و 
پرورش در صدد  انجام انقالب 
فرهنگي در اين وزارتخانه و مدارس 

  .است
فاطمه اليا  از افراد مافياهاي مأمور  ●

او از . سركوب هاي خياباني است
نمايندگان پر نفوذ مجلس و عضو 
كميسيون امنيت و سياست خارجي 

ي از جمله نمايندگاني است و. است
كه در حمايت از هلوكاست و تروريسم 

  .انتحاري بسيار فعال است
عباس درويش توانگر از سران  ●

مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 
  .است
علي رضا سربخش از افراد مافياهاي  ●

  .مأمور سركوب هاي خياباني است
صديقه شاكري از افراد مافياهاي  ●

  .اي خياباني استمأمور سركوب ه
احمد توكليان از افراد مافياهاي  ●

  .مأمور سركوب هاي خياباني
سيد رمضان موسوي مقدم از افراد  ●

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني
ناگفته نماند كه اين گروه حامي     

احمدي نژاد در انتخابات رياست 
جمهوري بود و از سوي او صاحب 

  .مقامهاي بسيار شده اند
  امه دارد اد

در بيرون از مرزها نيز، : انقالب اسالمي
مالي هم بلحاظ  –مافياهاي نظامي 

خوردن و بردن هاشان و هم بخاطر در 
منگنه قراردادن مردم، بحرانها و تشديد 

هم اكنون، در . آنها را ترجيح مي دهند
مورد اتم، در مورد عراق، در مورد يمن و 
 در مورد افغانستان ، زمينه ها براي

  :تشديد بحران وجود دارند
  

زمينه هاي بحران و 
اتم ، : تشديد آن

  ...:عراق، يمن، و
  

  
نامه دوم اوباما به خامنه 
اي و كمبود اورانيوم و 
نزديك به متوقف شدن 
غني سازي و مهلت به 
ايران تا تشكيل مجمع 

  :عمومي
  

پاسخ خامنه اي به  نامه اول * 
   اوباما و نامه دوم اوباما به 

  :ه ايخامن
  

نخست تابناك خبر از ارسال نامه     
. دومي از سوي اوباما به خامنه اي داد

) 2009سپتامبر  3(سپس واشنگتن تايمز 
خبر داد كه خامنه اي به نامه اول اوباما 
پاسخ داده است و در پاسخ او، اوباما 

  . نامه دومي به خامنه اي نوشته است
 در باره محتواي نامه خامنه اي به     

اوباما، اين اندازه دانسته است كه 
خامنه اي موضعگيري كاخ سفيد در 

رياست جمهوري در » انتخابات«باره 
ايران را با محتواي نامه اول اوباما به 

در . خود، ناسازگار توصيف كرده است
نامه دوم، اوباما ضمن رفع سوء تفاهم، 
آمادگي امريكا را براي ورود در گفتگو 

نه تنها هيچ . ده استبا ايران اعالم كر
پيش شرطي قائل نشده است، بلكه هيچ 
موضوع گفتگوئي نيز معين نكرده 

دو طرف، بدون پيش شرط، مي . است
توانند در باره مسائلي كه مي خواهند 
گفتگو كنند، توافق كنند و بر سر ميز 

  .مذاكره بنشينند
  

گزارش البرادعي، در * 
روزهاي پيش از ترك رياست 

مللي انرژي اتمي، آژانس بين ال
در باره فعاليتهاي اتمي ايران 

به تعبير (واجد انتقاد شديد 
  :از ايران است) لوموند

  
)  88شهريور  6(به گزارش ايسنا  ◄

گزارش آژانس در باره برنامه اتمي 
  :ايران، واجد انتقادهاي زير است

 آزمايي راستي به همچنان آژانس ـ 26
 اي هسته شده اعالم مواد انحراف عدم
 براي ايران. دهد مي ادامه ايران در

 در آزمايي راستي اقدامات بهبود
 سوخت سازي غني صنعتي كارخانه

)FEP (به آژانس به دسترسي اعطاي و 
 با)  IR-40( اراك سنگين آب رآكتور
 اطالعات آزمايي راستي هدف

 داشته همكاري آژانس با طراحي،
 اصالح متن ايران حال عين در. است
 كد عمومي، بخش فرعي، اتترتيب شده
 اطالعات هنگام زود ارائه مورد در 3.1

 .است نكرده اجرا را طراحي
 با مرتبط هاي فعاليت ايران ـ 27

 هاي پروژه روي عملياتش يا سازي غني
 از كه گونه آن را سنگين آب با مرتبط
 به شده، الزام امنيت شوراي سوي
 .است درنياورده تعليق حال

 هاي درخواست برخالف ايران ـ 28
 نه امنيت، شوراي و حكام شوراي
 و درآورده اجرا به را الحاقي پروتكل

 موضوعات با ارتباط در آژانس با نه
 منظور به كه مالحظه مورد باقيمانده

 نظامي ابعاد احتمال ساختن مرتفع
 روشن نيازمند ايران اي هسته برنامه
. است داشته همكاري هستند، سازي

 در است نبوده درقا آژانس متاسفانه
 گونه هيچ به را ايران سال يك طول

 اين درباره محتوايي مذاكرات
 آژانس. كند وارد باقيمانده موضوعات

 به كافي دسترسي كه است باور اين بر
 ايران به دارد اختيار در كه را اسنادي

 طور به بتواند ايران تا است داده
 از شده مطرح سواالت به محتوايي

 وجود اين با. دهد پاسخ آژانس سوي
 به كه عضوي كشورهاي از مديركل
 اند داده ارائه را اسناد اين آژانس
 را جديدي مداليتي خواهد مي مصرانه

 به بتواند آژانس تا كند تعيين آژانس با
 به ايران با را بيشتري اسناد مقتضي نحو

 آژانس ناتواني زيرا گذارد، اشتراك
 ايجاد موجب كاري چنين انجام براي

 بيشتر پيشرفت در آژانس براي شواريد
 .است اش آزمايي راستي فرآيند

 اهميت امر اين ايران براي ـ 29
 به را الحاقي پروتكل كه دارد اساسي
 را باقيمانده موضوعات و درآورده اجرا

 موقعيتي در را آژانس تا كند روشن
 خصوص در معتبر تضمين كه دهد قرار
 اي هسته هاي فعاليت و مواد وجود عدم
 .كند ارائه ايران در نشده اعالم

 به مقتضي نحو به مديركل ـ 30
  .داد خواهد ادامه دهي گزارش

  
سپتامبر شوراي  7در جلسه * 

حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي، البرادعي متهم شد اسناد 
مربوط به فعاليتهاي اتمي ايران 

با : را سانسور مي كند و او گفت
  :ايم ايران به بن بست رسيده

  
، شوراي حكام 2009سپتامبر  7در  ◄

آژانس بين المللي انرژي اتمي تشكيل 
در اين جلسه، البرادعي . جلسه داد

كار آژانس با ايران به بن بست : گفت
چرا كه ايران به پرسش . كشيده است

ها در باره فعاليتهاي اتمي غير صلح 
فعاليت غني . آميز پاسخ نمي دهد

. در نمي آوردسازي را به حال تعليق 
پروتكل الحاقي را اجرا نمي كند و با 
آنكه اجازه بازديد از تأسيسات اتمي 
اصفهان و كارخانه آب سنگين اراك را 
داده است، اما اجازه بازرسي كامل از 
  .همه تأسيسات اتمي خود را نمي دهد

، )لوموند همين تاريخ(سپتامبر  7در  ◄
برنارد كوشنر، وزير امور خارجه 

، البرادعي را مورد حمله قرار فرانسه
داد كه اسناد گوياي فعاليتهاي اتمي 
غير صلح آميز ايران را كه در اختيارش 
قرار داده شده اند، همراه با گزارش 

  .آخر آژانس، منتشر نكرده است
آژانس، از : البرادعي پاسخ داد      

گزارشها، آنها را كه معتبر يافته، منتشر 
رجه فرانسه، سخن وزير خا. كرده است

سياست بازي و دست آويز سازي 
  . است
، احمدي نژاد 2009سپتامبر  7در  ◄

كنفرانس مطبوعاتي تشكيل داده و، در 
آن، گفته است در باره فعاليتهاي اتمي 
. كه صلح آميز است، مذاكره نمي كنيم

 1+5بسته پيشنهادي ما به كشورهاي 
 !مربوط به مسائل دنيا است

   
ندارد و ناگزير  ايران اورانيوم* 

شده است غني سازي را نزديك 
  :به متوقف كند

  
بنا بر اطالع واصل از ايران، رژيم  ◄

با كمبود اورانيوم روبرو شده و ناگزير 
شده است غني سازي اورانيوم را 

اين امر، از سوي . نزديك به توقف كند
. كارشناسان غرب نيز تصديق شده بود
 با وجود اين، خبري كه به انقالب
اسالمي رسيده است حاكي است كه 
رژيم با توجه به مشكالت اقتصادي 
شديد و ورود در جنگ با مردم، فقدان 
اورانيوم را خود بروز داده است تا 
متوقف كردن غني سازي اورانيوم را 

 ۵در رابطه با  كشورهاي .  توجيه كند
، رفتاري را در پيش گرفته است 1+ 

ا تحريم كه در ظاهر، ما آماده مقابله ب
سخن احمدي نژاد در مجلس (هستيم 

و ما در باره اتم ) شهريور 13مافياها در 
و در باطن،  ... مذاكره نمي كنيم و

جلب اطمينان كه ما فعاليت اتمي نمي 
در اين فاصله، اجازه بازرسي از . كنيم

تأسيسات اتمي اصفهان و كارخانه آب 
سنگين اراك كه هيچگاه داده نشده 

س بين المللي انرژي اتمي بود، به آژان
داده شد و بازرسان آژانس آنها را 

همين رفتار مورد . بازرسي كردند
  :توجه لوموند قرار گرفته است

ايران در پي دلبري : لوموند* 
و ايجاد  1+ 5از كشورهاي 

آيا . اختالف ميان آنها است
امريكا رفتار خود را در باره غني 

  :سازي تغيير داده است؟
  
روابط ) 2009سپتامبر  2(لوموند  ◄

را   1+  ۵امريكا و ديگر كشورهاي 
موضوع بحث قرار داده است با اين 

  :نكات
عالمتهايي كه ايران مي دهد  با  ●

يكديگر خوانائي دارند اما از قرار اين 
هدف را تعقيب مي كنند كه ميان 
قدرتهاي بزرگ اختالف اندازند آنهم 
 در زماني اين قدرتها در كار  تعيين
سياستي هستند كه مي بايد در قبال 

  .برنامه اتمي ايران اتخاذ كنند
، جلسه نمايندگان 2009سپتامبر  2در  ●

. شش كشور در ويسبادن تشكيل شد
: روزي پيش از آن، سعيد جليلي گفت

 1+  ۵ايران آماده گفتگو با كشورهاي 
در آينده نزديك پيشنهادهاي . است

ح طر.  جديد تسليم آنها خواهد كرد
ما . جمهوري اسالمي ايران آماده است

  از گفتگوها  جديدي  اميدواريم دور
براي برقراري عدالت و صلح و 

ايران .  پيشرفت در جهان، انجام بگيرد
آماده است نگراني بين المللي را رفع 

  . كند
اينگونه بيان مقصود، بخاطر تأكيد      

بر وزن و موقعيت ايران در منطقه 
ايران در قلب منطقه در حقيقت، . است

وسيعي قرار گرفته است كه مسائل آن 
:  براي امريكا، برهم انباشته شده اند

تنش هاي جديد در عراق در زماني 
كه امريكا مي خواهد خود را از 
تعهدش در اين كشور رها كند و مسئله 
افغانستان هم از لحاظ حكومت مركزي 
و هم از نظر جنگي كه امريكا بدان 

  . دتقدم مي ده
امريكا در پاسخ به سخنان جليلي، با  ●

روبرت : احتياط واكنش نشان داد
ما : جيبس، سخنگوي كاخ سفيد گفت

اطالعات را مشاهده كرديم اما از زبان 
ران، سخن قطعي و روشني مقامات اي
ما آماده ايم هر پيشنهاد .  نشنيديم

جدي  كه به ما داده شود، را مطالعه 
كنيم و اميدواريم پاسخ سازنده از 
ايران براي گفتگو، بر اساس احترام 

  .متقابل، دريافت كنيم
وقتي سخنگوي كاخ سفيد صفت    
را بكار مي برد، به گفتگوهاي » جدي«

ها با ايران در نمايندگان اين كشور
پاسخي كه . اشاره مي كند 2008ژوئيه 

 6نماينده ايران براي پيشنهادهاي 
كشور آورده بود، آنقدر بي ربط بود 
كه حتي نماينده روسيه نيز از خنده 

  .روده بر شده بود
 2009اوت  28گزارش  مورخ  ●

آژانس در باره فعاليتهاي اتمي ايران، 
. تواجد انتقادهاي سخت از ايران اس

با وجود اين  تصديق مي كند كه 
اين  .فعاليت غني سازي كند شده است

تصديق كه كسي نمي تواند بگويد به 
چه اندازه كند شده است، بسا مي 
تواند بمعناي قبول عملي توقف غني 

  . سازي اورانيوم تلقي شود
بنظر مي رسد كه امريكا مي خواهد      

موضوع در ابهام بماند تا مگر يك راه 
كاخ سفيد از . ل ديپلماتيك پيدا كندح
لزوم برقرار شدن اعتماد نسبت به »

طبيعت صلح آميز بودن فعاليت هاي 
از توقف غني .سخن گفت» اتمي ايران

  . سازي اورانيوم سخني نگفته است
  

  10در صفحه   
  

 حذف خامنه اي؟
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 6، نمايندگان 2009سپتامبر  2در  ◄
كشور كه در ويسبادن آلمان اجتماع 

ق كردند كه تا كرده بودند، تواف
تشكيل مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد در اواخر ماه سپتامبر، به ايران 

  .فرصت بدهند
  
گسترش خشونت و نقش ايران *

  :و سوريه در آن
  
ماه اوت، بر اثر  19مي دانيم كه در  ◄

تن  100چند انفجار در بغداد، حدود 
حكومت . زخمي شدند ۵00كشته و 

متكي،  بغداد سوريه را مقصر خواند و
بعنوان واسطه، به بغداد و دمشق سفر 

اوت  31(كوريه انترناسيونال . كرد
گزارشي در باره گسترش ) 2009

خشونت در عراق انتشار داده و 
اطالعاتي را در  دسترس قرار داده 

  :است
در همان حال كه ناامني در عراق  ●

بيشتر مي شود، عامل جديدي بر 
نرال نگراني مي افزايد و آن استعفاي ژ

محمد شهواني، رئيس سازمان امنيت و 
او توسط . اطالعات عراق است

امريكائيها تعليم يافته است و پس از 
اوت و به دنبال منازعه  19ترورهاي 

دراز مدت با نوري المالكي نخست 
اين استعفاء . وزير عراق، استعفاء كرد

عراق را از يك شخصيت كليدي در 
، مبارزه با تروريسم بين المذاهب

، در 2004او از سال .  محروم مي كند
رأس سازمان اطالعات و امنيت عراق 
قرار گرفت و در مقام اعتراض به سعي 
المالكي بر متزلزل كردن سازمان تحت 
رياست او و بازگذاشتن دست جاسوس 

سيا . هاي ايران در عراق، استعفاء كرد
بدين  1990كه با شهواني از سالهاي 

گفت،  سو كه او عراق را ترك
همكاري داشت و براي تعليم و تربيت 
افراد سازمان امنيت و اطالعات عراق 
صدها ميليون دالر خرج كرده است، 

غافلگير  از  استعفاي شهواني، ظاهرا 
  .شده است

چندين حادثه گوياي وضعيت بهم  ●
ريخته اي هستند كه شهواني را ناگزير 

اين وضعيت . از استعفاء كرده است
كه، مقامات عراق از  خود مي گويد

اين پس، بدون حمايت امريكا، توان 
تحمل فشارها، بخصوص فشارهاي 

  .ايران را نمي آورند
دستبرد به بانك رفيدين در مركز  ●

از قرار، . ،  اخطار اول بود28بغداد، در 
دستبرد توسط اعضاي يك نيروي 

افراد مسلح . امنيتي عراق انجام شد
 6/۵وارد بانك شده اند و حدود 

 ۵/3معادل ( ميليارد دينار عراقي 
دستبرد . را ربوده اند) ميليون يورو

زنندگان سپس در اداره روزنامه 
العداله كه توسط عادل عبدالمهدي، 
معاون رئيس جمهوري عراق، اداره مي 

او هرگونه . شود، پناهنده شده اند
دخالت خود را در اين دستبرد تكذيب 

ته شد بخشي از پولها پس گرف. مي كند
و بقيه آن توسط يكچند از 
دستبردكنندگان، از قرار، به ايران 

  .گريخته اند
ژنرال شهواني دلواپس تهديدي  ●

عضو سازمان  6000است كه متوجه 
حكومت . امنيت و اطالعات عراق است

تن از اعضاي  180مالكي دستور توقيف 
. اين سازمان را صادر كرده است

اين طرفداران شهواني مي گويند كه 
عده قرباني انتقام گيري سياسي شده 

از زمان ايجاد سازمان اطالعات و . اند
تن از  290امنيت عراق تا امروز، 
اغلب آنها را  . افسرانش كشته شده اند

.  عوامل دواير اطالعاتي ايران كشته اند
بعد از استعفاي شهواني، ژنرال ظهير 
فاضل بر سازمان امنيت و اطالعات 

او در دوران . كند عراق رياست مي
گفته مي . صدام، خلبان بوده است

شود برخي از مقامات عمده اين 
سازمان به اردن و سوريه و مصر 

از ترس دسته آدمكشان . گريخته اند
  . رژيم ايران گريخته اند

اوت، انفجارهائي در بغداد  19در  ●
 100روي دادند كه سبب كشته شدن 

. نفر شدند ۵00تن و زخمي شدن 
كي وجود دارند حاكي از اين مدار

كه نيروهاي امنيتي عراق در اين 
هوشيار . انفجارها دست داشته اند

: زباري، وزير خارجه عراق مي گويد
من امكان همكاري تروريستها با 

بايد . نيروهاي امنيتي را رد نمي كنم
اعتراف كرد كه در اين دو ماهه 
وضعيت امنيتي عراق بسيار بدتر شده 

  .است
بد شدن وضعيت امنيتي عراق علت  ●

چيست و چه كسي را مي بايد عامل 
آن دانست؟ حكومت ملكي اعترافات 
يك عضو حزب بعث عراق را منتشر 

ويسام علي كاظم ابراهيمي . كرد
اوت،  19توضيح مي دهد كه ترورهاي 

چگونه در سوريه طراحي و در بغداد 
او براي عبور از مرز، . اجرا شده است

ه مأموران امنيتي در مرز هزار دالر ب 10
اما يك عضو سازمان .  رشوه داده است

امنيت عراق كه به شهواني نزديك 
است، بر اينست كه مدارك حاكي از 
دست داشتن ايران در اين انفجارها 

كه   C-4بقاياي مواد منفجره .  است
برجا مانده اند مي گويند مواد منفجره 

از همين .  بكار رفته، از ايران هستند
بدين سو، در  2006نوع مواد از سال 

چندين شهر عراق، كشف و ضبط شده 
  .اند

بنا بر قول اين مقام، روابط تهران و       
مالكي به اندازه اي نزديك است كه 
نخست وزير عراق، در سفرهاي رسمي 
خود، از يك جت ايراني با خدمه 

