
  

 

اما اين خبر دروغ، سبب تحقيقي شد كه.يكل لودين معروف، خبري ساختگي را انتشار داد كه بنا بر آن، خامنه اي مرده استام: انقالب اسالمي
روشنتر از پيش مي كند . اين تحقيق، وضعيت سياسي كشور را از هر لحاظ شفاف مي كند. حاصل آن را در فصل اول  اين مجموعه مي خوانيد

مالي بنا را بر حذف گذاشته اند و در كار حذف جبهه مخالف است و چرا بخش  –چرا در حال حاضر، مافياهاي نظامي چرا تقلب بزرگ روي داد و 
 ديگري از اصول گرايان باتفاق هاشمي رفسنجاني و هواداران او توفيق در جلوگيري از حذف شدن جبهه مخالف موفقيتي براي خود مي داند ؟

  .يم را بسوزاندژو بيماري خامنه اي نزاع سختي را ساخته است كه بسا هستي ر. تضاد و نزاع ساز است راستي اينست كه واليت مطلقه فقيه
» انقالب فرهنگي«اين گزارش روشن مي كند چرا در پوشش . در فصل دوم، گزارش ديگري را در باره دانشگاه و دشمنانش  مي آوريم      

و طرح، يكي طرح واليت فقيه و ديگري طرح تعطيل دانشگاهها و چرا هدف اجراي اين دو طرح دانشگاهها تعطيل شدند؟ چه رابطه اي بود ميان د
در حقيقت،  بر ضد دموكراسي بود كه گروگانگيري .  كه جلوگيري از استقرار موفق دموكراسي در ايران بود، هدف سفارت انگلستان نيز بشمار بود

عراق به . ايران محاصره اقتصادي شد. زدند» قيام هاي مسلحانه«ح، به ادعاي خود، دست به روي داد، در اين جا و آنجاي كشور، سازمانهاي مسل
خط «دانشجويان . سال ادامه يافت و استبداد مستقر گشت 8انجام گرفت، جنگ بمدت  60اما بمحض اين كه كودتاي خرداد . ايران حمله كرد

بودند و » خط سيد ضياء«چرا آنها كه بر . ريافت احكام محكوميت خود هستندسركوب شدند و هم اكنون گروهي از آنان در انتظار د» امام
در قسمت . وريمآمي  ،خرداد بدين سو 22از پيش از كودتاي  ،در فصل سوم، ارزيابي اي از جنبش مردم ايران   هستند، دولت را در اختيار دارند؟

  .  پرداخته مي شود ،و وضعيت خامنه اي نآبه مراحل ششگانه جنبش و گستره جغرافيائي  ،اول اين ارزيابي
 3در صفحه  

  فريد راستگو
جنبش آزاديخواهانه مردم پيروز ميشود 

      ) 5(..اگر
مردم ايران با پيگيري جنبش آزاديخواهانه خود و سردادن  شما

شعارهاي ضد نظام واليت فقيه بخوبي نشان داده ايد كه در 
ادامه مبارزات شما نظام راه حلي نداريد و  چارچوب اين

عليرغم ميل اين يا آن فرد تصميم  حكايت از اين دارد كه 
گرفته ايد براي رسيدن به خواسته هايتان پا را فراتر از اين 
. رژيم نهيد و بيرون از آن بدنبال حقوق حق طلبانه خود باشيد

اما تا زمانيكه گفتار و شعارمان در ابهام باشد نه به استقالل 
رسيدن به دمكراسي . ه آزادي و نه به دمكراسيميرسيم، نه ب

رنگ جنبش نيست كه . كالم روشن و خواست شفاف مي طلبد
بلكه تعريف و توضيح . به حاكميت خود مي رساند شما مردم را

بدون ابهام چگونگي استقرار واليت جمهورمردم است كه 
اگر روز وشب . ايرانيان را به حقوق انساني خويش مي رساند

شعارها را بدهيم تا پيگير آن نباشيم كه چگونه بايد مانع بهترين 
   .باز يافت استبداد شويم به مردمساالري نمي رسيم

  
  13در صفحه  

    شيرازي از مجامع اسالمي ايرانيان. دكتر م
  گرم شدن كره زمين و آينده آن

  
انسان به دنبال  يرا برا ينا مطلوب يراتآب و هوا تا ث ييرتغ

بر اساس برآ .يباشدكمبود آب م ييراتتق يناز ا يكي.دارد
سازمان ملل در حال حاضر   يستز يطمشاور مح IPCCورد
محروم  يدنيبه آب آشام يانسان از دسترس يلياردم1,3
تا  يقاافر رتنها د. يباشندفاضل آب م يستمفاقد س يلياردم2.يباشندم

انسان از اثرات كمبود آب  يليونم250تا 75 يانم 2020سال 
 .  واهند بردرنج خ ين يدآشام

باران  يزشبه ر يازكاشت آنها ن يكه برا يكشاورز محصوالت
 يآن فقروگرسنگ يمكه اثرمستق,يابددر صد كاهش م50,يباشدم
 ياسيس يامدهايعوامل باال مهاجرت انسانها با پ.خواهد بود يشترب

 . آن خواهد بود
وزارت خارجه  يونوهوا و اثرات آن كمس ييرآبرابطه با تق در

 يجهنت ينبحث و تبادل نظر كرد و به ا يكاآمر يدر مجلس سنا
خطرناك  يكاآمر يتامن يبرا يتواندآب و هوا م ييركه تغ, يدرس

  . بشود
  15صفحه در 

 علي   آرا
  ضرورت تشكيل جبهه و خواص آن

  
. والت سياسي در ايران سيري سريع پيدا كرده استتح

بدين سو، پرده ها دريده شده اند،  1388بخصوص از خرداد 
هر ايراني يك " ن معني كه چهرهء واقعي نظام توسطبدا

 عمومي ايران بلكه به افكار بدنه نه تنها به افكار "خبرنگار
 دنيا فراتر به افكار عمومينيروهاي نظامي و انتظامي  و از آن 

رانيان خود را باز افكار عمومي اي.  واضح، شناسانده شده است
و ... نيروهاي انتظامي و نظامي ترديدها و استعفاها يافت، در بدنه

مشاهده شد و افكار  عمومي دنيا حساب ... اعتراضها و دستگيريها
از سوئي و ... ايران و ايراني را از احمدي نژادها و خامنه اي ها

از طرفي ديگر . از سوي ديگر مجزا نمود... ها و  از رفسنجاني
يمن شركت كامال خودجوش و اعتماد به نفس توده ها،  به 

 ته شد و بار ديگر ايراني در پهنه گيتي، نمونهبازياف همگاني،
از  "ايرانيزاسيون".  آزادي و آزادي خواهي و آزادگي گرديد

رويه و تحسين  نيويورك در امريكا تا پادووا در ايتاليا سرمشق و
  . شد

   
  14صفحه در 

 
 
 
 
 
 

New  
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  ابوالحسن بني صدر
  

افغانستان در بن بست  ،باوجود راه
  (*) ؟!است

  
- در- كه بر آن بود تا با انقالب ايراندر  1357 اسالمي انقالب   

طولي نكشيد  ،ه را بر مردمساالري و حقوق انسان باز كنداسالم را
آن زمان، ارزيابي من . را به دنبال آوردجنبش مردم افغانستان  كه

انقالب . اين بود كه دو ابر قدرت وارد مرحله انقباض شده اند
ايران و مقاومت مردم افغانستان گوياي ورود آمريكا و شوروي، به 

. نخست انقباض و سپس انحالل بود مثابه دو ابرقدرت، به مرحله
از ديد من هيچ جاي بنابر اين، . زمان، حق را به اين ارزيابي داد

پس از فروپاشي ابرقدرت شوروي، نخست در  شگفتي نيست كه
تنها ابر «ايران و اينك در افغانستان و عراق، امريكا نيز صفت 

از اين مقدمه مي . را از دست داده است و مي دهد» قدرت
هم اين نتيجه را بگيرم كه غرب براي موفقيت در افغانستان خوا

ناچار است به رايزني با گروه هاي مردمساالر در جوامع مسلمان 
حل صلح آميز بحران افغانستان نيازمند همفكري . منطقه بپردازد

  .ميان صاحبنظران مسلمان و غرب است
از سوي  جنگشروع و سياسي هنوز گروگانگيري و سركوبگري   

اتحاد ايران را به بيراهه استبداد نكشانده بود كه سفير  عراق،
در آن روزها . به ديدار آقاي خميني رفتجماهير شوروي سابق 

آقاي خميني، به يمن انقالب بزرگ ملت ايران، نقش يك رهبر 
ديني و سياسي محبوب در ميان ملت هاي مسلمان را به دست 

ي به رهبري آقاي خميني آن روزها موج انقالب اسالم. آورده بود
آنقدر قوي بود كه مردم در افغانستان نيز شعار مي دادند اهللا اكبر 

اما بحران بزرگ گروگانگيري، انقالب اسالمي و بلكه . خميني رهبر
. همه ايران را گروگان رابطه ستيز با آمريكا و بلوك غرب كرد

 رخ داد و بر ضد دموكراسي در ايران 60كودتاي خرداد سپس 
ژيم حاكم بر ايران كه پيشتر به علت ماجراجويي، خود را در دام ر

روابط حفظ خاطر ه برابطه قواي دوران جنگ سرد انداخته بود، 
دن شقرباني به ناچار به سوي رضايت به  شسياست شوروي،خود با 

 يآقاي خميني را چراغ سبزروسها موضع . دخانيچرافغانستان 
قواي خود را وارد افغانستان و تلقي براي تجاوز نظامي به افغانستان 

نچه به آسياي ميانه اين سياست را، در آرژيم ايران  .)1(ندكرد
بدين قرار انقالبي . ه استتا امروز ادامه داد نيز، مربوط مي شود

در بهار خود، مردم افغانستان و ملتهاي ديگر را به توحيد مساعي  كه
جاي خود را به ضد براي باز يافت استقالل و آزادي مي خواند، 

تا امروز، از شعارش مرگ بر اين و آن است و سپرد كه  يانقالب
   .عوامل محروميت ملتهاي منطقه از استقالل و آزادي است

افغانستان از سي سال پيش تاكنون همچنان در آتش جنگ مي    
هزار نفري ناتو نيز در اين سرزمين درمانده  100سوزد و قواي 

با انتخابات مساله دار اخير  ،شونت كم بودمساله جنگ و خ. است
با . نگاهداشتن همين نظم سياسي ناقص فعلي را مشكل كرده است

نگاهي فراگير مي بينيم افغانستان، غير از جنگ، دست كم گرفتار 
شده اند و  يهفت مشكل بزرگ است كه در رابطه با يكديگر، آتش

  :به جان هستي افغانها افتاده اند
ر محاصره روابط قواي متضاد منطقه اي و جهاني اين كشور د. 1

در اطراف افغانستان قدرتهائي هستند كه اين كشور از پس . است
هدفهائي را  در افغانستانهيچيك از آنها بر نمي آيد و همه آنها نيز 

  :تعقيب مي كنند كه ضد يكديگرند
 .ند افغانستان تحت نفوذ آنها باشدهند و پاكستان هر دو مي خواه

كستان بر ضد هند و هند بر ضد پاكستان مي خواهند از افغانستان پا
ايران كه با افغانستان در تاريخ و فرهنگ و دين و . سود جويند

زبان، بيشتر از ديگر همسايه ها اشتراك دارد، نه تنها در تعارض با 
بلكه در تعارض با كشورهاي همسايه و نيز كشورهايي چون  ،غرب

ور هريك از اين كشورها را تهديدي متوجه حض ،عربستان و امارات
شدن كشورهاي آسياي » مستقل«در شمال، به رغم . خود مي بيند

  . ميانه، هنوز روسيه است كه همه جا سلطه گرانه حضور دارد
  2صفحه در           
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 چين اسباب حضور خود رادر شرق، 
ه مثابه ابر قدرت در صحنه جهاني، ب

بناگزير، هدفي متضاد  آماده مي كند و
با هدفهاي قدرتهاي ديگر را در 

امريكا و . افغانستان تعقيب مي كند
انگلستان و ديگر كشورهاي اروپائي نيز 

و نيروي نظامي در اين كشور دارند 
الجرم هدفشان با هدفهاي همسايگان 

تا آنجا كه ناتو . افغانستان ناسازگار است
هنوز نتوانسته است حتي ارتش و 
سازمان اطالعاتي پاكستان را به بستن 
كامل مرزها بر روي طالبان متقاعد 

  .كند
قواي امريكا پس از آنكه طالبان را . 2

اي رهبا ورود قواي كشو ،ساقط كردند
نه با مردم  ،افغانستانعضو ناتو به 

افغانستان كه با جنگ ساالران رابطه 
برقرار نكردن رابطه با . برقرار كردند

مردم افغانستان همراه شد با حمله هاي 
هوايي كه قربانيان آنها اكثراً  -نظامي 

تا به  در عمل. مردم غير نظامي بودند
امروز، فرماندهي قواي امريكا به جاي 

ي كند كه هر بار آنكه از اين اصل پيرو
كه احتمال وجود عناصر طالبان در 

يد، از اقدام آميان مردم پديد مي 
نظامي كه سبب كشته شدن مردم شود 

به منظور يكسره  بايد پرهيز كردمي 
و  كردن كار از اصل حمله هوايي

پيروي  زميني ولو سبب قتل مردم شود
در نتيجه، در نظر مردم . كرده است

ك اين تصور افغانستان، اندك اند
شكل گرفته است كه قواي ناتو حامي 
جنگ ساالران و بي اعتناء به حيات 
آنهايند و از همين رو، اين نيروها به 
تدريج عامل ضد دموكراسي در 

  .افغانستان تلقي شده اند
در سال » كمونيست ها«تا كودتاي . 3

كه حدود  –شتونها ، بر افغانستان، پ1357
 - ستند درصد جمعيت اين كشور ه 45

هرگاه طالبان . حكومت مي كردند
حاكميت خود را بر سراسر افغانستان 
مستقر مي كردند، باز پشتونها 

يا اگر آ. حكومتشان تدوام مي يافت
به جاي  امريكا و متحدانش در ناتو

مداخله نظامي، پاكستان را ناگزير مي 
كردند مرزهاي خود را بر روي طالبان 

كه ببندد و از هرگونه كمك و بل
فرماندهي قواي طالبان باز ايستد، 
طالبان مي توانستند بر افغانستان مسلط 

به  چراكه .شوند؟ بعيد بنظر مي رسد
قول خانم بي نظير بوتو، طالبان را 
پاكستان ساخت با پول عربستان و ياري 

طالبان هم براي همسايگان . انگلستان
افغانستان قابل تحمل نبودند و هم 

، تحوالت به هر رو. براي اقوام افغاني
حاصل از سه دهه جنگ، سلطه يك 
قوم را بر اقوام ديگر ساكن اين 

اين . سرزمين كهن ناممكن ساخته است
. واقعيت را پشتون ها هنوز نپذيرفته اند

متاسفانه اقوام ديگر هم كه همگي زخم 
جنگ بر تن دارند، هنوز حاضر به 
قبول اين واقعيت نيستند كه براي 

در صلح، مي بايد از  زندگي مشترك،
قالبهاي سخت قومي  خويشتن را آزاد 
كنند كه ساخته خشونتند و از رهگذر 
خشونت برجايند و نيروهاي محركه 
آنها را  به زور ويرانگر بدل مي كنند و 

در . اين زور در تخريب بكار مي رود
تخريب در درون هر قوم  و در 

  . تخريب قومها ديگر را
. ه ديني استافغانستان يك جامع. 4

حضور باورها و مناسك ديني همه جا 
متاسفانه همچون بسياري . پررنگ است

در اينجا  ،از جامعه هاي مسلمان ديگر
نيز زورمداري و نيز اطاعت از زور كه 
به شكل اعتيادآميزي در همه زواياي 
روح و روان افراد نفوذ كرده است 

خشونت . ريشه در بيان ديني دارد
ليات انتحاري نيز عجبيي به نام عم

مستقيما از اين فضاي ديني سيراب مي 
هرچند در اين كشور هم . شود

اختالفهاي ديني و مرامي وجود دارد، 
ولي اين اختالفات را به خصوص در 
افغانستان نمي بايد به اختالف ميان 
دين باوران و ملحدان، يا شيعه و سني، 

چرا . و بنيادگرا و ميانه رو، فروكاست
ختالفها دست كم در خاك كه اين ا

اين كشور خود همگي از رابطه كلي 
تر انسان با دين و رابطه انسان با قدرت 

توضيح اين كه در . مايه مي گيرند
افغانستان و بسياري از جامعه هاي 
مسلمان، همچنان انسان براي دين 

و  .تصور مي رود و نه دين براي انسان
سلطه /دين آشكارا زبان و بيان قدرت

. مي شود و نه زبان و بيان آزادي تصور
ميان  در نتيجه، نزاع در افغانستان نزاع

بلكه بر سر اصل قدرت  ،نيست فرقه ها
بيان . مشروع و قدرت نامشروع است

ديني نيز ابزار توجيه قدرتمداري 
هرگاه در جامعه افغان اين تصور . است

همگاني مي شد كه قدرت، دين را هم 
فوراً بي محل  نامشروع مي سازد، نزاع

دين اسالم در افغانستان تا . مي شد
زماني كه به مثابه بيان آزادي و در 

فهم همگاني نشود در  ،خدمت انسان
خدمت بنيادگرايان و هراس افكنان 

شريعت بريده از قرآن و از . است
حقوقي كه قرآن يك به يك برشمرده 

اين . است، تكليف محور گشته است
يان هاي است كه انواع ب» شريعت«

قدرت گشته و در نظر پاره ي از 
رهبران ديني، خشونت گرائي را 

 و. جايگزين خشونت زدائي كرده است
اكثريت بسيار بزرگي از مردم را نيز به 

از . اطاعت از قدرت معتاد كرده است
آنجا كه اسالم گرفتار اين از خود 
بيگانگي شده است، بازگرداندن آن به 

ايي جامعه بيان آزادي، شرط اصلي ره
  .افغان از مصيبتهاي فعلي است

آيا امريكا و متحدانش به اين امر مهم 
زيرا در  !.توجه كرده اند؟ خير

كشورهاي خود نيز به اين امر توجه 
پس نيروهاي ناتو تا زماني كه . ندارند

پارادايم قدرت بر روابط ميان انسانها 
در جامعه هاي خود آنها تغيير نكرده، 

د در افغانستان فرصتي چگونه مي توانن
براي بازنگري در باره دين و رابطه اش 
با انسان، به وجود آورند؟  شايد از 
همين جاست كه در افغانستان حتي 
پروژه هاي حقوق بشري نيز كه علي 
االصول بايد سازگار با اسالم آزادي 
باشند، هر جا كه معلوم شود از سوي 
غرب حمايت مي شوند به تدريج در 

مومي مشروعيت خود را از اذهان ع
  .دست مي دهند

فقر اقتصادي و ضعف فرهنگ . 5
سياسي  و زندگي در ناامني به بي 

غفلت از . قدري حيات منجر شده است
حقوق و كرامت انسان، به خصوص 

ت نازل زن، مشكالت اجتماعي را منزل
هرچند با توجه . يده تر كرده استپيچ

به كمكهاي مالي كشورهاي ثروتمند 
، توجه به فقر اقتصادي بيشتر بوده دنيا

اما خود اين كمكها نيز در فضاي  ،است
فعلي، فرصتي براي فسادهاي بزرگ در 

پولي شدن . روابط اجتماعي شده است
روزافزون روابط اجتماعي به بيشتر 
شدن فضاهاي خشونت آميز و جنايت 

طبق گزارشها . ساز منجر شده است
نرخ جرائم خشونت بار مثل قتل و 

جاوز در بسياري از مناطق كشور روبه ت
  . افزايش است

فساد مالي و اداري موجب كم شدن . 6
فزاينده اعتماد مردم به اداره كنندگان 
شده است، و عدم همكاري ميان مردم 
و دولت به ويژه در امور مربوط به 
امنيت ملي اگر نگوييم استقرار صلح در 
اين كشور را به طور كلي از ميان برده 

. د، دست كم بسيار كم كرده استباش
و چون جنگ و ناامني، منبع درآمد 
بزرگ است، نه جنگ ساالران و نه 
عناصر فاسد در دستگاه دولت سودي 

اينست . در پايان يافتن آن نمي بينند
كه كم نيستند مأموران نظامي و 
انتظامي و اداري، كه خود را نه در 
خدمت پايان دادن به جنگ بلكه در 

پس تا اين . امه آن مي بينندخدمت اد
معضل باقي است، حتي پروژه گسترش 
روزافزون نيروهاي امنيتي و پليس و 
ارتش افغانستان نيز مي تواند در جهت 
عكس عمل كند و به جاي آنكه حافظ 
صلح و امنيت باشد به دامنه خشونت و 

  .جنگ در جامعه بيفزايد
جنگ و ناامني در افغانستان با توليد . 7

رت مواد مخدر گره خورده و تجا
افغانستان اگر نه مهمترين، دست . است

كم يكي از مهمترين مراكز توليد و 
. صدور مواد مخدر جهان شده است

هرچند آن چه به توليد كنندگان مي 
رسد در مقايسه به آنچه به مافياها و 
مأموران و بسا مقاماتي در دولت 

مالي در  –افغانستان و مافياهاي نظامي 
ستان و ايران و آسياي ميانه مي پاك

رسد، ناچيز است، در عمل به دليل فقر 
اقتصادي و عدم وجود امكانات 
كشاورزي معمولي و بازار طبيعي، 
كشت خشخاش تنها بديل زندگي 

براي . مردم در آن مناطق شده است
نمونه، همين االن براي نيروهاي ناتو 
در جنوب دشوار است كه مزارع 

بين ببرند، نه به  كشت خشخاش را از
داليل نظامي و لجستيكي، بلكه به اين 

مردمي  ،دليل كه اگر اين كار را بكنند
را كه هيچ راه معيشت مناسب ديگري 
در اختيار ندارند به طالبان نزديكتر 

  . كرده و با خود دشمن تر
       
اين مسائل و مسائل خاص هر منطقه    

از اين كشور از شمال تا جنوب آن، 
عه بغرنجي را به وجود آورده اند مجمو

و به نظر نمي رسد كه راه حل نظامي و 
يا سياسي از باال و از طريق 
استراتژيستهاي بريده از مردم افغان 

بنابراين پرسش از حاال . داشته باشند
اين است كه چگونه مي توان در 
افغانستان از طريق خود مردم صلح 
ايجاد كرد؟ آيا با توجه به مذهبي 

ن اين جامعه، مي توان از راه بود
پيشنهاد اسالم به مثابه بيان آزادي، 
جامعه افغاني را آماده شركت در 
تحول از جنگ به صلح و بناي جامعه 
مردم ساالر كرد؟ پاسخ من به اين 

اما به نظر مي رسد . پرسش آري است
نه دولتهاي همسايه و نه قدرتهاي منطقه 
اي و فرامنطقه اي كه داراي قواي 
نظامي در افغانستانند، موافق پيشنهاد 

بر فرض هم كه . اين اسالم نيستند
شان، با توجه به سابقه  موافق باشند،

پيشنهاد آن از سوي هيچيك از آنها، 
براي عموم مردم افغان قابل درك 

بنابراين بعيد است مردم را به . نيست
همين جا  .تغيير اوضاع برانگيزاند

مري ذهني يادآور شوم اين پيشنهاد ا
نيست و اصول راهنماي آن به تفصيل 
در حوزه سامانه هاي سياسي، قضايي و 
اقتصادي توسط مسلمانان استوار بر 
اصول استقالل و آزادي تدوين شده 

چه بسا سازمان ملل متحد بتواند . است
با الهام از اين پيشنهادها در قلمروهاي 
مختلف اقتصادي، قضائي و حقوق 

به خصوص در زمينه انسان فعال شود و 
دفاع از حقوق و منزلت زن و نيز در 
زمينه طرحهايي براي توسعه پايدار 

، رهنمودهاي اين و سياسياقتصادي 
اسالم را بكار برد به ترتيبي كه جامعه 

افغاني فطرت مستقل و آزاد خود را باز 
يابد و آماده شركت در تغيير سرنوشت 

يادآور مي شوم اين . خويش شود
بار در سالهاي پيش از انقالب اسالم يك

به جامعه ايران ارائه شد و باعث انقالب 
اگر در ايران استبداد . شد 57بزرگ 

سياسي با استمداد از جنگ و كودتا 
بازسازي نشده بود، ما چه بسا االن وضع 

ايران مستقل و آزاد . ديگري داشتيم
مي توانست الگوي سياست معنوي، به 

در عين حال، . تعبير ميشل فوكو، باشد
كاربرد اين رهنمودها در بهار انقالب 
ايران تجربه سخت ارزشمندي است 
براي مردم افغانستان و اگر مردم افغان 
در تماس با هم فرهنگان خويش در 
خط استقالل و آزادي ايران طاليه دار 
اين تحول بزرگ شوند چه بسا ما 
شاهد طليعه صلح براي اين كشور و 

و بسا مردم سراسر براي همه مسلمانها 
  .جهان باشيم

مالزمه  ،اما عمل به اين رهنمودها     
دارد به فرصت عمل به مردم افغانستان 

 اين سخن. ن در اداره امور خويشداد
كه مردم افغانستان آمادگي مردم 
ساالري را ندارند زيرا فرهنگ مردم 
ساالري را نجسته اند، پس مي بايد 

را دولت مقتدري سرنوشت مردم آن 
در دست بگيرد، هم بي اعتنائي به  

و هم ناديده گرفتن  تجربه است
. قومي و فرهنگي اين كشور تركيب

مغاير تجربه تاريخي است زيرا 
افغانستان همواره داراي دولت 
استبدادي بوده است، و حضور 
قدرتهاي خارجي و مداخله آنها در 
امور داخلي اين كشور نيز به كودتاي 

و يك دولت  سازماني كمونيستي
ولي با اين . استبدادي ديگر انجاميد

وجود از آن كودتا تا امروز در جنگ 
جامعه ... تركيب قومي و ديني و. است

افغاني نيز با اينگونه حكومت ناسازگار 
افزون بر اين، بي سواد را سواد . است

مي آموزند و نمي گويند چون بي 
سواد است مي بايد جهل او را بيشتر 

ساالري نياز به مشاركت مردم . كرد
روزافزون افغان ها در اداره امور 
خويش در بعدهاي اقتصادي و سياسي 

از آنجا كه . و اجتماعي و فرهنگي دارد
در افغانستان، زنان به مثابه نيمي از 
پيكره جامعه از عرصه زندگي جمعي 
غايب اند، به ويژه كار را مي بايد از 

در . آزادي و استقالل زن شروع كرد
جامعه افغان بايد روند انحطاط آميز 
تبديل زنان را به يك شيئ جنسي 

متوقف  ،مخفي شده در گوشه خانه
برخوردار كردن زنان و دختران  .كرد

افغان از كرامت و منزلت و حقوق 
خويش به عنوان يك انسان برابر با 

راهي براي شروع يك  ،انسانهاي ديگر
افغانستان مستقل و آزاد است اگرچه 

مان بايد قبول كرد كه جدي همز
گرفتن حقوق و آزادي زن، براي 
مردان در جامعه مردساالر و جنگ زده 
اي مثل افغانستان خود يك جهاد تمام 

باز بايد تكرار كرد كه اين . عيار است
راه حل را بدون پيشنهاد اسالم آزادي 

  .نمي توان اصال طرح كرد
  

راه حلهاي بعدي كه مي توان پيشنهاد 
  :بارتند ازكرد، ع

نخست مي بايد يك موازنه منفي . 1
ميان دولتهاي دخيل در افغانستان 

توسعه هرچه بيشتر قلمرو . برقرار كرد
استقالل دولت و مردم افغانستان، هدف 

امريكا و ناتو مي بايد بتوانند . اول است
با دولتهاي ديگر كه هر يك نيز گروه 
هاي دست نشانده خاص خويش را در 

دارا هستند، به توافق بر سر اين كشور 

عدم مداخالت سلطه گرايانه در 
سرنوشت ملت افغانستان و همكاري 
مشترك براي صلح در اين كشور 

بايد كوشيد اين ديسكورس . برسند
غالب را كه منافع ملي اين يا آن كشور 
آسيائي يا اروپايي در افغانستان تعريف 
مي شود تغيير داد و به جاي آن از 

مردم افغانستان كه چون حقوق ملي 
حقوق اند در سازگاري با حقوق ملي 

به . ديگر كشورهاست، استفاده كرد
ترتيبي كه افغانها از اين حس كه 
كشورشان اشغال شده است خارج 
شوند و به تدريج افغانستان، به عنوان 
يك كشور بي طرف در قلب آسيا 
شناخته شود و اين موقعيت از سوي 