  .ايراني استفاده مي كند
طرفه اين كه قواي امريكا هيچ  ●
حتي در . ري انجام نمي دهندكا

موصول كه القاعده قوي است كاري 
كنترل كمي بر وضعيت . نمي كند

بنا بر يك منبع عراقي، . دارند
تروريستهاي سني كه دستگير مي شوند، 
با پرداخت رشوه، بالدرنگ آزاد مي 

رشوه هائي كه از آنها ستانده . شوند
هزار دالر سر  100مي شوند، گاه به 

  . مي زند
  

يمن در آستانه جنگ 
داخلي و نقش رژيم ايران 

  :در ورود كشور به آن
    

گزارش ) 2009سپتامبر  1(استراتفور     
تحليلي در باره وضعيت يمن انتشار  –

اوت، حكومت يمن  31در . داده است
سفارت ايران در آن كشور را متهم 
كرده است اسلحه در اختيار شيعه يمن 

راي در همان روز، شو. مي گذارد
تعاون خليج فارس نيز از موضع 
حكومت يمن در برابر شيعه اين كشور 

بدين سان، يمن . حمايت كرده است
نيز كشوري شده است كه در آن، 
كشورهاي عرب با ايران، در نزاع 

  :هستند
مدت ها است كه حكومت يمن در  ●

شمال اين كشور در نزاع است با طايفه 
 شيعه ها. حوتي كه شيعه زيدي هستند

ميليوني يمن را  20درصد جمعيت  40
تا كودتاي سال . تشكيل مي دهند

كه سبب شد دولت جمهوري  1962
بگردد كه اينك رئيس جمهوري آن 
علي عبداهللا صالح است، زيدي ها در 
. شمال اين كشور خود مختار بودند

علي عبداهللا صالح زيدي ها را تحت 
، زيدي ها  2004در سال . فشار قرار داد

نظامي خود را بازيافتند و بر توان 
دولت مركزي عصيان كردند و مواضع 
. قواي دولتي را مورد حمله قرار دادند

حكومت صالح ايران را متهم كرد كه 
مي خواهد در شمال يمن دولت 

با سقوط . اسالمي شيعي برقرار كند
رژيم صدام و استقرار دولتي با اكثريت 
شيعه در عراق، رژيم ايران دست به 

نفوذ خود در منطقه با استفاده از  بسط
بخصوص كه يمن كشوري . شيعه ها زد

است كه ايران مي تواند، از آنجا، 
رقيب خود، يعني رژيم سعودي را زير 

بنا بر قول منابع .  فشار قرار دهد
استراتفور، بسياري از تعليم دهندگان 
حزب اهللا و سپاه قدس در ميان زيدي 

  . ها به تعليم آنها مشغولند
با توجه به اين امر كه  شيعه  ●

اسماعيلي كه در مناطق نجران و 
جيزان عربستان سعودي، در مرز يمن، 
سكني دارند از حمايت ايران 
برخوردارند،  يمن مي تواند پايگاهي 
بگردد كه با استفاده از آن، ايران 

از زماني .عرصه را بر عربستان تنگ كند
كه شيعه هاي زيدي قيام كرده اند، 

روي هوائي عربستان، بطور مرتب ني
مناطق شيعه نشين در شمال يمن را 

عربستان همچنين به .  بمباران مي كنند
حكومت يمن پول و اسلحه مي دهد تا 
طوايف يمن را راضي به شركت در 

  . جنگ با شيعه هاي زيدي كند
حكومت سعودي براي آنكه عصيان  ●

به شيعه عربستان سرايت نكند، دست به 
كردن در اين قسمت و  پول خرج

اين .  توسعه اقتصادي آن زده است
حكومت به شركت خود در جنگ با 

داده » پان عرب«زيدي ها،  صفت 
با اين توجيه كه جنگ مذهبي . است

نيست بلكه بقصد جلوگيري از توسعه 
در . نفوذ ايران در دنياي عرب است

حقيقت، چند سال است كه كشورهاي 
و اجراي آنها  عرب در كار اتخاذ تدابير

براي جلوگيري از حضور ايران در 
حمله امريكا به عراق سبب . يمن هستند

شد كه كشورهاي عرب بتوانند توانائي 
دولت يمن را براي سركوب شيعه 
زيدي و جلوگيري از حضور ايران در 

  . يمن، افزايش دهند
در حقيقت، بعد از سقوط رژيم  ●

، بسياري از افراد ارتش 2003صدام در 
بعث عراق به سوريه و دوبي و عمان 

رئيس جمهوري يمن و . گريختند
دولتهاي همسايه يمن از آنها دعوت 
كردند به يمن بروند و ارتش يمن را 
. سازمان دهند و افرادش را تعليم دهند

دواير اطالعاتي يمن را آماده مبارزه 
  . با سلفي ها و جهاد گرايان كنند

رتش بسياري از افسران ارشد ا      
عراق كه وارد يمن شدند، از افسران 
ارتش عراق و يا گارد جمهوري  عراق 

پس از آنكه در يمن مستقر . بودند
شدند، شماري از افسران عراقي جوان 

جنگ . را برانگيختند كه به آنها بپوندند
به حكومت يمن فرصت داد قواي 
نظامي و نيز سازمان امنيت و اطالعات 
ا خود را، بخصوص در جنگ ب

افسران عراقي . شورشيان، كارآمد كند
در جنگ با زيدي ها  شركت دارند كه 

  . از سوي ايران حمايت مي شوند
رژيم ايران از اينكه مي بيند مناطق  ●

شيعه نشين يمن توسط جنگنده هاي 
عربستان بمباران مي شوند و قواي يمن 
تحت فرماندهي افسران عراق با شيعه 

پيش از .  ها مي جنگند، ناخشنود است
مرگ عبدالعزيز الحكيم، رژيم ايران او 

را برآن داشت كه به صالح پيام دهد 
كه حاضر است به حكومت او در 
خاتمه دادن به عصيان شيعه ها كمك 

اين كار را با دعوت رهبر طايفه . كند
حوتي به نجف و ميانجي گري ميان 

در . دولت مركزي و او، انجام مي دهد
ايد افسران عوض، حكوت صالح مي ب

عراقي را از ارتش يمن اخراج و از 
بنا بر همان منابع، .  يمن بيرون كند

صالح اعتمادي به ايران ندارد از اين 
  . رد كرده است رو، پيشنهاد را قاطعا 

سياستمداران جنوب يمن و افسران  ●
بازنشسته ارتش يمن كه به سوريه رفته 
و ساكن شده اند، اين روزها، آماده 

به يمن و پيوستن به عصيان  بازگشت
با آنكه . شيعه هاي زيدي مي شوند

هيچ دليلي بر اين كه سوريه مي 
خواهد در يمن مداخله كند وجود 
ندارد، عربستان از بشار اسد، رئيس 
جمهوري سوريه خواسته است، يمني 

البته . هاي مقيم سوريه را مهار كند
سوريه از تمكين كردن به خواست 

زيرا مي . ده استعربستان سرباز ز
خواهد از نقشي كه مي تواند در يمن 
بازي كند، در امتياز گرفتن از عربستان 

 .و امريكا، استفاده كند
. وضعيت يمن خراب تر شده است ●

زيرا قبائل طرفدار دولت و طرفدار 
زيدي ها نيز وارد جنگ با يكديگر 

عالئم حاكي از آنند كه طايفه . شده اند
از  طايفه هاشيد،   يزدي ياكيل  كه بعد

بزرگ ترين طايفه يمني است قصد 
  . دارد بسود زيدي ها وارد جنگ شود

يمني هاي جنوب خواستار جدائي  ●
از يمن هستند اما هنوز دست بكاري 

اما حاال مي توانند با استفاده . نزده اند
از گرفتاري دولت در شمال يمن، به 

  . عمل برخيزند
من اما مهمترين مشكل امنيتي ي ●

اينست كه جهاد گرايان  از موقعيت 
استفاده كنند و دامنه فعاليتهاي خود را 

در اوائل همين سال، . گسترش دهند
شاخه يمني القاعده اعالن كرد با 

بنا .  القاعده عربستان پيوند جسته است
براين، تهديدي كه متوجه يمن است 

اوت،  27در . بزرگ تر مي شود
بقصد القاعده يك عمل انتحاري را 

كشتن شاهزاده محمد بن نايف، معاون 
.  وزارت كشور عربستان،  سازمان داد

كسي كه دست به عمل انتحاري در 
  .جده زد، از يمن آمده بود

اينهمه جنگ و تهديد به جنگ از  ●
حد تحمل و توان دولت يمن  بيرون 

در عين حال، دولت يمن نمي . است
خواهد سرنوشت خود را در يد دولت 

يمن اينك مسئله اي .  بگذارد عربستان
براي كشورهاي منطقه و البته عربستان 

  .سعودي شده است
  

اخراج لبناني هاي شيعه 
از امارات متحده عربي و 

 S- 300فروش موشكهاي 
از سوي مافياي روس به 

  :ايران
  

اخراج لبناني هاي شيعه از * 
امارات متحده گوياي تصميم 
مشترك امريكا و كشورهاي 

نگ كردن عرصه بر عرب در ت
  حزب اهللا 

  
، االخبار اين 2009سپتامبر  4در  ◄

خبر را انتشار داده است كه مقامات 
امنيتي امارات عربي متحده، در دو ماه 

تاجر و كارمند  45گذشته، بيشتر از 

بيشتر .  لبناني را اخراج كرده است
اخراج شدگان شيعه هستند و از آنها 

منيتي خواسته شده بود براي دواير ا
يعني از لبناني هاي . امارات كار كنند

مقيم امارات و نيز از حزب اهللا لبنان 
اطالعات در اختيار سازمان امنيت و 

  . اطالعات امارات قرار دهند
سخت رفتاري دولت امارات از      

جنگ اسرائيل با حزب اهللا لبنان، در 
بدين سو، شدت يافته و اين  2006سال 

  .رسيده است شدت اينك به اوج خود
ميشل سليمان، رئيس جمهوري      

لبنان با نبيه بري، رئيس مجلس اين 
كشور در اين باره گفتگو كرده و 
هيأتي را، در اواسط اوت، به امارات 
فرستاده تا با مقامات لبنان در باره علت 

  . اين سخت گيري گفتگو كند
  االخبار بر اينست كه تصميم امارات،      

ات امريكا بر ضد حزب ناشي از اقدام
اهللا و بخاطر متوقف كردن جريان پول 

  .به سوي اين حزب است
  

آيا مافياي روس به ايران 
  فروخته است؟  S-300موشكهاي 

     
. كشتي آركتيك سي روسي گم شد 

اينك . روسها خود آن را يافتند
مطبوعات غرب مي نويسند بار كشتي 
در ظاهر چوب بوده اما در واقع، 

 -Sزمين به هواي روسي موشكهاي 
، 2009سپتامبر  ۵در . بوده است 300

مجله فرانسوي نوول ابسرواتور، اين 
  :اطالعات را انتشار داده است

 Salzburgerروزنامه اتريشي  ●
Nachrichten  )4 نوشته ) سپتامبر

است كه اين كشتي روسي  در ظاهر از 
چوب بار زده بود و در ماه  ژوئيه گم 

بود  S- 300، موشكهاي بار واقعيش. شد
.  كه مافياي روسي به ايران فروخته بود

منبع روزنامه سرويس هاي اطالعاتي 
اسرائيل است كه با سازمانهاي 

  . اطالعاتي غرب روابط نزديك دارد
بنا بر قول روزنامه، ايران با يك  ●

گروه مافيائي كه از نظاميان روسي 
تشكيل شده است، تماس گرفته است و 

را   S- 300رفته اند موشكهاي آنها پذي
يك سازمان . به ايران بفروشند

اطالعاتي غرب، به سازمان اطالعاتي 
روسيه، وقوع اين معامله را خبر مي 
دهد و مسكو تصميم مي گيرد كشتي را 

رد يابي و . رد يابي و توقيف كند
توقيف كشتي بطول مي انجامد زيرا 
. كشتي را دزدان دريائي ربوده بودند

ام، در ساحل سبز،  روسها كشتي سرانج
  .را مي يابند و توقيف مي كنند

اين امر كه دزدان دريائي خطر  ●
توقيف يك كشتي را پذيرفته اند كه 

ميليون  ۵/1بهاي محموله رسمي آن 
يورو بيشتر نبوده است، بدين جهت 
بوده است كه بار واقعي كشتي 

بوده  S- 300موشكهاي زمين به هواي 
ر كه سازمانهاي و اين ام.  است

اطالعاتي غرب مداخله نكرده اند، 
بدين خاطر بوده است كه آنها به 
روسها اطالع داده و دولت روسيه خود 
اقدام به يافتن و توقيف كشتي كرده 

روسها يك هواپيماي بزرگ . است
 8خدمه كشتي و  14روانه كردند تا 

  .دزد دريائي را به مسكو ببرد
رئيس   سفر يك روزه  شيمون پرز، ●

اوت  19جمهوري اسرائيل به مسكو در 
نيز بدين خاطر بود كه بقول وزير 
خارجه اسرائيل، او مدارك قطعي در 
باره تحويل اسلحه توسط ايران و 
سوريه را به حزب اهللا لبنان را در 

  .اختيار مقامات روسي بگذارد
  
  
  

  11در صفحه  

 حذف خامنه اي؟
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خبرها و اطالعات : انقالب اسالمي
ار فصل باال مي گردآوري شده در چه

گويند ايران در چه وضعيت اقتصادي مي 
  :تواند باشد

  

اقتصاد ايران به زانو 
درآمده است و سلطه 

 لماعسپاه بر اقتصاد 
انحطاط اقتصاد ايران 

  :است
  

  
» شبه دولتي اقتصاد«بخش * 

بخش خصوصي را به حاشيه رفته 
  : است

  
، اعتماد گزارش 88شهريور  12در    

 و بازرگاني اتاق رئيس: كرده است
 اين به: گفت ايران  معادن و صنايع
 يك هيچ به دولت شبه پديده كه دليل

بخش دولتي و ( قانوني بخش سه از
بخش خصوصي و بخش تعاوني بنا بر 

 هيچ از ندارد،  تعلق) قانون اساسي
 تبعيت نيز دولتي هاي قانون از يك
 از را كارآمدي هم بنابراين . كند نمي

 آن بر نظارتي هم و دهد مي دست
 اين نتيجه در گيرد نمي صورت
 براي را جديدي نابرابري ها سازمان
. اند آورده ارمغان به خصوصي بخش

 نماد عنوان به بازرگاني اتاق تنها نه
 از نيز تعاوني بخش كه خصوصي بخش

 در دولت شبه روزافزون گسترش
 براساس كه چرا . ندارد رضايتي اقتصاد
 باشد دولتي بايدن تعاوني هيچ قانون،

 هاي سازمان از بسياري بينيم مي اما
 گذاشته پا زير را قانون اين دولتي شبه
 هرچه بايد مساله اين بنابراين . اند

 قرار بررسي و بحث مورد تر سريع
 هاي واگذاري وضعيت با. گيرد

 كه هستيم آن شاهد گرفته صورت
 نيست دولتي ها واگذاري اين ظاهراً

 تحت آنها مديريت كه جهت آن از اما
 دو شاهد است دولتي تصميمات تاثير
 ها شركت اين اينكه اول :هستيم عيب

 و كنند نمي كسب را الزم كارآمدي
 دست از را دولتي نظارت اينكه دوم
 بايد ما :گفت نهاونديان. دهند مي

 خصوص در توانيم مي كه هرجا
 دهيم هشدار ها تعاوني به ها واگذاري

  .باشند دولتي ايدنب ها تعاوني چراكه
مراد رئيس اطاق  از : انقالب اسالمي

، آن بخش از اقتصاد ايران »شبه دولتي«
است كه سپاه به تصرف خود در آورده 
است و او جرأ نمي كند نسبت به توسعه 

مداوم دامنه سلطه سپاه بر اقتصاد،  
  .روشن سخن بگويد و هشدار بدهد

  
سپاه بر مخابرات چنگ مي * 

  :اندازد
  
 انجام به روز چهار كه حالي در

 باقي بورس تاريخ معامله بزرگترين
 سازمان معاون است مانده

 حال در كرد اعالم سازي خصوصي
 هيات نظر مورد اطالعات حاضر

 شركت سوي از بورس پذيرش
 اين احتماال و نشده تكميل مخابرات

 .شود مي انجام تاخير با معامله
 سازمان معاون ـ عقدايي مهدي سيد
 با وگو گفت در ـ سازي صيخصو

 دانشجويان خبرگزاري بورس خبرنگار
 در تاخير احتمال از ،)ايسنا(ايران

 داد خبر بورس تاريخ معامله بزرگترين
 مخابرات شركت بلوكي معامله: گفت و

 شود انجام شهريور 18 در بود قرار كه
 مورد اطالعات ارايه دليل به احتماال

 انجام تاخير با بورس شركت نظر
  .شود مي
خريدار شركت مخابرات ايران      

  .سپاه پاسداران است
  

برغم درآمد نفتي نجومي، در * 
دوره رياست جمهوري احمدي 
نژاد، مردم ايران فقير تر شده 

  :اند
  
فراهاني،  شهريور، محمود 12در  ◄

 يك هزينه:سرمايه، توضيح داده است
 نسبت ،87 سال پايان در شهري خانوار

 368 از رشد درصد 140 با ،83 سال به
 افزايش تومان هزار 881 به تومان هزار
 براساس آماري محاسبات. است يافته

 بانك ملي هاي حساب گزارش
 مصرف هزينه دهد، مي نشان مركزي،

 قيمت به شهري خانوار يك نهايي
 چهارم برنامه اول ساله چهار در جاري
 4/24 ساالنه متوسط طور به توسعه،
 رشد اين. تاس كرده رشد درصد
 خانوار يك هزينه تا شده باعث ساالنه
 پاياني سال به نسبت 87 سال در شهري
 درصد 4/139 به نزديك سوم، برنامه
 881 به تومان هزار 368 از و كند رشد
 گزارش اين. يابد افزايش تومان هزار
 يك مصرفي هزينه دهد، مي نشان

 ۴۵۵ معادل 84 سال در شهري خانوار
 به نسبت كه است نتوما ۵٠٠ و هزار
 رشد درصد 6/21 خود از قبل سال
 يك هزينه نيز ٨۵ سال در. است كرده
 رشد درصد ۵/۵٠ با شهري خانوار
 تومان هزار ۵۵۴ به ،83 سال به نسبت
 .است رسيده

 نسبت خانوار، هر هزينه ،86 سال در    
 درصد 93 به نزديك رشدي 83 سال به
 تومان هزار 708 به و كرده تجربه را

 با بعد سال در هزينه اين. شود مي بالغ
 881 به درصد 2/139 معادل رشدي
 همين در. شود مي بالغ تومان هزار
 شهري خانوار هزينه ساالنه رشد حال
 ترتيب به 87 تا 84 هاي سال طي

. است درصد 4/24 و 3/26 ،۵/19، 6/21
 گزارش در كه است آن ذكر قابل نكته
 حساب قالب در مركزي بانك هاي

 و شده ذكر 86 سال پايان تا ملي، ايه
 ساله سه متوسط ،87 سال محاسبه براي

. است گرفته قرار معيار ،86 تا 84
 به شهري خانوار هاي هزينه مجموع

 ،86 تا 84 هاي سال طي متوسط طور
 اين كه كرده رشد درصد 4/24معادل 

 در ،87 سال هاي هزينه رشد براي رقم
 رشد متوسط. است شده گرفته نظر

 خانوار يك هاي هزينه درصدي 4/24
 گذشته سال چهار طي حالي در شهري

 دستمزد محاسبه براي كه داده رخ
 غيردولتي و دولتي بخش كاركنان
 محاسبه مورد تورم نرخ قانون براساس

 .گرفت مي قرار
 معادل ،87 تا 84 هاي سال تورم    
 رشد عملكرد كه است درصد 5/16

 و لتيدو هاي بخش كاركنان دستمزد
 همواره اخير هاي سال طي غيردولتي،

 براي. است بوده تورم نرخ از كمتر
 5/25 گذشته سال تورم نرخ نمونه
 نرخ با دستمزد حداقل اما بود درصد

 86 سال در. يافت افزايش درصد 20
 عمالً اما بود درصد 4/18 تورم نرخ نيز

 طور به ،87 سال براي دستمزدها
 .كرد رشد درصد 13 متوسط

 درست قانون كه كنيم فرض اگر يحت
 و كارگران دستمزد شده، اجرا

 در 87 تا 84 هاي سال در كارمندان
 ۵/16 ساالنه متوسط طور به كشور
 هزينه كه حالي در كرده رشد درصد

 اين يافته، افزايش درصد ۵/24 ها
 سال، هر كه است آن معناي به اختالف
 درآمد از بيشتر درصد 30 حدود هزينه
 تكرار اينكه ضمن. است ودهب خانوار

 شكاف افزايش معناي به روند اين
 هاي خانواده بين در درآمد هزينه
 و بگيران حقوق خصوص به شهري
  .است بوده جامعه درآمد كم اقشار

  
اقتصاد ايران به زانو درآمده * 

  :است
  
 حال، همين در ايلنا، گزارش به ◄

 نحوه سبب به كه كشورهايي بودند
 دولت و ملت ميان ياجتماع مناسبات

 فكري هاي چارچوب و ممالك آن
 اعتراف كردند مي فكر كه آن رهبران

 به اذعان معناي به بحران وجود به
 بحران تا كردند سعي آنهاست، ناتواني

 سره يك را آن و گيرند ناديده را
 همين از يكي هم ايران. كنند تكذيب
 خود ملت بين كوشيد كه بود كشورها

 در است گلستاني كه ندك القا گونه اين
 نديدن با اينكه از غافل آتش، ميان

در غفلت گذراند و   روزها را بحران،
 گيرانه، سخت تعبيري در شايد حال
 :جهاني اقتصاد دشت در است آتشي

 از كه آشكاري هاي شاخص از يكي   
 كشور صنايع در گسترده بحران وجود
 ظرفيت شديد كاهش دهد، مي خبر

 است، كشور در تلفمخ صنايع توليدي
 به بنا و حاضر حال در كه اي گونه به

 تائيد و تهران بازرگاني اتاق رئيس گفته
 مديركل سوي از موضوع اين

 هاي شهرك صنايع، وزارت اقتصادي
 كار ظرفيت سوم يك با كشور صنعتي

 مديرعامل زمينه همين در. كنند مي
 صنايع فعاليت از نيز ايران شير صنايع
 خود ظرفيت درصد 50 از كمتر با لبني
: گويد مي نجفي محمود. دهد مي خبر

 كوچك مجوزهاي صدور به توجه با"
 جهاد وزارت طريق از صنعت

 بزرگ صنايع مجوزهاي و كشاورزي
 600 مجموع در صنايع، وزارت توسط

 كشور در لبنيات فرآوري كارخانه
 درصد ۵0 زير با كار دليل به اما فعالند،
 برخوردار ياقتصاد صرفه از ظرفيت
 ."نيستند

 درصد ۴۵ با آردسازي هاي كارخانه●
  . كنند مي كار خود ظرفيت

 كه) اراك( پارس واگن شركت ●
 از يكي عنوان به آن از برخي

 سازي واگن هاي شركت بزرگترين
 اين كنند، مي ياد خاورميانه منطقه
 خوشي چندان روز و حال روزها
 اعتراض با حتي وضعيت اين و نداشته
 اي گونه به شد، مواجه نيز انشكارگر

 در ترابري و راه وزير پيش چندي كه
 با پارس واگن كارخانه از بازديد

 كارخانه اين كارگران شديد اعتراض
 سو يك علت اينست كه از .شد روبرو

 در واگن خريداران به مربوط تسهيالت
 سوي از و شده قطع خصوصي بخش
 دست هاي واگن واردات مجوز ديگر
 صادر همچنان نيز اروپا از ريمساف دوم
 كه اين بيان با رزازي. شود مي

 30 حدود با اكنون هم پارس واگن
  .كند مي كار خود ظرفيت از درصد

 عضو گنجيان پيش، ماه 7 قريب ●
 به ايران فوالد توليدكنندگان انجمن

 حدود اكنون هم: گفت خبرنگاران
 معادل نقدينگي تومان ميليارد 300
 فوالدي صوالتمح تن هزار 500

 انباشته ها كارخانه انبار در توليدشده
 با وي. است نرفته فروش به و شده
 وزارت مسووالن كه اين به اشاره

 آمده وجود به بحران در بازرگاني
 مانده خواب داخلي فوالدسازان براي

 اند، نكرده انديشي  چاره گونه هيچ و
 بحران دانند، مي مسووالن همه: افزود

 براي اما چيست، از ناشي هآمد وجود به
 همه. دهند نمي انجام كاري آن حل

 و اند شده بحران دچار دنيا فوالدسازان
 در بزرگ هاي شركت هاي محموله

 بوده سرگردان ايران اطراف هاي آب
 را خود محصوالت حاضرند ها شركت و

 كه ايران مانند بازارهايي در زيرقيمت
 در. بفروشند ندارند، وارداتي مانع
 اجراي بر نظارت شرايطي ينچن

 زيادي ضرورت ضددامپينگ قوانين
 هيچ نيز زمينه اين در متاسفانه اما دارد،
  .ندارد وجود نظارتي گونه
 شمايي تشريح در ايزوايكو مديرعامل ●
 سازي كشتي صنايع حاضر حال وضع از
 حمايت صورت در: گويد مي ايران در

 و گسترش سازمان سوي از نشدن
 در حتي) ايدرو( ايران صنايع نوسازي
 كاري نيروهاي ماهانه حقوق پرداخت

 اهللا فتح. شويم مي مشكل دچار نيز خود
 رئيس نائب و مديرعامل محمدي،

 مجتمع شركت مديره هيات
 ايران فراساحل صنايع و سازي كشتي

 حاضر حال در: افزايد مي) ايزوايكو(
 محسوب درآمدزايي مجموعه ايزوايكو

 اگر شرايطي چنين در و شود نمي
 نشود، داده شركت اين به نيز سفارشي
 وي. شد خواهد پيش از بيش مشكالت

 براي و داريم حمايت به نياز: گويد مي
 كاري نيروهاي ماهانه حقوق پرداخت

 نياز فعلي هاي پروژه اجراي و خود
 ايدرو از قرض گرفتن و مالي كمك
 .داريم
 ايزوايكو مختص تنها وضعيت اين البته

 توليد عظيم شركت راصد. نيست
 با كه است چندي دريايي، تجهيزات
 از خود، نيروهاي باره چند تعديل
 سازي كشتي بخش تعطيلي براي تصميم
 كه امري دهد، مي خبر خود

 شركت سازي كشتي معاون محموديان،
 صدرا كه اين بيان با و آن رد با صدرا
 جديد هاي پروژه اجراي براي
 نياز الزم نقدينگي تامين به سازي كشتي
 اجراي براي: گويد مي دارد،
 بدهي سازي، كشتي جديد هاي پروژه
 كه شود پرداخت بايد نيز صدرا سنگين

 تومان ميليارد 700 حدود به آن رقم
 .رسد مي
 صنعت در بحران وجود چند هر ●

 وقوع روزهاي به ايران تاير توليد
 امسال و گذشته سال در جهاني بحران
 تاير، كيان نكارگرا و گردد بازنمي

 در آنها همكاران آنكه از پيش ها ماه
 با شوند، بحران دچار جهان سراسر
 هاي ماه اما بودند، آغوش هم بحران
 تايرسازان سر بر را بحران سايه اخير

 در مالي بحران ايجاد .گستراند ايراني
 هاي الستيك ورود همچنين و جهان

 عمده كه اخير سال چند در كيفيت بي
 كه شده موجب است، چيني آنها

 از داخلي توليدكنندگان از بسياري
 حال در. شوند حذف توليد صحنه
 البرز دنا، الستيك كارخانه 3 نيز حاضر

 از حمايت ستاد به تاير آرتاويل و
 توزيع تا شدند واگذار صنايع

 صورت به ها شركت اين محصوالت

 اتحاديه نمايندگي ۵٠٠ بين عادالنه
 روغن و الستيك فروشندگان صنف
 توزيع شود مي گفته اما شود توزيع

 نفر چند انحصار در كشور در الستيك
 شده موجب مسأله اين و گرفته قرار
 قرار مزمني آشفتگي در الستيك بازار
 سنگين بدهي همچنين. گيرد

 گفته به سازان قطعه به خودروسازان
 اين ايران تاير صنعت انجمن دبير

. است بخشيده بيشتري شدت را فرآيند
: گويد مي باره اين در توانا اكبر
 از هنگفتي مبالغ تاير كنندگان توليد

 كه اي گونه به طلبكارند؛ خودروسازان
 ماه فروردين پايان تا مطالبات رقم

 تومان ميليون ۵٠٠ و ميليارد 81 امسال
  .است بوده

  
  

استقامت در ادامه 
جنبش به تجاوز به 

          حقوق پايان
  :مي دهد

  
اعدام شدگان سال  از: انقالب اسالمي

شهيد تهيه  2000، اسامي حدود 1360
نسل امروز، مي بايد آن .  شده است

. مقاومت را با مقاومت خود مقايسه كند
نه از لحاظ ميزان مقاومت و اندازه قرباني 

 ،ن روزآدادن، بلكه از اين نظر كه هرگاه 
مردم به جنبش ادامه مي دادند، پيروز 

اعدام مي شدند پيش از آنكه شمار 
بدون  -تن   2000شدگان سال اول به 

اعدامهاي . برسد -» بي نام و نشان ها«
از جمله كشتار تابستان ( سالهاي بعد 

ساله و گسترش  8و ترورها و جنگ )  67
فساد و ويرانگري و خيانت و جنايت را 

ايران راه رشد را . نيز به خود نمي ديدند
در پيش مي گرفت و امروز، يك كشور 

  در عرصه جهان بود توانا
، عبد الفتاح ٨٨شهريور  ۵در  ◄

سلطانی، وکيل دادگستری و عضو کانون 
:  مدافعان حقوق بشر ايران گفته است

چهارشنبه بعد از ظهر پس از تحمل بيش 
روز انفرادی  ١٧از دو ماه حبس از جمله 

  .از زندان آزاد شدم
تشکيک در "اتهامات من،       

و " نظام تبليغ عليه"، "انتخابات
تشکيل گروه برای اقدام عليه امنيت "

است که اين اتهامات را بدون مبنای " ملی
  .قانونی يا غيرواقعی خواند

، به گزارش فعالين ٨٨شهريور  ۵در  ◄
حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 

ساله  ٢٢دانشجوی زندانی حسن ترالنی 
مردادماه  برای چندمين  ٢۵روز يکشنبه 

قالب برده شد و در شعبۀ بار به دادگاه ان
دادگاه انقالب توسط فردی بنام  ٢٢

و روز . محسنی مورد محاکمه قرار گرفت
شعريور ماه  به خانواده و  ٣سه شنبه

وکيلش خانم نسرين ستوده اعالم شد که 
سال زندان و تبعيد به زندان  ١٠به 

حسن  .مرکزی  کرمان محکوم شده است
حاربه، م(ترالنی  اتهامات نسبت داده شده 

اقدام عليه امنيت،تبليغ عليه نظام و 
  .  است) اتهامات ديگر

، قاضی حيدری فرد ٨٨شهريور  ۶در  ◄
های يک و دو دادياری  که تاکنون در شعبه

امنيت دادگاه انقالب مسئوليت داشت ، به 
دنبال دستور خامنه ای، بخاطر جناياتی که 
در زندان کهريزک روی داده بودند، 

ا سلسله مراتب از قاضی ت.  برکنار شد
حداد و از او تا مرتضوی و از او تا خامنه 

  . ای، مبری جلوه داده شوند
اما نه تنها عامالن اصلی جنايات        

کهريزک از تعقيب قضايی مصون 
اند، بلکه حيدری فرد نيز به کار خود  مانده

  برگشته و در آخرين روزهای مسئوليت 
  

  12در صفحه 

 حذف خامنه اي؟
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قوه قضاييه اين  هاشمی شاهرودی در
 .اتفاق افتاده است

دانستنی است حيدری فرد در بسياری     
های سياسی همچون پرونده  از پرونده

فعاالن حقوق زنان و نيز پرونده رکسانا 
  . صابری، مسئول مستقيم بوده است 

، مسئول بند مخوف ٨٨شهريور  ۶در ◄ 
او مسئول : معرفی شد ٤٩موسوم به 

. زگاه در عادل آبادانفراديهای مخوف اندر
داماد مجيد تراب پور رئيس زندان عادل 
آباد و رئيس سازمان زندان های فارس، 
کهکيلويه و بويراحمد وعضو کميسيون 

و  ۶٧قتل عام زندانيان شيراز در سال 
عضو سپاه پاسداران، بدنام ترين شکنجه 
گر زندان عادل آباد شيراز ، يزدان پناه 

زندانيان شکنجه بی حد و حساب . است
تجاوز به دختران . سياسی در دهه شصت

مسئوليت مستقيم در . باکره قبل از اعدام
مرگ نوجوان شانزده هفده ساله ای بنام 
مصطفی دشتبان در انفرادی اندرزگاه 

  .از جرائم او است ۶۵عادل آباد در سال 
يزدان پناه بعد از قتل عام سال شصت     

ا تغيير و هفت به دليل بد نامی نام خود ر
داد و با نام ديگری در سمت مسئول دفتر 
زندان عادل آباد کارش را در زندان ادامه 

  .داد
، به گزارش ٨٨شهريور  ۶در ◄ 

رئيس «العربيه،  اکبرهاشمی رفسنجانی 
دو مورد از » مجمع تشخيص مصلت نظام

تجاوزهای جنسی در زندانهای ايران را به 
  .علی خامنه ای گزارش کرده است

، به گزارش ٨٨شهريور  ٧در ◄ 
خبرگزاری هرانا، اين خبرگزاری با يک 
زندانی آزاد شده، مصاحبه کرده و او 
شکنجه ها را که او و ديگر زندانيان ديده 

از جمله، او را تهديد کرده . اند، داده است
اند که اعتراف نکند به فرزند او تجاوز 

  .خواهند کرد
، به خبرگزاری ٨٨شهريور  ٧در ◄ 
اعتراضات شهروندان به قتل يک   هرانا،

جوان، توسط نيروهای نظامی به خشونت 
شهريورماه،  ۵روز پنج شنبه : کشيده شد

نيروهای انتظامی کولبر جوانی به نام 
در منطقه ساوان " سامت خدر رسول"

شهر سردشت به ضرب گلوله به قتل 
به دنبال قتل اين جوان، مردم . رساندند

م کاوه و ساوان داوداوه ، ما" روستاهای 
که به شدت به رفتار نيروهای نظامی و " 

قتل اين جوان معترض بودند در مقابل 
بنا به داليل . پاسگاه ساوان تجمع می کنند

نامعلومی اين تجمع به خشونت کشيده 
شد، در طی زد و خوردهای بين مردم و 
نيروهای انتظامی فرمانده پاسگاه ساوان 

 .دندکشته و چند نفر ديگر زخمی ش
شهريور، به گزارش فعالين  ٧در ◄ 

  حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،  
  

خانواده های دستگير شدگان اخير به 
تجمع اعتراضی خود در مقابل دادگاه 
انقالب و زندان اوين ادامه می دهند 

 .وخواستار آزادی عزيزان خود هستند
، نيروهای امنيتی ٨٨شهريور  ٨در ◄ 

ر شورای از برگزاری مراسم افطا
هماهنگی اصالح طلبان که قرار بود با 
حضور خاتمی، موسوی، کروبی و 

های زندانيان سياسی اصالح طلب  خانواده
 .برگزار شود، جلوگيری کردند

شهريور، به گزارش موج سبز  ٨در ◄ 
ترانه «آزادی ،  يک دختر ديگر، همچون 

پيشگی برخی  ، قربانی جنايت»موسوی
وی   هم جنازه بسيجيان شده و پس از آن

را  با اسيد سوزانده اند و بدون حضور 
اش به صورت مخفيانه در قطعه  خانواده
بهشت زهرا دفن کرده اند، شناسائی  ٣٠٢
جالب اينکه . او سعيده پور آقائی است. شد

خبر وقوع جنايتی که سعيده قربانی 
آنست، روزی منتشر شد که حکومت 
ر کودتا نمايش تشکيل کابينه را در دستو

ريزی و  حکومتی با خون. کار داشت
   .جنايت بر سرکار آمده است

، به گزارش موج ٨٨شهريور  ٨در ◄ 
آزادی، گردهمايی مادران برای حمايت از 
مادران داغدار و عزادار شهيدان جنبش 

نفر در پارک  ٨٠سبز، با حضور بيش از 
  .الله برگزار شد

، به گزارش ٨٨شهريور  ٨در ◄ 
منصور اسانلو رييس  خبرگزاری هرانا، 

هيات مديره سنديکای کارگران 

اتوبوسرانی تهران امروز در زندان 
رجايی شهر، مورد ضرب و شتم قرار 

  .گرفت
، واواک انجام ٨٨شهريور  ٩در ◄ 

رسانی را بر  ها و اطالع مصاحبه با رسانه
وی . الواعظين ممنوع کرد ماشاهللا شمس

که سخنگوی دفاع از آزادی مطبوعات 
در رابطه با احضار خود به واواک  است، 
بازجويان رفتار نامناسبی داشته و : گفت

   .او را تهديد کرده اند
، به گزارش فعالين ٨٨شهريور  ٩در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران،  
خانواده های دستگير شدگان قيام مردم 

ماه است عليرغم  ٢ايران بيش از 
تهديدات و رفتارهای غير انسانی  به 

آنها . جمعات اعتراضی خود ادامه ميدهندت
خواستار آزادی فوری و بی قيد وشرط 

  .عزيزانشان هستند
، به گزارش ٨٨شهريور  ١٠در ◄ 

خبرنگار مهر، در قزوين، سيف اهللا ملکی 
: ظهر سه شنبه در نشست خبری گفت

فردی  وابسته به يکی از احزاب ضد 
انقالب که در تبليغ عليه نظام جمهوری 

  .فعاليت داشت، دستگير شد اسالمی
، فرشته ٨٨شهريور  ١٠در ◄ 

امروز : "شيرازی،  فعال کمپينی گفت
برای سومين بار با تماس تلفنی از ستاد 
خبری برای بازجويی احضار شده ام و از 

صبح برای  ١٠من خواسته شده ساعت 
ادای پاره ای از توضيحات در مورد 
فعاليتم در کمپين يک ميليون امضا به 