  .همگان رعايت شود
پايه گذاري دولت مردم ساالر  .2

  :چند چيز است نيازمند
تقويت اقتصاد افغانستان به  –الف  

ترتيبي است كه بودجه دولت با 
. برداشت از توليد داخلي تأمين شود

وضعيت تاسف انگيز كشورهاي نفت 
جويندگان راه حل براي  خيز به
ين مي گويد كه ا بدون نفت افغانستان

ه اقتصادي فرصت آن را دارد ك كشور
را بسازد كه دولت را تابع ملت كند و 

  .عكسه نه ب
تقويت روشهاي حكومتداري - ب 

دولت افغانستان ضعيف . مبتني بر قانون
است و قوت نمي گيرد مگر به حل 

در اذهان . مسئله رابطه قومها با يكديگر
عمومي مردم افغانستان و به علت ضعف 
تاريخي در فرايند دولت سازي به نظر 

رسد رابطه قومها به رابطه ملتها مي 
تبديل شده است و هر قومي خود را 

بنابراين . يك ملت مستقل مي پندارد
راه حل دولت فدرال را مي توان 

اما هرگاه قرار بر اين . پيشنهاد كرد
شود كه در هر منطقه فدرال، باز جنگ 
ساالران حكومت يابند، مسائل افغانستان 

فساد و حل نمي شوند و جنگ و فقر و 
. آسيب هاي اجتماعي دائمي مي شوند

در جهان امروز، امر  عالوه بر آنكه
جديدي واقع شده است و آن اين كه 
منطقه هاي ثروتمند طالب جدائي مي 

خوشبختانه در حال حاضر . شوند
در . افغانستان با اين مشكل روبرو نيست

: عوض با مشكل ديگري روبرو است
مت دارند، پشتون ها در پاكستان نيز اقا

تاجيك ها در تاجيكستان هم زندگي 
مي كنند و ازبك ها در ازبكستان نيز 

با اينهمه، افغانستان، يك كشور . هستند
هرگاه به سلطه جنگ . مانده است

ساالران پايان داده شود و هريك از 
اقوام در اداره امور خويش شركت 

. ، قدم اول برداشته شده استكند پيدا
دان ملي از راه قدم دوم، تقويت وج

ايجاد رابطه ميان اقوام بر پاسداشت 
حق مشاركت : همزمان سه حق است

برابر در اداره امور كشور، حق اختالف 
هر قوم حق دارد فرهنگ و زبان و (

و حق صلح ) دين خود را داشته باشد
. يا عدم سلطه قومي بر قوم ديگر

صرفنظر از ناسازگاري شريعت و حقوق 
ي فعلي افغانستان، بشر در قانون اساس

اين متن با اندك بازنگري هايي در 
جهت فدراليته شدن، به ويژه لزوم 
جدايي از رژيم متمركز رياستي 
كنوني، به عنوان يك ميثاق ملي 

موزون مي تواند مبناي حقوقمدار و 
چون خود . خوبي براي اين تغيير باشد

در ايران تجربه كرده ام، مي دانم كه 
ولت مركزي و دموكراتيزه كردن د

راه حل  ،دستگاههاي اداري محلي
سله توضيح اين كه در سل. موفقي است

هر  مراتب اداري و نظامي، دست كم
  .مسئوليتي مي بايد با اختيار همراه باشد

سال در جنگ بوده  30مردمي كه . 3
اند، با افزودن بر قواي مسلح امريكا و 
رساندن قواي نظامي و انتظامي 

هزار تن و با اين  400افغانستان  به 
استراتژي كه بايد جنگ را افغاني كرد، 

روند جنگ . از جنگ بيرون نمي آيند
  .را با روند صلح مي بايد جانشين كرد

  16صفحه در 
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، خبرها و نظرها در چهارمدر فصل     
بديهي .  را مي آوريم» بحران اتمي«باره 

است خبرها و اطالعاتي را يافته و مي 
را تا ممكن است  آوريم كه وضعيت

  .روشن بگردانند
، خبرهاي تجاوزها به  پنجمدر فصل      

  :حقوق بشر را در ايران،  مي آوريم
  

  وضعيت جسماني
خامنه اي نيز مي گويد 

خرداد  22 كودتايچرا 
  روي داد

  
ايرانيان گزارشهاي اين : انقالب اسالمي

انتخابات رياست «نشريه را در باره  
، »آينده استجمهوري، انتخاب رهبر 

» تبارشناسي كودتاچيان«و ... و» كودتا«
حاوي اين اطالع اساسي بوده اند كه ... و

چون خامنه اي بيمار است، انتخابات 
ديگر بر سر رئيس جمهوري تنها نيست 

آينده و، بنا بر اين، » رهبر«بلكه بر سر 
صاحب قدرت شدن گروه بندي هائي و 

درت شدن گروه بندي هاي ديگر بي ق
اينك اطالعات جديد، نه هم  .تاس

مصدق صحت آن گزارشها هستند، بلكه 
  :وضعيت را شفاف مي كنند

  
مايكل لودين جعل خبر كرد و * 

خبر مجعول در امريكا و اروپا و 
: خاورميانه و ايران انتشار يافت

خامنه اي در حال اغماء است و 
  :بسا مرده است

  
مايكل لودين، صهيونيست امريكائي،  ◄

سابقه اي دراز، در اروپا و نيز در داراي 
اكتبر سورپرايز و ايران (رابطه با ايران 

او عضو هيأت مك فارلين بود : گيت
وقتي اين هيأت به ايران رفت و انتشار 
خبر افتضاح ايران گيت را از پرده 

او متهم است كه . بيرون انداخت
كودتاي قطب زاده را به دستگاه 

.  است...) خميني اطالع داده است و
رفتن خامنه » خبر«نخست او بود كه 

اي را به حال اغما و سپس مرگ او را 
سه سال پيش نيز اين كار را .  انتشار داد
  . كرده بود

به دنبال او، يك خبرگزاري روسي  ◄
و سپس برخي مطبوعات اروپائي خبر 

يك چند از مطبوعات . را انتشار دادند
نيز آن را نقد كردند و بي پايه 

  . دخواندن
اما لودين چرا خبر دروغ انتشار       

مي دهد؟  با توجه به روابط بسيار 
نزديك او با دستگاههاي اطالعاتي 
امريكا و اسرائيل،  خبري كه مي سازد 

سخني يكسره . يكسره بي مايه نيست
. دروغ باشد نيز نمي توان ساخت

دروغ . دروغ پوشش واقعيت است
 لودين كدام واقعيت را مي پوشاند؟
اين واقعيت را كه خامنه اي بيمار 

لودين، در خبر ساختگي خود، . است
  با وجود اين،. بيمار را ميرانده است

  
خامنه اي از دو بيماري رنج * 

مي برد و سرطان پرستات او 
  :پيشرفته است

  
خامنه » بيت«منبع كه از  سهبنا بر  ◄

اي خبر گرفته اند، خامنه اي بيماري 
سرطان . ردقديمي زخم معده را دا

پرستات را هم مدتي است پيدا كرده 
  :است
بنا بر خبر يك منبع، حال او خوب  ●

نيست و مرتب پزشكان معالج او را 
معاينه مي كنند و تحول بيماري او را 

  .تحت نظر دارند
بنا بر خبر منبع دوم، سرطان پرستات  ●

او پيشرفته است و احتمال حيات خامنه 
دس نمي اي را بيشتر از چند ماه ح

  .زنند
بيماري حيات : منبع سوم مي گويد ●

خامنه اي را در آينده نزديك تهديد 
  .نمي كند

ولو او به سرطان پرستات مبتلي باشد     
و اين سرطان پيشرفته باشد، احتمال 
زندگي او مي تواند بيشتر از چند ماه 

مسئله جانشيني  با وجود اين،. ز باشدني
اسي كه فعاليتهائي سي. او مطرح است

جريان دارند و نيز شتابي كه مافياهاي 
مالي در حذف اصالح طلبان  –نظامي 

از خود بروز مي دهند، ربط مستقيم به 
براي اين كه . جانشيني خامنه اي دارد

واقعيت را شفاف تر ببينيم، بكوشيم 
پاسخ اين پرسش را بجوئيم كه در 

» رهبر«صورت مرگ خامنه اي، مسئله 
  :حل مي شود؟ بعد از او، چگونه

  
قانون  111و  107اصول * 

اساسي حاصل بازنگري در قانون 
اساسي، در صورت مرگ خامنه 
اي، وضعيت را به زيان هاشمي 
رفسنجاني و اصول گرايان ميانه 
رو و روحانيان دولتي و اصالح 

  :طلبان مي كند
  
منتظري گفته بود كه هاشمي  ◄

در . رفسنجاني هوش بازاري دارد
مان كه در قانون اساسي حقيقت، آن ز

بازنگري مي كردند، او خامنه اي را 
رهبر ضعيف و خود را رئيس جمهوري 

پس اصول قانون اساسي . مي ديد
چنان دست كاري شدند كه بكار او، 

از ياد . بيايند» رهبر«در صورت مرگ 
نبرده ايم كه عبداهللا نوري خواستار 
تجديد انتخاب هاشمي رفسنجاني براي 

و از . نيز شد... چهارم وبار سوم و 
زماني كه خامنه اي با تجديد رياست 
جمهوري او مخالفت كرد، ميان آن دو 

البته خامنه اي نه دوران . فاصله افتاد
خميني را از ياد برده بود كه خميني 
رهبر و هاشمي رفسنجاني همه كاره و 
خود او هيچ كاره بودند و نه مي 
خواست هاشمي رفسنجاني در مقام 

ست جمهوري، مانع از برخورداري ريا
  . او از واليت مطلقه شود

هاشمي رفسنجاني از وضعيت       
مزاجي خامنه اي و جاه طلبي هاي 

مي داند . ستفرزند او، مجتبي، آگاه ا
دستكاري  در قانون اساسي چسان

كرده است و اگر خامنه اي بميرد، 
نقش رئيس جمهوري چه اندازه تعيين 

او مي دانست كه پس . كننده مي شود
انتخابات دوره دهم رياست جمهوري 

  :از هر لحاظ تعيين كننده است
قانون اساسي  111در حقيقت، اصل  ●

  :بازنگري شده مي گويد
هرگاه رهبر از انجام وظايف «       

قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از 
شرائط مذكور در اصول پنجم و يكصد 

آغاز فاقد نهم گردد، يا معلوم شود از 
بعضي از شرائط بوده است، از مقام 

تشخيص اين . خود بركنار خواهد شد
امر بر عهده خبرگان مذكور در اصل 

در صورت فوت . يكصد هشتم مي باشد
يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان 
موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين 

تا . و معرفي رهبر جديد، اقدام نمايند
شورائي مركب از  هنگام معرفي رهبر،

رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي 
از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه 
وظايف رهبري را بطور موقت برعهده 
مي گيرد و چنانچه در اين مدت، يكي 
از آنان بهر دليل نتواند انجام وظيفه 
نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با 

فقها در شورا، به جاي  حفظ اكثريت
اين شورا در . وي منصوب مي گردد

و  5و  2و  1خصوص وظايف بندهاي 
 6بند ) و(و ) ه(و ) د(و قسمت هاي  10

اصل يكصد دهم، پس از تصويب سه 
چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت 

ثر هرگاه رهبر بر ا. نظام اقدام مي كند
از انجام  بيماري يا حادثه ديگري موقتا 

رهبري ناتوان شود، در اين  وظائف
مدت، شوراي مذكور در اين اصل، 

  ».وظايف او را عهده دار خواهد شد
اين اصل، هرگاه بيماري  نا برب  - 1

خامنه اي شدت يابد و او نتواند 
را انجام دهد، » وظايف رهبري«

شورائي مركب از احمدي نژاد و 
فقيه عضو  6صادق الريجاني و يكي از 

.  شين او مي شوندشوراي نگهبان جان
عضو سوم را مجمع تشخيص مصلحت 
بر مي گزيند كه هاشمي رفسنجاني 

برفرض كه اكثريت . رئيس آنست
ناگزيرند مجمع با او هم رأي باشند، 

فقيه شوراي نگهبان را  6يكي از 
برگزينند كه هر شش تن از احمدي 

جز اين كه، . نژاد حمايت كرده بودند
است قوه با نصب صادق الريجاني به ري

قضائيه، هاشمي شاهرودي جانشين او 
هرگاه فرض كنيم كه او موافق . شد

احمدي نژاد نباشد و مجمع او را به 
عضويت شوراي رهبري تعيين كند، 
هنوز اكثريت شورا جانب احمدي نژاد 

مگر . مالي است –و مافياهاي نظامي 
اين كه تعادل قوا بر هم بخورد و 

ه دهند و برادران الريجاني تغيير روي
بنا بر هر  . احمدي نژاد اقليت بگردد

يك از فرضها، تعادل قوا نقش تعيين 
  .كننده را بازي مي كند

در صورتي كه خامنه اي بميرد و  – 2
مالي، تا قطعي  –مافياهاي نظامي 

كردن تكليف جانشين او نگذارند 
مجلس خبرگان تشكيل شود، شوراي 

  .رهبري در اختيار آنها  خواهد بود
و اگر مجلس خبرگان بتواند  – 3

تشكيل شود، هرگاه نه احمدي نژاد كه 
موسوي رئيس جمهوري مي شد و 
تركيب هيأت وزيران و مديريت قوه 
مجريه و دستگاه اداري جز اين مي شد 
كه هست، با توجه به اين امر كه 
هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس 
خبرگان است، رهبري كه انتخاب مي 

عل فرماندهان شد مي توانست آلت ف
.  مالي نباشد –سپاه و مافياهاي نظامي 

اما با وجود احمدي نژاد و تركيب 
هيأت وزيران و سركوب شديد اصالح 
طلبان، كه در درون رژيم، در برابر 

مالي، صاحب قوه  –مافياهاي نظامي 
اي را باقي نمي گذارد كه بتوان از 

پس مافياها با . تعادل قوا، سخن گفت
شتن دولت، مي توانند در اختيار دا

مجلس خبرگان را تحت فشار قرار 
دلخواه خود را به » رهبر«دهند و 

با وجود .  مجلس خبرگان تحميل كنند
اين، كار بر مجتبي خامنه اي آسان 

  زيرا. نخواهد بود
قانون اساسي،   107بنا بر اصل  ●

مجلس خبرگان مي بايد يكي از 

صالحيت (دارندگان شرائط رهبري 
در ابواب مختلف  افتاء زم برايعلمي ال

فقه و عدالت و بينش صحيح سياسي و 
اجتماعي و تدبير، شجاعت، مديريت و 

برابر اصل  - قدرت كافي براي رهبري 
ي مقبوليت اگر كس. بر گزيند)   109

مجلس  عامه داشت و اعلم بود،
اگر . خبرگان او را مي بايد رهبر كند

نه، كسي را كه شرائط مندرج در اصل 
گرچه با وجود . را داشته باشد 109

اعلم ها نوبت به مجتبي نمي رسد، اما 
همانطور كه خامنه اي نه اعلم بود و نه 

مكان تحميل مجتهد و رهبر شد، ا
يكبار ديگر،  .مجتبي نيز وجود دارد

تعادل قوا نقش تعيين كننده را در 
  . رفتار مجلس خبرگان پيدا مي كند

اهمسو كه بدين سان، فعاليتهاي ن     
اين ايام جريان دارند، در واقع، 
. سرنوشت رژيم را نيز تعيين مي كنند

البته اين در صورتي است كه مردم 
ايران، همان رفتار فعل پذيرانه را در 
پيش بگيرند كه بعد از مرگ خميني در 
پيش گرفتند و گذاشتند ايران گيتي ها 

هرگاه به . بر سرنوشت آنها مسلط شوند
امه دهند و آن را هرچه جنبش خود اد

بيشتر گسترش دهند، صاحب اختيار 
خود مي شوند و دوران واليت فقيه را 

  :بسر مي رسانند
  

ز يك ديد، اصول گرايان دو ا* 
آنها كه مي خواهند : دسته اند

حذف را به جذب بدل كنند و 
با مجموعه مخالف رياست 
جمهوري احمدي نژاد، توافقي 
بعمل آورند و آنها كه مي 

واهند اين مجموعه را حذف خ
  :كنند

  
يك طرف كه موافقان جذب  ◄

مجموعه مخالف رياست جمهوري 
احمدي نژاد هستند، بي سر و صدا كار 

در باره طرح  هنربا، بتازگي. مي كنند
آشتي كه در حال تهيه است، گفته 

  :است
محمدرضا قول  ايلنا، 88مهر  25در  ●

با :را اين سان انتشار داده است باهنر 
تاييد اينكه از جمله تدوين كنندگان 

رفسنجاني  هاشمي اهللا متن مورد نظر آيت
براي برون رفت از وضعيت موجود 

، در پاسخ به سوالي درباره  است
براي اعالم : جزئيات اين طرح گفت

منتظر . جزئيات اين طرح عجله نكنيد
شاهللا طرح خوبي خواهد شد  ان. باشيد

  .رسد و به نتيجه مي
قرار،  طرحي در حال تهيه بدين     

طرح خوبي : است و باهنر مي گويد
  .خواهد شد

مالي و  –اما مافياهاي نظامي  ◄
همدست با آنها، سخت با  » روحانيان«

  :هرگونه تفاهمي مخالفت مي كنند
احمد جنتي و مصباح يزدي و احمد  ●

نه تنها با ... خاتمي و علم الهدي و
وحدت دو طرف مخالفت كرده اند 

خطرناك  بساآن را زيانمند و  بلكه
  .شمرده اند

روز آبادي و احمدي نژاد و في ●
تفاهم با جبهه  همانندانشان در سپاه

رقيب را باج دادن و كاري خطرناك 
  .توصيف كرده اند

» نمايندگان«در مجلس مافياها نيز،  ◄
دو تمايل، له و عليه طرح آشتي سخن 

  . گفته اند
دانحد فشار مخالفان طرح آشتي ب     

است كه عسگر اوالدي، يكي از اعضاي 
كميته اي كه مشغول تهيه طرح آشتي 

نيازي به وحدت : است، گفته است
حميد رضا ترقي عضو ديگر . نيست

دوران ريش : هيأت مؤتلفه گفته است
او اين سخن . سفيدي پايان يافته است

را در مخالفت با ميانجيگري مهدوي 
مهدوي كني از . كني گفته است

  . انجيگري استقبال كرده بودمي
  

هنوز » طرح وحدت«اگر * 
بجائي نرسيده است، در عوض 
: ماشين حذف مشغول بكار است

بازوي قضائي كودتاچيان مرتب 
  :احكام محكوميت صادر مي كند

  
،  خبر  محكومت 88مهر  25در  ◄

سال زندان تعليقي  5سعيد حجاريان به 
 در روزهاي بعد، از ماشين .انتشار يافت

صدور حكم هاي محكوميت، احكام 
از محاكمه، تنها  . ديگري بيرون آمدند

ويزيون رژيم يك جلسه در بسته را تل
اعتراف « نشان داد كه، در آن،

به جرم هاي ناكرده اعتراف » كنندگان
ديگر هيچ معلوم نشد كه . مي كردند

چگونه جريان يافت و براي » دادگاه«
 مثال، سعيد حجاريان بخاطر ارتكاب

سال زندان محكوم  5كدام جرم  به 
  شد؟
سه تن را كه پيش از انتخابات  ◄

دستگير شده بودند، با تهديد و تطميع، 
مجبور به اعتراف كردند كه عضو 

يكي نيز . بوده اند» انجمن شاهنشاهي«
. شد» سازمان مجاهدين خلق«عضو 

اين چهار تن را محكوم به اعدام 
رت تا ثابت شود كه عوامل قد.  كردند

بنا بر ادعاي (» جنگ نرم«خارجي 
انقالب «و » براندازي نرم«و ) خامنه اي
  . را سازمان داده اند» مخملي

اين گونه آشكارا مجرم تراشيدن و      
بيانگر اين به اعدام محكوم كردن 

افراد مافياهاي  واقعيت هستند كه
مالي  از جنايتكاران كم مانند  –نظامي 

  . در تاريخ بشري هستند
برابر اظهارات يكي از محكوم       

شدگان به اعدام، تمرين دادن قربانيان 
به اظهار اعترافات دلخواه، تحت نظر 
.  سعيد مرتضوي انجام گرفته است

، آنها را »دادگاه«روزي پيش از تشكيل 
آورده اند و يكبار » دادگاه«به محل 

ديگر، تحت نظر سعيد مرتضوي، تمرين 
  .داده اند

زباني  به كروبي و حمله هاي  ◄
موسوي رو به افزايش است و تهديد 

به ) كروبي بيشتر(كروبي و موسوي 
محاكمه، اينك از سوي مقامات 

بيشتر از همه، . بعمل مي آيد» قضائي«
احمدي نژاد مصر بر حذف اصالح 

  .طلبان بخصوص سران آنها است
 –برابر اطالع، مافياهاي نظامي  ◄

سران و مالي تنها بنابر محكوم كردن 
كادرهاي اصالح طلب ندارند بلكه مي 
خواهند سازمانهاي آنها، يعني حزب 
مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمي و حزب اعتماد ملي را نيز 

يعني آنها را به حال و . منحل سازند
روز حزب هائي چون نهضت آزادي 

يعني امكان هرگونه فعاليت . درآورند
آيا . دسازماني را از آنها سلب كنن

مالي به هدفهاي  –مافياهاي نظامي 
خود مي رسند؟ پاسخ اين پرسش را 
اندازه شركت مردم در جنبش بدست 

  :مي دهد
  4در صفحه 

 خامنه اي موضوع نزاع؟
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چرا برغم جنبش اعتراضي * 
 –وسيع مردم، مافياي نظامي 

مالي به جريان حذف جبهه 
مخالف در درون رژيم شتاب نيز 

  :مي بخشند؟
  
فت محدوده رژيم، محدوده مخال ◄
  بر اصل استقالل و آزادي انسان م آنه

چرا كه اين محدوده، محدوده . نيست
در اين . واليت مطلقه فقيه است

محدوده، انسان فاقد استقالل است 
چون . زيرا مي بايد مطيع ولي امر باشد

استقالل ندارد، آزادي نيز ندارد زيرا 
انتخابي كه ولي امر آن را مجاز نداند،  

د خاتمي و پس تأكي. جرم است
موسوي و كروبي كه جانبدار نظام 
هستيم و طرفدار قانوان اساسي،  وقتي 
بخواهد از ابهام خارج شود، پاسخ به 

با واليت مطلقه : دو سئوال مي شود
فقيه موافقيد يا خير؟ اگر آري، چرا با 
وجود تصديق انتخابات از سوي او و 
نهي او از مخالفت با آن، رئيس 

ت نشناختيد و جمهوري را به رسمي
؟  چرا ... دولت را كودتائي خوانديد و

از چهار چوب نظام بيرون رفتيد و با 
وجود نهي رهبري، جمعيت كشي 

به قول خامنه اي در نماز (كرديد 
  ؟ )جمعه

و اگر بگويند در قانون اساسي،      
در نظر » رهبر«چنين اختياري براي 

: گرفته نشده است، پاسخ خواهند شنيد
تي را كروبي اجرا كرد حكم حكوم

وقتي رئيس مجلس بود و خاتمي رئيس 
جمهوري بود و مير حسين موسوي 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بود 
و هاشمي رفسنجاني رئيس اين مجمع 
بود و هيچيك نگفتند قانون اساسي به 

اجازه صدور حكم حكومتي را » رهبر«
در (به قول عسگر اوالدي .  نداده است

  ):مهر 26
 اساس بر يرهبر معظم مقام يوقت «     

 را يجمهور استير حكم ياساس قانون
 و تخلف  شائبه واقع در كنند يم ذيتنف

 معظم مقام. رود يم نيب از تقلب
 آخر حرف ما ياساس قانون در يرهبر

  ».زنند يم را
نفري تهيه  6طرحي كه هيأت       

كرده است، معناي ديگري جز حذف 
  :ندارد

  
مي گويد عسگراوالدي * 

جزئيات طرح را علني نمي كند 
  :و در همان حال علني مي كند

  
، عسگر اوالدي گفته 88مهر  26در  ◄

طرح رفع مشكالت نظام تهيه و : است
شده است و منتظر » رهبر«تسليم 

با وجود . رهنمودهاي معظم له هستيم
  :اين، سخنان او حاوي مواد طرح است

 رهبر بي بديل است و بر محور او – 1
. است كه مسئله مي بايد حل شود
  .هاشمي رفسنجاني نيز بر اين نظر است

رياست جمهوري احمدي نژاد و  – 2
حكومت او مشروع است و هاشمي 
رفسنجاني نيز اين مشروعيت را تصديق 

  .مي كند
قصد حذف خاتمي و موسوي و   - 3

. كروبي و اصالح طلبان در ميان نيست
گر اين اينها سرمايه هاي نظام هستند م

  .كه خود بخواهند كه حذف شوند
محاكمه شوندگان با وجود  – 4

مدارك، مفري ندارند و محكوم مي 
» رهبر«شوند ولي اگر سر بر آستان 

  . بسايند، رهبر به آنها ارفاق خواهد كرد
مردم محلي از اعراب است بديهي       

تقلب بزرگ و تجاوز . پيدا نمي كنند
انه شان، به حقوق آنها و سركوب وحشي

اما تن دادن به ! حقشان بوده است
چنين توافقي، امضاي مرگ سياسي 
خود و يكسره خالي شدن از مناعت و 

موسوي در . شخصيت انساني است
سخنان خود، به اين طرح، پيش از 

  .انتشار رسمي، نه گفته است
اما آيا با ماندن خاتمي و كروبي و  ◄

موسوي در محدوده رژيم، مردم مي 
در بيرون رژيم به جنبش خود توانند 

ادامه دهند و خواست خود را به تغيير 
جانشين شدن (در درون رژيم 

مافياهاي نظامي مالي با جبهه مخالف 
) رياست جمهوري احمدي نژاد
 8محدود كنند؟ پاسخ اين پرسش را 

سال رياست جمهوري خاتمي و 
شركت مردم در انتخابات و جنبش بعد 

ود اين،  در با وج. از آن، داده است
صورتي كه خاتمي و كروبي و مير 
حسين موسوي مي توانستند، آنچه را 

كه منتظري گفته است و خواستهائي  
  را كه خود داشته اند و گفته اند، يعني

  استقرار آزاديها – 1
عزل خامنه اي، دست كم، بخاطر   - 2

تصدي تقلب بزرگ و رهبري جنايت 
سركوب جنبش مردم (بر ضد بشريت 

بياد ). ش جنايت پيشگان سبعبرو
بياوريم كه منتظري واليت مطلقه فقيه 
را از مصاديق شرك خواند و واليت 
خامنه اي را واليت جور شناخت و از 
مراجع خواست سكوت خود را در 

 –قبال جنايات رژيم خامنه اي 
  .احمدي نژاد بشكنند

خارج كردن دولت از يد مافيهاي  – 3
سپاه از مالي  و ممنوعيت  –نظامي 

  .دخالت در سياست
استقالل قوه قضائيه از سپاه و  – 4

واواك و قوه مجريه و ابطال احكام 
ظالمانه بي دادگاه ها و آزادي تمامي 
زندانيان سياسي و انحالل دادگاه هاي 

  ...انقالب و ويژه روحانيت و
  ابطال انتخابات قالبي  – 5
توسط يك تصدي انتخابات جديد  – 6

را  شفاف اعالن حكومت بي طرف،
كنند، مردم مي توانستند نقش تعيين 
كننده را در برهم زدن تعادل به زيان 

مالي و همدستان  –مافياهاي نظامي 
در اين .  آنها ايفا كنند» روحاني«

صورت، جريان حذف متوقف مي شد 
و مردم مي توانستند با وسعت بخشيدن 
به جنبش خود،  فضاي سياسي كشور را 

  .باز كنند
زيرا . بسته است» مجراي قانون« ◄

اعضاي مجلس خبرگان هم 
هستند و مرعوب » رهبر«برگزيدگان 

. مالي نيز شده اند –مافياهاي نظامي 
جلسه كردند و بيانيه دادند كه قباي 
رهبري تنها بر اندام خامنه اي آراسته 

  ! است
و به ترتيبي كه توضيح داده شد،     

 بدون حضور مردم در صحنه، در درون
رژيم، تعادل به زيان جبهه مخالف 
.  رياست جمهوري احمدي نژاد است