  ".اد خبری مراجعه کنمست
، به گزارش ٨٨شهريور  ١٠در ◄ 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،  
خانواده های دستگير شدگان  مقابل دادگاه 
انقالب و زندان اوين تجمعات اعتراضی 

ماه ادامه دارد و  ٢خود را  که بيش از 
عليرغم تهديدات ، برخودهای غير انسانی 

آنها  . مه دادندو وعده و وعيدها،   ادا
 .خواستار آزادی عزيزان خود هستند

، وريا مروتی ٨٨شهريور  ١٠در ◄ 
دانشجوی دانشگاه پيام نور بيجار از 
سوی دادگاه تجديد نظر استان کردستان به 

جرم او . يک سال زندان محکوم شد
  !همکاری با احزاب مخالف، است

ها تن از  ، ده٨٨شهريور  ١١در ◄ 
از چند ساعت پيش از  ماموران امنيتی که

اذان مغرب در محوطه روبروی زندان 
اوين حاضر شده بودند، همزمان با پخش 
صدای اذان مغرب و وقت افطار هنگامی 
که اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت و 

های زندانيان سياسی  تعدادی از خانواده
های خود را پهن کردند با هجوم به  سفره

ی افطار ها آنها و اعمال خشونت سفره
پهن شده در مقابل زندان اوين را 

 .برچيدند
، چندين ٨٨شهريور  ١١در ◄ 

دانشجوی دانشگاه تبريز توسط کميته 
اند و برای تعدادی  انضباطی احضار شده

از آنها احکام سنگينی نظير محروميت از 
خوابگاه و تعليق از تحصيل صادر شده 

 .است
، به گزارش موج ٨٨شهريور  ١١در ◄ 

ادی، شهربانو امانی با اعالم اين سبز آز
خبر به پايگاه خبری فراکسيون خط 

طی : "،گفت»نيوز پارلمان«مجلس)ره(امام
هايی که نيروهای امنيتی از روز  تماس

دوشنبه و سه شنبه با مجمع داشتند، به 
شدت تاکيد کردند که نشست  مجمع 
عمومی نمايندگان ادوار مجلس نبايد 

گزاری با آن برگزار شود و در صورت بر
 ."شود به شدت برخورد می

شهريور، فائزه ابطحی، دختر  ١١در ◄ 
: گفته است" روز"محمد علی ابطحی به 

پدرم به اتفاق سه مامور به منزل آمده و 
در کنار خانواده افطار کرد و بعد از افطار 

پدرم از ما . به زندان بازگردانده شد
خواسته به همه بگوييم که خود او 

  .ا در زندان می نوشتوبالگش ر
، رييس سازمان ٨٨شهريور  ١١در ◄ 

پزشکی قانونی از تکميل گزارش پزشکی 
قانونی در مورد نحوه کشته شدن محمد 
کامرانی از شهدای جنبش سبز که در 
بازداشتگاه کهريزک نگهداری می شد، 
خبر داد و گفت که اين گزارش برای 

. مراجع قضائی ارسال شده است
تر در  ١٨ساله که روز  ١٨محمدکامرانی 

حوالی ميدان ولی عصر تهران بازداشت و 
به .  به بازداشتگاه کهريزک منتقل شد

دليل شدت شکنجه ها در بازداشتگاه 
کهريزک از پا در آمد و جسم  نيمه جانش 
نخست به زندان اوين و پس از آن به 

  ٢٨اما در .  بيمارستان لقمان منتقل شد
  .تير به شهادت رسيد

استاد و  ٢١٠، ٨٨شهريور  ١١ر د◄ 
شناسی و علوم اجتماعی  دانشجوی جامعه

ای  ايرانی داخل و خارج از کشور طی نامه
خواستار آزادی دانشجوی برجسته 

پور  شناسی کشور، محمدرضا جاليی جامعه
  . شدند
، علی نجاتی، ٨٨شهريور  ١١در ◄ 

فريدون نيکوفر و رضا رخشان از 
شرکت کشت مسئوالن سنديکای کارگران 

و صنعت نيشکر هفت تپه، بنا براحضاريه 
ای کتبی از سوی دادستانی، به اداره 
. اطالعات شهرستان شوش احضار شدند

اين احضاريه  به وسيله حراست شرکت 
به رضا رخشان مسئول روابط عمومی 

 .اين سنديکا ابالغ شده است
، دانشجويان ٨٨شهريور  ١٢در ◄ 

نفر از  ۶که  اند دانشگاه شيراز خبر داده
دانشجويان اين دانشگاه به اداره اطالعات 

اند و چند نفر ديگر را  شيراز احضار شده
هم به کميته انضباطی دانشگاه 

   .اند فراخوانده
، شهرزادنيوز ٨٨شهريور  ١٢در ◄ 

اهللا  ماشاء:  خبر داده است
جامعه دفاع از "الواعظين، دبير  شمس

ين ، در مصاحبه با آخر"آزادی مطبوعات
چاِپ ) اوت ٣١(شماره مجله اشپيگل، 

 ٢٢در ايران از : آلمان، اعالم داشت
نگار که  روزنامه ٣٨خرداد تاکنون 

اکثريت آنان جوان هستند، بازداشت 
از اين عده تنها هشت نفر آزاد . اند شده
اند و بقيه در انتظار محاکمه به سر  شده
نگاران  در محاکمه روزنامه. برند می

نه تنها وکالی آنان را به  بازداشت شده،
دادگاه راه نخواهند داد، بلکه پرونده های 
متهمين را نيز در اختيار آنان قرار نمی 

نگارانی  چنين گفت، روزنامه او هم. دهند
با " وزارت ارشاد"که بدون اجازه 

های غربی همکاری داشته اند،  رسانه
  .تر است کارشان بسيار خطرناک

زمان با ، هم٨٨شهريور  ١٣در ◄ 
شروع امتحانات دانشگاه شيراز که به 
دليل اعتراضات دانشجويان به نتايج 
انتخابات به تعويق افتاده بود، اعمال 
فشارها بر فعالين دانشجويی اين دانشگاه 

دانشجو به  ۵احضار  .افزايش يافته است
اداره اطالعات، بررسی فوری به پرونده 

 ١٢ دانشجو در دادگاه، به جريان افتادن ٢
پرونده انضباطی در وزارت علوم، احضار 

تن از اساتيد منتقد، به نهادهای قضايی  ۶
 ۴٠و امنيتی و احتمال احضار بيش از 

دانشجو به کميته انضباطی همزمان با هم، 
نشان از تالش نهادهای امنيتی برای ايجاد 

  .فضای رعب در دانشگاه شيراز دارد
هفته نامه «، ٨٨شهريور  ١٣در ◄ 
که با صاحب امتيازی و » ه گلستانستار

مدير مسوولی جمشيد نيرومند در شهر 
گرگان، مرکز استان گلستان، منتشر می 

شماره و در  ١٩٩شد، پس از انتشار 
آستانه ششمين سال فعاليت خود با حکم 

به شماره » قرار توقيف موقت«کتبی 
که به  ١٣٨٨شهريور  ۴به تاريخ  ٣۶۵

ستان امضای سيدحسينی، معاون داد
عمومی و انقالب شهر گرگان رسيده 

  . توقيف شد
، سايت نوروز ٨٨شهريور  ١٣در ◄ 

از  ١٠٠خبر داد که هويت های  بيشتر از 
در اين تاريخ، .  قربانيان شناسائی شده اند

تن در اختيار کميته مجلس  ٧٢هويت های 
مأمور رسيدگی به جنايات گذاشته شده 

اسامی اين شهيدان در سايت .  است
  .انقالب اسالمی درج شده اند

، فعالين حقوق ٨٨شهريور  ١۴در ◄ 
 ١۵٠بشر ودمکراسی در ايران،  حدود 

مادر که در بين آنها تعدادی از زنان و 
دختران جوان ديده می شدند، در کنار 
استخر پارک الله تجمع کردند و دور اين 

در . استخر شروع به راه پيمائی نمودند 
د بيشتری از مادران، حين راه پيمائی تعدا

زنان و دختران جوان به آنها پيوستند  و 
همچنين در حمايت از آنها تعداد زيادی 
جمعيت در دو طرف استخر ايستاده بودند 

افرادی .و بعضا به جمع آنها می پيوستند
که در پارک بودن با بلند کردن انگشتان 
خود با عالمت پيروزی حمايت خود را از 

در بين مادران . شتندآنها ابراز می دا
تعدادی از فعالين زنان ديده می شد 
همچنين مادارانی که فرزندانشان در 
اسارت بسر می برند در اين جمع شرکت 

  . داشتند
تعداد زيادی از نيروهای سرکوبگر      

ولی فقيه ، نيروی انتظامی و گارد ويژه 
مادران  و مردم را در محاصرۀ خود 

توجه به حضور   داشتند ولی مادران بدون
نيروهای سرکوبگر به راه پيمائی خود 

 . ادامه دادند
،  اطالع رسيد که ٨٨شهريور  ١۴در ◄ 

ظرف ده روز گذشته، دهها تن از 
شهروندان بلوچ که اکثريت آنان را 
جوانان تشکيل ميدهند در شهرهای 
زاهدان و سراوان توسط نيروهای امنيتی 

شده  بازداشت و به نقاط نامعلومی منتقل
  .اند
اسامی سيزده تن از بازداشت شدگان    

حمزه ريگی، سعيد : عبارت است از 
ناروئی، عبدالرحمان ريگی، عزت اهللا 
ريگی، عبدالمالک ريگی، حبيب اهللا 
ريگی، ابراهيم ريگی، اسماعيل ريگی، 
حامد ريگی، احمد قنبرزهی، عبداهللا 
ناروئی، اسداهللا شه بخش، ناصر شه 

  .بخش
 ٣۴٠،  بيش از ٨٨ريور شه ١۴در ◄ 

روزنامه نگار به عباس جعفری دولت 
جديد تهران، نامه » دادستان«آبادی، 

نوشتند و خواستار آزادی روزنامه 
نگاران زندانی و رفع توقيف از روزنامه 
هائی شدند که بر خالف قانون، به دستور 

 .قاضی مرتضوی، توقيف شده اند
، فعالين حقوق ٨٨شهريور  ١۵در ◄ 

 ٨٠نزديك به : دمکراسی در ايران  بشر و
نفر از خانواده بازداشت شده ها آه بيشتر 
آنها مادران و همسران بازداشت شده ها 

صبح در مقابل دادگاه  ٩از ساعت . بودند
انقالب تجمع آردند و وقتي تعداد آنها 
بيشتر شد به داخل دادگاه رفتند و به 

آنها . اعتراضات خود شدت بخشيدند 
  . زادی بستگان خود بودندخواستار آ

، به گزارش ٨٨شهريور  ١۵در ◄ 
پارلمان نيوز، بنا بود مراسم افطاری 
سازمان مجاهدين انقالب اسالمی با جمعی 

اما  به دليل . محدودتر  برگزار شود
های اکيد مراجع امنيتی  فشارها و توصيه

  .اين مراسم نيز لغو شود
، به گزارش  ٨٨شهريور  ١۶در ◄ 

االن حقوق بشر در ايران، مجموعه فع
بازداشت شدگان در بلوچستان عبارتند 
ازسعيد چاکري، محمود دهقان، جواد 
ميربلوچزهي، عبدالرحمان ناروئي فرزند 

احمد ناروئي   حاجي خالق داد ناروئي،
فرزند کريم، عزيزاهللا ناروئي فرزند عبدل، 
اميرحمزه ناروئي فرزند نعيم، احمد 

ي خالق داد ناروئي فرزند حيدر، حاج
 ۶٠(ناروئي فرزند ولي داد ناروئي 

،حمزه ريگي، سعيد ناروئي، )ساله
عبدالرحمان ريگي، عزت اهللا ريگي، 
عبدالمالک ريگي، حبيب اهللا ريگي، 
ابراهيم ريگي، اسماعيل ريگي، حامد 
ريگي، احمد قنبرزهي، عبداهللا ناروئي، 

  .اسداهللا شه بخش، ناصر شه 
ارش ، به گز٨٨شهريور  ١۵در ◄ 

مجموعه فعاالت حقوق بشر در ايران، 
يک زوج ساکن آمل به نام های محمد 

ماهرخ صفايی در اواخر مرداد  توکلی و
ماه سال جاری پس از بازگشت از سفر 

الخروج اعالم شده و بعد از  اروپا ممنوع
مراجعت به منزل با حضور نيروهای 

   .شدند امنيتی روبه رو
سال  ، از برگذاری٨٨شهروی  ١٧در ◄ 

روز مرگ آيت اهللا طالقانی در حسينيه 
پيش از آن، از . ارشاد جلوگيری شد

برگذاری مراسم شبهای قدر در مقبره 
در کانون . خمينی ز جلوگيری شده بود

توحيد در تهران و نيز درقم، از برگذاری 
  . همين مراسم جلوگيری شده است

به گزارش مجموعه فعاالن حقوق ◄ 
شهريورماه،  ١٧وز بشر در ايران، ظهر ر

که به ) ساله  ۴٠-٣۵( فردی ميانسال 
همراه همسر و فرزند خردسال در خيابان 

( پرايد دی شهر قم با خود سواری  ١٩
به سمت کمربندی کاشان در )  ١٣٢مدل 

حال حرکت بود توسط عده ای از نيروهای 
( لباس شخصی که سوار بر اتومبيل پژو 

  .دبودند دستگير ش) مدل جی ال ايکس
عوامل لباس شخصی پس از توقف در 
مقابل اتومبيل فرد مزبور و سد راه وی با 
ضرب و شتم در مقابل همسر و فرزند 
خردسال ايشان سعی کردند وی را به 
داخل اتومبيل خود منتقل کنند که با 
مقاومت و اقدام به فرار اين فرد، توسط 
عوامل لباس شخصی با تير اندازی 

ت از ناحيه کتف هدف مستقيم در بين جمعي
نامبرده پس از اصابت    .گلوله قرار گرفت

تيردر حالی که به سر دادن شعارهای 
می " مرگ بر خامنه ای" سياسی منجمله 

پرداخت توسط نيروهای لباس شخصی به 
همراه خانواده اش به داخل خودرو 
نيروهای مزبور برده و نهايتًا به نقطه 

اسنيت  الزم به ذکر.نامعلومی منتقل شد
هويت و اتهام شهروند مذکور و همچنين 
نهاد و رسته نيروهای لباس شخصی 
مشخص نيست، اطالعات تکميلی اعالم 

  .خواهد شد
شهريور، رژيم دست به چند  ١٧در  ◄

  :يورش زد
دفتر کروبی را بست و مسئول آن را  ●

توقيف کرد و هرچه در آن بود، برد و 
يته مرتضی الويری، نماينده کروبی در کم

تحقيق در باره قربانيان سرکوب رژيم ، 
کشته شدگان و شکنجه شده ها و زندانيان 

  .را دستگير کرد
دفتر کميته تحقيق در باره قربانيان  ●

سرکوبهای پس از انتخابات را بست و 
را برد و علی ... مدارک و کامپيوتر و

رضا بهشتی، نماينده موسوی در اين 
  .کميته را توقيف کرد

دافعان حقوق زندانيان را مهر و دفتر م ●
البته بعد از مصادره مدارک و . موم کردند

  ...پرونده ها و کامپيوتر و
به اجتماع مردم در ميدان شهداء،  ●

شهريور خونين، حمله برد  ١٧بمناسبت 
  .را توقيف کرد ٣٠و 
روزنامه  ٣٣٠روزنامه نگار از  ١۵ ●

نگاری را احضار و تهديد کردند که به 
ق الريجانی نامه نوشته و شيخ صاد

خواستار آزادی روزنامه نگاران و رفع 
  .توقيف از روزنامه ها شده بودند

، به گزارش ٨٨شهريور   ١٧در  ◄
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران، 

  زندان اوين، محمد حسين  ٣۵٠در بند 
فالحيه زاده خبرنگار زندانی به خاطر 
وخامت وضعيت جسمی اش به بهداری 

 . ان اوين منتقل شد زند
محکوميت خبرنگار زندانی  مدتی است   

که به پايان رسيده است ولی بازجويان 
واواک و حسن زارع دهنوی آزادی او را 

ميليون تومان  ٣٠منوط به پرداخت مبلغ 
و او در شرايط بسيار بد مالی . کرده اند

قرار دارد و قادر به پرداخت اين مبلغ 
ن مبلغ قصد از تعيين اي. نيست
  .نگاه داشتن او در زندان است  سنگين

،  بنابه گزارش ٨٨شهريور ١٧در  ◄
زندان اوين، زندانی  ٣۵٠رسيده از بند 

 ١۶سياسی ميثاق يزدان نژاد در 
شهريور، به دادگاه انقالب برده شد و پس 

سال بالتکليفی حکم سنگين و غير  ٢از 
سال زندان و تبعيد به زندان  ١۴انسانی 

ميثاق . به وی ابالغ شدگوهردشت 
دانشجوی رشتۀ    ساله ٢٣نژاد    يزادن

  .مترجمی زبان دانشگاه پيام نور است
  
  

 حذف خامنه اي؟
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  جنون استبداد و 
  )3( انقالب مردم

  
اين امر بمعنای هم جنس و هم شکل شدن 

طبيعتًا نتيجۀ منطقی  و .با اين جنون است
اين سکوت و سازش، هم تباهی کامل 

ران گشتن شخصيت افراد است و هم به وي
انتخاب و . ميهن شان منجر خواهد شد

تصميم دوّمی نيز وجود دارد و آن زدودن 
جنون استبداد از محيط ريست سياسی و 
اجتماعی خويش بوسيله دست يازيدن به 

اين انتخاب بطور . جنبش و انقالب است
منطقی همراه خواهد بود با در انداختن 
طرحی نو برای آينده ای روشن و بهتر، 

. برای خود و هم برای ميهن خويشهم 
انتخاب دّوم شيوۀ پندار و کردار و گفتار 
نسل انقالبی را از پايه و اساس تغير 

اگر انتخاب اّول حاصلش تسليم . خواهد داد
جنون استبداد شدن و شريک او در 
تخريب مبانی حيات خود و وطن کهن سال 

انتخاب دّوم، انتخابی . خويش گشتن است
نتيجه اين انتخاب، سه  در. است اصلح

نسل، نسل ملی شدن نفت، نسل انقالب 
و نسل امروز، دست در دست  ۵٧بهمن 

هم، مصمم و پايدار به جنبش و انقالب 
خويش ادامه ميدهند، مشکالت و مصائب 
آنرا بهيچ ميگيرد و با شادی و اميد و 
استقامت، جنون استبداد منفور حاکم را 

 -سی ساقط نموده، بجای آن نظام سيا
اجتماعی محبوب و آرمانی خويش را 

  . خواهند نشاند
يکی از شگفتی های جنون استبداد 
اينستکه عالئم و نشانه های محيط زيست 
سياسی و اجتماعی که تحت حاکميت اين 
جنون قرار دارند، در طول صد سال 
گذشته، در عصر هر چهار نسل انقالبی، 
. از نظر محتوی هيچ تغيری نکرده اند

ورت که انواع جنون استبدادی که بدينص
در يک قرن پيش تا کنون بر ميهن ما 
ايران حاکم بوده اند، هر کدامشان در 
شکل و هيئت و صورت با يکديگر 

باصطالح يکی تاج . تفاوتهائی داشته اند
کيانی بر سر ميگذاشته، ديگری عمامه 

ولی در محتوی، کيفيت و . واليت فقيهی
حتی گفتار  شيوه های پندار و کردار و

اين امر . خويش دقيقًا شبيه به يکديگرند
چرا که در طی .بسيار حائز اهميت است

گذشت بيش از يک قرن، با وجود انجام 
سه انقالب بدست نسلهای انقالبی ملت 
ايران، ماهيت جنون استبداد هنوز 

حتی . هيچگونه تعيری را نپذيرفته است
ميتوان گفت در ابعاد وسيع خيانت و 

و فساد، که کار اصلی و اساسی جنايت 
با وجوديکه . آنهاست، بدتر نيز شده است

بقول بنی صدر مقايسه بد و بدتر آنهم در 
امور جنايت، خيانت و فساد، کاری غلط 

زيرا که همه اين اعمال و رفتار . است
در حقيقت جنايت و خيانت . بدترين هستند

اين . و فساد بد و يا بدتر وجود ندارد
جزء بدترين اعمال انسانی  اعمال همگی

اعمالی که تنها از تن مستبدينی . هستند
  .ديوانه، جانی و خائن بر ميآيد

با آوردن چند مثال تاريخی، سعی ميکنم 
يعنی عدم تغير . امر باال را روشن تر کنم

در کيفيت پندار و کردار و گفتار جنون 
در استبداد طی صد سال گذشته را تنها 

و نظر مردم، در واقع آنچه مربوط به رأی 
حق مشارکت آنها در امور ميهن و کشور 

تا . خودشان، ايران، ميشود، نشان دهم
خوانندگان گرامی مشاهده کنند که 
هيجگونه تغيری ما بين جنون استبداد 
محمد علی شاه قاجار، رضا شاه و محمد 

ولی های "رضا شاه پهلوی و باالخره 
 خمينی و سيد علی خامنه" مطلقه فقيه

همۀ اين مستبدين . ای، صورت نگرفته اند
از مشارکت مردم در امور جامعۀ 
خودشان، وحشتی بيکران داشته اند  و 

  .دارند
از صد سال گذشته شروع کنيم تا بامروز 
و جايگاه رأی و نظر مردم را نزد جنون 

ملک الشعراء بهار : استبداد کاوش کنيم
تاريخ مختصر احزاب "در مقدمه کتاب 

  :جلد اّول مينويسد" سياسی
محّمد علی شاه پسر  ١٣٢۶در سنۀ " 

مظفرالدين شاه بمساعدت معنوی دولت 
تزاری روس و سکوت دولت بريتانيا 

جمادی االول توسط قزاقها که  ٢٣بتاريخ 
يکدسته گارد مخصوص سلطنتی و از يک 
بريگاد تشکيل شده بودند و رئيس آنها 

نام داشت، مجلس شورای ملی " لياخف"
توپ بست و جمعی از وکال را تبعيد را ب

کرد و چند روزنامه نويس و ناطق را 
کشت و گروهی را حبس کرد و مشروطه 

  ." را موقوف داشت
پس از مدتها مبارزه و تالش جانبداران 
احترام به رأی و نظر مردم و مشارکت 
آنها در امور کشورشان، محمد علی شاه 
قاجار قبول کرد که مجلس شورای ملی 

. ديگر گشوده شود، ولی با يک شرطبار 
شرط محمد علی شاه، اين مستبد ديوانه، 

مجلس باشد ولی در سياست " : اينبود
   ."دخالت نکند

پس از انقراض سلسله قاجار، وقتی رضا 
که جزء همان قزاقها بود که ( جان قزاق 

، شاه ايران شد و .)مجلس را بتوپ بستند
در  او نيز. سلسله پهلوی را تأسيس نمود

طی انتخابات مجلس هفتم دست به  چنان 
مثل امروز در عصر (تقلب بزرگی زد 

که مدرس نماينده مجلس در ) خامنه ای
دوره های پيشين مجلس شورای ملی، در 

آن يک رأی که من : " مجلس فرياد زد
." بخودم دادم، بگوييد چه شد و کجا رفت

" رضا شاه کبير"رضا خان قلدر که بعدها 
ی شد، نمايندگان واقعی و سلسله پهلو

سرشناس ملت يعنی مدرس را بقتل رساند 
جنون . و محّمد مصدق را به تبعيد فرستاد

استبداد رضا خانی با بی ارزش شمردن و 
دشمنی با رأی و نظر مردم و پا فشاری 
در عدم مشارکت ملت در امور کشورشان، 
بمساعدت قدرتهای سلطه گر خارجی، 

نون استبداد تاريخ سياه بيست سالۀ ج
  . خويش را بر ايران حاکم گردانيد

در دوران محمد رضا شاه، فرزند آن  
مستبد پيشين، پس آنکه آن شاه جوان 

را از وجود " تجارب بسيار تلخی"
مشارکت مردم در امور ميهن شان حاصل 

يعنی دکتر محّمد مصدق بنمايندگی . نمود
از طرف مردم پايتخت، ابتدا با عنوان 

دگان اقليت مجلس در چند دوره رهبر نماين
و سپس در مقام نخست وزير ايران همراه 
با مردم دست به انقالب دّوم، يعنی ملی 
کردن نفت ايران و خلع يد از عامالن 

محّمد رضا شاه، اين شاه . انگليس زد
جوان، وقتی مشارکت فعال ملت در 
سرنوشت خودشان را مالحظه کرد، از 

بار ديگر او نيز . کشورخود فرار کرد
بمساعدت روس و انگليس و اينبار 

آمريکا در پی کوتای شرم  CIAسازمان 
، به ١٣٣٢آور بيست و هشت مرداد 

کودتا در حقيقت عليه . ايران بازگشت
مصدق و ياران و همفکران او نبود، 
کودتا ضد رأی و نظر مردم ايران و دفع 
. مشارکت آنها در امور کشورشان بود

ت مشتی ايرانی البته بکمک و مساعد
خائن  و نيروهای سلطه گرخارجی، در 

در اثر از . رأس آنها اياالت متحده آمريکا
کار انداختن رأی مردم، محمد رضا پهلوی 

. گرديد" شاه شاهان و شاهنشاه ايران"
ايشان نيز پس از کشتن و بزندان انداختن 
و تبعيد نمايندگان و سخنگويان واقعی 

رکت ملت ايران مردم، يعنی جانبداران مشا
شورای "در امور خودشان، مجلس های 

با نمايندگانی . درست کرد" سنا"و " ملی
دست چين و منصوب و کامًال دست نشانده 
خويش، که تنها وظيفۀ مهم شان پيروی 

محّمد " منويات اعالحضرت همايونی"از 
در حقيقت مجلس . رضا شاه پهلوی بود

 بود، نماينده هم داشت، ولی بقول محمد
  ."در سياست دخالت نميکردند" علی شاه 

پس از گذشت اين دوره و پيروزی انقالب 
بزرگ مردم ايران برای سّومين بار طی 
هشتاد سال، جنون استبداد نوپای ديگری 

خمينی برقرار " امام "اينبار به رهبری 
او نيز ابتدا در مقام رهبر انقالب . گرديد

 ميزان رأی مردم: "در پاريس بزبان گفت
ولی در عمل، وقتی جنون استبداد ." است

او بتدريج استقرار ميافت، ترس و وحشت 
او نيز از رأی مردم و مشارکت ملت در 

طوريکه . امور ميهن شان شدت ميگرفت
خمينی  تا پايان عمر خويش هر از چندی 

نفرت . اين ترس را از خود بروز ميداد
خمينی از رأی و نظر مردم و مشارکت 

ر جامعه شان، در تارخ جنون آنها در امو
من در . استبدادها در ايران بی نظير بود

اينجا تنها به دو نمونه از آنها اشاره 
  :ميکنم

پس از آنکه ابوالحسن بنی صدر در  
ايران آزاد پس از انقالب و آسوده از 
جنون استبداد پهلويها، در انتخابات اولين 
رياست جمهوری بيش از يازده ميليون 

در صد از کل آراء مردم  ٧۶ی رأی، يعن
خمينی و مالتاريا . ايران را بدست آورد

چرا که اوًال حسن حبيبی . بوحشت افتادند
نامزد رياست جمهوری حزب جمهوری 
اسالمی، تنها چهار درصد از کّل  آراء را 

اين نشان ميداد که اوًال . کسب کرده بود
مقدس "مردم ايران برای وجود 

ثانيًا هم . ده بودندانقالب نکر" روحانيان
خمينی و هم مالتاريای مستبد بخوبی 
ميدانستند که ابوالحسن بنی صدر از تبار 
راه مصدق، رهبر آزاديخواهان ايران، می 

يعنی به آزادی و استقالل کشورش، . آيد
دقيقتر بگويم، به مشارکت مردم ايران در 

حساسيت صد "سرنوشت خود و ميهنشان 
ح از خود بنی اين اصطال. (دارد" در صد

خمينی در خفا ابتدا به ). صدر است
مالتاريا که جملگی در حزب جمهوری 

دستور فرمودند، "اسالمی عضو بودند، 
يعنی (حاال که رياست جمهوری از آن آنها 

شد، شما برويد تالش کنيد ) آزاديخواهان
اين دستور ." ( مجلس را در دست گيريد

خمينی را بعدها هاشمی رفسنجانی بر 
مستبدين نيز با تقلبهای .) الء کردم

بيشرمانه، اکثريت نمايندگان مجلس دورۀ 
در حقيقت . اّول را از آن خود کردند

عزل بنی صدر از "خويشتن را برای 
. ، آماده و مهيا کردند"رياست جمهوری

زمانيکه مالتاريا عليه رياست جمهور بنی 
را  ١٣۶٠صدر کودتای سی خرداد سال 

طور عينی و واقعی، ب. بانجام رسانيد
بنی صدر، عزل رأی و نظر " عزل"

مردمی بود که در اکثريت باالئی  به او 
با اين کودتا و جلوگيری . رأی  داده بودند

از مشارکت مردم در امور جامه شان، 
دوبارۀ جنون استبدادی بر ايران حاکم شد 
بغايت جانی و خائن و فاسد که تا امروز 

  . نيز ادامه دارد
ّوم ترس و وحشت خمينی از رأی نمونۀ د

هنوز يکسال و چند : مردم باين شرح بود
ماهی از رياست جمهوری بنی صدر 
نگذشته بود که او ميبايستی در دو جبهۀ 
فوق العاده خطرناک برای ميهن، سخت 

يکی در مرزهای . تالش و مبارزه ميکرد
جنوبی کشور بود که زير حمالت ارتش 

گری در مرکز و دي. صدام قرار گرفته بود
کشور، در مجلس و ديگر ارگانهای دولتی 
بود که بتدريج زير يوغ استبداد مالتاريا 
ميرفت و از کارائی آنها روز به روز 

بنی صدر جهت يافتن راه . کاسته ميشد
حلی برای اين مخمصۀ دشوار و خطرناک 
برای ايران، اعالم و تقاضای همه پرسی 

ا بقصد از مردم، يعنی مشارکت مستقيم آنه
. سروسامان دادن به اوضاع کشور را کرد

مردم ميبايستی در همه پرسی ميان رئيس 
جمهور منتخب خويش و آمران و عامالن 
حزب جمهور، مالتاريا، که بتدريج در 
همه جای کشور بساط حاکميت خويش را 
ميگستراند و پی در پی جنايت و خيانت و 

خمينی . فساد ميکرد، انتخاب ميکردند
تقاضای بنی  صدر را شنيد با وقتی 

: " عصبانيتی غير قابل وصف فرياد زد
اگر سی و شش ميليون بگويند آری، من 

در گمان خمينی کّل جمعيت ". ميگويم، نه
يعنی . ميليون بود ٣۶ايران در آنزمان 

اگر تمام مردم ايران جانبدار امری باشند، 
  .با آن  مخالفت ميکنم) خمينی(من 

که اين تنها يک ادعاء البته بايد گفت  
. خشک و خالی اين مستبد ديوانه نبود

برای مثال پس از ميان رفتن خطر تجاوز 
صدام، يعنی همان زمان که بنی صدر در 
پی تدارک صلح با گرفتن خسارت برای 

مردم ايران در کليت خويش . ايران بود
چرا که . مخالف ادامه جنگ با عراق بودند

احمقانه ترين هيچکس جانبدار ادامۀ اين 
ولی خمينی . جنگ در تاريخ بشريت نبود

و ديگر مستبدين ديوانه طرفدار او، يعنی 
همين حاکمان ديروز و امروز  ايران، 
جنگ را بنفع استقرار استبداد خويش 

اين . ميدانستند و موافق با ادامۀ آن بودند
جنگ خانمانسوز، با وجوديکه تمامی 

د، بمدت مردم ايران مخالف ادامۀ آن بودن
هشت سال با خسارات جانی و مالی بی حّد 
و اندازه و بدون کوچکترين دخالت رأی و 

البته هزينه های . نظر مردم، ادامه يافت
ويرانی  آن را هنوز نيز همين مردم 

  . ميبايستی بدوش کشند
اين سالها و روزها نوبت به جنون استبداد 
علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد 

کوس رسوائی ترس و . رسيده است
وحشت اين دو از رأی و نظر مردم و 
مشارکت آنها در امور جامعه شان، بمدد 
اعتراض همگانی مردم ايران نسبت به 
تقلب بزرگ ولی فقيه و نهضت غرور 
آفرين ملت، گوش جهانيان را کر کرده 

در حقيقت بعد از انتخاب اولين . است
رئيس جمهور ايران، ابوالحسن بنی 

ر از يک استثناء آنهم در انتخاب صدر، بغي
. خاتمی، که مستبدين گمان آنرا نمی بردند

در تمامی دوران استبداد واليت مطلقه 
فقيه باب تقلب در رأی مردم و جلوگيری 
از مشارکت ملت ايران در سرنوشت 

اينبار ولی مردم . خودشان گشوده بود
ايران به صحنه آمدند و مثل مدرس اين 

ساالری  ايران، فرياد  آزادۀ تاريخ مردم
سيد علی ". رأی من کجا رفت"زدنند، 

نيز " ولی مطلقه فقيه"خامنه ای، اين 
کامًال شبيه به محّمد علی شاه قاجار، ولی 

تمامی ملت : "با زبانی ديگر ابتدا گفت
بايستی بطور فعال در دادن رأی جهت 
استهکام و مشروعيت دادن به اين نظام 

ر عمل و با ولی د." مقدس شرکت کنند
تقلب بزرگ خويش، بتمامی ملت ايران و 

در ايران يک انتخاب کننده : جهان گفت
مردم ايران بايستی . هست، و آنهم منم

پای صندوقهای رأی بيايند و رأی خود را 
به آن نامزدها که صالحيت شان را نيز 
. خود من تشخيص داده ام، رأی دهند

ولی مردم اجازه ندارند در سياست "
  ." ت کننددخال

حال که بکمک چند مثال از تاريخ صد 
سالۀ استبداد، يکی از عالئم محيط زيست 

اجتماعی چهار نسل انقالبی را  - سياسی 
شناسائی کرديم، بپردازيم به دادن پاسخ 
به دو سئوالی که در نوشته پيشين طرح 

  :آن دو سئوال اينها بودند. کردم
چه رابطه و پيوندی ميان سه : الف 

ب مشروطه، ملی شدن نفت و انقالب انقال
وجود داشت؟ بخصوص  ۵٧اسالمی سال 

، ٨٨ربط آن سه انقالب با انقالب سال 
يعنی انقالب کنونی، در ايران چيست؟ کدام 
تحوالت سياسی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی مشترکی را آن سه انقالب با هم 
تعقيب ميکردند؟ آيا انقالب کنونی مردم 

جهت تحقق همان تحوالت ايران در تالش 
  و آرمانهای مشترک است؟

آيا نزد جوان ايرانی، چه در گذشته و : ب
خواه در حال حاضر، انگيزۀ ايجاد تعيرات 
اساسی در مناسبات و تناسبات سياسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ميهنش 
امری آگاهانه و از روی شناخت است؟ 
يعنی هر نسلی ميداند چه چيزهائی را 

اهد و چه چيزها را نمی خواهد؟ يا ميخو
اينکه نه، جوش و خروش انقالبی او نا 

هوی و هوس "خود آگاه بوده و از روی 
  است؟" جوانی

پاسخ به هر دو پرسش باال را ميتوان از 
مثالهای بسيار مختصر تاريخی که درباال 

مهمترين رابطه و : آمد، بدست آورد
پيوندی که ميان سه انقالب مشروطه، ملی 

 ۵٧شدن نفت و انقالب اسالمی سال 
وجود داشت، يعنی آن تحوالت سياسی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشترکی 
را که آن سه انقالب با هم تعقيب ميکردند، 
مستقر نمودن آزادی و استقالل، بمعنای 
. مشارکت مردم در سرنوشت ميهنشان بود

مردم ايران در . امروز نيز چنين است
ود با صدای رسا فرياد انقالب کنونی خ

احمدی نژاد و خامنه ای را "ميزند، من 
آزادی و استقالل و "، من "نميخواهم

شعار آنها در " (جمهوری ايرانی
آزادی و استقالل هيچ . ميخواهم) خيابانها

معنای ديگری جز مشارکت جمهور مردم 
. در ادارۀ امور جامعه شان نداشته و ندارد

  :بگفته زيبا و فصيح بنی صدر
آزادی يعنی، هيچکس در  درون " 

مرزهای کشور در حاکميت شريک مردم 
استقالل يعنی، هيچ قدرت . ايران نيست

خارجی بيرون از مرزهای ايران، شريک 
  . "مردم در حاکميت آنها نيست

حال جنون استبداد نه تنها ادعای حاکميت  
مطلق بر مردم را دارد، بلکه خود را قيم 

تمامی ملت ايران را در يعنی  . آنها ميداند

و اين فقط يک . حکم افراد صغير ميداند
ادعاء سادۀ زبانی نيست، رفتار مستبدين 

در حقيقت نزد . با مردم را در نظر آوريد
هر جوان ايرانی که دست به انقالب 
ميزند، چه در گذشته، يعنی آن سه 
انقالب، و خواه در حال حاضر، انگيزۀ 

سبات و ايجاد تعيرات اساسی در منا
تناسبات سياسی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی ميهنش امری آگاهانه و از روی 

يعنی هر نسلی بخوبی . شناخت است
ميداند چه چيز ميخواهد و چه چيز  نمی 

او ميخواهد در سرنوشت خود و : خواهد
و . کشورش مشارکت فعال داشته باشد

دقيقًا ميداند، چه چيز و يا چيزها را نمی 
جوان . و استبداد را نميخواهدخواهد؟ ا

ايرانی ميخواهد با جنبش و انقالب خود، 
جنون استبدادی را که بر سرنوشت فردی 
و جمعی او چنگ انداخته، مهار کند و از 

جوش و خروش انقالبی او . پای در آورد
از روی . هرگز  نا خود آگاه نبوده و نيست

نيز دست به " هوی و هوس جوانی"
او ميخواهد خود آزاد و انقالب نمی زند، 
و با انتخاب خويش . مستقل انتخاب کند

بهترين، مستعدترين و صالح ترين انسانها 
در رأس امور کشورش قرار گيرند و نه 

بهترين . افرادی از قماش احمدی نژادها
دليل و استدالل در مورد امر باال را 
انتخابهای ملت ايران در گذشته، يعنی در 

يخی که  ايران از دوره های کوتاه تار
وجود جنون استبداد آسوده شده و کم و 
بيش آزاديهای سياسی در جامعه برقرار 