هم اكنون، هاشمي رفسنجاني نيز دچار 
  :يأس شده است

مهر، به گزارش ايرنا، حسين  25در  ●
كاشفي سخنگوي جبهه مشاركت گفته 

با گذشت زمان احساس مي شود : است
كه هاشمي رفسنجاني نسبت به گذشته 

ي كند و يك از جريان سبزحمايت نم
نوع نااميدي و ياس بر او چيره شده 

  .است
نيست، اما  » ايرنا«گرچه اعتمادي به      

پيش از اين تاريخ، برادر همسر هاشمي 
رفسنجاني مصاحبه اي طوالني كرده و 

اصول گرايان حاكم مي : گفته بود
خواهند هاشمي رفسنجاني نقش جنتي 

 او نيز گفته بود. را براي آنها بازي كند

كه هاشمي رفسنجاني را تحويل نمي 
مهر، عسگر اوالدي  26و در .  گيرند

نفره  نزد هاشمي  6هيأت : گفته است
رفسنجاني رفته است و هاشمي 

رهبر بي بديل : رفسنجاني گفته است
است و رئيس جمهوري و حكومت او 

  !مشروع هستند
در حال حاضر، خاتمي كودتاچيان     

حذف كنيد،  را مي ترساند كه اگر ما را
سر و كارتان با كساني مي شود كه 

او غافل از .  اصل نظام را قبول ندارند
اينست كه اينگونه سخن گفتن، سخن 
گفتن از موضع ضعف است و سبب 

در او و متحدانش زنداني شدن 
جامعه را از . محدوده رژيم مي شود

مير حسين . جنب و جوش مي اندازد
موسوي نيز با اعتصاب ها مخالفت 

طور رفتار او و خاتمي اين زا. كرده بود
به كودتاچيان اين دو  كه  برداشت شد

طرح «امتياز مي دهند تا مگر آنها با 
غافل از اين كه . موافقت كنند» آشتي

خوابد، ابلهانه بهرگاه جنبش مردم فرو 
ترين كارها اين مي شود كه خامنه اي 

مالي با  –و بيت او و مافياهاي نظامي 
ت كنند كه به خاتمي و طرحي موافق

موسوي و كروبي و اصالح طلبان در 
رفتار درخور .  دهدبرژيم موقعيت 

تضمين  چرا كه . مراجعه به مردم است
تحرك » آزادي«كننده همين اندازه 

مردم جنبش از و سخن كه دارند، 
مهر، مير حسين موسوي،  26در . است

در ديدار با خانواده معين زاده، گفته 
  : است

 مشكل و بحران مساله كه يهنگام تا «   
 كه يهنگام تا نشود، قبول كشور در

 اغتشاشگر مردم تياكثر و ريكث مردم
 به مردم كه يموقع تا ، بشوند دهينام

 مردم حق كه يموقع تا ند،ياين حساب
 سرنوشت نييتع يبرا نشود قبول

 رفع يبرا يجامع حل راه خودشان،
  . » .شد نخواهد دايپ مشكل

ز توضيح داده است كه حركت و ني    
پيشاپيش، در برابر .  متوقف نمي شود

نيز موضع » راه حل هاشمي رفسنجاني«
گرچه خواستها را بطور . گرفته است

شفاف بيان نكرده است و تناقض مي 
گويد وقتي هم خواستار حاكميت 
مردم است و هم عمل به قانون اساسي، 
زيرا واليت مطلقه فقيه با حاكميت 

اقضي حل ناكردني دارد مگر مردم تن
به حذف يكي از اين دو، اما انتقادي از 

  .موضع قبلي خود بعمل آورده است
و هرگاه قرار باشد مردم حق تعيين  ●

سرنوشت خود را پيدا كنند تنها راه 
حلي كه مي ماند اينست كه محل عمل 
سياسي، بيرون رژيم و درون مردم 
بگردد و تمامي تدابيري بعمل در آيند 
كه بكار همگاني كردن جنبش مي 

واليت فقيه نه «: شعار نيز مي بايد . آيند
 . باشد» و واليت جمهور مردم آري

جنبش با اين شعار، به مردم ايران است 
كه در سياست داخلي و خارجي نقش 
اول را مي دهد و تحول بدون 
خشونت را از استبداد به مردم ساالري 

  .ميسر مي گرداند
  

در اجتماع  عمل انتحاري* 
فرماندهان سپاه با سران طوايف 

  :بلوچ مي گويد
  
، در شهر سرباز، 88مهر   26در  ◄

بهنگام اجتماع فرماندهان سپاه با سران 
طوايف بلوچ، يك عمل انتحاري روي 

در . تن كشته شدند 41داد و بر اثر آن، 
مهر، دو تن  از مأموران انتظامي  28

 شهرستان ايرانشهر بلوچستان كشته

جند اهللا مسئوليت حمله . شدند
  .انتحاري را برعهده گرفت

رژيم امريكا و انگلستان و پاكستان را      
. آمر اين رويداد اعالم كرده است

گرچه گروهي از اين نوع مي بايد 
اسلحه و پول را از جائي بدست آورد، 
اما وقتي كار به حمله انتحاري مي 
كشد، ديگر نمي توان واقعيتها را با 

قصر خواندن كشورهاي خارجي م
  :پوشاند

فقر و : حمله انتحاري مي گويد ●
خشونتي كه رژيم به منطقه تحميل 
كرده و تحقيري كه بر مردم منطقه روا 
ديده، كار را به جائي رسانده است، 
جوان بلوچ زمينه ذهني را براي اين 
.  كه شستشوي مغزي پيدا كرده است

عمل  روش جنايتكارانه اي كه مأمور  به
عمل انتحاري، با متالشي كردن خود، 
بكار مي برد و سبب كشته شدن 
ديگران مي شود، فرآورده فقر و 
. خشونت و تحقير غير قابل تحمل است

تأليف فقر و خشونت و تحقير، عاملي 
مهم از عواملي است كه عراق و 
. افغانستان را به اين روز انداخته است

هرگاه ثروت اندوزي حاكمان به 
ت فقر شديد مردم را هم در نظر قيم

بگيريم، به اين نتيجه مي رسيم كه 
 –ادامه حيات رژيم مافياهاي نظامي 

مالي، ايران را افغانستان و عراق مي 
  .كند
اين امر كه مأمور عمل انتحاري از  ●

روز و ساعت و محل اجتماع آگاه 
است و مي تواند خود را وارد اجتماع 

ط كند و منفجر سازد، ضعف مفر
دستگاه هاي اطالعاتي سپاه و واواك 

به سخن ديگر، .  را گزارش مي كند
سازمانهاي اطالعاتي رژيم براي گرفتن 

و شكنجه كردن مبارزان سياسي شهرها،  
پديد آمده اند و كارشان نه اطالعات 
كه بكار بردن خشونت است و بنا بر 

  .اين ناتوان هستند
 مالي – مافياهاي نظامي: انقالب اسالمي

اين . همواره با مشكل دانشگاه روبرويند
چشم «روزها مي گويند مي خواهند 

يعني دانشگاهها را به . را درآورند» فتنه
گورستان هاي انديشه و خاموش سراي 

فراوان از . تسليم شدگان بدل كنند
. انقالب فرهنگي دوم صحبت مي شود

پس بجاست نسل امروز بداند دانشگاهها 
منان دانشگاه چرا تعطيل شدند و دش

  :كيانند
  

  :دانشگاه و دشمنانش
چرا دو طرح واليت  

فقيه و تعطيل دانشگاهها 
  : با هم اجرا شدند؟

     
پاسخ اين پرسش و تأملي بر چگونگي   

تعطيل دانشگاهها و چرائي آن و ربط 
آن با تحميل واليت فقيه، سخت بكار 
امروز دانشجويان و دانشگاهيان براي 

  :ت كودتا مي آيدمقابله موفق با دول
در ماههاي اول انقالب كه تقابل     

ميان جانبداران مردم ساالري بر اصول 
راهنماي انقالب ايران و تمايلهاي زور 
پرست، نمايان و نمايان تر مي شد، 
زورپرستان از هر قماش كه توان 
روياروئي با جانبداران مردم ساالري را 

  :نداشتند، سه ماجراي بزرگ ساختند
در » قيام مسلحانه«راه انداختن به  ●

در شهرها نيز، . كردستان و مازندران

دسته هاي مسلح و زندانهاي خود را 
  . مي داشتند

خميني گروگانگيري را انقالب دوم  ●
اما بنا بر تحقيق ها كه در امريكا . خواند

انجام شده اند، طراح اصلي 
گروگانگيري كيسينجر و راكفلر و 

   .اشرف پهلوي بوده اند
انقالب «بستن دانشگاهها به بهانه  ●

  . »فرهنگي
گرچه اسناد سفارت امريكا تصريح      

مي كنند كه در طرح امريكا براي مهار 
انقالب ايران و باز جستن سلطه خويش 
بر ايران، به راه انداختن جنگها، با 

، از »اقليت هاي قومي«استفاده از 
اهميت ويژه اي برخوردار بوده است، 

يم صدام بود كه پول و اسلحه اما رژ
در » جنگ افروزان«در اختيار 

  .كردستان قرار مي داد
در عوض، طرح گروگانگيري را      

بنا بر دو تحقيق از ( عوامل امريكائي 
و ) سوي دو روزنامه نگار امريكائي

طرح انقالب فرهنگي را عوامل 
بنا بر اسناد خانه بقائي و نقش (انگليسي 

ر تحميل واليت فقيه و وابستگان به او د
را طراحي و پس از ) انقالب فرهنگي

به اجرا گذاشتن، خميني را وارد عمل 
اگر خميني وسيله كار شد، . كردند

بدين خاطر بود كه استقرار مردم 
قول حسين (» از بين رفتن «ساالري را 

پدر بزرگم : خميني در مصاحبه اش
بني صدر مي خواهد مرا از بين : گفت
  .تلقي مي كردخود ) ببرد

چون گروگانگيري كفايت نكرد،     
محاصره اقتصادي و تجاوز عراق به 

نيز بر آن » انقالب فرهنگي«ايران و 
با اين حال، در ماه . افزوده شدند

،  با وجود پيوستن حزب  60خرداد 
توده و فدائيان اكثريت به حزب 
جمهوري اسالمي در ضديت با رئيس 

جبهه جمهوري منتخب مردم ايران، 
بني صدر مي . زورپرستان ناتوان شد

كوشيد جنگ را به پايان برد تا كه 
دست زورپرستان را از دولت كوتاه 

او، بنا بر قانون اساسي، رفراندوم . كند
در پاسخ او، خميني . پيشنهاد كرد

ميليون بگويند بله من مي  35: گفت
، به  60كودتاي خرداد . گويم نه

تي و رهبري خميني و دستياري بهش
خامنه اي و هاشمي رفسنجاني، با 

در . ، انجام گرفت»سپاه«استفاده از 
. زمان كودتا، دانشگاه ها بسته بودند

چرا كه ميان تحميل واليت فقيه و 
با بستن دانشگاه ربط  60كودتا خرداد 

  :مستقيم وجود داشت
  

حسن آيت از چه وقت بفكر * 
» انقالب فرهنگي«واليت فقيه و 

  :افتاد؟
  

در تهران، مجله اي انتشار مي يافت     
اين . بنام شهروند امروز كه توقيف شد

)  1387مرداد  27(  59مجله در شماره   
يك رشته » معماي آيت «تحت عنوان 

از جمله با . مصاحبه ها انجام داده است
ابراهيم سوراسرافيليان، همدست او در 
پيش كشيدن واليت فقيه بر ضد 

يل كشاندن دموكراسي و نيز به تعط
  .دانشگاه ها

نخست بدانيم كه حسن آيت،      
مدافع سينه چاك واليت فقيه، در 
دوران شاه،  در دوران دانشجوئي، ضد 

سلطنت «جنبش دانشجوئي و حامي 
بعد از فراغت از . بود» مشروطه

تحصيل، معلم شد و زماني هم كتاب 
شاه را در مدارس » انقالب سفيد«

  اشتهار «. تدريس مي كرد
  از جمله پرونده قصد (» به فساد اخالق 

  
  5در صفحه 

 خامنه اي موضوع نزاع؟
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)  سوء  نسبت به دختران دانش آموز
حسن آيت در مجلس مدعي . نيزداشت

شد كه اين پرونده را ساواك براي او 
اما نگفت اگر ساواك اين . ساخته است

پرونده را براي او ساخته است، كدام 
قدرت او را، در مقام دبير دبيرستان 

  نگاه داشت؟
شخصي به اسم مصطفي ايزدي كه        

مقاله اي در باره حسن آيت نوشته،  از 
  جمله دروغها كه ساخته است، يكي اين 

در دوره فوق ليسانس جامعه «كه 
شناسي با ابوالحسن بني صدر همكالس 

بعضي ها معتقدند آيت نفر اول . بود
دوره بود اما نفوذ ليبرال ها در 

صدر به خارج دانشگاه، عامل اعزام بني 
  »از كشور با بورس تحصيلي شد

  - 1دروغ شاخدار است چرا كه      
بني صدر در دوره فوق ليسانس جامعه 
شناسي دانشجو نشد تا با حسن آيت 

از مواد درسي يكي  – 2. همدوره شود
دانشجويان . بود» جامعه شناسي عملي«

اين دوره مي بايد تحت نظر، از جمله، 
ي، تحقيقي بخش جامعه شناسي شهر

بني صدر در اين . بعمل مي آوردند
بورس  – 3. بخش به تحقيق مشغول بود

را نه مؤسسه كه دكتر سياسي، رئيس 
دانشكده ادبيات در اختيار بني صدر 

  . قرار داد
شخصي با اين سابقه از چه وقت  ●

عاشق سينه چاك واليت فقيه شد؟ 
  :اسرافيليان مدعي است

كه  آيت آمد و به من گفت«      
جامعه اسالمي «اساسنامه اي با عنوان 

نوشته ام و مي خواهم » دانشگاهيان
سازمان ملي «اين را در برابر 

او در اساسنامه . باال ببرم» دانشگاهيان
جامعه اسالمي دانشگاهيان اصولي 

براي برقرار كردن نظام همچون تالش 
  .» واليت فقيه را گنجانده بود

چه زماني  :او مي پرسدپرسشگر از       
؟ و اسرافيليان پاسخ مي  بود دقيقا 

قبل از انقالب، در همان سال «: دهد
اولين جلسه اين گروه جديد . بود 57

  ».در خانه ما تشكيل شد
يعني زماني كه خميني مي گفته        

و » واليت با جمهور مردم است«است 
روحانيان «و » ميزان رأي مردم است«

، ...و» تنقشي در دولت نخواهند داش
حسن آيت كاسه داغ تر از آش بوده 

نظام «و، آنهم در سطح دانشگاه، مروج 
  !بوده است» واليت فقيه

، حسن آيت، همزمان ! » از اتفاق« ●
با دلبسته شدن به واليت فقيه، طرفدار 
. دو آتشه تعطيل دانشگاه ها نيز مي شود

مصطفي ايزدي در مقاله خود، زمان 
» رهنگيانقالب ف«طرفدار سرسخت 

  :شدن او را، به دست مي دهد
شهيد آيت از حاميان سرسخت «     

انقالب فرهنگي در دانشگاهها، در بدو 
وي اعتقاد . تشكيل نظام اسالمي بود

دانشگاهها به اين صورت «داشت كه 
  . »فعلي،  بايد تعطيل شوند

بدين ترتيب، هم از آغاز، حسن      
آيت طرفدار سرسخت واليت فقيه و 

بديهي . ل دانشگاهها بوده استتعطي
: است اين دو با يكديگر ربط داشته اند

با وجود تصريح  –تحميل واليت فقيه 
خميني بر واليت جمهور مردم و تهيه 
پيش نويس قانون اساسي بر اصل 

، با وجود - واليت جمهور مردم 
لذا، . دانشگاهها بسيار مشكل بوده است

تحميل واليت فقيه نيازمند تعطيل 
شگاه ها بوده و، در عمل نيز،  دان

و استقرار  60كودتاي خرداد 
، با »واليت فقيه«استبدادي با عنوان 

استفاده از تجاوز عراق و تعطيل 
  .دانشگاهها انجام شد

  

طراحان و مجريان طرح * 
  :تعطيل دانشگاهها و هدف آنها

  
با وجود اين ببينيم هدف از تعطيل  ●

ريان دانشگاهها، از زبان طراحان و مج
طرح چه بوده است؟  پاسخهائي كه به 
اين پرسش، از كودتا بدين سو داده 
اند، همان است كه حسن آيت در دو 

  :نوار خود داده است
پس از آنكه بني صدر مانع از      

و » انقالب فرهنگي«تصويب طرح 
تعطيل دانشگاهها شد، حسن آيت در 
جمع كساني كه، امروز، هويت يك 

رده بيرون افتاده است، چند از آنها از پ
سخن از طرح جديد تعطيل دانشگاهها 

مطمئن  ": بميان مي آورد و مي گويد
تمام مسائل . باشيد كه نقشه آماده است

غير از مسائلي كه شما فكر كنيد، 
به بچه ها بگوييد قرص . شود مي

به زودي موج عوض . ومحكم باشند
خرداد  14ها بعد از  دانشگاه. شود مي
اي  شوند و بعد ما برنامه ميتعطيل  59

خواهيم داشت كه باباي بني صدر هم 
. ".نمي تواند روي اين برنامه كار كند
يا : او در توضيح اين نقشه، مي گويد

مردم را از بني صدر جدا مي كنيم و 
از ديد او، .  يا بني صدر را از مردم

تعطيل دانشگاهها، وسيله ارتباط بني 
بدر مي  صدر  با مردم را از دست او

تلويزيون، دست  - با تصرف راديو . برد
بني صدر از اين دو وسيله نيز كوتاه 

و چون اين دو كفايت نكرد، . مي شود
تحريم سخنراني و سرانجام تعطيل 
روزنامه انقالب اسالمي و ديگر روزنامه 

» راديو بازار«اما . ها را بر آن افزودند
كاري كه در جنبش اخير دارد انجام (

و شركت همگان است در  مي گيرد
بهشتي گفته بود بني . انتشار اطالعات

قابل تعطيل ) صدر راديو بازار را دارد 
و سانسور نبود، استبداديان چاره را در 
كودتا و براه انداختن ماشين اعدام 

  .ديدند
انقالب «دانستني است كه در باره      

« : ، سوراسرافيليان مي گويد»فرهنگي
دانشگاه را تعطيل يم ما تصميم گرفت

اسم آن را انقالب فرهنگي  بعدا . كنيم
  . »گذاشتند

بنا بر اين قول،  از آغاز انقالب،      
قصد تعطيل دانشگاه و تحميل واليت 

براي توجيه تعطيل . فقيه بوده است
نام » انقالب فرهنگي « دانشگاه،  برآن، 

اما كساني چون حسن آيت . نهاده اند
اسي نداشتند و اسرافيليان وزن سي

چگونه به اين دو كار موفق شدند؟ 
واقعيت ها پاسخ اين پرسش را مي 

  :دهند
» انقالب فرهنگي«اما چه كساني در  ●

شركت كردند؟  شركت كنندگان در 
، »انقالب فرهنگي«طراحي و اجراي 

خط سيد «كساني بوده اند كه به 
سيد ضياء از سران . ها مشهورند» ضيائي

سبب استقرار  بود كه 1299كودتاي 
خط او خط . ديكتاتوري پهلوي ها شد

استبداد و وابستگي به قدرت خارجي 
بيهوده نيست كه هم .  است) انگلستان(

مروجان واليت فقيه و هم طراحان و 
از حزب » هنگيانقالب فر«ان مجري

.  زحمتكشان به رهبري بقائي بوده اند
و هيچ جاي شگفتي نيست كه دولت 

ست كه يكي در دست دو تمايلي ا
طرح گروگانگيري را اجرا كرد و 

. را» انقالب فرهنگي«ديگري طرح 
ابراهيم اسرافيليان مي گويد غير از 
حسن آيت و خود او، از دانشجويان، 
محمود احمدي نژاد و هاشمي ثمره و 

در حال   .هادي صابري بوده اند

حاضر، احمدي نژاد رئيس جمهوري 
  . ستقالبي و هاشمي ثمره يار غار او ا

  
ديگر دست اندركاران اجراي * 

  :نقشه تعطيل دانشگاهها
  
طرح  تعطيل دانشگاهها، بنا بر آنچه  ●

طراحان گفته اند، در حزب جمهوري 
حسن آيت . اسالمي، تهيه شده است

. مسئول بخش سياسي حزب بوده است
اسرافيليان مي گويد او عضو حزب 
نشده اما ديگران را به اسم نويسي در 

اما طرح . ق مي كرده استحزب تشوي
را تأسيس كنندگان حزب جمهوري 
اسالمي به شوراي انقالب برده و 
كوشيده بودند با استفاده از غيبت 
. رئيس جمهوري، از تصويب بگذرانند

طرح، بهشتي و هاشمي بنا بر اين، با 
رفسنجاني و خامنه اي و باهنر و دكتر 

موافقت . شيباني موافقت كرده بودند
. ني با طرح شگفتي آور بوددكتر شيبا

چرا كه او زماني مصدقي دو آتشه و 
  . ضد دو آتشه بقائي بود

مخالفت سخت مهندس بازرگان      
او : مانع از تصويب طرح مي شود

خطاب به سران حزب جمهوري 
سر بريدن طرح شما : اسالمي گفته بود

صبر كنيد  اقال . رئيس جمهوري است
كار را او بيايد و در حضور او، اين 

  .بكنيد
دكتر شيباني به رئيس جمهوري كه  ●

در خوزستان، سرگرم برنامه عمران اين 
استان بود، تلفني اطالع داد كه طرح 
. انقالب فرهنگي در شورا مطرح است

پيش از . بني صدر به تهران آمد
  شركت در شوراي انقالب، 

دكتر تقي زاده كه رئيس دانشگاه  ●
ز ملي بود،  از طريق يكچند ا

اطالع » پيرو خط امام«دانشجويان 
حاصل كرده بود كه گروهي طرح 
تعطيل دانشگاهها را تهيه كرده اند و 

همزمان، .  مي خواهند اجرا كنند
سازمان مجاهدين خلق، گزارش 

  . مشابهي را به رئيس جمهوري دادند
در جلسه شوراي انقالب، رئيس  ●

جمهوري بشدت با تعطيل دانشگاه ها 
اعضاي شورا نزد خميني  .مخالفت كرد

چون بني صدر تهديد به استعفاء . رفتند
استعفاء چرا؟ : كرده بود، خميني گفت
تصويب شد . نظر ايشان را تأمين كنيد

در . كه دانشگاه ها تعطيل نشوند
تعطيالت، گروهي از سوي شوراي 
انقالب مأمور بررسي وضع دانشگاهها و 
پيشنهاد تدابيري بگردندكه بايد به 

  .ب شوراي انقالب مي رسيدتصوي
چون ادعا اين بود كه گروههاي  ●

چپ دانشگاه را ستاد عمليات مسلحانه 
در سطح كشور كرده اند، قرار شد در 
خارج از دانشگاه، آزادي گروههاي 
سياسي تأمين و سه روز به آنها فرصت 

  .داده شود دانشگاهها را تخليه كنند
پيش از سر رفتن مهلت، فرخ     

رهبر وقت فدائيان خلق،  نگهدار،
، نزد رئيس همراه با يكي دو تن

ه او گفتند ما اطالع جمهوري رفتند و ب
يافته ايم كه تعطيل دانشگاهها توطئه 
. اي بر ضد رئيس جمهوري است

پذيرفتند بروند و  بهانه زد و خورد  
با . ندهند و دانشگاه را تخليه كنند

توجه به بسيجي كه از پاسدارها بعمل 
بود، تخليه دانشگاه بدون خون  آمده

تا اين كار انجام . ريزي معجزه بود
بگيرد، رئيس جمهوري و تني چند، از 
جمله مهندس سحابي و دكتر ملكي 
شب تا صبح بيدار ماندند و مانع از 

  . هجوم پاسدارها به دانشگاه شدند

در روز سوم، به دعوت رئيس  ●
جمهوري، مردم در دانشگاه گرد 

جتماع مردم و با حضور در ا. آمدند
اعضاي شوراي انقالب بود كه بني 
: صدر جمله معرف را بر زبان آورد

  . امروز، حاكميت ملي مستقر شد
از ديد » استقرار حاكميت ملي«     

از . خميني، نفي واليت فقيه تلقي شد
ها پايان خودكامگي » خط امامي«ديد 

هائي كه » چپ«از ديد . شان تعبير شد
ند و هم قرباني، خارج هم شريك بود

اما .  كردن آنها از دانشگاه تعريف شد
  واقعيت ها،

پايان دوران واليت مطلقه گروه  – 1
انقالب «هائي شد كه گروگانگيري و 

و درگيريهاي مسلحانه را » فرهنگي
  .طراحي و اجرا مي كردند

پايان كار واليت مطلقه حزب  – 2
  . جمهوري اسالمي شد

بود كه ناگزير  از آن پس، خميني     
: شد بدون نقاب، وارد عمل شود و شد 
. دستور تقلب در انتخابات را داد

شوراي انقالب فرهنگي تشكيل داد و 
دستور داد تا پايان كار اين شورا 

نخست وزير . دانشگاه ها تعطيل بمانند
بر سر گروگانها سازش . تحميل كرد

پنهاني كرد و سرانجام دستور كودتاي 
داد و خود آن را رهبري را  60خرداد 

پس از كودتا، ماشين اعدام سه .  كرد
سال ادامه  8شيفته شد و جنگ بمدت 

يافت و خميني جام زهر را سركشيد و 
دستور قتل عام زندانيان را داد و دم از 
واليت مطلقه فقيه زد و دستور 

را داد و » بازنگري در قانون اساسي«
  . جان بداد

مقابله با  در گروگان گيري و در     
از   60دانشگاهها و در كودتاي خرداد 

تا امروز . سپاه و كميته ها استفاده شد
 –كه واليت مطلقه مافياهاي نظامي 

  .مالي برقرار است
  

حسن آيت به روايت مدارك * 
و معرفي اسرافيليان از زبان خود 

  :او
  
يادآوري شد كه حسن آيت، در  ●

 دوران شاه، كتاب انقالب سفيد شاه را
تدريس مي كرده است و به فساد 

يك مورد . اخالق اشتهار داشته است
آن، پرونده بوسيدن دختر دانش 
آموزي در كالس درس و در شهري 

او .  مذهبي چون سمنان بوده است
گفته است ساواك براي او پرونده 

اما واقعيت اينست كه پس . ساخته است
از انتشار خبر و بر آشفتن مردم شهر و 

نده در دبيرستان و اداره تشكيل پرو
فرهنگ، ساواك به داد او مي رسد و با 
انتقال او از سمنان به شهر ري، سر و 

  .صدا را مي خواباند
بدون ترديد، او به دين داري      

اشتهار نداشته است چه رسد به 
طرفداري از واليت فقيه، آنهم از نوع 

با دستگيري دكتر بقائي، .  مطلقه آن
خانه او نيز در  مدارك موجود در

رژيم قرار » دستگاه قضائي«اختيار 
مدارك مسلم كردند كه . گرفت

عوامل بقائي به خواست سفارت 
. بوده اند» واليت فقيه«انگلستان مروج 

هدف نيز اين بوده است كه 
  .دموكراسي در ايران استقرار نيابد

گرچه به استناد اسناد اظهار شده      
و است كه چرا امثال حسن آيت 

» طرفدار سرسخت«سوراسرافيليان 
واليت فقيه از نوع مطلقه آن شده اند، 
اما دستگاه قضائي اسناد را انتشار نداده 

در . است و همه كس مي دانند چرا
عوض، اسناد سفارت امريكا، از جمله 
اسنادي گوياي معامله با امريكا بر سر 
ايجاد يك رژيم با ثبات از راه اتحاد 

اال . انتشار يافته اندروحانيت و ارتش، 
اين كه مالتاريا سپاه را جانشين ارتش 
كرد غافل از اين كه سرانجام خود 

  .عامل آن مي شود
اما سوراسرافيليان خود خويشتن را  ●

مردي دروغگو و ضد نماد استقالل و 
  :چند نمونه. آزادي معرفي مي كند

روز راه پيمائي كه مصادف با «  - 1
انه طالقاني عاشورا بود، وقتي از خ

شروع به راه پيمائي كردند، ما متوجه 
شديم كه در حال باال بردن عكس 

و عده اي داد و بيداد . مصدق هستند
مي كردند كه بايد حق آن بزرگ مرد 

ما هم آمديم و شايع . مشخص شود
كرديم كه از طرف ديگر هم عكس 
آيت اهللا كاشاني و بقائي را سر دست 

د و درگيري گرفته اند و دارند مي آين
همين شايعه ما باعث . رخ خواهد داد

شد كه آنها عكس مصدق را پائين 
  .»بياورند 

بدين سان، اسرافيليان و     
همانندهايش، دروغ ساخته و شايع 
كرده اند، براي اين كه عكس مصدق 

اين امر كه دست پرورده . را باال نبرند
هاي بقائي، با مصدق دشمني داشته 

اما بسياري . ه نيستاند، بركسي پوشيد
 28نمي دانند كه بهنگام كودتاي 

مرداد، شخصي كه انگليسي ها به 
امريكائي ها، معرفي كردند براي 
همكاري و ارتباط با آيت اهللا كاشاني، 

پس جلوگيري از باال بردن . بقائي بود
عكس مصدق، هدف داشته است و 
. هدف بازسازي استبداد بوده است

دادهاي وابسته شيوه هاي بازسازي استب
بعد از پيروزي انقالب، در جامعه هاي 

در ايران بعد از . ديگر بكار رفته بودند
تير نيز بكار رفتند و كودتاي  30قيام 

  .مرداد را ببار آوردند 28
يك روز ديديم كه «: نمونه اول – 2

بچه هاي مجاهدين قصد دارند روز 
روز بعد، ... بعد، دانشگاه را اشغال كنند

آمدند و سردر دانشگاه را  مجاهدين
ما هم سريع يك وانت بار . گرفتند

با . گرفتيم و رفتيم ميدان امام حسين
بلند گو فرياد زديم در دانشگاه پرچم 
سرخ باال برده اند و پرچم اسالم را 

مردم هم ريختند . پائين آورده اند
  ».سمت دانشگاه و آنها فرار كردند

م بدين ترتيب، اين سينه چاك اسال    
و واليت فقيه،  در ميدان امام حسين، 

پرچم سرخ را برافراشته اند و (به دروغ 
) پرچم اسالم را پائين آورده اند

را )  بخوانيد چماقداران(» مردم«
تحريك به هجوم به دانشگاه كرده 

  .است
به هر حال، عملكرد آقاي بني «  -  3

صدر مورد انتقاد ما بود و ما هم به 
مشهور شده  مخالفت با بني صدر

يادم هست كه يك بار شخصي . بوديم
نزد من آمد و سخناني » مهذب«به نام 

او به دستور . را با من در ميان گذاشت
بني صدر مسئول ذي حسابي ارتش 
شده بود و آمد و گفت كه من اسناد و 
مداركي دارم مبني بر كمك بني صدر 
به حزب كومله و دموكرات و 

از  مجاهدين و ديگر گروههاي چپ
او گفت كه اگر مي . بودجه ارتش

خواهي فردا به خانه ما بيا تا آنها را به 
ما هم رفتيم و مدارك را . تو بدهم
سند در باره كمك  63حدود . گرفتيم

. مالي بني صدر به گروههاي چپ بود
من از اين اسناد چند سري كپي 

يادم هست كه يك سري را به . گرفتم
ر را مرحوم آيت دادم و يك سري ديگ

. هم به آقاي هاشمي رفسنجاني دادم
يادم نمي آيد كه به آقاي خامنه اي 

ولي در بحث عدم . هم دادم يا نه
كفايت بني صدر، تنها كسي كه به اين 
اسناد اشاره و از آنها استفاده كرد، 

  .»آقاي خامنه اي بود
  سند، تا اين زمان،  63اما از اين       

  6در صفحه 

 اع؟خامنه اي موضوع نز
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خامنه اي . ته استيك سند انتشار نياف
دروغ زن، بجاي ارائه سندها، به آنها 

دانستني است . كرده است» اشاره«
معلم اين جماعت كه بقائي بود، 
رهبري كننده قتل افشارطوس شد و 
چون آمر و مأموران آن جنايت 
: شناخته شدند، روزي در مجلس گفت

اسناد مهمي در اختيار دارد و آنها را 
امانت مي در گاو صندوق مجلس به 

انتشار » اسناد«در رژيم شاه، آن . سپارد
» اسناد«بعد از آن رژيم نيز،  . نيافتند

رژيم مالتاريا بقائي را در . منتشر نشدند
زندان ميراند، بعد از آن، گاو صندوق 

منتشر » اسناد«مجلس باز شد و باز 
اسرافيليان، كسي كه خود مي ! نشدند

گويد آسان دروغ مي سازد و مي 
، چرا از معلم خود پيروي نكند؟ گويد
، بني صدر شخصي به نام ذيحساب  ثانيا 

ذي حساب را . را معين نكرده است
وزارت دارائي معين مي كند و وزارت 

 ثالثا . در اختيار بني صدر نبود دارائي
هرگاه براستي از بودجه ارتش به 
گروههاي چپ كمك شده بود، آنهم 
ه، بدستور بني صدر،  در اين، سه ده

ز پرده ها ا» كمك«يك مورد از آن 
،  گروه هائي رابعا. بيرون افتاده بود

چون فدائيان خلق و حزب توده، 
جانب حزب جمهوري اسالمي را 
گرفته بودند و گروهي چون كومله 
هم از رژيم صدام پول و اسلحه گرفته 

قرباني اين . و جنگ به راه انداخته بود
جنگ هم رئيس جمهوري و 

ارتشي كه با پيش . وددموكراسي ب
مرگه هاي صدام مي جنگيد، چگونه 
مي پذيرفت كه از بودجه اش به 

زب دموكرات كمك مالي كومله و ح
، هرگاه گروههاي سياسي شود؟ خامسا

دست از خشونت بعنوان روش بر مي 
داشتند، بني صدر با تعيين بودجه از 
سوي دولت براي احزاب سياسي، به 

كه از  چرا. يقين موافقت مي كرد
شروط استقرار دموكراسي، يكي 

  .فعاليت آزاد حزب هاي سياسي است
  

در حال حاضر، دشمنان * 
  :دانشگاه، در مصدر امور هستند

  
حسن فيروز » سرلشگر«نخست قول   

آبادي را در باره انقالب فرهنگي 
  :بخوانيم

، به گزارش ايسنا، 1388مهر  12در  ◄
حسن فيروز آبادي، رئيس » سرلشگر«

انقالب «د نيروهاي مسلح، در باره ستا
دو روز از   يكي :گفته است» فرهنگي
  بود كه  نگذشته  فرهنگي  انقالب  جريان
  آن  كردن  خنثي  صدر براي بني  تالش
در اوائل پيروزي انقالب . شد  شروع

  اتفاق  تري بسيار مهم  اسالمي، حادثه
  انقالب  و اجراي  طراحي  افتاد و آن

  به  كه  فرهنگي  د، انقالببو  فرهنگي
  پيدا نكرده  تحقق  هنوز هم  نظر من

  .  است
  فرمايشات  به  روزها با توجه  در آن

  به  راجع)  ره(امام   مكرر حضرت
ها  در دانشگاه  فرهنگي  انقالب  ضرورت
  و از سوي ديگر با توجه  طرف  از يك

  ضد انقالب  هاي گروهك  گزيني النه  به
  ضدانقالب  مسلح  هاي كگروه  حتي

  ها، دانشجويان دانشگاه  در محل
  .خوردند مي  زيادي  دل  خون  مسلمان

  انقالب  دو روز از جريان  يكي     
  تالش  بود كه  نگذشته  فرهنگي

  شروع  آن  كردن  خنثي  صدر براي بني
دكتري كه از »  دو نفر، يكي. شد

  دوم  بود و در دولت  آمريكا برگشته
  اميد نجف»  و ديگري» رداد بودخ

  عنوان  به  معدوم  نماي  روحاني»  آبادي
  به  رسيدگي  صدر براي بني  نمايندگان

  من. مشهد آمدند  به  فرهنگي  انقالب
دادند   ها تشكيل آن  كه  اي در جلسه

  اندازه  همين  ولي.  نكردم  شركت
  عنوان  ها به آن  كه  شدم  متوجه

  مشهد آمده  به  سيدگيو ر  طلبكاري
را   دانشجويان  بودند و نمايندگان

  از اين  بودند ولي  كرده  هم  سرزنش
  ، طرفي رسيدگي  و از اين  آمدن

  انقالب  نبستند و بحمداهللا جريان
  به  اول  در مشهد در مرحله  فرهنگي
  استمرار پيدا كرد و در اين  خوبي
  شده  تنظيم  اهداف  به  توانست  مرحله

  . خدا را شكر. برسد  خودش
دانشگاها را   صدر نتوانست بني   

  به  كند و دانشجويان  بازگشايي
خود برگشتند و در جهاد   شهرهاي
  انقالب  پاسداران  ، سپاه سازندگي
  خدمت  و ساير نهادها مشغول  اسالمي

  امام  و با ابتكار حضرت. شدند  انقالب  به
  عالي  شوراي  ) هالزكي  اهللا نفسه  قدس(

  الزم  با اختيارات  فرهنگي  انقالب
و   انقالبي  شد و مسووالن  تشكيل

  آن  عضويت  به  انقالبي  دانشگاهيان
  ».درآمدند

، خود »سرلشگر«بدين قرار،  اين     
آگاه يا ناخود آگاه، هدف تعطيل 
دانشگاهها را  باز مي گويد و آشكار مي 

جيه مي كند مجريان نقشه چگونه تو
ضديت با (شده اند و مأموريت آنها 

رئيس جمهوري و سپس فعال شدن در 
  .بوده است) سپاه و ديگر نهادها

بدين قرار، در حال حاضر، مجريان  ◄
تعطيل دانشگاهها، مقامهاي اول را در 

مالي جسته  –رژيم مافياهاي نظامي 
» رئيس جمهوري«احمدي نژاد : اند

 است، فيروزآبادي همدست او در
تقلب بزرگ، رئيس ستاد نيروهاي 

هاشمي ثمره مشاور . مسلح است
احمدي نژاد است، كامران دانشجو 

آموزش عالي است و به اتفاق » وزير«
دو برادر ديگرش در شمار كودتاچيان 

در . هستند 68خرداد  22كودتاي 
خامنه اي، از مجريان آن روز » بيت«

طرح و دشمنان امروز دانشگاه، بسيارند 
از آن جماعت، . ي مهم دارندمهاو مقا
آبادي تنها كس نيست، در ميان  فيروز

فرماندهان سپاه نيز از آنها وجود 
جعفري به بسيج اجازه سركوب . دارند

دانشجويان را بدون مراجعه به فرمانده 
  خود نداده است؟

بعد از  دانشگاه، از ديد دشمنان    
سال، دانشگاه همچنان  30گذشت 

ين روزها، سخن از خطر اول است و ا
و تعطيل » انقالب فرهنگي دوم«

  .دانشگاهها، بارديگر، بگوش مي رسند
اما تجربه مي بايد به آنها درس      

دانشگاه را تعطيل كردند تا : داده باشد
آن را به دانشگاهي رام و دستيار 
استبداد بدل كنند و حاصل كارشان، 
قرارگرفتن دانشگاه در برابر استبداد 

تاريا و سپس مافياهاي نظامي نخست مال
اينك مسلم است كه مبارزه . مالي شد –

دانشگاه تا استقرار دموكراسي ادامه مي 
  . بايد
خط كشي ها زير جمله ها از انقالب  ●

  .اسالمي هستند
  

اما چرا و چگونه كساني چون * 
... حسن آيت و اسرافيليان و

عامل قدرت خارجي مي شوند و 
و مستبدهائي چون خميني 

  :خامنه اي مي سازند؟
  

پيروان   ساله  در تبار شناسي شصت     
در ايران از   اسيسي يك شيوه عمل 

حسن به بعد تا  1329در سالهاي ، بقائي

و تا اسرافيليان و حسين  1360 در آيت
و   شريعتمداري وحسن شايانفر كيهان

مركز اسناد انقالب اسالمي حسينيان و 
ان دادست  صدا و سيماي ضرغامي و 

بيش از   رسواي اخير دادگاه نمايشي
ارتباطات تشكيالتي و حتي خانوادگي 

در   كه بين آنها كم نيست اشتراك آنها 
 .سياسي مهم است   رفتار و كردار   يك 

 تني بر برفتار سياسي كه اساس آن م 
هدف قرار دادن قدرت و محور كردن 
خود و بسا نماد قدرت فرض كردن 

رسيدن به  ا پس ازخود، در حال و ي
جايگزين شدن  قدرت باشد، سبب

نظر   تحليل با توهم و نقد و كنكاش 
مي  افترا و تهمت بي محابا  با  مخالف 

آنقدر  ، قدرتمدار،در اين مسير .شود
جذب و شيفته توهم ساخته و پرداخته 
ذهن خود ميشود كه در راه اثبات آن 

 .دكناز هيچ جعل و دروغي نيز ابا نمي 
عمل چنين قدرت زده در نظر و     
تعامل و تعاطي فكر و گفتگو نيز   اي،

جاي خود را به خصومت و دشمني 
چنان كور و كري ميدهد كه بكار 
بردن هر جنايت و خيانتي در حق 
رقيب سياسي نه تنها مجاز و مباح بلكه 
واجب و مستوجب صواب قلمداد 

در  ،است كهاين رواز  .ميگردد
و  زور و سالح كشي اعمال  ،نهايت

و اعتراف  كودتا وجنگ و كشتار 
گيري جاي تعامل و بحث و گفتگو و 

سياسي را ميگيرد و   رقابت 
زادي و آزاديخواهي را تا به آ قافله 
 لنگ مي سازد  حشر 

خود افراط در  بر اثرمظفر بقائي    
محوري و خود نماد قدرت پنداري، از 

او . دوستي با مصدق به دشمني گرايئد
ن و حتي ميتوان گفت در بين ياراكه 

محارم دكتر مصدق در شروع مبارزه 
 بود، براي ملي كردن صنايع نفت

و مدا   مرضييه مروتبتدريج، رويه 
و تا آنجا رفت كه   رها كرد را 

به خصومت با دكتر مصدق و ميل 
بدل  ،حساب به هر قيمت با ويتسويه 

 به انگيزه اصلي زندگي سياسي اش شد 
 خانه سدان سنادداستان ااز بقائي     
سدان رئيس شركت سابق نفت ايران (

و انگليس پيش از ملي كردن صنعت 
نفت بود و بعد از خلع يد، هرآنچه از 
نوشته ها كه در خانه او يافت شد، 

زمان  تا )نام گرفت» اسناد خانه سدان«
مدعي بود اسناد انقالب اسالمي هميشه 
ار دارد كه نشان و مداركي در اختي

رقباي سياسي و منتقدين   ميدهد كليه
دشمن دين و ملت اند و   ،وي

هرگز  .هستند جاسوس و بيگانه پرست 
جدي در مورد هيچيك از   هيچ سند

ادعا هايش ارائه نداد يا اگر هم مستقيم 
و يا غير مستقيم ارائه داد معلوم شد سند 
جعلي و ساختگي است و حتي بعد از 
اتهامي كه او به ديگران وارد كرده 

ت و براي توجيه اين اتهام جعل و اس
 ساخته و پرداخته شده اند

بهترين نمونه از اين اسناد نامه     
كاشاني  يت اهللاآمشهور منسوب به 

روزهاي است كه مدعي شده اند در 
قبل از بيست و هشتم مرداد براي دكتر 
مصدق فرستاده است حال آنكه مختصر 
دقتي در خط نامه و متن آن و ادعاي 

شان ميدهد كه سالها پس از واقعه آن ن
بيست و هشتم مرداد و تنها براي 
انداختن گناه كودتاي ننگيني كه در 

آن شركت داشتند به گردن دكتر 
اين كودتا دو مصدق قرباني شماره 

پس از ملت ستمديده ايران كه قرباني 
آن بود ساخته و پرداخته شده   اول 
 است

حسن آيت كه ساليان دراز      
مكتب حزب زحمتكشان  ي شاگرد

دكتر مظفر بقائي و سازمانها و نهاد هاي 
وابسته به آن را كرده بود از اين قاعده 
مستثني نبود او هم دشمني با دكتر 
مصدق و نهضت استقالل طلبي و 

 هيزاديخواهي او را بدل به بن ماآ
و . اصلي فعاليت سياسي خود كرده بود

اين خصلت چنان در خمير مايه فكري 
سرشته شده بود كه حتي در چندين  او

دهه و نسل بعد نيز در كوچه و بازار 
سياست بدنبال مصدقي ميگشت كه 

 دمار از روزگار او در آورد 
به همان اندازه   اين شيوه عمل      

كه در دوران شاه در مبارزه با مصدق و 
مصدقي با همكاري با ركن دو ستاد 

در   ارتش شاه و ساواك ابا نداشت
ن پس از انقالب نيز با همان انگيزه دورا

تئوري واليت  تا پرداختن و توجيه 
پيش رفت و بدل به استاد اطاق  فقيه

فكر آزادي ستيزي و آزاد انديشي 
  . گريزي در آن دوران شد

نقش دانشگاهها در ادامه : انقالب اسالمي
جنبش مردم ايران تا پيروزي، ايجاب مي 

ردم كند كه  در اين مرحله از جنبش م
ايران، جنبش موضوع ارزيابي شود تا كه 
  :افق بازي پيشاروي مردم ايران قرار گيرد

  

گزارشي در باره مراحل 
ششگانه جنبش مردم 

   1 –ايران 
  
با شروع سال تحصيلي،  :انقالب اسالمي 

زمان آنست كه كارنامه جنبش بررسي 
در  . اين بررسي انجام گرفته است.  شود

موقعيتهاي خامنه متني  نسبتا  طوالني، 
اي و دستياران او و مردم و گروه هاي 
سياسي، در مراحل مختلف بررسي شده 
اند و حاصل سخن دست آوردهاي 
جنبش مردم و از دست داده هاي خامنه 

مالي، فهرست  - اي و مافياهاي نظامي 
  : شده اند

  
شش دوره زماني جنبش مردم * 

  :ايران
  

 1388حدود شش ماه از سال     
شش ماهي كه، در همه  شت،گذ

براي سران واليت مطلقه  روزهايش،
مالي، همه خسران و  –مافياهاي نظامي 

وضعيت . هزينه هاي سنگين ببار آمدند
آن سان تحول نكرد كه انتظار داشتند 

برنامه گذاري كردند و برابر برنامه . 
كار تجديد رياست جمهوري احمدي 

اما حاصل كار آن . نژاد را پيش بردند
آنچه تصور . د كه انتظارش را داشتندنش

مي كردند نشد و آنچه محال مي 
  . انگاشتند، شد

و براي اگاهي از موقعيت رژيم    
 5 اينكه چرا كارش به اينجا كشيد،

تا مرحله زماني كوتاه، از قبل از جنبش 
را  بررسي   به روزهاي اول ماه مهر،

مرحله ششم، از اين ببعد و . مي كنيم
مرحله،  6در اين . است آينده جنبش 

مؤلفه هاي مختلفي را مورد توجه قرار 
  : خواهيم داد 

تا اواخر ارديبهشت  1387از ديماه  -  1
پيدايش جنب و جوش در   -1388

  مردم  
خرداد  20تا  1388از اول خرداد   - 2

 دوران هماهنگي  1388
. 1388خرداد ماه  23تا  21از - 3

روزهاي تقلب بزرگ و سلب عدالت و 
مشروعيت خامنه اي و رژيم حتي از 

 .  ديد بخشي از اقليت دلبسته به رژيم
شهريور ماه  24خرداد تا  24از - 4

راني كه جنبش اشكال  زلزله دو. 1388
شديد و نيم شديد و آرام را به  هاي

 . خود مي گرفت
روزهاي بعد از شهريور تا  25از  - 5

روزهاي اعالن . راهپيمايي روز قدس
 . ش جنبشادامه و گستر

آينده جنبش مردم ايران يا آغاز  - 6
  . پايان رژيم

در بررسي جنبش در هر يك از     
مراحل ششگانه، مؤلفه هاي زير را  

 :دخالت مي دهيم
تهران  و : گستره جغرافيايي جنبش - 1

 .  ديگر شهرهاي ايران
از : و دولت كودتا » رهبر«موقعيت  - 2

 .  دست دادن قطعي مشروعيت
گذار از محدوده : مردمجنبش  - 3

 . استبداد به گستره آزادي
موقعيت احزاب و گروههاي  - 4

 ظهور و سقوط :  سياسي
: موقعيت ايرانيان خارج از كشور  - 5

 جنبش هماهنگ داخل و خارج 
از : موقعيت گروههاي اجتماعي  - 6

يك صدائي با چند صدائي و از 
  پراكندگي به اتحاد 

دست آوردهاي جنبش مردم و  - 7
  .  ازدست داده هاي كودتاچيان

 
  گستره جغرافيايي جنبش * 

       
پهنه جغرافيايي جنبش ايران در 
مراحل مختلف ششگانه با تغييراتي 
همراه و در هر يك از مراحل، ميزان 

. فاوت بودحضور مردم درصحنه مت
بررسي پهنه جغرافيايي از اين بابت 
اهميت دارد كه معلوم مي كند كه آيا 

مردم به تهران محدود مي  اعتراضات
شود يا دامنه شان  به شهرهاي ديگر نيز 

 .   رسيده است
در مرحله اول، به دليل عدم اعتماد   ●

به حاكمان مستبد، مردم تمايل چنداني 
اگر .  به شركت در انتخابات نداشتند

هم بنظر برخي شركت در انتخابات 
ضرورت داشت، اين ضرورت  

احمدي  جلوگيري از تجديد انتخاب
نژاد و رأي مخالف دادن به خامنه اي 
بود كه جز به قدرت نمي انديشيد و 

لذا ،  مردم  تمايلي به . نمي انديشد
 . شركت در انتخابات ابراز نمي كردند

در اين مرحله، امري كه بيش از      
همه نمايان بود، گفتگوهاي مردم در 
باره چگونگي مقابله با حاكمان مستبد و 

. نها از مسند قدرت بود بركناري آ
بركناري احمدي نژاد از مسند رياست 
جمهوري، در ذهن عمومي، تقدم پيدا 
مي كرد زيرا رأي منفي به خامنه اي 

با معين شدن .  نيز محسوب مي شد
كانديداهاي مخالف، گفتگو ها  
محتوي و شكل جديدي به خود 

 .گرفتند 
در اين مرحله، در تهران تمايل به     

ز كانديداهاي معيني،  شكل  حمايت ا
در برخي .  مشخصي بخود مي گرفت

شهرها نيز اين تمايل، به صورت 
 .آرامتري  شكل مي گرفت

در مرحله دوم، شرايط تغيير يافتند و  ●
، در مركز كشور، مردم به صورت 

  » رهبر«گسترده وارد مبارزه با نامزد 
  7در صفحه 

 خامنه اي موضوع نزاع؟
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در برخي شهرهاي .  گزيده  شدند
مردم تصميم به شركت در  بزرگ نيز،

انتخابات و مخالفت با مافياهاي نظامي 
به دليل جو فشار و . مالي گرفتند –

خفقان موجود در آن شهرها،  اين 
در . تمايل خود را كمتر نشان مي داد

اين مرحله،  شهرهايي مانند اصفهان و 
شيراز  و تا حدي اهواز و مشهد نشان 
دادند كه آمادگي بيشتري را براي 

به جنب و .  مخالفت با حاكمان دارند
جوش درآمدن مردم اين شهر، جو 

 . ارعاب  را سبكتر نيز كرد
برنخاستن موجهاي اعتراض و      

تبليغات در شهرهاي ديگر،  نمي گويد 
كه  مردم آن شهرها موافق وضع  

بلكه مي گويد .  موجود بوده اند
كنترل اين شهرها توسط قواي نظامي 

به .  ار شديد تر بوده استو امنيتي  بسي
خصوص در شهرهايي مانند تبريز و 
خرم آباد و بندرعباس و سنندج و 

كنترل بسيار شديد تر ... كرمانشاه  و
 .بود
در بررسي كه از نتايج شركت در     

انتخابات بعمل آمد، معلوم شد كه 
دربسياري شهرها، مردم همانند مردم 
تهران براي جلوگيري نامزد خامنه اي 

مالي، رأي داده  - و مافياهاي نظامي 
حال اين كه تا انتخابات، به . بودند

صورت محدود تجمعاتي را تشكيل مي 
دادند و به دليل همان جو سنگين 
امنيتي، خود را در معرض ديد و 

 .  شناسائي قرار نمي دادند
در مرحله سوم، هنگامي كه خامنه  ●

مالي با انجام  –اي و مافياهاي نظامي 
وقعي به رأي مردم  تقلب، دادن

مردم در تهران و  نگذاشتند، نخست
شهرهاي ديگر، دچار بهتي شديد 

بخصوص كه اصالح طلبان در . شدند
 خل و دستگاههاي تبليغاتي در خارجدا

از كشور، مرتب تكرار كرده بودند كه 
مشاركت بزرگ، تقلب را غير ممكن 

بني صدر هشدار مي داد كه . مي كند
تقلب بزرگ را ممكن مشاركت بزرگ، 

مي كند و نام احمدي نژاد را، بعنوان 
.  پيروز، از صندوق بيرون مي آورند

چون تقلب بزرگ روشن كرد حق با 
تقلب «او است، بيانيه او زير عنوان 

بزرگ شما را به جنبش همگاني مي 
  . ، اثري ديگر بجا گذاشت»خواند

در ساعات اول بعد از اعالن نتايج،    
وش و پر از احساس چهره ها خام

سرخوردگي و پشيماني از شركت در 
اما بيانيه خامنه اي كار . انتخابات بودند
مردم را از بهت و : خود را كرد

كرختي بدر آورد و در آنها حالت 
 .  عصيان را بر انگيخت

حركات اعتراض  با آغاز روز شنبه،   
آميز در برخي مناطق شهر تهران آغاز 

 مناطق شهر راشدند و چون موج ديگر 
در  عالوه بر شهر تهران،. فراگرفتند

نيز جنبشهاي  برخي از شهرهاي ديگر
اما جنبش  .اعتراضي روي دادند

گسترده را مردم شهر تهران سازمان 
در اطراف وزارت كشور . دادند

اجتماع كردند و خواهان آراي 
 .دزديده شده خود، شدند 

در مرحله چهارم، كودتاچيان با  ●
ه خوابگاه دانشگاه تهران و حمله ها ب

خوابگاه سبحان تالش كردند مانع از 
آغاز هر گونه  جنبش اعتراضي در شهر 

بخش بزرگي از قواي . تهران شوند
سركوب را در تهران متمركز كرده 

زيرا اينطور حساب كرده بودند . بودند
كه با ممانعت از وقوع جنبش در 
تهران،  در شهرهاي ديگر نيز جنبشي 

 .واهد داد روي نخ
اما  امواج جنبش مردم، در تهران،    

به دنبال تهران،  برخي از .  برخاستند
شهرهاي ديگر، مانند اصفهان و شيراز و 
تا حدي مشهد و رشت و اهواز به 

شدت خفقاني كه . جنبش درآمدند
نيروهاي نظامي و امنيتي در شهرهاي 
ديگر ايجاد كرده بودند، مانع از 

ها به همه شهرها گسترش دامنه جنبش 
اما  اين امر كه تهران و چند شهر .  شد

بزرگ به جنبش درآمدند، به 
كودتاچيان مسلم كرد مردم با تغيير در 
طرز فكر و رفتار خود، رابطه خود را 

با رژيم تغيير داده اند و آينده ادامه 
  . گذشته نمي شود

در مرحله پنجم،  با نزديك شدن به  ●
كت در روز قدس،  تمايل به شر

راهپيمايي اين روز در تهران و 
شهرهاي بزرگ، بسان يك موج، 

مردم مي دانستند . همكان را فراگرفت
كه حاكمان نمي توانند روز قدس را 

اين بود كه مردم بر آن . تعطيل كنند
شدند، اين روز را روز ابراز مخالفت 
قاطع و شفاف خود با رژيم واليت فقيه 

، مردم در راهپيمايي روز قدس. كنند
در . سراسر كشور به خيابانها آمدند

حالي كه در تهران، بيش از يك 
ميليون نفر در جنبش شركت كردند، 

رييس «و  » رهبر«در مخالفت با 
تقلبي، در شهرهايي مانند » جمهورِِي

يزد و اصفهان و شيراز و بوشهر و 
كرمانشاه و رشت و اهواز و مشهد و 

مردم در جنبش وسيعي ... تبريز و
مسلم شد كه مردم اين . ركت كردندش

شهرها توانسته اند حصار خفقان 
حاكمان را در هم شكنند و فضاهاي 
شهرها را فضاهاي آزاد و از آن خود 