  :گشته بودند، نشان ميدهد
برای مثال به بعد از انقالب مشروطه نظر  

افکنيد، مدرس و مصدق، منتخبين ملت و 
سرکردۀ نمايندگان آزاديخواه ايران 

به بعد از انقالب اسالمی سال . ميشوند
توجه کنيد، در انتخابات اولين مجلس  ۵٧

خبرگان در آوردن تعداد رأی بترتيب آيت 
اهللا طالقانی نفر اّول و ابوالحسن بنی صدر 

پس از آن  مردم ايران، . نفر دّوم شدند
يعنی نسل انقالبی آن دوره،  در اکثريت 
عظيم خويش، بنی صدر را به مقام اولين 

ال ح. رئيس جمهور تاريخ  ايران رسانيد
مقايسه کنيد، منتخبين واقعی مردم يعنی 
مدرس، مصدق و بنی صدر را در  ايرانی 
آزاد با مستبدين ديوانه ای که از مشارکت 
مردم در اداره امور جامعه شان هراس و 

در همان حال از خود . وحشت دارند
بپرسيم، مدرس، مصدق و بنی صدر چه 
صفات و خصلتهائی داشتند و دارند که 

نها را در آزاديها انتخاب ميکنند مردم هم آ
و هم تا پايان عمر بر اين انتخاب خويش 

  :مفتخرند
مدرس، مصدق و بنی صدر نمايندگان 
استمرار مبارزه ملت ايران برای آزادی و 
استقالل، و مشارکت خود در امور حياتی 

اينها در حقيقت وارثين . کشورشان هستند
سنتهای قيام و انقالب و کوشش در جهت 

کار اصلی و اساسی . رقی ملت خويش اندت
آنان انتقال اين سنتها در شکلی نو و بديع 
. و در خور زمان به نسلهای بعدی است

اين سه، بهترين فرزندان ملت ايرانند، 
ملتی پر توان و پر طاقت که بيش از يک 
قرن است از قرار و آرام بريده و به 

چرا و . جنبش و انقالب پيوسته است
س، مصدق و بنی صدر، چگونه مدر

منتخبين و مظاهر آزادی و استقالل ايران 
شده اند؟ زيرا که آنها در فراز و هم در 
نشيب از مردم ايران جدا نشدند و 

از خشم شاه و شيخ "باصطالح . نميشوند
طی بيش از ." انديشه نکردند و نميکنند

يک قرن، همواره رخ در رخ دشمنان 
ک دل و خارجی و داخلی مردم دارند و ي

يک زبان مقاومتی خستگی ناپذير کردند و 
اين است انتخاب درست ملتی در . ميکنند

  .آزادی و استقالل
اين نوشته را با آوردن نطقی از دکتر 

نطق ذيل . محّمد مصدق، به پايان رسانم
سياست کّلی راه آزادی و استقالل و آنچه 
مربوط به مشارکت ملت در سرنوشت 

هل خرد خواهد خويش ميشود را نشان ا
  :داد
برای مزيد توضيح معروض ميدارد که " 

برای استقرار حکومت ملی و تأمين 
آزاديهای فردی و اجتماعی، شأن مجلس 
شورای ملی اينست که چند اليحه مهم و 
اساسی يعنی اليحه قانون انتخابات و 
قانون محاکمات مطبوعاتی و اصالح 
قانون حکومت نظامی پيش از اقدام به هر 

..." ( ر ديگری بتصويب برسدام
، چاپ اروپا  ٢انتشارات مصدق، شماره 

  ) ٢٧و  ٢۶صفحات 
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پرهيز از خشونت و 
...يئخشونت زدا  

 
هستند و بزودي  اينها رفتني

و كساني كه مستقيم و     ميمانند   مردم
غير مستقيم در خشونتها و جنايتها و 
. خيانتها، هرگونه، نقش داشته اند

را كه بر بالين ندا مصاحبهء طبيبي 
شتافت و  شرح دستگيري ضارب وي را 
هم در اينترنت شاهد شديم و ديديم 
كه چگونه بسيجيِ قاتل، كه تا لحظاتي 
قبل، خدا را هم بنده نبود و اسلحه در 
دست و مست از قدرت نمايندگيِ از 
ولي فقيه، در خيابانها جوالن ميداد، بعد 

به و از دستگير شدن، چگونه،  عجز و ال
باالخره بعد از خلع ..... گريه ميكرد و 

سالح و گرفتن كارت شناسائي اش، و 
نيز عكس برداري از چهره اش، آزاد 

ديري نخواهد پائيد كه ملت .   گرديد
 نداايران در موقعيت كساني كه قاتل 

را دستگير كردند قرار خواهد گرفت و 
خود را در مقابل اين تصميم  خواهند 

روش صحيح و مؤثر  يافت كه عمل و
در برخورد با اين جانيات عليه بشريت 

  چيست؟
پويايي مردمساالري از جمله 

حقوقي آن  –در گرو سامانهء قضائي 
از مهمترين عوامل و . جامعه ميباشد

شرايط استقرار  و  استمرار رژيم واليت 
قضائي آن بوده  –فقيه، سامانهء حقوقي 

نحوهء برخورد هر كشوري با . و هست
رمين ومحكومين سامانهء قضائي، مج

نمادي است كه  بينش و روانشناسي 
ميزان . كل آن كشور را متبين ميشود

احترام به منزلت و گراميداشت 
كرامت تك تك انسانهاي در بند، 
معرف رفتار انسانها با يكديگر در هر 
سطحي از جامعه و البته رفتار انسانها با 

خشونت و تخريب . خود ميباشد
بيماري واگيري از پشت ميله همچون 

هاي زندان به بيرون سرايت كرده و 
تخريب و خود تخريبي از آلوده 
كردن فتوي دهندگان، مشروعيت 
بخشندگان،  آمرين و عاملين خشونت 
شروع و دامنهء اين آلودگي به 

تك .... شاهدان ساكت و نظاره گران و
آسيبهاي . تك افراد آن جامعه ميرسد

فحشا، افزايش نجومي اجتماعي، فساد و 
نرخ طالق و از هم پاشيدگي خانواده 

. شاهدي است بر اين مدعي..... ها،
ولي سوأل اينست كه فرداي آزادي، 
با جنايتكاران رژيم چه  رفتاري بايد 

  . داشت
در پي آزاد شدن بعضي   

جامعه ها در تاريخ اخير، از جمله 
افريقاي جنوبي، نحوه برخورد رهبران 

آن كشورها را با جنبش و مردم 
حال بايد پرسيد كه . جنايتكاران ديديم

در فرداي آزادي ايران، چه روشي 
بايسته است كه در تداوم آزادي و 
پويائي مردمساالري در ميهنمان موثر 

چه روشي اتخاذ كنيم كه در . باشد
فرداهاي خالص شدن از شر نظام 
واليت فقيه، دوباره از نو شاهد 

خود و خشونتهايي ديگر براي 
فرزندانمان و براي نسل خود و نسلهاي 

شكنجه هاي شاهي، با .  بعدي نباشيم
. حدود و تعزيرات فقهي جايگزين شد

چه شيوه اي در پيش بگيريم كه اين 
يكي هم فردا، با اسم و توجيهي ديگر، 
نسلي ديگر را مبتال به بيماري خشونت و 

  .تخريب نكند
فلسفه وجودي سامانه قضايي در يك 

م پيشرو و مردمساالر، نه انتقام و نظا
انتقامگيري، بلكه ايجاد امنيت از طريق 
ترميم جامعه و كاهش و از بين بردن 
عوامل و خشك كردن ريشه هاي جرم 

در مورد جنايات . و جنايت است
سياسي و عقيدتي، وظيفهء جامعه بسيار 
سنگينتر ميباشد چرا كه اينگونه جنايات 

قليل، بلكه در نه در حق فرد يا افرادي 
حق افراد نسلهاي حال و آينده انجام 

همانطور كه در سي سال . گرفته است
گذشته شاهد بوده ايم، نحوه برخورد 
با اين جانيان، مختص و محدود به فرد 

از بدترينها . و افراد معدودي نميماند

بايد . شروع و به بهترينها ادامه مييابد
توجه داشت كه سنگ اول را بايستي 

ست گذاشت وگرنه كل عمارت در
در فرداي آزادي،  . قضا، كژ  بنا ميشود

اگر شروع رويه عدم رعايت حقوق 
انسانها و يا حتي بيتفاوتي و مناظره 
بدون اعتراض نقض حقوق بشر، در 

را، ما خود شروع كنيم،  هر كسيمورد 
در فرداهاي زودرس، توان خاتمه و 
تمام كردن و يا حتي كمرنگ كردن 

اگر .ست ما خارج خواهد شدآن از د
از جمله هدفهاي اصليِ برقراري يك 
نظام سياسي مردمساالر، آزادي و 
استقالل و امكان شكوفائي و رشد براي 
همه و بر اساس عدالت اجتماعي 
ميباشد، اين آرزو بدون يك سامانهء 
قضائي عادل، آزاد و بيطرف ممكن 

اين مباحث احتياج به بحث و . نميشود
در سطحي هرچه وسيعتر در تبادل نظر 

جامعه و توجهي عاجل دارد، وگرنه،  
در فرداي فروپاشيِ نظام اختناق و 
بيعدالتي، غليان احساسات ميتواند منجر 
به تصميماتي گردد كه دوباره در 
بازگشت خفقان نقش كليدي داشته 

با توجه به تجربيات قبلي ايران و . باشد
يم دنيا، اينبار بعد از جايگزين شدن رژ

تمامت خواه و استبدادي توسط نظامي 
مردمساالر، بايستي ابعاد سعي و كوشش 

. مردمسالري پيوسته افزود دوامرا در 
سامانه اي را، به قسمي  از نخستميبايد 

پايه گذاري نمود كه بطور خودكار، و 
پيوسته و همواره به ابعاد آزادي و رشد 

تدابير متخذه بايد . و استقالل بيافزايد
ايگزيني ساواك  به بدتر از آن از ج

يعني  واواك،  و بعدها به بدتر از هر 
به جاي .  دوي آنها، جلوگيري كند

حاشيه نشيني كارپذيرانه و نظاره گري 
منفعالنه و شركت در نقض حقوق بشر با 
بي اعتنايي به آن، و در واقع، كمك 

و .... غير مستقيم در بروز تهراني ها
قيب و زنداني و بعد تع... الجوردي ها

كردن و مجازات و احيانا اعدام آنها، 
وظيفه پسنديده تك تك اعضايِ جامعه 
مردمساالر جلوگيري از ظهور اين 

  .  پديده است
در اين راستا، نكات ذيل قابل تفكر و 

  :بحث ميباشند
اعدام به عنوان مجازات هر جرمي، در 
جلوگيري از آن جرم بي اثر بوده و 

ال بدون كارآيي در ترميم جامعه كام
اين خشونت نكوهيده، بايد قويا  . است

منسوخ و ملغي گردد و در يك جامعه 
مردمساالر هيچ گونه توجيهي 

از همان ابتدا بايد از شروع . برنميدارد
 چنين روشي ممانعت نمود و با قوت
جمعي، در صحنه حضور داشت و از 
اجراي حتي اولين اعدام هم 

  .جلوگيري كرد
دني و چه روحي و شكنجه، چه ب

رواني، براي كسب اطالعات و اسرار،  
و اعتراف گيري، در استقرار و پويائيِ 
سامانه اي مردمساالر كامال بي اثر 

هيچ هدفي، هر چقدر هم واال،  . ميباشد
توجيهي براي نوع وسيلهء رسيدن به 

به محض انتخاب . آن هدف نيست
وسيله، آن هدف است كه ثانويه به آن 

  .  ه و توسط آن تبيين ميگرددوسيله شد
شكنجه به عنوان مجازات و حد 

براي هر جرمي، در پيشگيري .... وتعزير
از آن جرم در جامعه، بي اثر بوده و 
در ترميم جامعه كامال بدون كارآيي 

از شروع اين خشونت و خشن . است
پروري زشت، بايد قويا  ممانعت 

شكنجه به هر مقدار و تحت هر . ورزيد
يك جامعهء مردمساالر هيچ  شكل در

جامعه با اقتدار و از . گونه مكاني ندارد
همان ابتدا بايد از شروع چنين روشي 
ممانعت ورزد و در رقم زدن سرنوشت 
خود دخالت داشته باشد و در كازار 
دائميِ ساختن جامعه اي نو و مملو از 
عشق و رعفت حاضر بماند و از اجراي 
 حتي اولين شكنجه هم جلوگيري

بايد به اعدام شدگان و شكنجه . بنمايد
ديدگان رژيم واليت مطلقهء فقيه و 
شاهنشاه و قبل از آن نگريست و  به 
سهولت به ياد آورد كه هركدام از ما، 
به راحتي ميتوانيم در موقعيت آن 
زندانيان و شكنجه و اعدام شوندگان 

تكليف مجرمين سياسي  .قرار بگيريم

مشخص  ميبايستي كه هر چه زودتر
اين هم براي مردم الزم است . شود

كه سالها در خفقان و سركوب زيسته 
اند، و هم بيگناهان را از گناه كاران 
زودتر متمايز ميكند و از طوالني شدن 

  . مراحل قانوني ميكاهد
سازوكاري الزم است كه با اعالم و 
اگهي وسيع آن ، كساني كه در حال 

آن،  حاضر در بقاء رژيم، مستقيم و غير
نقش دارند نه تنها احساس امنيت 
بكنند، بلكه  تشويق بشوند كه به 
برچيدن ظلم، كمك كنند و نه اينكه از 

از . ترس انتقام در بقاي رژيم بكوشند
و    "...اعدام بايد گردد..."شعارهاي 

بر سر هر درختي ..."گفتارهايي چون 
از تجريش تا راه آهن يك آخوند 

د كامال حذر باي "...اويزان و اعدام
ونيز بايد مشخص گردد كه هر .  كرد

مأموري، هر چه زودتر از نظام جدا 
شود و هر چه بيشتر در فروپاشي آن 
مجاهدت كند، در كم شدن اعمالِ 
خشونتهاي بعدي در مورد خود و 
ديگران بيشتر نقش داشته بازگشتنش به 
ميان جامعه مردمساالر سريعتر خواهد 

فرصت طلبي و آن عده اي كه با . بود
سودجوئي و رانت خواري در رژيم 
ميمانند و به بقاي آن كمك ميكنند، و 
منتظر جهت حركت باد قدرت هستند 
و بيشتر از فواحش سياسي نيستند، از 
فرداي خود هراسناك شوند و هر چه 
زودتر بفهمند كه مزاياي مادي اين 

در روز . رژيم، به عواقبش نمي ارزد
ام واليت فقيه،  از هم پاشيدگي نظ بعد

طرفدار مردمساالري شدنِ  
گردانندگانِ چرخه سياسيِ رژيم 
استبداد، و هواخواه عطوفت و عدم 
خشونت شدنِ بازجوها و شكنجه گران 

، با ديده شك و ترديد ...و  بسيجي ها
رسيدگي به .نگريسته خواهد شد

جنايات سياسي نبايد محدود به زماني 
له به اين مقو. خاص و محدود باشد

ميبايست به عنوان وسيله اي پويا براي 
مثال . استمرار مردمساالري نگريست

كليميان و پي گير ماندن آنها براي 
دستگيري و محاكمهء مجرمين جنايات 
  .عليه بشريت، تجربه اي آموزنده است

سامانه رسيدگي به جرائم سياسي 
عقيدتي و محكومين جنايتها عليه 

و بشريت، ميبايد نقش آموزشگاه 
دانشگاهي تحقيقاتي را ايفا نمايد كه در 

تبديل .... آن نحوه و سازوكار و داليل
يك انسان، به يك موجودي وحشي تر 
از يك حيوان درنده، از منظر 
روانشناسي، جامعه شناسي، فرهنگي، 

بررسي و مطالعه ....  عقيدتي، اقتصادي،
توسط اين مطالعات است كه .  شود

كاند، و ميتوان ريشه هاي آنرا خش
عوامل بوجود آمدن مجدد آنرا از بين 

  . برد
. مجرمين بايد دو راه را در پيش ببينند

يا گرفتاري در قوه قضائيه و تنبيه و 
، و يا بازگشت به .....طرد از جامعه

آغوش پذيرا و بخشنده ملت، بازگشت 
به فطرت آدميت خويش، بازگشت به 

و ..... خليفه گريِ الرحمان والرحيم،
  .شدن و آزاد كردنآزاد 

در سامانه حقوقي، بايد براي مجرم، 
داليل و انگيزه هاي كافي را پيش 
آورد كه فعاالنه در امر ترميم جامعه 

مجرمان با مشاهدهء . شركت بجويد
نتايج مثبت همكاريِ بيشتر و زودتر، از 
مكافات فرار كردن و مخفي شدن، 
بيشتر هراستاك باشند، و خود 

د ترميم جامعه شركت داوطلبانه در رون
  . كنند

مجرم بايد ترغيب شود كه در پرده 
دري اسرار پشت پرده بكوشد و با 
اعترافات دقيق و مبسوط، شرح وقايع، 
شهادت دهي، اطالع رساني، در 
پيشگيري از وقوع مجدد حوادث قبلي، 
شركت كند و با روشنگري هايش،  از 

قلب تاريخ مماتعت كند، تا براي مثال،  
زاهدي در پنجاهمين سالگرد امثال 
مرداد، با وقاهت بگويد كه   28كودتا 

بله كودتايي بود، ولي اين مصدق ...
  !....  بود كه بر عليه شاه كودتا كرد

دامنه جرم به عامل نهايي جرم محدود 
مثال در مورد قتل فروهرها، نه . نميشود

تنها كسي كه بدن آن دو شهيد را 

لكه خنجرآجين نمود مقصر است، ب
كسي كه در وزارت اطالعات و رئوس 
رژيم مبتكر اين رويه بود، كسي كه آنها 

خواند و فتواي .... را باغي و محارب و
شرعي بودن اين جنايت را صادر كرد، 
كسي كه در رسانه هاي جمعي از 
جنس روزنامه كيهان، جنايت را زمينه 
سازي نمود، كسي كه در صحنه جنايت 

ون درب حضور داشت، كسي كه بير
همه در  ..... منزل فروهرها مراقب بود،

اجراي اين جنايت سهيم و مسئول 
  .هستند

مأموران، به صرف فقط مأمور بودن 
به لحاظ مدني، و در . معذور نيستند

هيچ قانوني، از هيچ مأموري براي 
اجراي احكام غير قانوني سلب 

به لحاظ ديني و . مسئوليت نميشود
ينيم امثال فقهي هم همانطور كه مي ب

آقاي منتظري و صانعي هم اين رويه را 
خالف شرع و حرام  خوانده اند، و  
برائت را از خاطي با بهانه  واهي 

  .سلب كرده اند  "مأمور و معذور"
با ارائه برنامه قضايي و سامانه حقوقيِ 
برازنده يك نظام مردمساالر، قربانيانِ 

، ...جنايات، احساس فراموش شدن
، بي ...، بي تأثير بودن...هدر رفتن

نميكنند ..... عدالتي و عدم دادخواهي
و احيانا قانون را در دست خود نگرفته 
و دست به انتقام و انتقامهاي زنجيره 

موقعيت شكنجه . اي و بي پايان نميزنند
كننده و قاتل چه سهل به موقعيت 
. شكنجه شونده و مقتول ميرسد