 .كنند
با توجه به اين امر كه بر اثر فشار      

مالي  –شديد حكومت مافياهاي نظامي 
بر شهرهائي چون تبريز و بوشهر و يزد، 

امده بودند، مردم به جنبش در ني
شركت اين شهرها و بسياري شهرهاي 
ديگر در جنبش،  اهميت تعيين كننده 

زيرا هم معلوم كرد مخالفت با . يافت
رژيم واليت فقيه همگاني است و هم 
معلوم كرد در مردم كشور توانائي 

 . شكستن جو ارعاب وجود دارد
جنبش روز قدس معلوم كرد كه  ●

ئي مخالفت با رژيم و احساس توانا
. براي تغيير آن، همگاني شده است

پس قابل پيش بيني است كه، در 
آينده، گستره جغرافيايي جنبش بيشتر 

مردم كشور فرصتها را . خواهد شد
براي در آمدن به كوچه ها و خيابانها 

بنا بر بررسي ها و . مغتنم مي شمارند
نظر سنجي ها كه در شهرهاي كشور 

واليت بعمل آمده اند، مخالفت با رژيم 
با توجه به اين امر .  فقيه همگاني است

كه در شهرهاي مختلف، دانشگاهها 
وجود دارند،  ترتيب دادن جنبش ها 

  . قابل پيش بيني است
  
و حاكميت » رهبر«موقعيت *

  كودتايي 
  

 6مولفه دوم در بررسي تقاطعي با     
است كه » رهبر«مرحله زماني وضعيت 

در مقاطع مختلف به بررسي آن 
  .اهيم پرداخت  خو
زماني است كه سيد  –مرحله اول  ●

علي خامنه اي متوجه شد رييس 
جمهور منتخب او از حمايت چنداني 
در كشور برخوردار نيست و مجبور به 
اتخاذ تصميماتي گشت كه اهم آنها 

  :عبارت است از 
تغيير در فرماندهان سپاه و بسيج و  - 1

قرار دادن خشن ترين افراد در رأس 
  .يروها اين ن

سفر كردن به خراسان و كردستان  - 2
جهت تبليغ بسود رييس جمهور منتصب 

  .خود 
رفتن به خانه موسوي  وقتي سيد   - 3

مشاهده . محمد خاتمي نامزد شد
حضور جمعيت فراوان به هواداري 
وي در برخي شهرها، او را ناگزير كرد 

به منزل مير حسين : ترفندي بكار برد 
ترغيب به موسوي رفت و وي را 

مي خواست . شركت در انتخابات كرد
او وارد صحنه شود و خاتمي صحنه را 

به اين گمان كه رأي . ترك گويد
دهندگان از موسوي بيزار مي شوند و 
كار از صندوق بيرون آوردن نام 

يس جمهوري احمدي نژاد، بعنوان رئ
با تأييد  اوقبال .  آسان مي شود

صالحيت دكتر معين، آراي اصالح 

در انتخابات (لبان را تقسيم كرده بود ط
  ). دوره پيش

بعد از به دست آوردن انصراف  - 4
خاتمي، به ناگاه خامنه اي با حمايت 
خاتمي از مير حسين موسوي روبرو 

. او فكر اين حمايت را نكرده بود. شد
بسا مطمئن بود كه خاتمي سكوت مي 

لذا،  بار ديگر ستاد تقلب را .  گزيند
  .فعال كرد 

خامنه اي در كليه جلسه ها و  - 5
سخنراني ها و گفتگو ها و پيام ها و 
بيانيه ها، به نوعي، حكومت احمدي 
نژاد را مورد تاييد قرار مي داد تا 
همگان بدانند رئيس جمهوري دلخواه 

  .او، احمدي نژاد است 
صدور فرمان به نمايندگان خود در  - 6

نيروهاي نظامي و انتظامي كه نماينده 
.  ر سپاه، به عموم افراد ابالغ كرداو د

اين نماينده در دستنويسي نظر خامنه 
اي در باره انتخاب احمدي نژاد را به 

البته او . فرماندهان اين نيرو ابالغ كرد
. اين كار را كرد» رهبر«با موافقت 

بهمين خاطر هيچگونه انتقادي از اين 
  .عمل او نشد 

  آماده سازي بسيج از راه مانورها  - 7
مقابله با انقالب مخملي و «براي 

اين كار او آشكار كرد .  »براندازي نرم
كه روشي  به جز تقلب براي انتصاب 

سخنان . احمدي نژاد در نظر ندارد
فرماندهان سپاه  در اين مورد نيز 
تصديق قصد خامنه اي به انجام تقلب 

  .بودند
سيد علي خامنه اي هنوز در توهم     

واليت فقيه نزد  مقبوليت و مشروعيت
مردم بود و مي پنداشت اگر بگويد چه 

م همان كسي را بايد انتخاب كنند، مرد
كم و . كس را  انتخاب خواهند كرد

كسري آراء نيز چندان نخواهد بود و 
  .با تقلب رفع مي شود

ميليون رأي مي  40او گفته بود     
با هماهنگي كامل با ستاد . خواهد

وردن كودتا، او بقصد به دست آ
مشروعيت، اجازه داد  فضاي سياسي تا 

تا مگر مردم اميدوار . حدودي باز شود
او،  . شوند و در انتخابات شركت كنند

با ايجاد فضاي باز سياسي، مردم هر چه 
و اين . بيشتر وارد صحنه انتخابات شدند

. اولين اشتباهي بود كه او مرتكب شد
بهنگام شرح مؤلفه جنبش مردمي به 

فضاي باز . ه باز مي گرديم اين اشتبا
سياسي معلوم كرد كه مردم از احمدي 

  خبر ها كه به خامنه اي .   نژاد بيزارند
گزارش مي شدند، او را آگاه مي  

كردند كه مردم به نامزد مطلوب او، 
احمدي نژاد،  توجهي نشان نمي 

بايد آماده انجام تقلب بزرگ . دهند
 . شد
ستاد در  همين زمان  خامنه اي      

كودتا  را مأمور كرد تقلب بزرگ را 
طرف مقابل، يعني مير . طراحي كند

حسين موسوي و كروبي مطمئن بودند 
كه با مشاركت حد اكثر مردم، تقلب 
. اگر ناممكن نشود، بي اثر مي شود

غافل از اين كه ستاد كودتا طرح تقلب 
 . بزرگ را آماده اجرا كرده است

سياسي،  با استفاده از فضاي باز     
بيت «مأموران اطالعات سپاه و 

كليه افراد حامي موسوي و » رهبري
كروبي  را شناسايي كرده و زمينه 
.  دستگيري آنها را آماده مي كردند

عالوه بر آن، با دقت كليه مكالمات و 
پيامهاي ارسالي ميان سران اصالح 
طلبان را  شنود  مي كردند  و مورد 

جمله در از . استفاده قرار مي دادند
 .پرونده سازي براي آنها

خامنه اي  در جلسات اعضاي ستاد     
كودتا  شركت مي كرد  و در اين 
جلسات، ترتيب مقابله با اعتراضات 
مردمي، بعد از تقلب بزرگ، پيش بيني 

البته انتظار جنبش اعتراضي با . مي شد
آن وسعت را نداشتند و بر اساس 

ذ مي تحركات قابل كنترل، تدابير اتخا
راديو و تلويزيون و روزنامه . كردند

هاي در خدمت كودتا، توسط ستاد 

آنها مي بايد . كودتا توجيه مي شدند
 –سناريوي دخالت كشورهاي غربي 

و خروج سران اصالح  -انقالب مخملي 
را در  جامعه » نظام مقدس«طلب از 

نيروهاي ديگر وابسته . تبليغ كردند
ك همانند اطالعات موازي و واوا

مأمور شدند قربانياني از ميان ايرانيان 
از امريكا و انگلستان و ديگر كشورها  

جريان  باز گشته بجويند و آنها را م
از كساني  .انقالب مخملي معرفي كنند

كه محكوم به اعدام شده اند و يا چند 
ماه قبل از انتخابات زنداني شده بودند 

و يا ) اعضاي انجمن شاهنشاهي(
كه به (نيز نكرده بودند سياست را بو 

آنها عضويت در سازمان مجاهدين را 
، واقعيتي را آشكار مي )نسبت داده اند

كند و آن اين كه نتوانسته اند حتي 
يك تن را پيدا كنند كه بتوانند از 
طريق او، جنبش را حاصل تحريك 

  . قدرت خارجي بخوانند
خرداد،  بر  22در روزهاي پيش از       

ران و حاميان وي معلوم خامنه اي و يا
شده بود كه  هيچ راهي به جز  تقلب 
گسترده و بعد از ان انجام كودتاي 

آيا هاشمي . سفيد وجود ندارد
رفسنجاني از وقوع اين تقلب آگاه بود 
 ؟ كه به خامنه اي نامه سرگشاده نوشت

اين اندازه معلوم است كه او مطلع 
شده بود كه خامنه اي مي خواهد 

را به رياست جمهوري احمدي نژاد 
بنظرش نوشتن آن نامه سبب . برساند

مي شد خامنه اي حواس را متوجه 
در . خود ببيند و دست از پا خطا نكند

، نيز، هاشمي اقدام 76انتخابات سال 
مشابهي را بعمل آورده و مؤثر شده 

اما اين بار، تقلب بزرگ او را نيز . بود
 .غافلگير كرد

د خودكامگي خامنه اي آنقدر در بن    
بود كه به هشدار نامه هاشمي 

از آن بيم داشت . رفسنجاني اعتناء نكرد
كه فرماندهان سپاه و افراد ستاد كودتا 

اين بود . او را بي عرضه و ضعيف بيابند
كه خود را از بقيه به انجام تقلب 
 . بزرگ و كودتا مصمم تر نشان مي داد

در اين مرحله با توجه به فضاي باز     
سي، برخي ها فكر مي كردند خامنه سيا

اي مي خواهد زمينه گسترش 
لذا نوع . دمكراسي را فراهم آورد

برخورد نيروهاي نظامي و انتظامي با 
مردم را نشانه خوب شدن خامنه اي 

 .  مي انگاشتند
در مرحله سوم زماني،  يعني دوره  ●

حساس تقلب در انتخابات و حمايت از 
را صادر خامنه اي فرمان تقلب آن، 

با اجراي  كرد و مأموران استبداد،
طرح تقلب بزرگ،  احمدي نژاد را  

خامنه اي . رياست جمهوري بخشيدند
مي دانست  كه احتماال با اعتراضات 

اما فكر مي . مردمي روبرو خواهد شد
كرد وسيع نخواهند بود و با ضرب و 
جرح تظاهر كنندگان و تسليم 
 نامزدهاي معترض، جامعه از نو در

  .  سكوت فرو مي رود
در روز انتخابات و روز بعد از آن،     

خامنه اي و اعضاي ستاد كودتا اخباري 
كه از سراسر كشور مي رسيدند را 
مورد بررسي قرار مي دادند تا از ميزان 
آمادگي مردم براي برخاستن به 

اخبار حاكي از . اعتراض، آگاه شوند
 عصبانيت مردم بودند اما  ارزيابي ستاد

اي  به اين نتيجه رسيد كه هرگاه خامنه
بيانيه اي صادر كند، نامزدهاي اصالح 
طلب دم فرو مي بندند و جامعه نيز 

و .  عصبانيت خود را فرو مي خورد
هرگاه گروه اندك شماري هم دست 
به اعتراض بزنند، به آساني سركوب 

  .مي شود
غافل از اين كه مردم متوجه شده       

زرگي را خورده اند اند كه چه فريب ب
و اين فريب را از خامنه اي خورده 

البته نامزدهاي اصالح طلب نيز بي . اند
آنها به جاي اعتماد . تقصير نبودند

دادن به مردم كه تقلب نخواهد شد، 
مي بايد هشدار مي دادند كه تقلب 

بزرگ مي شود و مردم پيشاپيش مي 
بايد خود را براي جنبش اعتراضي 

بسا اگر اين . كنندهمگاني آماده 
هشدار داده مي شد، خامنه اي و 
دستياران او در سپاه، قادر به تقلب 

  .  بزرگ نمي شدند
در مرحله چهارم زماني، خامنه اي  ●

وقتي با اعتراضات مردم روبرو شد، 
دستور داد، در گام  اول، دو حمله به 

آغاز   - به قول خودش  -چشمان فتنه 
ه دانشگاه اولين حمله به خوابگا: شود

تهران بود كه توسط افراد  سپاه ملبس 
به لباس شخصي صورت گرفت و 
دومي حمله به خوابگاه نمايندگان 

قصد از  اين حمله ايجاد . مجلس بود
مجلس » نمايندگان«ترس و وحشت در 

بود تا كسي جرأت اعتراض به تقلب 
در روز . بزرگ را نداشته باشد 

 بازگشايي مجلس، اثر حمله به خوبي
ترس بر چهره هاي . مشاهده شود

اما با حمله به . نمايندگان موج مي زد 
كوي دانشگاه،  مردم متوجه شدند هم 

عامل اصلي تقلب و كودتا » رهبر«
است و هم او است كه دست به 

لذا . زده است» سركوب پيشگيرانه«
زمزمه ساقط بودن رهبري او آغاز 

در همين روزها، مردم متوجه . گشت
امنه اي براي آينده فرزند شدند كه خ

اين شد كه . خود نيز نقشه كشيده است
انزجار از مجتبي خامنه اي و احمدي 

  .نژاد  مضمون شعارهاي مردم شد
خامنه اي اشتباه  در اين دوره،      

منتظر نشد : سوم خود را مرتكب شد
كه شوراي نگهبان صحت انتخابات را 

گرچه .  تأييد كند و بيانيه صادر كرد
راي نگهبان خود دست اندر كار شو

اين تقلب بزرگ بود، اما  بيانيه خامنه 
اي، به مردم معلوم كرد كه در رأس 

او . تقلب كنندگان خامنه اي قرار دارد
بيانيه صادر كرده است كه هم شوراي 

رأي «نگهبان چاره اي جز تصديق 
اشته باشد و هم  اصالح طلبان ند» رهبر

خص دستشان بيايد كه با ش حساب
  و » رهبر«
 . طرف هستند!) نظام منم(» نظام«

اما خامنه اي نمي توانست بداند       
ر معكوس برجا كه اثر انتشار بيانيه او، اث

جنبش را گسترده  مي گذارد و دامنه 
تر مي كند و نامزدهاي اصالح طلب را 

هنگامي . ناگزير به استقامت مي كند
كه تجمع ميليوني مردم برپا شد، او 

بر اين .  ور سركوب را صادر كرددست
گمان كه تير اندازي بسوي مردم، 

ترس را بر مردم  و كانديداها حاكم  
اما اين اشتباه چهارم خامنه . مي كند

اي،  موجب گسترش هر چه بيشتر 
اعتراضات مردمي در تهران و برخي 

 .شهر ها شد 
خامنه اي براي كنترل اوضاع،     

در نماز : اشتباه پنجم را مرتكب شد
خرداد به ميدان آمد و مردم  29جمعه 

با جنبش . راتهديد به سركوب كرد
خرداد، مردم   به او  30بزرگ روز 

گفتند مي دانند با او و رژيم واليت 
فقيه روبرو هستند و مي خواهند كه 

واكنش خامنه اي به .  اين رژيم نباشد
جنبش مردم پناه بردن بازهم بيشتر به 

بميزاني كه   . قواي سركوب بود
سركوب شدت مي گرفت،  تضاد 

با مردم بيشتر مي شد و علني تر » رهبر«
مرگ بر خامنه اي، مرگ بر . مي گشت

واليت فقيه، پاسخ مردم شد به خامنه 
 .اي و قواي سركوبگرش 

روزهاي بعد، خامنه اي، در مالقات     
با نمايندگان، باز هم  تن به قبول وقوع 

يك قدم هم تقلب نداد و گفت حتي 
بازهم دستور . عقب نشيني نمي كند

به . شدت بخشيدن به سركوب را داد
سپاه و » افراد جنگي«گونه اي كه 

نيروهاي انتظامي و بسيج اعتراضات 
مردمي را در ميدان بهارستان و ميدان 
ونك و ولي عصرو  آزادي و انقالب به 

 . خاك و خون كشيدند
ا به اعتراضات مردمي ادامه يافت ام     

دليل شدت خشونت تاحدي  از وسعت 
 18با فرا رسيدن روز .  آنها كاسته شد

  رهبريتيربار ديگر نيروهاي ضد بشري 
  

  8در صفحه 

 خامنه اي موضوع نزاع؟
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به دستور او به مردم و دانشجويان 
  شركت كننده در اجتماع بمناسبت 

در . ، حمله كردند78تير سال  18ايلغار 
پي اين حمله و انتقال دستگير شدگان 

ن كهريزك، سبعيت دستگاه به زندا
در . خامنه اي بر جهانيان آشكار شد

زندان كهريزك، عده اي زير شكنجه و 
. در پي تجاوز به آنها، به قتل رسيدند

عده اي ديگر نيز توسط نيروهاي 
واليت پرست رهبري مورد تجاوز قرار 
گرفتند كه با افشاي اين جنايات از 
سوي اقاي كروبي و رسانه هاي داخلي 

زاد انديش رهبري به آارجي و خ
ادامه .شدت تحت فشار قرار گرفت 

حركت خشونت بار حاميان كودتا كار 
مراجع برآشفتند  را به جايي رساند كه

انتقاد كردند و گفتند  و به خامنه اي 
كه از عدالت ساقط شده است و 

  .واليتش واليت جائر گشته است 
حاكي از   اطالعات به دست آمده   

دستور تجاوز به دختران  اين است كه
صادر شده » بيت رهبري« و پسران از

كه اطالع از تجاوز به  زيرا. است
دستگير شدگان، خانواده ها را از بيم 

آبروي خود، بر آن مي داشت كه  
 مانع از حضور فرزندانشان در خيابانها

 .تا حدي نيز همين گونه شد.  شوند
آن روزها مردم مترصد به دست     

رصت بودند زيرا هر گونه آوردن ف
تجمعي به شدت از سوي حاميان 

در اين دوره، . كودتا سركوب مي شد 
تعداد معترضين كه توسط نيروهاي 

به قتل رسيده بودند، »  رهبر«تحت امر 
همچنين افشاگري هاي . افشا شد

كروبي در مورد تجاوز به زندانيان، 
خامنه اي را مشروعيت يكسره ساقط 

 .  كرد
تيجه اين سبعيت اين شد كه ن       

شعارهاي مردم و خواسته هاي آنان 
گوياي بيزاريشان از خامنه اي و واليت 

مردم خواهان تغيير حاكميت .  فقيه شد
آنها در شعارهاي . و تغيير نظام شدند

خود خامنه اي و رييس جمهور دست 
نشانده او را ديكتاتور ناميدند و در هر 

يكتاتور تجمعي با شعار هاي مرگ بر د
مخالفت خود را به صورت علني ابراز 

 .كردند
در روزهاي آخر اين دوره خامنه اي    

چون جمعه . وارد محل نماز جمعه شد
بعد، روز قدس بود، مردم را تهديد به 

از مردم خواست كه  .كرد برخورد
مواظب يكديگر باشند و اجازه عمل  

 .ندهند » خالفكاران«به 
برخورد قواي در اين مرحله، نوع     

تحت امر واليت مطلقه  به گونه اي 
بود كه ديگر براي كسي ترديدي باقي 

كه همه كارها زير سر نمي گذاشت 
همين امر موجب مي  .است» رهبر«

شد كه مشروعيت و مقبوليت سيد علي 
اليت خامنه اي، نزد اقليت پايبند به و

اين زمان  .فقيه نيز، به شدت افول كند
 .سقوط او دانست را مي  توان آغاز

زيرا مشروعيت او عالوه بر اينكه از 
سوي مردم از بين رفته بود، از سوي 
مراجع برجسته در قم نيز سلب شده 

تالش افرادي مانند محمد يزدي .  بود
و مصباح يزدي كه مدعي بودند 

مشروعيتش را از مردم نمي » رهبر«
سيد علي ديگر . گيرد، بي نتيجه بود

خود باقي راهي براي بازگشت 
 .نگذاشته است

عدم مشروعيت از او،  در بحبوحه        
قتل جوانان در زير شكنجه و همچنين 
تجاوز به دختران و پسران در 
م بازداشتگاهها  و سركوب وحشيانه مرد

بعد از تقلب  .در خيابانها، كامل شد
بزرگ، او ميان اعتراف به تقلب و يا 

تا آخر «سركوب، دومي را برگزيد و 
 !» ترف
رين و تعيين كننده مرحله پنجم مهمت ●

در » رهبر«زيرا  . بود ترين مرحله
طول دو ماه، از سركوب هيچ فروگذار 

كاهش اعتراضات به دليل . نكرده بود
شدت سركوب و دستگيري و قتل و 
شكنجه و تجاوز، به او و اعضاي ستاد 
كودتا، اين اطمينان را داده بود كه 

ه شده و تسمه از گرده مردم كشيد
به اجتماع و اعتراض نخواهند ديگر تن 

اما با آغاز راهپيمايي از اولين  .داد

ساعات روز قدس، خامنه اي متوجه 
خطاي بزرگ خود و دستياران خود 

در اكثر خيابانها اين معترضان . شد
بودند كه به ميدان آمدند و محل 
برگزاري نماز جمعه را به محاصره خود 

ر ضد سيد علي در آوردند و به شدت ب
از آن جمله اند . خامنه اي شعار دادند

  : شعارهاي زير
رهبري رهبري اين آخرين پيام  - 

 است 
 ماده قيام است آجنبش سبز ايران 

 مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر رهبري  - 
  رهبر خائن اواره گردي  - 

  خاك وطن را ويرانه كردي 
  كشتي جوانان وطن آه واويال  - 

  آه واويال  كردي هزاران در كفن
  مرگ بر تو  –مرگ بر تو  - 

  مرگ بر تو  –مرگ بر تو 
  خامنه اي قاتل است  - 

  واليتش باطل است 
 ...و

با حضور ميليوني مردم در خيابانهاي     
تهران و گسترش دامنه جنبش به حدود 

به اين نتيجه »  رهبر«شهر بزرگ،  10
رسيد كه كليه ترفندها و سركوبگري 

. ي تاثير بوده استهايش تا آن روز ب
اين شد كه براي كنترل وضعيت دست 

 به دامان برخي نيروهاي ميانه رو شود 
:  مرحله ششم  آينده خامنه اي است ●

زيرا خامنه . آشتي نا ممكن گشته است
اي خود را به فرماندهان سپاه سپرده 
 است  و آشتي بمعناي كاستن از سلطه

بار  زير. آنها بر دولت و اقتصاد است
خامنه اي هم در موقعيتي . مي روندن

نيست كه بتواند برغم خواست آنها، تن 
زيرا از ديد هر دو . به سازش بدهد

طرف، مردي ضعيف جلوه خواهد كرد 
. كه سرانجام تسليم فشار مردم شد

بديهي است كه اين فشار، فشارهاي 
بعدي را به دنبال مي آورد و او ناگزير 

پوشد مي شود از اختيارات خود چشم ب
  ... و

از اين رو، ميانجيگري برخي از       
چهره هاي سرشناس از جمله مرتضي 
نبوي و عسگراوالدي و باهنر و 
الريجاني و حداد عادل و مهدوي كني 

به ...  و حسن روحاني واحمد توكلي و
اينان تالش مي كنند .  جائي نمي رسد

با وساطت و ميانجيگري اوضاع را آرام 
يز اطميناني به موفقيت سازند  اما خود ن

  .ندارند
بيت «شرايطي كه خامنه اي و     

به وجود آورده اند، راه را » رهبري
براي بازگشت وي، حتي به وضعيت 

در . قبل از انتخابات، مسدود ساخته اند
اين وضعيت،  هر روز بيشتر از روز 
پيش، خامنه اي به چماقي در دستان 

 –فرماندهان سپاه و مافياهاي نظامي 
.  مالي  تبديل شده است و مي شود

پس اگر نخواهد تن به مصالحه بدهد 
چاره اي به جز اين ندارد كه از همان 
بيراهه برود كه مستبدها تا سقوط رفته 

 :اند
در آينده با توجه به عدم مشروعيت     

مذهبي، خامنه اي  –ملي  –سياسي 
تحت فشار مراجع برجسته مجبور به 

مخالف خواهد  واكنش در برابر سران
شد كه باز دو شكل دارد اگر با مراجع 
و سران مخالف برخورد كند كار به 
حركت گسترده مردم مي انجامد كه 
با توجه به باز بودن دانشگاهها و 
مدارس، كنترل جامعه بسيار دشوارتر 
مي شود و اگر در برخورد با آنها كوتاه 
بيايد روز به روز ناتوان تر خواهد شد 

مطالبات خود خواهند  و مردم بر
و سرانجام كار وي ساخته .  افزود

  )دنباله دارد(. خواهد شد 

در آنچه به رابطه با : انقالب اسالمي
قدرتهاي خارجي مربوط مي شود، نيز، 

احمدي نژاد ضد  –سياست خامنه اي 
   :كامل اصل استقالل است

  

براي » ايران«آيا 
انجام معامله اتمي 
آماده است؟  ربط 

با تهديد ايران معامله 
  :به جنگ اتمي؟
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بر اينست كه از ديد برخي، ) 2009اكتبر 
ايران آماده انجام معامله بر سر برنامه 

  :اتمي است
  

هيالري كلينتون به مسكو * 
وضع مجازاتهاي رفت اما قرار بر 

    :جديد بر ضد ايران نشد
  
رس ، آسوشيتد پ2009اكتبر  9در  ◄

گزارش كرد كه هيالري كلينتون، 
وزير امور خارجه امريكا،  هفته آينده 

از جمله، هدفهايش . به مسكو مي رود
از اين سفر، فشار آوردن به روسيه، 
بقصد راضي كردنش به وضع 
مجازاتهاي اقتصادي شديدتر بر ضد 

اكتبر به مسكو مي  14او . ايران است
رود و با ديميتري مدودو، رئيس 

ي ديدار مي كند و به سرگي جمهور
الورو، وزير خارجه، بر سر كاهش سالح 

  . اتمي و ايران به گفتگو مي نشيند
مدودو گفته بود روسيه با مجازات      

بيشتر ايران موافقت مي كند، هرگاه 
  اما.  راه نيايد 1+ 5ايران با كشورهاي 

اكتبر، هيالري كلينتون  14در تاريخ  ●
ي روسي خود به با همتا. به مسكو رفت

گفتگو نشست و هر دو در كنفرانس 
مطبوعاتي مشترك شركت كردند و 

تقدم با ديپلماسي است و : هردو گفتند
تا نتيجه آن معين نشود، قرار بر تعيين 

  .مجازاتهاي جديد بر ضد ايران نيست
  

سرانجام آماده » ايران«آيا 
معامله بر سرپرونده اتمي 

  :است؟
  
يويورك تايمز ، ن2009اكتبر  15در  ◄

  :گزارش كرده است
ايران مي گويد برنامه اتميش صلح  ●

آميز است و قصد توليد بمب اتمي را 
اما امريكا و متحدان غربيش مي . ندارد

گويند برنامه صلح آميز اتمي پوشش 
هر از . برنامه توليد بمب اتمي است

چندي دستگاههاي اطالعاتي غرب 
گزارشي منتشر مي كنند و مي گويند 
.  ايران در كار توليد بمب اتمي است

  .سالها است كه اين ماجرا ادامه دارد
اما  در همان حال كه امريكا و  ●

متحدانش خود را براي دور دوم 
گفتگوها در اواخر ماه اكتبر آماده مي 
كنند، كارشناسان امور ايران و تحليل 

سرانجام ايران : گران منطقه مي گويند
امه اتمي خود آماده معامله بر سر برن

  .شده است

تحليل گران به جمع شدن عوامل     
بحران سياسي داخلي : استناد مي كنند

ايران و تغيير حكومت امريكا و اين امر 
، فعاليت 1999كه ايران وقتي در سال 

اتمي پنهاني خود را رها كرد، به هدف 
لذا، در حال . مطلوب خود رسيده بود

دو  حاضر معامله ممكن است زيرا هر
طرف مي توانند  معامله كنند و فرياد 

  . برآورند كه پيروز شده اند
اگر دلخواه «:به قول تريتا پارسي ●

ايران اينست كه حق غني سازي 
اورانيوم را داشته باشد، و اگر خواست 
امريكا اينست كه اطمينان حاصل كند 