همچون آن مأمور ساواك كه در 
تن به سمت جوخه اعدام، موقع رف

اقال بدنم را ...خواهش ميكرد كه  
چند ماه قبل ....! تبديل به آبكش نكنيد

از آن، آيا حتي به مخيله اين مأمور 
ساواك خطور هم ميكرد كه در آينده 
اي بس نزديك، سرنوشتي بدتر از 

  قربانيان خود داشته باشد؟
اي كشته كه را كشتي تا كشته شوي 

  زار
  او را بكشد آنكه ترا كشتتا باز كه 

آقاي خامنه اي و پسرش،   با روشي كه
و ساير محرمان و نزديكانشان درپيش 
گرفته، كه طبق آن منش، تمام رژيم را 
در شخص آقاي خامنه اي خالصه و نا 
چيزتر نموده، و درست بر عكس 
تبليغات وسيع براي حفظ نظام، و از 

بودن حفظ نظام،   "اوجب واجبات"
و مقام و موقعيت خود  را   حفظ خويش

ارجح بر حفظ نظام گردانيد، و 
همچنين با روندي كه سايرِ آمران و 
عامالن رژيم واليت فقيه در طي 
حوادث خرداد سال هشتاد و هشت 
اتخاذ نمودند، سامانه اي ميرنده و بي 
سامان، به سير سريع و اجتناب ناپذيرِ 
نزولي را در ورطه نابودي مشغول 

، هنوز عده اي از عمله مسلما. است
  . هاي قدرت، اين واضح را نمي بينند

تخريب و خشونت را بايد هر چه 
.  زودتر و هر چه كاملتر از جامعه زدود

جامعه عادت كرده به خشونت، آنرا از 
نسلي به نسلي ديگر سرايت ميدهد و 
آنرا در كانون خانواده خود و ديگري 

خشونتكار، اول خود را . وارد ميكند
ريب مينايد، و به خود و خويشانِ تخ

اميد داريم . خود، خشونت مي ورزد
كه عامالن و گردانندگان اين رژيم 
محكوم به مرگ، كه بطور مستقيم و 
غير مستقيم در  بقاي خفقان نقش 
دارند، با دوري از جنايات و پيوستن 

هر چه زودتر به آغوش باز هموطنان،  
از ميزان خشونت به خود و ديگران 

اهند و در جنبش ساختن جامعه اي بك
آزاد و رشدياب در سايه عدالت 

  .اجتماعي و استقالل، رهايي يابند
تير ماه سال هزار و سيصد و هشتاد و 

           .هشت
ara1357@gmail.com  

  

روحانيان “سخني با 
  ايران ”ومراجع مذهبي

  
مشاهده موج  با ورود به ايران و

ميليوني انسانها در استقبال از او هوي 
نفس و عقده قدرت پرستي نهفته در او 

فاجعه از زماني آغاز شد كه . سر گشود
او دريافت با اين ملت در خروش، 

ميليونها . كسب قدرت نزديك است
ايراني در خيابان نام او را فرياد زدند و 
بازگشت او را مترادف با پايان استبداد 

ديكتاتوري در ايران قلمداد كرده و 
با حضور ميليوني خويش آن  روز را  
پيروزي ملت پنداشتند وگفتند ديو چو 

  !بيرون رود فرشته در آيد
اما آنچه را كه در اثر سانسور حاكم در 
نظام شاهي مردم در باره او نميدانستند 
از جمله اين بود كه او پيرو مكتب 

ودتاي  كاشاني و بهبهاني از عاملين ك
مرداد عليه  28انگليسي  -آمريكايي

دكتر محمد مصدق و نهضت ملي ايران 
چيزي كه بعد ها و در بيانات آقاي . بود

خميني به صورت كينه از جريان ملي 
هواداري  –گرايي خود را آشكار كرد 

آقاي خميني از بهبهاني در خاطرات 
آيت اهللا مهدي حائري  قيد شده است 

دم از ميزان  او گرچه در ظاهر. - 
بودن راي مردم ميزد اما براي آراي 

تحميل . آنها پشيزي ارزش قائل نبود
واليت فقيه به قانون اساسي و پيش 
گرفتن رويه استبدادي، قوي ترين 

هواي نفس و . دليل اين ادعاست
قدرت پرستي، از او ديوي ساخت كه 
در جنايت و خونريزي ،گوي سبقت از 

امضاي او  همه بربود، دستخط و مهر و
پاي مجوز كشتار زندانيان در بند، در 

در . سندي است انكار ناپذير 67سال 
طول تاريخ ايران بلكه جهان حكومت 
هاي بسياري به نام دين و آئيني خاص 
بر سر كار آمدند و جنايت و خون 

در تاريخ . ريزي را از حد گذراندند
اسالم آنچه به شيعه مربوط است نشان 

همواره ستم ديده از اين دارد كه 
جائريني بنام دين بر جامعه : است

حكمراني ميكردند و با غصب عنوان و 
تكيه بر مقام امير المومنيني بر جان و 
. مال و ناموس مردم تعدي ميكردند

همگي ابزار توجيه شرعي رانيز در 
از قاضي شرع گرفته كه . اختيار داشتند

نماز شبش ترك نميشد تا ذوب شدگان 
خليفه و حتي ميگويند كه در واليت 

جدا ) ع(شمر كه سر از پيكر حسين
آري همه . كرد، مقام فقاهت داشت

اين جائرين و آمرين و عاملين 
جناياتشان به آنچه ميكردند اعتقاد 
داشتند و دينشان همان بود كه عمل 

شيوه حكومت آنها النصر . ميكردند
  . بالرعب بود

سخنان و مصاحبه هاي آقاي خميني  
ام اپوزيسيون ومواضع او در در مق

رابطه با نقش روحانيت مبني بر دوري 
گزيدن از قدرت و اينكه تنها به نقش 
ارشادي بسنده خواهد كرد از يك سو 
، و پنهان ماندن زوايايي از شخصيت او 
در اثر سانسور حاكم در زمان شاه، 
باعث فريب بزرگي شد تا شيريني 
ه پايان نظام كودتايي شاه، تلخي خاطر

تجربه كاشاني و بهبهاني و نقش آنها در 
كودتا را از خاطر مردم بزدايد تا بار 
ديگر با اعتماد به روحانيت، نظامي 
ايدئولوژيك و اين بار بنام اسالم و 
تشيع، تحت لواي واليت فقيه در جهان 

تجربه گردد واين در حالي است كه  
گفته ميشود اغلب مراجع و بزرگان 

  واليتي مخالفند و  مكتب تشيع با چنين
  

  15در صفحه 
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روحانيان ومراجع “ 
  ايران ”مذهبي

  
اما تجربه .آن را خالف شرع ميدانند

درد ناك مردم ايران از واليت فقيه 
جز درد و رنج و قتل و جنايت وتجاوز 

آنچه در دهه شصت تحت . نيست
واليت آقاي خميني گذشت و آنچه 
اكنون تحت واليت آقاي خامنه اي 

همه بنام دين اسالم و مكتب ميگذرد، 
واقعيت امر اين .  تشيع بوده و هست

است كه بخشي از آمرين و عاملين اين 
جنايات، به آنچه كه ميكنند باور دارند 

از هواداران فرقه . و دينشان اين است
. مصباحيه غير از خشونت بر نمي آيد

چماقداري و ضرب و جرح و ترورو 
خود قتل را به فتواي رهبران مذهبي 

ذوب شدگان در . عين ثواب ميدانند
واليت گمان ميكنند كه با هر ضربه 
چماق كه بر فرق مخالف واليت فقيه 
ميزنند مثقالي بر كفه اعمال نيك خود 

اما عده اي نيز از مواضع !  مي افزايند 
ديگر و ديدي ديگر اسالم را به مثابه 
بيان آزادي، ديني مردمي ونه دولتي و 

. ر قلبها و سر ها ميدانندجايگاه آن را د
امروز تمامي كساني درد دينداري 
دارند و نگران آلوده شدن دين به 
قدرت و فساد ناشي از آن هستند در 
رهايي دين و خشونت زدايي از 
مذهب تشيع، وظيفه اي بس سنگين به 

و آن جدايي دين از :  عهده دارند
  .دولت است

رهبري آقاي خامنه اي كه خود را 
ين نه تنها ايران بلكه جهان ولي مسلم

ميخواند، بخصوص مواضع اخير او و 
اعالن جنگ مستقيمش به مردم، هتك 
حرمت انسانها و قتل و تجاوز به آنها را 
در پي داشته است و دستگاه قضاي 
عدل سيد علي، هر آنچه كه بي 
عدالتي است را بر مسلمان و غير 
مسلمان روا ميدارد وبزرگ ترين 

هارا بنام دين اسالم و جنايات و فساد
مذهب تشيع در انظار عموم جهانيان 

آقايان مراجع، . به نمايش ميگذارد
علما، مدرسين حوزه هاي علمي و 

اينك به شبهاي ...!.روشنفكران ديني و
با آنچه كه مي . قدر نزديك ميشويم

بينيد و مي شنويد حجت بر شما تمام 
نشده است؟ يا آنچه كه آقاي خامنه اي 

ح و همفكرانشان ميگويند و و مصبا
ميكنند را شما نيز قبول داريد و آن را 
اسالم  و عمل بدان را مشروع ميدانيد 
و يا خالف دين و نا مشروع؟ اگر اين 
اعمال خالف شرع است چرا و چگونه 
ساكت نشسته ايد؟ چرا بر ظلم نمي 
شوريد؟ مگر لعنت خدا شامل عالمي 
كه علم خود را پنهان دارد نيست؟ 

مروز كتمان حقيقت و تقيه در برابر ا
نظام، پنهان كردن علم خود نيست؟ 
اگر همه شما فتواي مشتركي، با ذكر 

نام خويش ونه نامه اي با امضاي جمعي  
نا معلوم،  بر نا مشروع بودن اين نظام 
پر فساد بدهيد، دستگاه سركوب آقاي 
خامنه اي توان برخورد با همه شما را 

داشته باشد، شما  دارد؟ بر فرض هم كه
كه شهادت و اسارت در راه حقيقت 
دين را فيض عظيم و كليد بهشت 
ميدانيد، چرا خود را از اين فيض 
محروم مي كنيد؟ چرا روا ميداريد كه 
بنام اسالم كه دين رحمت است، النصر 
بالرعب و حركت قسري در بزرگترين 
كشور شيعه نشين كه شما خود را 

دمش مراجع و علماي مذهبي مر
ميخوانيد  حاكم گردد و دروغ و 

تزوير و ريا جايگزين صداقت و گفتار و 
پندار نيك شود؟ چرا به جنبش 
اعتراضي مردم نمي پيونديد؟ سكوت 
شما چه معنايي دارد؟ اگر آينده اي 
براي مراجع و مرجعيت و حتي رو 
حانيت شيعه متصور است اين آينده در 
گرو عمل شماست مرجعي كه درد 

ا نداشته باشد چه مرجعيتي مردم ر
براي او متصور است ؟مرجعيت شما 

.... فقط در آداب وضو و روزه و نماز و 
خالصه ميشود و يا مردم ايران از شيعه 
و   مقلد و  ياغير  براي تظلم و 
دادخواهي از ظلمي كه به نام دين بر 
آنها روا ميرود ميتوانند بر روي شما 

 جمعي از 42حساب كنند؟ در سال 
مراجع با جمع آوري امضا راي به 
مرجعيت آقاي خميني دادند تا او در 

حال شما را . بند استبداد شاهي نماند
چه شده است كه به قول آيت اهللا 
منتظري،  در زماني كه كه زندانهاي 
رژيم واليت فقيه به نام شريعت اسالم، 
روي زندانهاي شاه را سفيد كرده 

ن اسالم است، ساكتيد و به دفاع از كيا
قيام نميكنيد؟ چرا به جمع آوري امضا 
براي نا مشروع بودن نظام حاكم بر 
ايران اقدام نميكنيد؟ در تاريخ معاصر 
ايران رژيمي را سراغ داريد كه به 
اندازه رژيم واليت فقيه مردم را از 
دين و ايمان گريزان كرده باشد؟ فتوا 
و عمل دستجمعي شما قطعا بر آن 

ه نظام را اسالمي و فريب خوردگاني ك
مخالفت با آن را خالف شرع ميدانند 
بي تاثير نخواهد بود گرچه اين 
جماعت نيز باالخره به حقيقت تلخ 

  .فرمانبرداري از ظلمه پي خواهند برد
واما سخني با آنان كه هر از چند 
گاهي بخشي از اين نظام را به افشاي 
مداركي كه افشاي آن ها به ضرر نظام 

ميكنند و ميگويند و مي است تهديد 
نويسند كه كاري نكنيد كه نا گفته ها را 

بدانيد كه، حفظ نظام از ! بگوييم
اوجب واجبات است، دروغ بزرگ و 

هيچ چيز . ترفند قدرت طلبان است
. واجب تر از حق و ابراز آن نيست

حقايق را وجه المصالحه تقسيم قدرت 
نگردانيد كه تجربه آموخته است خود 

نديديد . ل اين معامله ميشويدقرباني او
و تجربه نكرديد كه هر بار كه قصد 
معامله و وجه المصالحه كردن حقي از 
حقوق مردم را داشتيد، نتيجه به كفه 
ترازوي قدرت حاكم ريخت؟ قدرتي 
كه تمايالت توتاليتر دارد تقسيم پذير 
نيست و تداوم خود را در حذف 
نيروهاي مزاحم ميداند و دايره حذف 

روزي ليبرالها . هر روز تنگ تر ميكندرا 
و روز ديگر ملي مذهبي ها و ديگر روز 
اصالح طلبان افراطي و سپس اصالح 
طلبان بودند و اينك دايره حذف به 
اصول گرايان اصالح طلب رسيده 

در چنين نظام هايي دامن و . است
حتي اگر . حريم امن وجود ندارد

هاشمي رفسنجاني معمار به قدرت 
در هتك . قاي خامنه اي باشيرسيدن آ

حرمت انسانها و جنايات اعمال شده 
عليه مردم ايران، شكنجه و تجاوز به 
جوانان و نوجوانان اين مرز وبوم، 
توسط باند آل خامنه اي و احمدي 
نژاد و موتلفه و فرقه مصباحيه 
ومافياهاي نظامي مالي شريك نشويد و 
با كتمان حقيقت لعنت خدا را براي 

يد  كه  در اين سودا، خسره خود نخر
  .الدنيا واالخره مي شويد

  
  

  

جنبش چه وقت همگاني 
  مي شود؟

  
رهبري و آزادي انتخاب خود را 
بدست آورد و شركت در جنبش، 
. شركت انسانهاي مستقل و آزاد بگردد

واليت جمهور مردم بدين سان تحقق 
بنا بر اين، هر پيشنهاد و . مي يابد

ن واليت رهنمودي، وقتي با تمري
جمهور مردم سازگاري مي يابد كه 
جمهور مردم بتوانند خود آن را بكار 

  .برند و به تجربه، تصحيح كنند
جنبش همگاني نياز دارد به رها  -1۵. 1

ترسهايي كه مردم در . شدن از ترس ها
بندشان هستند، پيش از اين موضوع 

اما يكي از ترسها . بررسي واقع شده اند
همگاني شدن كه بسا مانع بزرگ 

بعد از «جنبش مي شود و ترس از 
را تشديد مي كند، ترس » سقوط رژيم

انقالب فرزندان خود را مي «از 
اين ترس، ترس از بهم .  است» خورد

ريختن وضعيت كشور و جلوالنگاه 
گروه هاي مسلح شدن آن را تشديد 

زيرا اينطور پنداشته مي شود . مي كند
مي كه چون انقالب فرزندان خود را 

خورد، پس يا بارديگر، استبداد برقرار 
مي شود و يا ايران به سرنوشت عراق و 

  . افغانستان گرفتار مي شود
اما انقالب فرزندان خود را نمي       

برجا ماندن دولت قدرتمدار و . خورد
ستون پايه هاي قدرت است كه به 
قدرت طلبها فرصت مي دهد دولت را 

را از تصرف كنند و فرزندان انقالب 
همانطور كه بر اثر تكرار .  ميان بردارند

دروغ، بسياري باور كرده اند كه رژيم 
جنايت و خيانت و فساد گستر حاكم، 

بر اثر تكرار، اين . حاصل انقالب است
دروغ باور شده است كه انقالب 

اين دروغ . فرزندان خود را مي خورد
با استفاده از منطق صوري ساخته مي 

ي بسيار مهم را از شود و واقعيت ها
  :ديد جمهور مردم مي پوشاند

اين واقعيت كه دولت استبدادي  
فرآورده مقابله با انقالب است و نه 

استقرار دولت استبدادي . خود انقالب
ميسر شد زيرا ساخت دولت استبدادي 
مي بايد تغيير مي كرد و نكرد، مي بايد 
ساخت مردم ساالر مي جست و نجست 

سي مي بايد واليت محور قانون اسا. 
جمهور مردم مي شد و اصول قانون 
اساسي منطبق با واليت جمهور مردم 
بيانگر چگونگي اجراي واليت جمهور 

  ... مردم مي شد و نشد و
بدين قرار، براي آنكه مردم از اين      

ترس بدر آيند، الزم است هدف 
انقالب كه واليت جمهور مردم و 
استقالل و آزادي است، با هدف 
ديگري جايگزين نشود و نيروي 
جانشين توانائي استقرار دولت مردم 
ساالر و تحقق هدفهاي انقالب را 

افزون بر اين، ضرور است  . داشته باشد
كه ترسها يك به يك در معرض 
شناسائي همگان قرار گيرند و تدابير 
الزم براي آنكه اين بار ضد انقالب 
فرزندان انقالب را نخورد، سنجيده و 

جريان جنبش و بعد از آن، به عمل در 
بدين سان، قدرت . گذاشته شوند

زدائي و آزاد كردن انسانها از باور به 
قدرت و خشونت زدائي ها ضرورت 

  .تمام پيدا مي كنند
جنبش همگاني مي شود وقتي  - 16. 1

هيچ قشر از قشرهاي جامعه بيرون از 
براي مثال كاركنان دولت . آن نمانند

ارگران و نيز افراد از كارمندان و ك
قواي مسلح، مي بايد سرنوشت بهتري 
. را از تحول بنيادي انتظار داشته باشند

در انقالب ايران، شركت كاركنان 

دولت در جنبش همگاني و پيوستن 
نيروهاي مسلح به مردم، نقش تعيين 
. كننده اي در پيروزي آن پيدا كردند

اما هزينه بازسازي دولت استبدادي به 
شفاف كردن وضعيتي . ميل شدآنها تح

كه كاركنان دولت و نيروهاي مسلح، 
در پي پيروزي جنبش پيدا مي كنند و 
تضمين آن از سوي نيروي جانشين و 
مردم كاري است كه مي بايد بالدرنگ 

اما قطعي ترين تضمين . انجام بگيرد
شركت آنها در پيشبرد جنبش و 
عضويتشان در نيروي محركه جنبش و 

  .اختن قواي سركوب، استاز توان اند
براي اين كه ضد انقالب  -17. 1

فرزندان انقالب را نخورد،  نه تنها 
نيروي جانشين مي بايد توانائي مقابله 
با وسوسه تصرف قدرت را داشته باشد، 
نه تنها مي بايد ترك اعتياد به اطاعت 
از قدرت همگاني بگردد، بلكه بيان 
آزادي كه انديشه راهنماي جنبش 