كه در ايران بمب اتمي وجود ندارد،  
را  به  بنا بر اين، توافقي كه هر دو

خواست خود برساند، هردو طرف را 
آنها حكومت امريكا . پيروز كرده است

را بخاطر سازش و يا دادن امتياز به 
. ايران انتقاد مي كنند، بر خطا هستند

زيرا انطباق دادن خود با واقعيتي تغيير 
  » .ناپذير، امتياز دادن نيست

 براي ايران چنين توافقي دقيقا ●
بسا همكاري . سازش معني نمي دهد

براي غرب، نيز، امتياز . معني مي دهد
بلكه اطيمنان . بدست آوردن نيست

قطعي پيدا كردن توليد نشدن بمب 
  .اتمي توسط دولت ايران است

،   FlyntLeyerettفلينت لورت  ●
در نيوامريكا » پروژه ايران«مدير 

بنظر من ايرانيها : فونديشن، مي گويد
ن نمي خواهند هرگونه محدودشد
از . جدي برنامه اتمي خود را بپذيرند

تا  2003سال، از  2ديد آنها بمدت 
، غني سازي را به حال تعليق  2005

درآوردند و در ازاي آن، هيچ چيز 
پس حاضر نيستند آن . بدست نياوردند

  .كار را تكرار كنند
ايرانيان مي بينند با : او مي گويد    

توسعه دادن به فعاليت اتمي خود، 
جامعه بين المللي را بسوي خود  توجه

جلب مي كنند و براي بازي، برگها در 
از آغاز نيز هدف ايران .  دست دارند

  .همين بوده است
بسياري از تحليل گران در داخل و  ●

هدف ايران است : خارج مي گويند
كه روند غني سازي اورانيوم را به 
نتيجه برساند و توانائي توليد كالهك 

 ا قصد ندارد فعال ام. نداتمي را پيدا ك
  . بمب اتمي بسازد

اين نظر تحليل گران همانست كه      
آژانس بين المللي انرژي اتمي در 
گزارش محرمانه اخير خود، اظهار 

اطالعات الزم «ايران : كرده است 
را بدست » براي توليد سالح اتمي

آورده است اما مدركي در دست 
نيست كه بگويد سعي بر توليد آن 

، رهبر ايران، آيت اهللا 2005در . رددا
خامنه اي، فتوائي صادر كرده است 
كه بنا بر آن، توليد بمب اتمي جايز 

  .نيست
ايران مي داند كه، وضعيت كنوني،     

اگر بمب اتمي بسازد، همسايه هاي 
ايران نير بر آن مي شوند كه چتر اتمي 
بيابند و از طريق امريكا حمايت اتمي 

، از قدرتش در منطقه شوند و اين امر
كارشناسان بر اين نظر .  مي كاهد

هستند كه ايران از راه معامله با غرب 
است كه مي خواهد نفوذ خود را در 

چنين معامله اي . منطقه برقرار كند
بمعناي به رسميت شناختن رهبري 

گفتگوهاي ايران . ايران بر منطقه است
در ژنو بقصد رسيدن به اين هدفها 

  .است
يكا بطور مستقيم با ايران مذاكره امر ●

مي كند و بطور ضمني حق او بر ادامه 
دادن به غني سازي اورانيوم پذيرفته 

پذيرشي كه از ديد ايران، . مي شود
  .پذيرش حاكميت مليش تلقي مي شود

جوآن كل، كارشناس امور ايران و  ●
خاورميانه معاصر بر اين نظر است كه 

و فني  ايران مي خواهد توانائي علمي
ساختن بمب اتمي را پيدا كند بي آنكه 

زيرا اين توانائي ايران را . آن را بسازد
از امتيازهاي داشتن سالح هسته اي 

برخوردار مي كند بي آنكه گرفتار 
  .عواقب زيانبارش كند

ايران از آغاز همين قصد را داشته       
  :است
حسن روحاني، يك روحاني كه  ●

امنيت ملي و سالها دبير شوراي عالي 
طرف گفتگو با غرب بر سر پرونده 

،  2005اتمي ايران بود، در سال 
گفتگوي خصوصي اي را منتشر 

كه سالي پيش آن، انجام داده .كرد
بنا بر اين گفتگو، ميان سخت . بود

سران و ميانه روها بر سر تاكتيك ها 
اختالف وجود داشته است اما بر سر 

  هدف نهائي اختالفي وجود نداشته 
دنيا نمي خواست پاكستان «: است 

بمب اتمي بسازد و برزيل چرخه توليد 
سوخت اتمي پيدا كند اما هم پاكستان 
صاحب بمب شد و هم برزيل چرخه 

مشكل ما .  توليد سوخت اتمي يافت
اينست كه هيچيك از اين دو را 

بمب اتمي نيافتيم زيرا هرگز . نيافتيم
. نمي خواستيم بمب اتمي بسازيم

ئي توليد سوخت اتمي را نيز هنوز توانا
  .نيافته ايم

وقتي هيأت ايراني در ژنو با هيأتهاي  ●
كشور به گفتگو نشست، پيشنهادي داد  6

كه به پيشنهاد يك معامله و سازش مي 
ايران به مفتشان سازمان ملل : ماند

متحد تأسيسات اتمي قم را بازرسي 
ايران موافقت مي كند اورانيوم . كنند

غني شده خود را  به روسيه  صددر 5/3
 20بفرستد تا در آن كشور، تا حد 

، براي مصارف پزشكي، غني شود صددر
ايران . و به ايران بازگردانده شود

آماده است گفتگوها در باره پرونده 
و اين پذيرفته ها . اتمي را پي بگيرد

ناقض قول احمدي نژاد شدند كه مي 
بر سر پرونده اتمي ايران : گفت

  . نمي كنيم مذاكره
وقتي هيأت به ايران بازگشت،       

  .سخت سران دم از پيروزي زدند
پيش از مذاكرات، ايران مي گفت  ●

مجازاتهاي وضع شده برضد ايران بايد 
اما بعد از گفتگوها كلمه . ملغي شوند

اي در باره لزوم الغاي مجازاتها، بر 
  . زبان نياورد

اگر غرب : كارشناسان مي گويند ●
بشود معامله اي را با ايران بعمل  موفق

آورد كه دو طرف آن را بپذيرند و اگر 
تجهيزات اتمي ايران تحت بازرسي 
قرار بگيرند، هنوز مالحظات جدي 

برخي از تحليل . ديگري وجود دارند
غرب از اين بابت : گران مي گويند

نگران است كه ، بعد از انتخابات 
رياست جمهوري در ايران، در ماه 

، آيا بخشي از جنبش 2009 ژوئن
اصالح طلبي در ايران مي تواند زنده 
بماند؟  آيا برنامه توليد اتمي كه دنبال 
نشده است، در فرصتي ديگر، از 
سرگرفته نمي شود؟  اين نگراني ها 
غرب را بر آن داشته است بر برقراري 
سيستم بازرسي كامل و مداوم تأسيسات 

  .اتمي ايران، اصرار بورزد
  

يكا تحت فشار است براي امر* 
تجديد نظر در ارزيابي 
سازمانهاي اطالعاتيش در باره 
انصراف ايران از توليد بمب 

  :اتمي
  
، گزارش شد كه 2009اكتبر  16در  ◄

حكومت اوباما تحت فشار است براي 
اين كه سازمانهاي اطالعاتي امريكا در 

خود تجديد نظر  2007گزارش سال 
نهاي در آن گزارش، سازما. كنند

اطالعاتي به اين ارزيابي رسيده بودند 
بدين سو،  2003كه ايران از سال 

.  توليد سالح اتمي را رها كرده است
گزارش دست بوش، رئيس جمهوري 

زيرا او ديگر نمي . امريكا را بست
توانست بگويد به ايران حمله مي كنم 

  مانع اوباما . چون بمب اتمي مي سازد
  

  9در صفحه 

 خامنه اي موضوع نزاع؟
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يز در گزيدن حمله و حكومت او ن
  . نظامي نيز هست

هم امروز نيز مقامات اطالعاتي از       
اما  . دفاع مي كنند 2007گزارش سال 

از سوي اسرائيل، از بيرون، خصوص 
  مي شود براي اين  فشار شديدي وارد

كه سازمانهاي اطالعاتي در آن ارزيابي 
به سخن ديگر، آن را . تجديد نظر كنند
  .دبي اعتبار بخوانن

اما مقامات اطالعاتي مي گويند       
مدارك جديد در اختيار گرفته اند اما 
اين مدارك آنها را بر آن نمي دارد 
كه ارزيابي پيشين خود را بي اعتبار 

سازمانهاي اطالعاتي همچنان . بخوانند
بر اين نظر هستند كه مطلقا هيچ 
مدركي دال بر قصد ايران به توليد 

  . بمب اتمي وجود ندارد
به داليل سياسي به سازمانهاي       

از سوي ( اطالعاتي فشار وارد مي شود 
كه بگويند ايران از انصراف ) اروپا نيز

آنها كه فشار . خود، عدول كرده است
گزارش : مي آورند مي گويند

سازمانهاي اطالعاتي امريكا دست 
كشورهاي غرب را براي عمل بر ضد 

ع، ميزان بنا بر اطال.  ايران، بسته است
فشاري كه وارد مي شود بسيار زياد 

  .است
  

ايران چرا حاضر شده است * 
اورانيوم غني شده خود را براي 

درجه، تحويل  20غني شدن تا 
  :روسيه بدهد؟

  
، از وين گزارش 2009اكتبر  16در  ◄

شد كه ايران از آن رو اورانيوم غني 
شده خود را در اختيار روسيه مي 

اهد خود آن را گذارد كه هرگاه بخو
درجه غني كند، دستگاههايش را  20تا 

علت وجود . از كار مي اندازد
ناخالصي ها در اورانيوم غني شده تا 

ايران خواسته . درجه است 5/3حد 
هم غني : است با يك تير دو نشان بزند

سازي اورانيوم در ايران را بقبوالند و 
درجه غني شده پيدا  20هم اورانيوم 

كار مصارف پزشكي مي كه هم ب. كند
درجه  90آيد و هم بكار غني كردن تا 

  !و توليد بمب اتمي
  

مانورهاي بزرگ پيرامون 
  :اتم ايران؟

  
اكتبر، لوموند گزارشي را  17در  ◄

مانورهاي بزرگ بر سر «تحت عنوان 
داراي اين . انتشار داد» اتم ايران
  :اطالعات

قرار بر اينست كه اورانيوم غني شده  ●
ست به روسيه و سپس به ايران نخ

فرانسه براي تبديل شدن به سوخت 
اين . شودتهران اتمي نيروگاه براي 

ايزوتوپ توليد مي –راديو نيروگاه 
  .كند براي معالجه سرطان

اكتبر، ميان  19مذاكرات در      
نمايندگان ايران و امريكا و روسيه و 

المللي  فرانسه، در مقر آژانس بين
انجام  روز، 2انرژي اتمي، بمدت 

  .خواهند شد
هدف اينست كه ترتيباتي جسته آيند  ●

به . كه براي همگان قابل قبول باشند
گونه اي كه قسمت عمده اورانيوم 
غني شده ايران، به خارج از ايران 

  . انتقال بجويد
فكر انتقال اورانيوم غني شده ايران  ●

به خارج از ايران، بقصد غني شدن تا 
هاي درصد، حاصل مشورت 20

حكومتهاي اوباما و روسيه در تابستان 
بنا بر سناريو، بخش عمده اي از .  است

اورانيوم غني شده ايران، براي مدتي 
به خارج از ايران انتقال مي يابد و 
نگراني بابت توليد بمب اتمي توسط 

هدف اينست .  ايران بي محل مي شود

كه جلوگيري شود از اين كه ايران 
ود را بكار توليد اورانيوم غني شده خ

بديهي است از راه .  بمب اتمي برد
  .درصد 90رساندن ميزان غناي آن به 

بدين قرار، پيشنهاد : انقالب اسالمي
احمدي نژاد، پذيرفتن و بازگو كردن 

  .توافق امريكا و روسيه بوده است
در گفتگوهاي ژنو، در اول اكتبر  ●

، در اين باره، به توافق اصولي 2009
خود » توافق اصولي«اما .  انجاميد

بدين معني است كه انتقال اورانيوم از 
. ايران به خارج از ايران، قطعي نيست

زيرا ايران هيچگونه تعهد رسمي در 
باره اندازه اورانيومي كه آماده است 
به روسيه و فرانسه بفرستد، برعهده 

آژانس بين المللي انرژي . نگرفته است
ن پيشنهاد اتمي، در نامه اي، به ايرانيا

كيلو اورانيوم  1200كرده است كه 
ايران، . (غني شده به خارج منتقل كند

كيلو اورانيوم  1500بنا بر اظهار رسمي، 
افزون بر اين، ). غني شده دارد

تاريخي نيز براي اين انتقال معين نشده 
  .است
 –اين امر سبب شده است كه فرانسه  ●

كه نقش سازش ناپذير را برعهده گرفته 
 1: خطوط قرمزي را معين كند –ت اس
يعني پيش از . توافق زود انجام بگيرد –

مهلت دسامبر كه امريكا به ايران داده 
است براي اينكه پاسخ روشني به 

فرانسه  – 2. پرسشهاي غرب بدهد
كيلو يكجا  1200اصرار دارد كه تمامي 

تهران . به خارج از ايران انتقال يابد
ه خارج مي گفت كه قسمت به قسمت ب

انگلستان نيز از ايران .  انتقال پيدا كند
توافق بر سر  – 3. حمايت مي كند

تبديل اورانيوم غني شده ايران به 
سوخت رآكتور اتمي تهران بهيچ رو 
بمعناي قبول غني شدن اورانيوم 

ايران مي بايد به . توسط ايران نيست
تصميمهاي پي در پي شوراي امنيت 

ايران است  چرا كه برعهده.  عمل كند
اعتماد از دست رفته را از نو بدست 

  . آورد
مقامات فرانسوي بر اين نظر هستند  ●

كه حكومت اوباما ، با قبول انتقال 
اورانيوم غني شده ايران به خارج از 
ايران، پاي بر زمين ليزي گذاشته 

چرا كه اين موافقت بمعناي . است
تصويب بالقوه غني سازي اورانيوم 

اما اين امر كه . ستتوسط ايران ا
سرانجام فرانسه است كه مي بايد 
سوخت رآكتور اتمي را تهيه كند، 
قفلي در اختيار فرانسه مي گذارد كه 

  .هر زمان الزم ديد، بر درب  بزند
در حقيقت، اورانيوم ايران نخست       

به روسيه مي رود براي اين كه تا حد 
سپس به فرانسه . درصد غني شود 20

مي شود براي اين كه به  تحويل داده
فرانسه تنها . سوخت اتمي بدل شود

كشوري در جهان است كه مي تواند 
  .اورانيوم را به اين سوخت بدل سازد

  
اسرائيل آماده حمله به 
ايران در سال آينده 

  :مسيحي مي شود؟
  

اسرائيل آماده حمله زميني به * 
اسرائيل بايد  -ايران مي شود؟ 

  !:ندحمله اتمي به ايران بك
  
كانارآنشنه هفته نامه اي فرانسوي  ◄

است كه زبان طنز دارد اما با ارتباطاتي 
كه دارد، مدارك و خبرها را  كسب 

خبرهايي  . مي كند و انتشار مي دهد
كه انتشار مي دهد، موثق تلقي مي 

) 2009اكتبر  15(اين هفته نامه . شوند
مي گويد بنا بر اطالعي كه بدست 

در حال آماده  آورده است، اسرائيل
شدن براي حمله زميني به ايران، در 

  . تاريخي بعد از ماه دسامبر است
گزارش كارنارآنشنه حاكي از     

ديداري است كه ميان رئيس ستاد 
ارتش اسرائيل، ژنرال اشكنازي و 
ژنرال ژان لوئي ژورژلين، رئيس ستاد 

در اين . ارتش فرانسه روي داده است
ي فرانسوي ديدار، اشكنازي به همتا

اسرائيل فكر حمله : خود گفته است
هوائي به ايران را رها كرده و اينك 
. در طراحي حمله زميني به ايران است

و دارد واحدها نخبه خود را آماده 
  .حمله زميني به ايران مي كند

اين واحد ها وارد ايران مي شوند      
و با رساندن خود به تأسيسات اتمي 

آنها . ن مي سازندايران، آنها را ويرا
همچنين دانشمندان ايران را مي 

ارتش اسرائيل افراد ذخيره . كشند
متعلق به واحدهاي نخبه را فراخوانده 
است و چند هفته ايست كه بكار آماده 

  . كردن آنها مشغول است
، جون لولتن، 2009اكتبر  14در  ◄

نماينده پيشين امريكا در سازمان ملل 
به ايران : ستمتحد، جون بولتن گفته ا

  :مي بايد حمله اتمي انجام بگيرد
مؤسسه اينترپرايز متعلق به محافظه  ●

البي «كاران جديد و مرتبط با 
، جلسات بحثي پيرامون اين »اسرائيل
آيا اسرائيل بايد به ايران حمله «سئوال 

در جلسات . ترتيب داده است» كند
مدافع «كساني چون مايكل روبين 

اما . گفته اندو جو يو سخن » شكنجه
.  سخنران اصلي جون بولتن بوده است

او شخصي افراطي است و فاقد 
وقتي از نمايندگي . صالحيت است

امريكا در سازمان ملل استعفاء داد كه 
بوش نتوانست سنا را متقاعد كند 

  .صالحيت او را تصويب كند
: بولتن، در سخنراني خود گفت ●

اسرائيل مي بايد : صاف و روشن گفت
. ايران با سالح اتمي حمله كندبه 

گفتگوها به شكست انجاميده اند و 
مجازاتها هم نتيجه نبخشيده اند و ما در 

اگر اسرائيل با . موقعيت بدي هستيم
سالح اتمي به تأسيسات اتمي ايران 
حمله نكند،  ايران در آينده نزديك 

  . صاحب سالح اتمي مي شود
گزينش اخير غير قابل : بولتن گفت     

اشخاصي در حكومت . قبول است
واجد اهميتي  د مسئله واقعااوباما هستن

زيرا امريكا مي تواند ايران را . نيست
مهار كند همانطور كه در طول جنگ 
. سرد، شوروي سابق را مهار كرديم

بنظر من، اين نظر، خطاي بسيار بسيار 
يك روش بس خطرناكي . بزرگي است

 .است اين نوع با مسئله روبرو شدن
زيرا شوروي ها دنياي بعد از اين دنيا 
را قبول نداشتند و مي خواستند در 

حال اين كه . اين دنيا زندگي كنند
رژيم ديني ايران براي آن دنيا بيشتر از  
. زندگي دراين دنيا ارزش قائل هستند

پس روشي كه با شوروي سابق بكار 
  .رفت، با رژيم ايران بكار بردني نيست

ولتن براي توجيه جنگ ب: انقالب اسالمي
غافل از . ري مي كندافروزي خود، مقايسه صو

حاكمان كنوني بر ايران، در دنيا  اين كه اوال 
روي سابق پيشي دوستي از حاكمان شو

تدارك آن دنيا با بكار بردن  ثانيا. گرفته اند
بمب اتمي نمي شود مگر اين كه خواسته 

حتي  شند يكسر به جهنم بروند و ثالثابا
. تاكتيكي در منطقه كار برد ندارد اتمي سالح

زيرا  محيط زندگي ديگران را نيز آلوده مي 
  .كند

  

مجلس نمايندگان امريكا طرح * 
  :مجازات ايران را تصويب كرد

  
، به گزارش 2009اكتبر  14در  ◄

خبرگزاري فرانسه، مجلس نمايندگان 
امريكا  طرح مجازاتهاي اقتصادي 

كه  با  طرحي.  ايران را تصويب كرد
رأي تصويب شد به   414اكثريت 

حكومت امريكا و حكومت هاي ايالتي 
و صندوق هاي بازنشستگي اجازه مي 

 20دهد شركتهائي را كه بيشتر از 
ميليون دالر در صنعت نفت  و گاز 

ايران سرمايه گذاري مي كنند،  
  . مجازات و يا تحريم كنند

هوير ليدر اكثريت دموكرات در     
تصويب : ندگان مي گويدمجلس نماي

اين طرح به حكومت اوباما در پيشبرد 
ديپلماسي اش در قبال ايران، كمك 

بايد به ايران حالي كرد كه .  مي كند
باب گفتگو تا ابد باز نمي ماند و امريكا 
تمامي وسائلي را كه در اختيار دارد 
براي جلوگيري از مجهز شدن ايران 

  . به سالح اتمي بكار خواهد برد
تفاوت اين مصوبه با مصوبه پيشين      

اينست كه حكومتهاي ايالتي و 
صندوقهاي بازنشستگي نيز موظف مي 
شوند در مجازات اقتصادي ايران 

  .شركت كنند
  

گفتگوهاي وين به تهيه يك * 
  :پيش نويس انجاميد

  
گفتگوهاي نمايندگان رژيم در  ◄

، در مقر 2009اكتبر   21تا  19روزهاي 
مللي انرژي اتمي، آژانس بين ال

سرانجام، به تهيه پيش نويس موافقت 
طرف  – 1نامه اي انجاميد كه بنا بر آن، 

روسيه پس از آنكه . ايران روسيه است
اورانيومي را كه از ايران تحويل مي 

درصد غني مي  20گيرد، تا حدود 
كند، به فرانسه مي دهد و فرانسه آن را 
به سوخت قابل استفاده در نيروگاه 

ايران   -  2. مي تهران بدل مي كندات
درصد اورانيوم غني شده خود،  75

كيلوگرم را تحويل  1200حدود 
اورانيوم تا ماه  – 3. روسيه مي دهد

. دسامبر به روسيه تحويل داده مي شود
قرار است طرفهاي مذاكره  – 4

موافقت خود را با پيش نويس،  به 
  .آژانس اطالع دهند

يندگي رژيم طرفه اين كه هيأت نما ●
با شركت فرانسه در گفتگوها مخالفت 

اما بر اثر گفتگوهاي اين هيأت با . كرد
هيأت امريكائي، راه حل پيدا شد و 

  !گفتگوها توانستند ادامه بجويند
اكتبر، يك روز پيش از مهلت  22در  ●

مقرر، خبرگزاري ها گزارش كردند 
  .كه ايران توافق نامه را پذيرفت

  
نه ميان گفتگوهاي محرما* 

امريكا و ايران و اسرائيل و 
  :ايران

  
، مجله تايم خبر داد 88اكتبر  20در  ◄

كه اوباما، سه نوبت، بطور محرمانه، با 
  .مقامات باالي رژيم گفتگو كرده است

، روزنامه 2009اكتبر  22در  ◄
اسرائيلي  هاآراتص گزارش كرده 

  :است
 ميراو ظفري اديز مدير   

سالح هيئت گذاري و كنترل  سياست
انرژي اتمي اسرائيل و علي اصغر 

ايران در آژانس  سلطانيه نماينده
المللي انرژي اتمي بارها در تاريخ  بين

حضور  بيست و نهم و سيم سپتامبر با
نمايندگان كشورهاي ديگر ديدار و 

اند و به رد و بدل  وگو كرده گفت
پاسخ بين يكديگر  كردن پرسش و

اين «: ه دادهاآرتس ادام. »اند پرداخته

قاهره  ديدار در هتل چهار فصل در
  تحت نظر هيئت خلع سالح آژانس 

المللي انرژي اتمي صورت گرفته  بين
شركت كنندگان در اين  ديگر. است

ديدار نمايندگان اتحاديه عرب از 
مراكش،  كشورهاي اردن، مصر، تونس،

عربستان سعودي و امارات به همراه 
 آمريكاييتركيه و مقامات اروپايي و 

اين جلسه »  :هاآرتس افزود. »اند بوده
توسط كوين راد نخست وزير استراليا 

شده و توسط گرت ايوانز  ترتيب داده
وزير خارجه اسبق اين كشور و يوريكو 

ژاپن  كاواگوچي وزير خارجه اسبق
هاآرتس در . »مديريت شده است

اين جلسه در پشت «: ادامه نوشت
مام شده و ن درهاي بسته برگزار

كنندگان متعهد شدند كه اين  شركت
 جلسه كامال محرمانه باقي بماند تا اجازه

براي مباحثاتي صريح و شفاف داده 
با اين حال اين مطلب توسط . شود

 The Age روزنامه منابع استراليايي به
هاارتس . »در اين كشور درز پيدا كرد

انرژي اتمي اسرائيل  نوشت كه هيئت
اي برگزار  لسهتاييد كرد كه چنين ج

 شده، ولي در اين باره هيچگونه
هاآرتس در ادامه . اظهارنظري نكرد

هاي رد و بدل شده بين  حرف«: افزود
و اسرائيل در سه  نمايندگان ايران

فصل اتفاق افتاد كه هركدام از اين 
 ها شامل موضوعاتي بود كه سرفصل

. جامعه جهاني درباره آنها نگران است
اعالم . 1: ند ازاين سه سرفصل عبارت

به عنوان منطقه خالي از  خاورميانه
ممانعت با انتشار سالح . 2. سالح اتمي

مطالب انرژي اتمي  .3. اتمي در منطقه
هاآرتس . »آميز براي اهداف صلح

 نمايندگان ايران و اسرائيل«: افزود
خارج از جلسه با يكديگر ديدار نكردند 

هاآرتس از قول . »و يا دست ندادند
: در اين جلسه نقل كرد هدعينييك شا

  ...ها در يكي از بحث«
وقتي رژيم ميلياردها : انقالب اسالمي

سال  7دالر سرمايه هدر مي دهد و 
بحران مي سازد و كشور را در معرض 
حمله نظامي قرار مي دهد و گرفتار 
مجازاتهاي اقتصادي مي كند و سرانجام، 

سال را  4اورانيوم غني شده در مدت 
سيه و فرانسه مي دهد تا براي تحويل رو

رآكتور اسقاطي سوخت تهيه كنند كه 
ساخته است،  1967امريكا در سال 

چرا كه در درون، مردم را . مجبور است
گرفتار خشونت و فقر كرده و مافياهاي 

مالي به رانت خواري اعتياد  –نظامي 
  :پيدا كرده اند

      
  

  ژاله وفا 
  از مجامع  اسالمي ايرانيان 

  

حكومت مافيايي به  نياز
طرح حذف يارانه ها و 

  اثرات مخرب آن
  

مجلس نهم نظام واليت فقيه در     
راي موافق در  188با   88مهر  20تاريخ

راي مخالف كليات اليحه  45مقابل 
حذف يارانه ها موسوم به هدفمند 

ودر .كردن يارانه ها را تصويب كر
روزهاي بعدي وارد بحث جزئيات 

مهرنيز با حذف  28اليحه شد و در 
  .يارانه كاالهاي اساسي موافقت كرد

فوريت اين اليحه در دهم دي ماه      
سال گذشته تصويب شده بود و 
حكومت هم آن را در اليحه بودجه 

 "نمايندگان "امسال گنجانده بود اما
مجلس به دليل نگراني از عواقب 
تورمي و غير قابل پيش بيني بودن آثار 

  ي اين طرح، در اسفند ماه سال اجرا
  

  10در صفحه 

 خامنه اي موضوع نزاع؟
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گذشته در هنگام بررسي اليحه بودجه 
  بنابر اين اليحه، .آن را حذف كردند

يارانه بنزين، گازوئيل، گاز و برق و 
كاالهاي اساسي قطع مي شود و 
مصرف كنندگان بايد  مواد سوختي را 
به قيمت بازارهاي منطقه خليج فارس 

در مقابل قرار است .خريداري كنند
شي از درآمدهاي ناشي از افزايش بخ

قيمت به صورت نقدي در اختيار 
خانوارهاي دهكهاي در پامدي پايين 

بايستي اذعان داشت .جامعه  قرار گيرد
كه اليحه اي كه حكومت احمدي نژاد 
سال قبل به مجلس ارسال داشت، با 
آنچه كه اكنون در نهايت مورد 
تصويب مجلس قرار گرفته است ، 

هوي و صوري بسيار تفاوت هاي ما
دارد وكميسيون ويژه مجلس جرح و 
تعديل هاي عمده اي را در اليحه 
هدفمند كردن يارانه ها انجام داده 
است كه از مهم ترين تغييرات مي 
توان به آرام شدن شيب تغييرات 
قيمتي، اصالح قيمت ها به جاي سه 

يعني  طرح بايستي (سال در پنج سال 
ساله پنجم در مدت زمان برنامه پنج 

، سقف گذاشتن براي منابع ) اجرا شود
موردنياز براي توزيع نقدي به ميزان 

هزار ميليارد تومان و  20حداكثر 
حذف صندوق ساماندهي منابع حاصل 
از اصالح قيمت ها به عنوان يك 