مي بايد به جامعه ني مي شود، همگا
امكان شركت در خلق فرهنگ آزادي  

مي بايد  حقوق را  ميزان . را بدهد
وجدان اخالقي در داوريهايش 
بگرداند، مي بايد شركت جامعه را در 
بناي نظام اجتماعي باز و تحول پذير و 
دولت مردم ساالر ممكن كند، مي بايد، 
امكان تكرار جنبش را تا زماني كه 

اختهاي قدرت محور بطور برگشت س
ناپذير با ساختهاي باز استقالل و آزادي 
. محور جانشين نشده اند،  فراهم آورد

تجربه هاي قرن گذشته، مسلم كردند 
كه بيان هاي قدرت هم از جامعه 
توانائي رستاخير را مي ستانند و هم به 

امكان توجيه «دولت جديد 
سركوب و از حركت » ايدئولوژيكي

دو نمونه .  تن جامعه را مي دهندانداخ
و ايران بعد از » شوروي«روسيه 

انقالب، با جانشين بيان انقالب شدن 
بيان قدرتي كه واليت فقيه شد و 
بيانهاي قدرت ديگر، نمونه هاي نقش 
بيانهاي قدرت در بازسازي استبداد و 
سركوب خونين مردمي است كه در 

از اين رو،  .انقالب شركت كرده اند
و » القاي ايدئولوژي«زه روزمره با مبار

از خود بيگانه كردن بيان آزادي در 
بيان قدرت، سزاوارترين كارها است و 

  . كاري است كه مي بايد دائمي شود
عوامل و شرائط برانگيزنده يك  -18. 1

ملت به جنبش همگاني كه تشريح 
شدند، مجموعه اي را بوجود مي 
آورند و اين مجموعه جنبش همگاني و 
. ادامه آن را تا پيروزي ممكن مي كنند

با اين وجود، مي بايد كه عدالت 
اجتماعي ميزان ارزيابي تدابير و بكار 

در انقالب ايران، آنها . رفتن آنها بگردد
كه مي خواستند هدفهاي انقالب تحقق 
يابند، مي خواستند عدالت اجتماعي 
ميزان سنجش پندارها و گفتارها و 

يرهائي بگردد كردارها و بخصوص تدب
اما . كه به اجرا گذاشته مي شدند

كودتا بر ضد آزادي و بقصد تصرف 
دولت، عدالت را بمثابه ميزان حذف و 
بعنوان هدف، وسيله تسلي دادن به 
قشرهاي زحمتكش و همه ايرانياني 
كرد كه نه بعنوان انسان كرامت و 
منزلت جستند و نه بعنوان ملت حقوق 

معه وقتي وجدان اخالقي جا. يافتند
غني و شفاف شد، خود داوري مي شود 
كه بر ميزان عدالت اجتماعي اعمال و 
تدبيرها را ارزيابي، قبول و يا رد مي 

  با اين  وجود، . كند
يزان شدن عدالت اجتماعي م -19. 1

بكار آن مي آيد كه هيچ حقي از 
. دارنده آن به ديگري انتقال نجويد

مهمتر اين كه حق جمهور مردم بر 
يت، به هيچ شخص يا سازمان وال

دولت و بنياد ديني (سياسي و يا بنيادي 
منتقل نگردد و دو اصل استقالل و ) 

آزادي، ميزان در تهيه قانون اساسي 
اولي بدين معني كه هيچ . بگردند

قدرت خارجي شركت در حاكميت 
متعلق به ملت نيست و آزادي بدين 
معني كه هيچ مقام و شخص و گروهي 

يت مردم نيست و همه شريك حاكم
افراد عضو جامعه ملي، حق برابر بر 

بديهي . واليت جمهور مردم را دارند
است استقالل و آزادي بنا بر تعريف 

  . هاي ديگرشان نيز ميزان مي شوند
 -بدين قرار، چنين جنبش همگاني     

كه از تجربه درس گرفته و استقالل و 
آزادي، جامعه باز و دولت مردم ساالر 

قوق مند و انسان برخوردار از و ح
كرامت و منزلت و حقوق را هدف 

مي تواند تا رسيدن به  - كرده باشد
هدف ادامه يابد و با بي محل كردن 

  .زور و خشونت، به هدف برسد
در پاسخ به پرسش اول، روشن شد  – 2

كه، در جريان جنبش همگاني، بهيچ رو 
نمي بايد مبارز از حق دفاع از حيات 

با اين وجود، اين . پوشدخود چشم ب
توضيح درخور است كه خشونت را 
. استبداديان در كار مي آورند

مسئوليت كامل ويران گري و مرگ با 
پس بر آنها است كه خشونت . آنها است

را تا حد به خطر انداختن جان شركت 
. كنندگان در جنبش شدت نبخشند

  وگرنه،
عصيان بر ضد جباران، حقي از  -1. 2

هم بنا بر قرآن و . است حقوق انسان
با . هم بنا بر اعالميه جهاني حقوق بشر

  اين وجود، 
چون خشونت را رژيم جبار بكار   - 2.2

مي برد، روشي كه هم اكنون بكار مي 
رود و عبارت است از شناسائي 
دژخيمان رژيم و معرفي آنها به 

بشرط آنكه دست  - ايرانيان و جهانيان، 
انصراف آويز خشونت نشود بلكه سبب 

خشونت  -دژخيمان از خشونت بگردد 
  .زدائي كار سازي است

باز چون خشونت را رژيم است  - 3. 2
كه بكار مي برد،  اصل بر واكنش شدن 

اصل خنثي . و خشونت بكار بردن نيست
مگر اين كه . كردن خشونت است

دژخيمان هيچ مفر ديگر باقي نگذاشته 
باشند و قرباني يا قربانيان خشونت 

به ترتيبي كه در . ند مفري بيابندنتوان
بررسي روشهاي خشونت زدائي توضيح 
داده شد، هرگاه بر اصل موازنه عدمي 
عمل شود، شركت كنندگان در جنبش 
كمتر در تله هاي خشونت مي افتند كه 

  .قواي سركوب تعبيه مي كنند
رفتار غلط پرهيز از معرفي سران   -4. 2

دولت خشونت گستر، مي بايد جاي 
به ترتيبي . را به معرفي آنها بسپارد خود

كه آنها اطمينان حاصل كنند هيچگاه، 
از مكافات عمل خود  نخواهند 

  . گريخت
تكرار كنيم كه جنبش همگاني   - ۵. 2

پس از كودتاي . نياز به خشونت ندارد
،  بر خالف توافق نخستين، 60خرداد 

دو روش مسالمت آميز و مسلحانه، 
شد كه جامعه  نتيجه اين. تلفيق شدند

از جنبش روزهاي نخستين افتاد و 
گشت » تنها راه و روش«روش مسلحانه 

و سرانجامي را پيدا كرد كه، امروز 
استعدادهايي كه قرباني . يافته است

شدند و هم اكنون در اردوگاه اشرف و 
ديگر نقاط جهان، قرباني مي شوند، 

  . حاصل آن تلفيق است
ونت جنبش همگاني بي نياز از خش   

به همان اندازه كه همگاني مي . است
شود، رژيم را از بكار بردن قواي 
. سركوب خود ناتوان تر مي كند

، ۵٧هرگاه با درس گرفتن از انقالب 
اين بار خشونت زدائي روش بگردد، از 
بي محل شدن خشونت بعد از پيروزي 

  .انقالب نيز اطينمان حاصل مي شود
ت اما چگونه مي توان دانس  - 6. 2 

رژيم، روي به مرگ دارد؟ به اين 
پرسش، پيشاپيش، در نوشته اي كه دو 
هفته پيش از انتخابات قالبي انتشار 

رژيم در آستانه (يافت، پاسخ گفته ام 
مرگ، سرمقاله نشريه انقالب اسالمي 
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 از دفاع کانون: کننده برگزار
 نمايندگی/ ايران در بشر حقوق

 گدبورگام
 

 

  نشريه را ياري كنيد 

بياني  عليقلي مهندس
  درگذشت

  
مهندس بياني يكي از مو سسين     

ه پرداز عقيدتي اين حزب ايران، نظري
حزب و عضو شوراي مركزي آن بود و 

در زمان  1330ارديبهشت ماه   31در 
حكومت ملي دكتر مصدق  در ميتينگ 
معروف و تاريخ ساز بهارستان  در دفاع 

  .از نهضت ملي ايران  سخنراني كرد
مرحوم مهندس احمد زيرك زاده    

در خاطراتش در رابطه  ائتالف حزب 
ب توده در  تابستان سال ايران  با حز

و انشعاب گروهي از اعضا و   1325
هواداران حزب كه مخالف ائتالف با 
حزب توده بودند و با توجه به كوتاهي 

 75عمر ائتالف و همچنين كوتاهي عمر 
روز حكومت ائتالفي احمد قوام و 
بحران داخلي  حزب ايران، به نقش 
مهندس بياني در ان زمان اشاره مي 

معهذا حزب « :  نويسد  كند و مي
در من آن آتش مبارزه  . متزلزل بود 

چند نفراز . به سردي گرائيده بود
. جوانان خيلي فعال حزب رفته بودند

خوشبختانه مهندس عليقلي  بياني كه 
فضل و دانش فراوان داشت و نه تنها 
در نوشتن سرمقاله ها و رسيدگي به 
روزنامه وظيفه مهمي را نجام مي داد، 

اداره حوزه ها و اجراي كنفرانسها در 
هم وجودش  ذيقيمت بود و درموقع 
ائتالف براي مأموريتي  به اروپا رفته 

من . بود واكنون  مراجعت كرده بود
مي دانستم كه از مخالفين سرسخت 
حزب توده  است و از اين جهت 
نگران بودم كه مبادا مخالفت با ائتالف 
باعث شود كه او به دسته مخالفين 

پيوندد و از آمدن به حزب خود داري ب
كند، از اين جهت به مجردي  كه از 
مراجعت او خبر دار شدم با چند نفر از 
رفقاي حزبي به ديدين او رفتيم و او را 
. متقاعد كرديم كه حزب را رها نكند

خدماتش در حزب گرانبها  و وجودش  
مغتنم بود و تقويت روحي بزرگي 

  » براي من به شمار مي رفت
مهندس عليقلي بياني در ساخت       

شبكه آبرساني تهران، نقشي اساسي 
كه آب  قبل از آن« .داشته است

كشي و  آشاميدني مردم تهران، لوله
تصفيه شود، مردم پايتخت، به قول 

جمهور  معاون رئيس(ويندل ويلكي 
در شمال شهر، از آب «): وقت امريكا

آلوده به كثافات رودها و در جنوب 

» از كثافات مخلوط به آب شهر،
كه با تالش و همت  آشاميدند تا اين مي

. كشي شد مهندسان ايراني، تهران، لوله
شناس و  در اين ميان، نام دانشمند آب

هاي آبي، مهندس  متخصص سازه
زنده ياد .عليقلي بياني ماندگار شد

گونه  بياني خاطره آن دوران را اين
شروع خدمت من در «: كند بيان مي

در آن سال، . شمسي بود 1317ال س
در آن . مهندس اداره آبياري بودم

ها براي حّل مشكل آب تهران،  سال
برداري  نخستين كاري كه كردم، نمونه

يكي از منابع آب (از آب نهر كرج 
پس از تجزيه آن توسط . بود) تهران

انستيتو پاستور، آلودگي آب در اين 
براي  البته اين امر. نهرِ روباز، مسلّم شد

در آن . اهل بهداشت، تعجبي نداشت
زمان، مردم مرّفه تهران از آب قنات 

داران فروخته  شاه كه به وسيله بشكه
كردند كه همان  شد، استفاده مي مي
شاه را هم وقتي تجزيه كرديم  آب

تر  متوجه شديم از آب نهر كرج، آلوده
كه رئيس اداره آب  بعد از آن. است

راي تهيه شهر شدم، قراردادي را ب
پروژه آب تصفيه شده تهران با يك 
. مهندس مشاور انگليسي امضا كرديم

كه با همكاري مهندس  بعد از اين
خبيري در تاريخ   اهللا نصرت

كشي  ش اداره كل لوله29/10/1325
آب تهران تأسيس شد، قريب پنج سال، 

فرساي  من و مهندس خبيري كار طاقت
مه اسناد بسيار مفصل اين پروژه و ترج

. آن به زبان فارسي را به عهده گرفتيم
هاي  هر چند اين دوران به راستي سال

روزي ما دو نفر بود،  كار پر مشقّت شبانه
كشي فعلي  ولي هر وقت از آب لوله

شوم، مشقّات  مند مي تهران بهره
كنم و به آن  خودمان را فراموش مي

كار خداپسند ثمربخش، افتخار 
ات ديگر از كارها و خدم. »كنم مي

مهندس بياني  سد اختخوان گلپايگان 
در آغاز مسؤول ساختن سد «بود كه 

اختخوان مهندس طالقاني بود ولي به 
علت ساختن سد كرج استعفا داد و 
مهندس عليقلي بياني كه رشته تحصيلي 
اش مرتبط با سدسازي و لوله كشي 
شهرها بود به اختخوان رفت و دوسال 

سد را به و نيم آن جا ماند و كار 
فراموش نكنيم كه . سرانجام رساند

شرايط زندگي در آنجا بسيار سخت 
ولي او عزم جزم كرد كه نخستين . بود

سد خاكي كشور و اولين سد مخزني 
در آن زمان .   ايران را بسازد و ساخت

حكومت كودتا، مي كوشيد ياران 
مصدق را به زندان بياندازد و يا بدنام 

وان دكتر عبداهللا از آنجا كه شادر. كند
معظمي از ياران مرحوم دكترمصدق 
بود ودردانشگاه، هيات وزيران، مجلس 

نفوذ داشت سد ... شوراي ملي و
اختخوان كليد خورد، مخالفين با سوء 
استفاده از ذهنيت مردم نسبت به 
برخي زمين دارن و دوست دشمني 
هاي مرسوم، در شهر شايع كردند سد 

مي شد اما از  مي بايست در كوچري بنا
ما بهتران، به اين دليل و آن دليل مانع 

در !! شدند و نصيب اختخوان گشت
اين موضوع واقعيت نداشت «صورتيكه 

و بعد از انقالب، با تالش شادروان دكتر 
يداهللا سحابي استاد ممتاز وبرجسته 
زمين شناسي دانشگاه تهران آزمايشات 
خاكشناسي نشان داد كه از قضا براي 

آن سد، مناسب ترين محل، نه  ساختن
كوچري، بلكه همان اختخوان بوده 

 »...است
بعد از « «: مهندس بياني مي گويد    
به سبب همكاري  1332مرداد سال  28

با دولت ملي دكتر مصدق، همانند 
از . ديگر آزاديخواهان زنداني شدم

زندان كه بيرون آمدم، در اواخر بهمن 
با شركت  بر طبق قراردادي 1332سال 

آبياري گلپايگان كه وابسته به بنگاه 
آبياري و سازمان برنامه بود، مديريت 
فني ساختمان سد اختوان را بر عهده 

  . گرفتم
مرحوم بياني در رشته فلسفه ، منطق و 

منطق «عرفان صاحبنظر بود  در كتاب  
به جست »«عشق عرفاني ـ منطق نيايش

وجودي مبادي منطقي عشقي عرفاني 
عشق «او عشق عرفاني را . دازدمي پر

به تمام هستي به عنوان يك شخص 
توصيف مي كند؛ آنگاه تمام » واحد

هستي را مخاطبي شنوا و دانا، توانا، 
مهربان و شايسته شديدترين هيجان 
عشق مي داند اما معتقد است اگر عشق 
فقط متوجه به جزيي از عالم هستي 
باشد مانند شخص معيني كه در زمان 

زندگي كرده است، ديگر آن  مشخصي
در پي اين . عشق عرفاني نيست

توصيفات او مبادي منطقي را مقدماتي 
مي داند كه وقتي در ذهن راسخ شد 
شخص را آماده عملي يا ايماني مي 

يك يا چيزي از اين مقدمات مي . كند
تواند يقيني نباشد يا از نظر علمي بي 
معنا باشد اما كافي است تا رهنمون به 

. نتيجه اي باشد كه موردنظر استآن 
بياني مقدمات عشق عرفاني را در دو 
مقوله مقدماتي ناشي از تفكر و نظر و 
. مقدمات ناشي از عواطف مي گنجاند

خستگي از شك، درماندگي در رفع 
تناقض آرزوهاي بشري و نظام طبيعت، 
جذبه زيبايي هاي جهاني شدن و گريز 

ني از تنهايي مقدمات عاطفي عشق عرفا
در مقدمات نظري . به حساب مي آيند

عشق عرفاني از فلسفه پهلوي 
در مبحث اصالت وجود و ) خسرواني(

شدت و ضعف آن، از فلسفه يوناني در 
مبحث نقش صورت در فعليت دادن به 
هر چيز مركب، توجه به مجردات از 

وندگان به  ماده و در آخر براي گر
اسالم، سخنان پيشوايان ديني و قرآن 

برگزيده و به بررسي، نقد و بيان را 
نظرات اساسي ديگر دانشمندان در اين 

  » .باره پرداخته است
بياني در  فصل ديگري از اين كتاب 

به بررسي مسأله جبر و اختيار و نيايش «
پرداخته و در پايان خدا را عالم به 
عمل انسان ها با وجود اختيار آنها مي 
داند و داليل مفصل و متعددي براي 

سپس پرسش «. رد شبهه جبر مي آورد 
تسلسل گرايان را مبني بر اين كه بشر 

بنابراين نيايش كردن . اختياري ندارد
بي فايده نيست يا چون حركت كاهي 
در باد است و سير حوادث چنان بوده 
كه انسان مجبور به عملي شده كه 

بي اختياري در . نيايش نام گرفته است
هيه هنگام دعا را عين كمال و ت

مقدمات آن را آزادانه و از روي اختيار 
از طرفي اين سؤال مربوط » .مي داند

به نيايش كه معموالً از سوي 
خداپرستان مطرح مي شود را بررسي 
كرده است كه اگرهمه چيز خدا است 
پس نقش ما در جهان آفرينش چيست؟ 
از اين رو به بررسي مسأله جبر و اختيار 

قوال با توجه به آيات قرآن و ا
بزرگاني چون مولوي پرداخته و 
اختيار انسان به تعقل و انتخاب را افاضه 

 ».حق مي داند
شادروان مهندس عليقلي بياني در     

تأليف  كتاب و ترجمه  و مقاالت 
فلسفي، عرفاني  و سياسي آثاري مهمي  
از خود بجا گذشته است كه  از جمله 

فيزيك « برگردان كتاب  -1:ترجمه ها 
«  - 2، »جي اچ چينتر« نوشته » سفهو فل

، »پژوهش در نهاد زمان واثبات اختيار
حس « -3، »هانري برگسون«از 

، از »مذهبي، بعد چهارم روح انساني
منطق «  - 1: وتاليفات» كرونتايم«

 -3،»منطق نيايش«  -2،»ايمانيان
زندان «  -4، »منطق عشق عرفاني«

  - 5،  »انديشه در حديث نفس بهمنيار
له سوسياليسم بعنوان اصول پايه  رسا

مطالعه جريانهاي    - 6حزب ايران،
دو كتاب مهندسي آب به  -  7سيالبي، 

چندين  - 8زبانهاي فرانسه و انگليسي، 
جلد كتاب در زمينه ي سد سازي و 
همچنين سياست استفاده از منابع آب 
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