 . بودجه موازي اشاره كرد
بر اساس اليحه اي كه حكومت     

احمدي نژاد در ابتدا به مجلس ارسال 
كرده بود  قرار بود در سال اول به 

هزار ميليارد تومان به جامعه  80يكباره 
اما براساس پيش .نقدينگي وارد شود 

بيني هاي كميسيون بررسي اليحه د 
رمجلس، در سال اول حداكثر منابع 

هزار ميليارد  15حاصل از اجراي طرح 
تومان است كه در نسبت هاي پيش 

نعت و بيني شده، دراختيارحكومت و ص
دهك هاي هدف قرار مي 

حكومت احمدي نژاد تالش بسيار .گيرد
كرد تا اليحه آنگونه كه مورد نظرش 
است مصوب شود ، اما نگراني هاي 
كميسيون باعث شد كه اعضاء آن 

  .انعطاف پذيري كمتري نشان دهند
ولي با وجود اختالف نظر موجود      

ميان حكومت احمدي نژاد و مجلس 
د اين حكومت به اين به نظر نمي رس

زودي ها اليحه برنامه پنجم را به 
نگارنده در دي ماه  .مجلس تقديم كند

سال قبل در طي سه مقاله به تاريخچه 
شكل گيري و پايه گذاري پرداخت 

خامنه  - يارانه ها از حكومت موسوي 
اي با رواج اقتصاد كوپني و نيز ادامه و 
تشديد آن در طول حكومت 

ي و احمدي نژاد رفسنجاني ، خاتم
بطور مفصل پرداخته و خاطر نشان 
ساختم كه اصوال پرداخت يارانه ها به 

شكلي كه در نظام واليت فقيه مرسوم  
و رواج داشته است  ،حاصل بي كفايتي 
اقتصادي حكومتها در رونق  توليد در 
كشور و نيازشان  به رواج رانت خواري 

برخورداري مافيا هاي حاكم و  براي 
نيز اجراي سياستي اقتصادي بر پايه  
موازنه مثبت بوده است  و مردم در 
واقع امر نه تنها برخورداري از يارانه 
نداشته اند ،بلكه اين حجم از يارانه ها 
كه در واقع اكنون يك سوم مبلغ 
بودجه را شامل ميشود ،در طول 
سالهاي متمادي به ساختار توليد 
كشورضربه وارد كرده و آنرا در سطح 
جهاني غير رقابتي و غير مولد كرده 

و هيچگاه نبايد از خاطر برد كه . است 
پيوسته در سلطه حكومتهاي استبدادي 
بي كفايت ، در واقع متضرر اصلي چه 
با پرداخت يارانه و چه باحذف ناگهاني 
آن مردم و خصوصا طبقات محروم مي 

  .باشند
ن حكومت كودتا براي و اما اكنو    

اجراي طرح حذف يارانه ها شديدا 
نياز به اعتماد سازي در جامعه دارد كه 

 88خصوصا از بعد از انتصابات خرداد 
شديدا ته مانده آن را نيز از دست 
داده  وكسي حتي وفاداران به نظام ،  

. اين حكومت را جدي نميگيرد 
هرچند كه بر اساس طرح مصوب 

ه هر خانوار پنج مجلس قرار است  ب

تا  100نفره دهكهاي پايين جامعه  بين 
 20به هر نفر حدود ( هزار تومان 110

يارانه نقدي پرداخت شود ) هزار تومان
حداكثر  89،يعني بر فرض كه در سال 

هزار ميليارد  20درآمد دولت يعني 
درصد  50تومان تحقق يابد، دولت 

اين مبلغ را بايستي طيق مصوبه مجلس  
نقدي  كرده كه براي هر فرد  توزيع

) ميليون نفر 36( دهك جامعه 5در 
هزار  23ماهيانه تقريباً رقمي حدود 

تومان وارد خواهد كردو در واقع اين 
ساله خواهد بود و  5پرداختها حداكثر 

پس ازآن مردم با آزادسازي كامل 
  .قيمتها مواجه خواهند شد

اما  مردم شديدا به طرحها ي      
اساسش بر تقلب و دروغ  حكومتي كه

در برابر . بنا شده است بي اعتمادند 
اجراي اين طرح دو بي اعتمادي 
عظيم ،  يكي عدم اعتماد ملي به 

هنگام  بروكراسي دولتي براي توزيع به
وجوه نقدي يارانه ها  و يكي نگراني 
عميق از اين امر كه اين حكومت ابتدا 
وعده پرداخت  يارانه نقدي را خواهد 

ها افزايش يافتند پس  و وقتي قيمت داد
از گذشت مدت كوتاهي، يارانه نقدي 

  .را قطع خواهد كرد ،قرار دارند
اما بر فرض كه حتي  حكومت      

كودتايي و مافيايي احمدي نژاد قصد 
قطع پرداخت نقدي يارانه هارا به 
دهكهاي پايين جامعه را نيزنداشته باشد 

دي و با نظرافكندن بر شرايط اقتصا(!)
تنگناهايي كه اين حكومت با آنها 
مواجه است ، توانا به پرداخت دراز 

از . مدت يارانه هاي نقدي نخواهد بود
اينرو نگارنده داليل و شرايطي كه 
حكومت كودتا را مصر در اجراي 
طرح  حذف يارانه كرده است 

  .برميشمارم
    

داليل نياز مبرم حكومت مافيا ◄
  :ابه اجراي طرح حذف يارانه ه

  
شمس الدين حسيني وزير اقتصاد     

 20ابتكار ( حكومت كودتا معتقد است
در شرايط فعلي يك سوم «): 88مهر 

درآمد كشور به صورت آشكار و پنهان 
در قالب يارانه پرداخت مي شو دو سه 
برابر مالياتي كه اخذ مي شود به بخش 

  ".انرژي يارانه داده مي شود
رسي احمدي نژاد كه در آستانه بر 

طرح تحول اقتصادي اش در مجلس، 
: در سيما حاضر شد ، اظهار داشت

عدالت، بهينه سازي تخصيص منابع، "
جلوگيري از اسراف و اصالح 
ساختارها، اهداف اصلي طرح تحول 

او واقعي شدن قيمت  ."اقتصادي است
ها را توجيه سرمايه گذاري دانست اما  
به پارامترهاي اصلي كه مشوق سرمايه 

ي ميباشند همچون وجود امنيت گذار
اقتصادي وسياسي و قضايي كه اين 
رژيم فاقد آن است و نيز باال بودن 
ريسك سرمايه گذاري ايران كه طبق 
گزارش جديد سازمان همكاري هاي 

   اقتصادي و توسعه
ميزان ريسك پذيري جمهوري اسالمي 

در حد بااليي از  2009ايران در سال 
 6و در سطح  ميانگين جهاني باقي مانده

 .درجه است،7از 
اما واقعيات .كوچكترين اشاره اي نكرد 

اقتصادي كشور نشان ميدهد علت 
اصلي كه حكومت كودتا را در تسريع 
بخشيدن به امر حذف يارانه مصر ساخته 
است ،نه عدالت و بهينه سازي تخصيص 

بلكه ورشكستگي آن و كسري ... منابع و
اين  با هم به.عظيم بودجه اش مي باشد

  :شرايط نظر افكنيم
درصدي درآمد صادرات  54كاهش - 1

نفت و گاز ايران و مشكالت سرمايه 
  گذاري در اين صنعت

اعالم 88بانك جهاني  در مهر ماه       
كرد درآمدهاي صادراتي ايران از 
محل نفت و گاز در سال جاري با ثبت 

ميليارد دالر نسبت به سال  47رقم 

در .ي رسدگذشته به كمتر از نصف م
ميليارد دالر از  103.2،  2008سال 

محل صادرات نفت و گاز عايد ايران 
شد و انتظار مي رود اين رقم در سال 

ميليارد دالر  47جاري ميالدي به 
مقدم  غالمرضا مصباحي.كاهش يابد

رئيس كميسيون ويژه مجلس براي 
بررسى طرح حذف يارانه ها نيزكه از 

است  جدي ترين موافقان اين اليحه
اگر اين قانون در  ":اظهار داشته است 

مجلس تصويب نشود، تقريبا در سال 
همه توليدات انرژى كشور اعم  1404

از نفت و گاز را بايد در داخل مصرف 
  "!كرده و حتى اقدام به واردات كنيم

از طرفي  نوذري وزير سابق نفت سال 
در مراسم  87فروردين 28قبل در 

شگاه بين افتتاحيه سيزدهمين نماي
المللي نفت  ميزان سرمايه گذاري 
مورد نياز در بخش هاي مختلف صنعت 

 500بيش از   1403نفت را تا افق 
برآورد كرد ه  ميليارد دالر

همچنين در گزارش هاي وزارت .بود
در بخش باالدستي : نفت آمده است

نفت با توجه به استانداردهاي قابل 
قبول براي سرمايه گذاري در خشكي 

ريا براي ظرفيت سازي مورد نياز، و د
درصدي توليد  7همچنين جبران افت 

به بيش از  1394چا هها درسال، تا سال 
ميليارد دالر سرمايه گذاري نياز  50

به  1394است و در بخش گاز تا سال 
ميليارد دالر سرمايه گذاري  50حدود

در بخش باالدستي و تأسيسات فرآورش 
ر سرمايه ميليارد دال 20گاز به بيش از

خطوط (گذاري در بخش پايين دستي 
نياز خواهد ) و تأسيسات انتقال و توزيع

 .بود
بنا بر اين مشاهده مي كنيم كه با باال 
بودن ميزان مصرف داخلي فرآ ورده 
هاي نفتي ، آينده توليد و صدور نفت 
براي حكومت مافيا  به خطر افتاده 
است ودر شرايطي كه ايران قادر به 

لي همه پروژه هاي صيانتي و تأمين ما
توسعه اي صنعت نفت و گاز طبيعي 
خود با استفاده از سرمايه داخلي 
نيست، پيش شرط همكاري با شركت 
هاي بين المللي  تحقق شرايط خاص 
در بازار سرمايه و قراردادهاي اين 
كشورهاست كه از آن جمله  سود 
مناسب وامنيت سرمايه را مي توان نام 

ود  سياست بحران سازي  كه با وج. برد
نظام واليت فقيه و اعمال تحريمهاي 

اقتصادي امريكا عليه ايران و نيز فقدان  
اقتصادي درون –جوامنيت سياسي 

كشور با وجود منش و شيوه نظام 
واليت فقيه در باج دهي به كارتلهاي 
خارجي ،سرمايه گذاري خارجي در 
پروژه هاي نفتي تا زماني كه سود اين 

بيش از حد تصور نبوده و  كارتلها
ريسك سرمايه گذاري  در ايران را 
پوشش ندهد ،با استقبال چنداني  از 

  .طرف آنها روبرو نميشود
  
ميليارد دالري در 14كسري بودجه - 2
 ماه اول سال 6
بنا به گزارش روزنامه تهران امروز در  

هايي كه  مطابق گزارش ":،88مهر  28
به دست نمايندگان مجلس رسيده 
است ، دولت با كسري بودجه حداقل 

معادل (ميليارد تومان200هزارو 14 
مواجه شده و به زودي ) ميليارد دالر14

متمم بودجه را راهي مجلس خواهد 
كسري بودجه واردات بنزين  ".كرد 

ميليارد دالر تخمين زده شده 6حدود 
همچنين حكومت كودتايي . است

احمدي نژاد در بخشهاي آموزش و 
رداخت حقوق كارمندان، پرورش، پ

بهداشت و درمان با كسري جدي 
مواجه شده است و بايستي جهت 
پرداخت يارانه برق و گاز و همچنين 
واردات بنزين به دنبال منبع جديد 

كه بهترين و ساده ترين (مالي باشد 
منابع برا ي وي پول حاصل ازحذف 
يارانه حاملهاي انرژي و كاالهاي 

ين صورت در غير ا)اساسي ميباشد 

هاي  اي براي پرداخت يارانه بودجه
  .اين بخش نخواهد داشت

قابل توجه است كه موجودي حساب 
ذخيره نيز افت قابل توجهي پيدا كرده 
است و به گفته موسي الرضا ثروتي 

دولت معادل   ":راهيافته به مجلس نهم
هزار ميليارد تومان بدهكار است و  12

پنج چاره انديشي مجلس اين بوده كه 
هزار ميليارد تومان از اين بدهكاري 

هاي دولتي  كالن دولتي را كارخانه
پرداخت كنند كه هنوز هم به طور 

 ".كامل پرداخت نشده است
  
ميزان واردات بنزين و رفع بخش - 3

اعظم كسري بودجه از طريق افزايش 
    قيمت بنزين

اما طبق برآوردهاي مسئوالن شركت 
يانگين هاي نفتي، م ملي پخش فرآورده

مصرف بنزين امسال با ادامه روند 
موجود تا پايان سال به ميزان روزانه 

اگر به . ميليون ليتر خواهد رسيد 65
ميليون ليتر بنزين وارداتي  21.3روزانه 

توان گفت كه در شش  نياز باشد، مي
ماهه دوم امسال به بيش از سه ميليارد و 

ميليون ليتر بنزين وارداتي نياز  960
تومان بنزين  400فرض قيمت  با.است

توان نتيجه گرفت كه در  وارداتي، مي
 584شش ماهه اول امسال يك هزار و 

ميليون تومان بنزين  720ميليارد و 
 .وارد كشور شده است

بينانه و در صورتي كه  در حالت خوش
ميانگين واردات روزانه بنزين امسال به 

ميليون ليتر برسد، امسال به هفت  20
ميليون ليتر بنزين  300و ميليارد 

وارداتي معادل سه ميليارد دالر نياز 
توان گفت حكومت  است كه مي

احمدي نژاد با ارايه متمم سه ميليارد 
دالري براي واردات بنزين به مجلس و 
تصويب آن، جبران مافات شش ماهه 

اگر  .اول امسال را  خواهد كرد
واردات گازوييل كه از شهريور آغاز 

صورت مستمر در نيمه دوم  شده نيز به
امسال در همان رقم يك ميليون ليتر 

ميليون دالر نيز  70ثابت بماند، بالغ بر 
بودجه براي واردات گازوييل در شش 
ماهه دوم الزم است كه با در نظر 
گرفتن بودجه براي بنزين در 

ترين شرايط و با فرض گازوييل  سخت
تومان، به  400وارداتي به ازاي هر ليتر 

ميليارد دالري 4رسد كه اليحه  ظر مين
براي واردات اين دو فرآورده  را 

  .حكومت به مجلس ارائه دهد
اما افزايش قيمت حجم فوق الذكراز 

تومان ، به  80از  ليتري(بنزين وارداتي 
قيمت فوب خليج فارس يعني ليتري 

و نيز افزايش ) تومان  800تا  600
قيمت گازوئيل و در واقع آزاد سازي 

يمتهاي كاالهاي اساسي و سوخت اعم ق
از وارداتي و  نيز فروش نفت و بنزين و 
گازوئيل توليد شده داخلي به قيمت 

در ) فوب(قيمت تحويل روي كشتي 
خليج فارس و رهايي از پرداخت 
يارانه ها ، براي حكومت احمدي نژاد 
منبع مناسبي براي دستيابي به پول و 

ر چرا كه ب. جبران كسري بودجه است
هيچ كس پوشيده نيست كه  پول 
يارانه بنزين هم اكنون از خزانه تامين 
مي شود و در صورت افزايش قيمت 

بنزين  درآمد حكومت كودتا بالتبع  
  .افزايش پيدا مي كند

  افت صادرات غير نفتي- 4
ترين آمار رسمي  در شرايط ركود  تازه

)  88مهر  14دنياي اقتصاد ( گمرك 
ات غيرنفتي دهد كه صادر نشان مي

درصد 2/15كشور در نيمه اول امسال با 
كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 ميليارد دالر افت كرده است و4/11به 
ماهه اول 6ارزش صادرات غيرنفتي در 

سال جاري بدون احتساب ميعانات 
ميليارد دالر و با احتساب  978/8گازي 

ميليارد دالر بود كه 4/11اين ميعانات 
درصد 15/15درصد و 10/15به ترتيب 

نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 
  .دهد نشان مي

اثرات حذف يارانه ها بر ◄
  پارامترهاي مختلف اقتصادي

  
آزادي سازي قيمتها و نيز حذف يارانه 
ها بصورتي كه به تصويب مجلس نهم 
رسيده اثرات بالفصلي بر افزايش تورم 
و هزينه اقشار كم در آمد و نيز حجم 

گي و  توليد  صنعتي و كشاورزي نقدين
حتي موجبات استقراض . ايران دارد 

حكومت را از بانك مركزي و 
  .ورشكستگي بانكها را فراهم مي آورد

  
  افزايش تورم و هزينه مردم- 1
براساس آنچه در اليحه حكومت  

احمدي نژاد آمده و به تصويب 
نمايندگان مجلس نيز رسيده است، اين 

قيمت حامل  حكومت مكلف به اصالح
هاي انرژي شده است از اينرو، قيمت 
فروش داخلي نفت، بنزين و ساير 
مشتقات نفتي به تدريج و تا پايان برنامه 

درصد  90پنجم توسعه نبايد كمتر از 
در ) فوب(قيمت تحويل روي كشتي 

با تصويب . خليج فارس باشد
نمايندگان، قيمت فروش نفت خام به 

صد قيمت در 95پااليشگاه هاي داخلي 
تحويل روي كشتي خليج فارس تعيين 

همچنين قيمت خريد . مي شود
فرآورده هاي نفتي متناسب با قيمت 

اين واقعي . مذكور تعيين خواهد شد
سازي قيمت ها، همچنين شامل قيمت 
گاز و ديگر فرآورده هاي نفتي نيز 

بنابراين واضح و مبرهن . خواهد شد
است كه بديهي ترين اثر اين آزادي 

ازي قيمتها ، افزايش ناگهاني قيمت س
تمامي كاالها  آنهم به علت وابستگي 
توليد و اقتصاد كشور به قيمت نفت و 

نگارنده . فرآورده هاي نفتي، مي باشد
توجه خوانندگان گرامي را به اين امر 
جلب مي نمايد كه اكنون اقتصاد 

قرار  در شرايط ركود تورمي  ايران 
يش قيمت در اين شرايط افزا. دارد
هاي انرژي موجب افزايش تورم  حامل

و تشديد ركود اقتصادي خواهد شد 
  درآمد   كه باز هم به ضرر اقشار كم

آزادسازي  است و مطمئنا بار تورمي 
نقديي   ها بيش ازميزان يارانه قيمت

است كه به اين اقشارقرار است 
اين اليحه فشاري را به . پرداخت شود

ي آورد چرا طبقه مرفه جامعه وارد نم
كه در صورت افزايش هزينه ها ، 
سرمايه داران آن ميزان افزايش را به 
هزينه خدمات شان اضافه مي كنند و 
مردم نيز ناچار به پرداخت آن ميباشند 
،بلكه اين اقشار كم در آمد و ضعيف 
اقتصادي هستند كه بعنوان مصرف 
كننده بار همه گراني را بر دوش مي 

ي كه داراي خصوصا كارگران.كشند
مشاغلي  هستندكه در آنها از قوانين 
كار، بيمه و حداقل حقوق خبري 

از اينرو قابل پيش بيني است كه . نيست
به دليل ركود حاكم براقتصاد از يك 
سو و تزريق پول به جامعه در غالب 
توزيع نقدي يارانه ها كه به صورت 
خرد انجام و الجرم جذب بازار مصرف 

، تورم با فاصله  و غيرمولد مي شود 
زماني حد اكثرچهارتا پنج ماه پس از 
آغاز توزيع نقدي يارانه ها به صورت 

 .انتظاري و واقعي آغاز شود
عظيم بودن ميزان افزايش تورم      

حتي احمد توكلي رئيس مركز 
نماينده "پژوهش هاي مجلس و

مجلس  را بر آن داشت  "اصولگراي
س مجل"نمايندگان  "تا طي نامه اي به

نهم با اعالم آژير قرمز درخصوص 
درصد ،  60احتمال تحميل تورم باالي 

هدفمند كردن يارانه  ":پيشنهاد دهد
كاالهاي اساسي، براي يك سال به 

وي اعالم كرد كه تورم . تعويق افتد
درصدي به اضافه حداقل  5/18موجود 

 20تورم محاسبه شده براي درآمد 
درصد  5/20هزار ميليارد تومان كه 

است ، با تورم ناشي از گران شدن 
درصد است  3/19كاالهاي اساسي كه 

به ضميمه تورم ناشي از گران شدن 
 60آب، احتمال دارد تورمي باالي 

  ». درصد را بر مردم  تحميل كند
  11صفحه در 

 خامنه اي موضوع نزاع؟
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از آنجا كه اكثر اقتصاد دانان  ميزان 
افزايش تورم ناشي از حذف يارانه ها  

پيش بيني توكلي درصد  60را بيشتر از 
  اعالم كرده اند 

يكي از اثرات  بالفصل افزايش تورم 
ميتواند افزايش هزينه هاي زندگي 

هزار تومان  900خانوار هاي شهري از 
ميليون تومان در  8/1به  87در سال 

نوراهللا .سال اجراي اين طرح  باشد
حيدرى نماينده  راهيافته به مجلس 

 تصويب و اجراى  ":نهم معتقد است
اين اليحه  پيامدهاى ناگوارى 

هاى انرژى و  همچون قيمت حامل
هاى توليد در پى  افزايش هزينه

خواهد داشت كه هم به تورم 
ها  گذاري  افزايد و هم سرمايه مي

يابد و با وجود اين اليحه،  كاهش مي
اصل سود دارايى حساب ذخيره ارزى 

شود كه در هيچ  ميان مردم تقسيم مي
همچنين  ".ندارد كجاى دنيا سابقه

نصراهللا ترابي راهيافته ديگر به مجلس 
با تاكيد بر اينكه اين اليحه مدل 

اگر «:اقتصادي ندارد، معتقد است 
الگوي دقيقي در اختيار بود شايد مي 
شد از لحاظ علمي رقم تورم را 
مشخص كرد ولي در شرايط موجود به 
نظر مي رسد تورم خيلي بيشتر از رقم 

اشكالي كه اليحه . اعالم شده باشد
هدفمندكردن يارانه ها و لوايحي كه 
از طرف دولت ارائه شده، دارد اين 
است كه يك مدل اقتصادي يا ريالي 
مشخص ندارد كه نشان دهد تحت 
تاثير اين اليحه اهرم ها و مدلي كه به 
عنوان ورودي وارد مي شود تحت 
پروسه قانون هدفمندكردن يارانه ها 

  »خروجي آن چيست؟
به هر حال تورم ناشي از اين مساله در  

كنار ركود بخش توليد، همچنين 
افزايش سطح عمومي قيمت ها در 
جامعه، باعث مي شود نقدينگي جامعه، 
به صورت عمده به سمت بازار غيرمولد 
رفته و همچنين تعداد واسطه ها 

چنين فرآيندي به سرعت . افزايش يابد
گردش نقدينگي افزوده و همچنين 

سود داشتن براي هر واسطه اي،  اميد
افزايش سطح عمومي قيمت ها را 

  .تشديد خواهد كرد
برخي معتقدند كه طرح حذف يارانه 
ها به خودي خود باعث افزايش 
نقدينگي در جامعه نخواهد شد  ،چرا 
كه  حجم نقدينگي هنگامي افزايش 

كند كه پايه پولي رشد كند و  پيدا مي
ار بانك رشد پايه پولي تنها در اختي

در حالي كه در .مركزي است 
خودي  ها، به  پرداخت نقدي يارانه

خود، بانك مركزي پول جديدي را 
چراكه نقدينگي جديد . كند خلق نمي

ها نيست، بلكه،  منبع تأمين اين پرداخت
هاي نقدي، فروش  منبع تأمين پرداخت

ها به  كننده هاي انرژي به مصرف حامل
  .هاي باالتر است قيمت

نگارنده  اين نوشتارمعتقد است كه  اما 
طرح حذف يارانه ها ميتواند بطور غير 
مستقيم هم كه شده باعث افزايش 

 .حجم نقدينگي شود
اين افزايش نقدينگي از طريق طرح 
حذف يارانه ها از دو طريق ممكن 

  :است رخ دهد
بديهي است كه با حذف يارانه     

بنزين وارداتي، قسمتي از درآمدهاي 
شد  ها مي كه صرف اين يارانه نفتي 

حال چنانچه اين . آزاد خواهدشد
دالرهاي نفتي  به بانك مركزي 

شده و به ريال تبديل شود،  فروخته
پول جديد به اقتصاد تزريق ميگردد 
وبد ينصورت پايه پولي رشد 

و اين به معناي افزايش . خواهدكرد
. نقدينگي حاصل از اين طرح ميباشد

ت كه  ممكن اما طرق دوم اين اس
است حكومت پس از اجراي اين طرح 

ها و  نشده هزينه بيني هاي پيش با افزايش
تري  در نتيجه كسري بودجه بزرگ

مواجه شود و براي پوشش اين كسري 
بودجه به برداشت از حساب ذخيره 
ارزي و فروش آن به بانك مركزي 
متوسل شود كه اين عمل حجم ريال 

  .اد را در اقتصاد افزايش خواهد د
درواقع  با افزايش بودجه جاري     

هزار ميليارد تومان  70دولت از حدود 

هزار ميليارد تومان ، در  113به حدود 
هزار ميليارد تومان  43واقع حدود 

پول بدون پشتوانه به حجم نقذينگي 
چرا كه بانك . كشور افزوده مي شود

مركزي اين رقم ريال را قبل از آنكه 
بازار بفروشد در معادل آن دالر در 

اختيار دولت قرار مي دهد ،اما بازار 
ريال بخصوص به دليل ركود، ظرفيت 
جذب اين ميزان دالر را ندارد بنا 
براين در واقع نوعي استقراض دولت 
از بانك مركزي صورت ميگيردكه اين 
امر خود پايه گذار تورم شديد خواهد 

  .بود
  
اثرحذف يارنه ها بر  توليد  - 2

كارخانجات و كشاورزي  وورشكستگي
  ايران

يارانه هاي موجود نه تنها مصرف، بلكه 
توليد و به ويژه توليدات دولتي يا شبه 
دولتي را دربرمي گيرد، به طوري كه 
حذف آنها نه تنها مصرف، بلكه نيز توليد 
كشور را سخت تحت الشعاع خود قرار 

ريزي  تورم باال برنامه. خواهد داد
ازد، سوداگري را س توليد را ناممكن مي
نشاند و بر فرار  به جاي توليد مي

ضمن . زند ها از كشور دامن مي سرمايه
اينكه  جذابت سودآوري كارهاي غير 
توليدي و داللي در شرايط تورم 

درصدي به مراتب بيشتر از  60حداقل 
امااز آنجا كه .كار توليدي است

وابستگي و ميزان مصرف انرژي  اغلب 
ي ايران  بسيار كارخانه هاي توليد

بيشتر ازاستانداردهاي بين المللي است 
،توليدكنندگان و كارخانه ها با افزايش 
قيمت حامل انرژي مجبورند قيمت 
كاالي خود را نيز به تناسب افزايش 
دهند و با كاهش تقاضا در كاالهايي 

كه جزء كاالهاي اساسي نيستند  
،طبيعتاً  ركود  اقتصادي ايجاد مي شود 

وسكون و بدون مصرف ماندن و ركود 
سرمايه  نيز بالتبع به مرورباعث مستهلك 
شدن سرمايه گرديده و سرمايه گذار 
ورشكست شود و از سوي ديگر به دليل 
ركود بخش توليد به تعداد بيكاران 

طبعا هرچه . جامعه افزوده خواهد شد
تعداد بيكاران در يك جامعه افزايش 
 پيدا كند جرم هاي اجتماعي افزوده

  .خواهند شد
  
وضعيت توليد كشاورزي در ايران از  

سويي گرفتار ساختار سنتي كشاورزي 
معيشتي  است و از سوي ديگر گرفتار 
تورمي دو رقمي در حال حاضر مي 
باشد  و با طرح حذف يارانه ها با رشد 

. ها نيز مواجه خواهد شد شديد هزينه
محصوات و صادرات كشاورزي در 

رقباي جهاني  اينصورت درمقايسه با
اي روبرو  باشرايط نگران كننده

چرا كه افزايش شديد .خواهند شد
هاي انرژي ناشي از تصويب  حامل

ها و احياي  اليحه هدفمند كردن يارانه
وري  آب بها ناشي از طرح بهره

تواند شوك سنگيني بر  كشاورزي مي
توليدكنندگان وارد كند و بسياري از 

وري مزارع و باغات و واحدهاي فرا
كوچك را به تعطيلي بكشاند؛ از اينرو 

قيمتها بايد منتظر   سازي با روند واقعي
دار توليد كشاورزي  كاهش معني

كشور، وابستگي گسترده به واردات، 
بيكاري گسترده در شاغالن اين بخش و 

  .تشديد روند تخليه روستاها بود
 
استقراض از بانك مركزي و - 3

   اهورشكستگي بانك
يلي صاحب نظر اقتصادي مسعود ن    

هزينه هاي دولت  ":معتقد است 
درصد بيش از ميزان  20تا  15همواره 

) تورم(رشد سطح عمومي قيمت ها 
چنانچه اين رقم را در .افزايش مي يابد

ميزان هزينه هاي دولت تاثير دهيم، 
هزار ميليارد توماني  70هزينه جاري 

 تا 60دولت بايد بين 
. افزايش يابد 89درصد در سال 90    

به تعبير ديگر، ميزان اعتبارات هزينه 

 112، به بيش از  89اي دولت در سال 
هزار ميليارد تومان خواهد  133تا 

با توجه به ركود توليد و كاهش . رسيد
درآمدهاي نفتي دولت باالجبار مجبور 
به استقراض از بانك مركزي خواهد 

درصد  100شد كه شايد حتي از مرز 
اما دولت از يك سو به . هم بگذرد

دليل پيش بيني كسري بودجه شديد و 
از سوي ديگر، سطح كارشناسي ضعيف 
بر اجراي هدفمندكردن يارانه ها به 

  "|.روش فعلي اصرار دارد
الزم است  نگارنده خاطر نشان سازد 
كه  از اثرات ديگر آزاد سازي يكباره 
قيمتها  افزايش نرخ بهره و ورشكستگي 

اهد بود و در مرحله نظام بانكي خو
دوم اين ورشكستگي به سراغ بانكهاي 
خصوصي بويژه موسسات مالي و 

چرا كه افزايش .اعتباري خواهد رفت
تورم به طور مستقيم بر نظام بانكي تأثير 
خواهد گذاشت و دولت رابرسر يك 

با افزايش . دوراهي قرار خواهد داد
تورم يا دولت بايستي نرخ بهره را 

آن كه شاهد سقوط  افزايش دهد يا
  . نظام بانكي باشد

چنانچه نرخ بهره ثابت بماند و -الف
درصد پيش بيني شده  60تورم به مرز

از طرف مركز پژوهشهاي مجلس و يا 
هاي  بيشتر برسد، الجرم مردم سپرده

در .كشند  ها بيرون مي خود را از بانك
اين صورت نظام بانكي سقوط 

و در صورت افزايش تورم .كند مي
دم براي حفظ ارزش پول خود مر

ها را از بانك خارج و دارايي  سپرده
خود را به صورت ارز يا دارايي 

  .ديگري نگهداري  خواهند كرد
چنانچه دولت بر اثر فشار تورمي  -ب

ناچار از افزايش نرخ بهره شود ، 
ازادعاي هميشگي خود بر كوشش 
براي پايين نگه داشتن و يا ثابت 

دول كرده نگهداشتن نرخ بهره ع
و اصراربر سياست پائين .است

نگهداشتن نرخ بهره  بحراني بزرگ را 
  .با خود بهمراه خواهد آورد

لذا از يك طرف افزايش بدهي     
بانكها كه بر اساس آخرين آمارهاي 
منتشر شده از طرف بانك مركزي 
ميزان اين بدهي به بانك مركزي در 

هزار 9/23سابقه  به رقم بي87پايان سال 
ليارد تومان رسيده است، يعني تنها مي

برابر شده  7طي چهار سال گذشته 
انداز  است ، و  همچنين خروج پس

مردم ازبانكها، مسلما به ورشكستگي  
  .بانكها منجر خواهد شد

در خاتمه  خاطر نشان ميسازم كه     
نظام مافيايي واليت فقيه با حكومتي 
كودتايي كه اساسش بر دروغ و تقلب 

است و عالوه بر آن فاقد  بنا شده
هرگونه توانايي علمي و كارشناسي 
اقتصادي قوي ميباشد،بدون وارد 
آوردن ضربه هاي مخرب و عظيم به 
اقتصاد ايران توانا به اجراي طرح 

حذف . حذف يارانه ها نخواهد بود
يارانه ها زماني كه مجريش نظام 
واليت فقيه است  شوكي به اقتصاد 

آورد كه نمي  بيمار ايران وارد مي
بر خالف . توان آن را كنترل كرد

ادعاي حكومت كودتا ، اين حكومت 
قادر نخواهد بود منابع و مبالغ حاصل 
از آزاد سازي قيمتها  را به سمت 

اي و درماني   خدمات اجتماعي، بيمه
. طبقات كم در آمد جامعه سوق دهد 

چرا كه تجربه نشان داده است ماهيت 
ار مافيايي اين زياده طلب و رانت خو

نظام در اجراي سياستهاي اقتصادي  
جز ايجاد تبعيض بين اقشار مختلف 
اجتماعي ، فساد ، اتالف  وانحراف منابع 
، عمل مثبتي را اجازه  نداده و نخواهد 

آزاد "تثبيت قيمتها  از طريق . داد
رخ نميدهد  بلكه در  "سازي قيمتها

يك سياست اقتصادي مبتني بر موازنه 
از طريق كوشش جدي در توسعه منفي 

به نحوي كه . توليد انجام يافتني است
رونق توليد باعث افزايش عرضه در 
بازار گردد و بدينسان ميزان تقاضا 

كاهش يابد  تا تثبيت قيمت بوجود 
نا امني  سياسي و قضايي و .آيد

اقتصادي حاكم بر كشور كه مولود 
ماهيت بحران ساز و بحران طلب نظام 

يه است ، تنها  ميل به احتكار واليت فق
كاال ها وافزايش  تورم را در اقتصاد 

  .دامن ميزند
نكته مهم ديگري كه بايد مورد      

اشاره قرار گيرد اين است كه در 
تحول اقتصادي باستي  ضرورتا به زير 
ساخت هاي اجتماعي و اقتصادي 

زير ساخت هاي . توجه داشت
اقتصادي وطن ما را نظام مافيايي 
واليت فقيه تا به حدي دچار ركود و 
تخريب كرده است كه در عرصه 
اقتصاد ايران  امكان هر گونه تحول 
مثبتي  با شرايطي كه اين نظام فراهم 

  .مي آورد ، ميسر نيست 
به زعم نگارنده تنها در يك نظام مردم 

ساالر حقوقمدار وداراي برنامه رشد  
كه سياست اقتصاديش  بطور جدي بر 

واقعي از وابستگي بودجه از كاستن 
منابع نفت و گاز استوار باشد ،  فرآيند 

باعث خواهد » آزادسازي قيمت ها«
شد تا با انعكاس هزينه هاي واقعي 
توليد در قيمت فروش كاال، توليد 
تشويق شود و از سوي ديگر زمينه 
پديده هاي مخرب اقتصادي نظير 
.  احتكار و قاچاق  كاال نيز از بين برود

ود امنيت  اقتصادي وسياسي و وج
قضايي و حقوقمداري دولت و 
حكومت و  معتقد به اصل استقالل باشد 
ونيزوجود شرايط رونق توليدي و 
مبارزه جدي با رانت خواري و مبارزه 
با روحيه واسطه گري ، توانا خواهد 
بود بازار سياه واسطه گري و احتكار  را 
تضعيف كرده و منابع عظيم اين بازار 

يرزميني و مخرب، به سمت توليد و ز
فعاليت هاي سازنده اقتصادي سوق 

همه اين عوامل در كنار يكديگر . دهد
بايستي مهيا باشند  تا اقتصاد ايران مولد 

و چنين .و مستقل و رشد ياب شود
شرايطي را تنها نظام و حكومتي مرد 
مساالر و بر آمده از راي آزاد و واقعي 

  .ردن استمردم توانا به فراهم آو
رژيم كودتا و رانت : انقالب اسالمي

خواري و ويران كردن صنعت و 
كشاورزي، نمي تواند با شدت بخشيدن 

  :به سركوبگري، همراه نباشد
  

ماشين صدور احكام 
محكوميت با سرعت 
  :حكم صادر مي كند

  
، به گزارش فعالين ٨٨مھر  ١۴در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، زنان 
ی از قرنطينه به بند زنان زندانی سياس

زندان اوين منتقل شدند و به آنھا گفته 
شده است که پتوھای زير انداز و روانداز 
را بايد خانواده ھای آنھا  با شرايط تعيين 

   .شده توسط زندان تامين کنند
،  به گزارش کميته ٨٨مھر  ١۴در ◄ 

دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی،  
ه معلمان در منزل ماموران امنيتی به جلس

علی اکبر باغانی، دبير کل کانون صنفی 
معلمان ايران،  يورش برده و کليه 
حاضران در جلسه که از اعضای کانون 
صنفی معلمان بودند را  بازداشت کرده 

  .اند
، به گزارش ٨٨مھر  ١۴در ◄ 

رضا ملک که از :  خبرگزاری ھرانا 
بازداشت و به  ١٣٨٠تيرماه  ١٠تاريخ 
قتل ھای زنجيره ای پاييز «افشای اتھام 
، توسط دادگاه نظامی تھران به » ١٣٧٧

سال زندان محکوم شد، مجددا چند ماه  ٨
 ١١پس از پايان محکوميتش، روز شنبه 

مھرماه، براثر شکايت واواک،  از زندان 
دادگاه ويژه کارکنان  ١٠۶٠اوين به شعبه 

  .دولت منتقل و محاکمه شد

تحليل "مه ، روزنا٨٨مھر  ١۴در ◄ 
در شيراز کار  ٨۵که در بھمن ماه » روز

خود را آغاز کرده است و ششمين 
روزنامه محلی اين شھر نيز محسوب می 

ھيئت   ٧۵۶بنا بر حکم شماره  شود،
 .نظارت بر مطبوعات توقيف شده است

، به گزارش ٨٨مھر  ١۵در ◄ 
مھين شادپور مادر : خبرگزاری ھرانا 

ندش در زير يکی از جانباختگان که فرز
شکنجه به قتل رسيده به آگاھی شاپور 
احضار شده و با تھديد و فشار او را وادار 
کرده اند برگه ای را امضا نمايد که 
فرزندش بصورت طبيعی فوت نموده است 

به گزارش فعالين حقوق بشر و . 
ساله  ۶٨دموکراسی ، خانم مھين شادپور 

مادر حسين توکلی برازجانی است که در 
شکنجه در آگاھی شاپور به قتل زير 

رسيده است و فرزند ديگر او عباس 
 ۶توکلی برازجانی در حال حاضر در بند 
.. زندان گوھردشت بالتکليف زندانی است

روز يکشنبه گزارشھا از درگيری ھای 
خونين در زندان گوھردشت خبر دادند که 

 .بر نگرانی اين مادر افزوده است
، به گزارش ٨٨مھر  ١۵در ◄ 

رحيم محمدی صبح : خبرگزاری ھرانا 
مھر،  بدون اطالع وکيل وخانواده او،  ١۴

اين . به پای چوبه دار رفت و اعدام شد
جوان رنج کشيده در زندگی به ھمراه 
ھمسرش، با روبرو شدن با برخی از 
کارمندان از خدا بی خبر و شھوت طلب 
دولتی، به کام مرگ کشيده شد و پنج 

ه تجديدنظر و قاضی شعبه دوم دادگا
: کيفری استان تبريز به نامھای آقايان

  ، کاظمی، امن الھی، )رييس(اميری
جعفرزاده و بھنام به مجازات اعدام و 
سنگسار محکوم شدند و با تاييد دو قاضی 

ديوانعالی کشور به نامھای  ٢٧شعبه 
محمد رضا بروجردی و سيد حسين 
جعفری حکم رحيم محمدی اجرا شد و 

زودی کبری بابايی نيز قرار است به 
  .سنگسار شود

، معاون دانشجويي و ٨٨مھر  ١۵در ◄ 
فرھنگي دانشگاه صنعتي شريف، گفته 

برخي از دانشجوياني که سه شنبه : است
در تجمع مقابل ) مھرماه ٧(ھفته گذشته 

کتابخانه مرکزي اين دانشگاه تجمع داده و 
اند، به کميته انضباطي  شعار سر داده
  .ھند شدفراخوانده خوا

، به گزارش ايلنا از ٨٨مھر  ١۵در ◄ 
اراك، کارگران واگن پارس  دست به 

علت . اعتصاب غذای دستجمعی زدند
روزی حقوق و  ٧۵اعتصاب عدم پرداخت 

توجھی به  ھای قبل و  بی ھای ماه معوقه
پرداخت سنوات بازنشستگان و عدم 
پرداخت مبلغ بازنشستگی به تامين 

  . اجتماعی است
، به گزارش جوان ٨٨مھر  ١۵در ◄ 

آنالين،  رئيس يکی از دفاتر آيت هللا 
يوسف صانعی با حکم دادگاه ويژه 

   .روحانيت دستگير شده است
: ، به گزارش ايرنا٨٨مھر  ١۶در ◄ 

تعدادي از دانشجويان دانشگاه شريف که 
علوم و » وزير«ھنگام حضور دانشجو، 

آموزش عالی،  در مقابل کتابخانه مرکزي 
دادند به کميته انضباطي احضار  شعار
 .شدند
، به فعالين حقوق ٨٨مھر  ١۶در ◄ 

زندانی : بشر و دمکراسی در ايران
ھفته  ٢ساله  ٢٨سياسی فاطمه نبوی 

پيش در اعتراض به حکم سنگين و غير 
انسانی که دادگاه انقالب سمنان  عليه وی 
صادر کرده بود دستگير و به بند زنان 

دادگاه انقالب سمنان . سمنان منتقل گرديد
بدليل ديدار با اعضای خانواده اش در 

ميليون  ١٠قرارگاه اشرف در عراق به 
سال زندان  ٢تومان جريمه نقدی  و يا 

او در اعتراض به اين .محکوم کرده بود
حکم به دادگاه انقالب مراجعه کرده بود که 

  .دستگير و به زندان سمنان منتقل شد
ش کانون ، به گزار٨٨مھر  ١۶در ◄ 

يعقوب، روزنامه  ژيال بنی: زنان ايرانی 
نگار با احضاريه کتبی دادگاه عمومی 

اين دادگاه احضار ١١۵١تھران به شعبه 
در اين احضاريه ھيچ توضيحی . شده است

  .در باره اتھام ژيال بنی يعقوب نشده است
  12در صفحه 

  

 خامنه اي موضوع نزاع؟
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، اطالع رسيد که با ٨٨مھر  ١۶در ◄ 
وج بازگشايی دانشگاه ھا و ھم زمان با م

جديد سرکوب دانشجويان، تعدادی از 
دانشجويان داشگاه گيالن نيز با احضار به 
حراست با تنبيھات بی سابقه ای ھمچون 
دو ترم محروميت از تحصيل و جريمه 
. نقدی تا سه ميليون تومان مواجه شده اند

نفره  ۵٠شنيده ھا حاکی از وجود ليستی 
ضار شده است که به تدريج به حراست اح

و احکام محروميت از تحصيل و جريمه 
 . نقدی به آنھا ابالغ خواھد شد

،  به گزارش خبرنامه ٨٨مھر  ١۶در ◄ 
" گالوژ"اميرکبير، نشريه دانشجويی 

 ١٢دانشگاه خواجه نصير روز يکشنبه 
اتھامات اين  .مھر ماه توقيف شده است

نشريه نشر اکاذيب، ترويج قوميت گرايی 
ھلوکاست عنوان شده  و تاييد تلويحی

 .است
، به گزارش ٨٨مھر  ١۶در ◄ 

محمدرضا علی :  گزارشگران حقوق بشر
زمانی، عضو انجمن پادشاھی ايران که در 
جلسه دوم محاکمه عوامل دخيل در 
اعتراضات مردمی پس از انتخابات 
رياست جمھوری، اعترافات مفصلی از 

 ٢٠٩مھرماه از بند  ١٣وی اخذ شد، در  
دادگاه انقالب به  ١۵ن به شعبه زندان اوي

رياست قاضی صلواتی منتقل و حکم اعدام 
 .به وی ابالغ شد

، سايت ھمصدا به ٨٨مھر  ١۶در ◄ 
مناسبت  روز جھانی کودک،  گزارش داده 

 ١٠ھزار کودک  ٩٠٠است که در ايران 
ساله دارای ھمسر ھستند که از اين  ١٨تا 

 .اند ھزار کودک طالق گرفته ٢۵تعداد 
نفر از  ميليون ٢/١در جھان، ساالنه      

ميليون نفر از ٢.  شوند کودکان قاچاق می
.  شوند ھا می آنھا قربانی انواع خشونت

» کودکان کار«ششم کودکان جھان،  يک
 ١۶به گزارش وطن امروز، . ھستند

مھرماه روزی است که به ما يادآوری 
درصد از کودکان کارگر  ٣۵تا  ٣٠کند،  می

 ١٧تا  ١٢ان در رده سنی جنسی در جھ
ميليون کودک کار  ٧/١.  سال قرار دارند
ميليون کودک در دنيا ٧۵. در ايران داريم

 ٣اند و بيش از  اصال به مدرسه نرفته
ميليون کودک ايرانی خارج از چرخه 

تجاوزات جنسی در صدر    .تحصيل ھستند
سال  ١۵عوامل مرگ و مير کودکان زير 

  . دنياست
، تعدادی از ٨٨مھر  ١٧در ◄ 

دانشجويان ستاره دار مقطع کارشناسی 
ارشد دانشگاه ھای آزاد و سراسری سال 

که ثبت نام آنھا مشروط به اخذ تعھد  ٨٨
و تاييد نھاد ھای امنيتی شده است ، در 
ساختمان سازمان سنجش و مرکز آزمون 
و يکی ديگر از ساختمان ھای دانشگاه 

يکی از اين  .آزاد بازجويی شدند
شجويان که نخواست نامش فاش شود دان

، با اشاره به بازجويی توسط ماموران 
: امنيتی در اين مکان ھای علمی گفت 

ساعت طول کشيد  ۴بازجويی من بيش از 
و در مورد ھمه فعاليت ھای دوران 

برخی  .دانشجويی ام از من سئوال شد
ديگر از دانشجويان بازجويی شده در 

آزمون  ساختمان سازمان سنجش و مرکز
دانشگاه ازاد فاش ساختند که ماموران 
امنيتی ادامه تحصيل آنان را مشروط به 

 .ھمکاری با اين نھاد ھا کرده اند
، کميته آزادی علمی ٨٨مھر  ١٧در ◄ 

انجمن مطالعات خاورميانه امريکای 
شمالی در اعتراض به نقض حقوق 
دانشجويان و اساتيد دانشگاھی در ايران 

  .نوشته است نامه به خامنه ای
، به گزارش ٨٨مھر  ١٧در ◄ 

نعمت هللا اکبری مسوول شاخه : ادوارنيوز
فرھنگيان ستاد انتخابات ائتالف اصالح 

 .طلبان گيالن بازداشت شد
، ھيئت حل اختالف ٨٨مھر  ١٧در ◄ 

اداره کار شوش، علی نجاتی رئيس ھيئت 
مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه 

 .را از کار اخراج کرد
، به گزارش خبرنامه ٨٨مھر  ١٨در ◄ 

اميرکبير، دانشگاه گيالن که پس از اعالم 
نتايج انتخابات رياست جمھوری از جمله 
صحنه ھای اعتراضی دانشجوئی بود، 
اينک با آغاز سال تحصيلی جديد شاھد 

برخوردھای انضباطی گسترده با 
 .دانشجويان است

دانشجوی اين دانشگاه به کميته  ۶٨   
باطی احضار و برای عده ی قابل انض

توجھی از اين دانشجويان احکام سنگين 
. تعليق از يک يا دو ترم صادر شده است

نکته ی ديگر قابل توجه در صدور احکام 
انضباطی، تعيين جريمه ھای دو يا سه 
ميليون تومانی برای دانشجويان اين 

  .دانشگاه است
، به گزارش روز ٨٨مھر  ٢٠در ◄ 

تن از  ١٧از بازداشت  پس: آنالين 
اعضای شورای مرکزی و عمومی دفتر 

 ٢۴تحکيم وحدت در تھران و نگھداری 
تن از آنان و انتقال دو تن  ١۵ساعته 

ديگر به زندان اوين، احضار اين 
دانشجويان به دفتر پيگيری واواک 

" گيری دفتر پی"  .ھمچنان ادامه دارد
ھای معروف واواک  يکی از ساختمان

عصر تھران  چھار راه ولی است که در
واقع شده و بازجويان و نيروھای امنيتی 
وقتی قصد تھديد فعاالن سياسی و 
اجتماعی بدون بازداشت آنان را دارند، از 
اين ساختمان که شامل يک سالن و چند 

  .کنند اتاق بازجويی است استفاده می
تمامی احضارھا غير قانونی و بدون ارائه 

  ..انونی ھستنداحضاريه و يا حکمی ق
، به گزارش ٨٨مھر  ٢٠در ◄ 

 ٢۶گزارشگران حقوق بشر،  شعبه 
دادگاه انقالب به رياست قاضی پورعباسی 

از " داوود فربچه مير اردبيلی "برای 
دستگيرشدگان متھم به ارتباط با انجمن 
پادشاھی ايران تحت عنوان محاربه ، حکم 

در پی  . اعدام صادر وبه وی ابالغ کرد
. تن ديگر به اعدام محکوم شدنداو، دو 

محکومان پيش از انتخابات دستگير شده 
اند و بنا است، قربانی شوند تا رژيم 

کودتای «بتواند تقلب بزرگ خود را 
جلوه دھد که گويا اوائل قدرتھای » مخملی

 !خارجی سازمان داده اند
، به گزارش خبرنامه ٨٨مھر  ٢١در ◄ 

ان برھان بقايی و مھر: آزادی برابری
دانشجويان آزادی خواه و "کوشا عضو 
به اتھام اقدام عليه نظام " برابری طلب

سال حبس  ۵ھر کدام به تحمل ... و
سال به حالت تعليق  ۵تعزيری که به مدت 

دادگاه انقالب مشھد،  ٣درآمده، در شعبه 
که به رياست قاضی طاووسی و بدون 
حضور وکيل و نماينده دادستان محکوم 

  .شدند
، شعارھايی که ٨٨مھر  ٢١در ◄ 

دانشجويان فنی دانشگاه آزاد تھران مرکز 
ظھر امروز سر داده بودند  ١٢از ساعت 

با ورود بسيجی ھای دانشگاه و بيرون از 
دانشگاه به کرکری تبديل شد و تمام 

تعداد بسيجی ھا . دانشکده را پر کرد
نسبت به دانشجويان معترضی که 

ار کمتر شعارھای ضددولتی می دادند بسي
بود و ھمين مسئله حدود ساعت دو 
بعدازظھر باعث شد تا نيروھای پليس 
وارد دانشگاه شوند و با کمک حراست و 
بسيج، دانشکده را به تسخير دربياورند و 
. دانشجويان را از دانشگاه بيرون کنند

کالس ھای ظھر به بعد اين دانشکده به 
خاطر فضای متشنجی که بوجود آمد 

به جای دانشجوھا، پليس و  تعطيل شده و
 .بسيج و حراست در دانشگاه ھستند

 ١۵٠،  با جمع کردن ٨٨مھر  ٢٢در ◄ 
نفر از زندانيان عادی و خطرناک در 

زندان اوين، که در لوای  ٣۵٠حسينيه بند 
در . مراسم مذھبی مداحی را برگزار کردند

اين مراسم آخوندی بنام روغنی که به 
اری دستگير جرم فساد اخالق و کالھبرد

بعنوان . شده بود و درزندان بسر می برد
روضه خان و مداح بر منبر رفت و برای 
زندانيان عادی و خطرناک شروع به 
سخنرانی کرد او زندانيان سياسی را 

منافق خواند و خون آنھا را مباح دانست 
کسی که آنھا را به قتل برساند به :و  گفت

بھشت می رود و در اين جھان مستحق 
پس از اين سخنرانی، آخوند  . اداش استپ

روغنی و فردی بنام مسلم نجف آبادی که 
گفته می شود از عناصر رژيم است که 
بدليل کالھبردای در زندان بسر می برد 

زندانی عادی وخطرناک  ١۵٠ھمراه با 
بسوی سلول زندانيان سياسی  حرکت 

در حين حرکت  به سوی سلول .کردند
مرگ بر منافق و زندانيان سياسی شعار 

مرگ بر ضد واليت فقيه سر می دادند و 
افراد مھاجم تالش .عربده کشی می کردند

می کردند که وارد سلول زندانيان سياسی 
شوند و با آنھا درگيری فيزيکی ايجاد 

اين يورش و حشيانه تا ساعت .کنند
   .ادامه داشت ٢١:٣٠

سازمان دھندگان حمله يکی از       
و صداقت رئيس زندان بازجويان واواک 

  .بوده اند ٣۵٠و بزرگ نيا رئيس بند 
، به گزارش خبرنامه ٨٨مھر  ٢٣در ◄ 

اميرکبير پس از صدور احکام بسيار 
سنگين دادگاه انقالب برای فعالين 

ماه  ٣٣دانشجويی شھر بابل که شامل 
ماه حبس تعليقی و  ۶٠حبس تعزيری ، 

سال محروميت از تحصيل در دانشگاه  ٢۵
نوشيروانی و ھمچنين احکام  صنعتی

کميته انضباطی دانشگاه نوشيروانی که 
شامل چندين ترم تعليق، محروميت از 
امکانات رفاھی و توبيخ بود ؛ ھمچنان 
فشارھای زيادی بر فعالين دانشجويی اين 
دانشگاه اعمال می شود و جو دانشگاه از 
 .ابتدای سال تحصيلی به شدت امنيتی است

به گزارش نوروز ، ، ٨٨مھر  ٢٣در ◄ 
داشت  در پی برگزاری مراسم گرامی

شھدای جنبش سبز در دانشگاه صنعتی 
نصير، پنج نفر از دانشجويان اين  خواجه

دانشگاه که در مراسم حضور داشتند، 
صورت تلفنی به دفتر پيگيری وزارت  به

عصر تھران،  اطالعات در چھار راه ولی
محبوب خواه، خدارحمی،  .احضار شدند

ن پوری و خالديان برای اولين بار و حسي
ھمتی برای دومين بار درحالی به  حاج
پيگيری وزارت اطالعات احضار   کميته

شدند که صبح روز برگزاری مراسم نيز 
يک دانشجوی ديگر اين دانشگاه به ھمان 

 .دفتر احضار شده بود
، دويچه وله ٨٨مھر ماه  ٢٣در ◄ 

د کوش حکومت ايران می: اطالع داده است
اش را در  از طريق عوامل خود، مخالفان

خارج شناسايی کند و آنان را زير فشار 
قرار دھد، از جمله از طريق ارعاب 

ی  برنامه. بستگانشان در داخل
در تلويزيون شبکه يک آلمان " پانوراما"

 .در اين مورد گزارش داده است
، (Manfred Muck) مانفرد موک

حفاظت از «معاون سرپرست سازمان 
 «قانون اساسی

(Verfassungsschutz)  ايالت
ھامبورگ، ھشدار داده است که نيروھای 

امنيتی حکومت ايران، به قصد ارعاب،  
در جستجوی معترضان ايرانی ھستند که 

 . کنند در خارج از ايران تظاھرات می
، يک دانشجوی ٨٨مھر  ٢٣در ◄ 

دانشگاه عالمه طباطبايی که به دليل 
نزا ماسک به دھان شيوع بيماری آنفلو

خود زده بود پس از ورود به دانشگاه از 
وی خواستند که ماسک اش را بردارد و 
تنھا دليل آن را نيز سبز بودن آن عنوان 

 .کردند
، جعفر پناھی ٨٨مھر  ٢٣در ◄ 

کارگردان برجسته و نامدار در حاليکه 
عازم پاريس بود از خروج اش جلوگيری 

ترانزيت  ماموران امنيتی در سالن  .شد
فرودگاه تھران پاسپورت وی را ضبط 

  .کردند

، به گزارش مجموعه ٨٨مھر  ٢٣در ◄ 
فعاالن حقوق بشر در ايران، از بازداشت 
محمد رضا رضايی گرکانی عضو ھيئت 
مديره کانون صنفی معلمان تھران توسط 
نيروھای امنيتی بيش از يک ھفته می 
گذرد اما ھمچنان ازسرنوشت وی اطالعی 

اين فعال صنفی عالو بر . ست نيستدر د
عضويت در اين کانون يکی از مسئوالن 
سايت خبررسانی کانون صنفی معلمان 

 .ايران نيز ھست
،  بان کی مون، ٨٨مھر  ٢۴در ◄ 

دبيرکل سازمان ملل متحد با  ارائه يک 
گزارش ويژه  به مجمع عمومی اين 
سازمان  از وضعيت نقض حقوق 

مات جمھوری شھروندان ايران توسط مقا
 .اسالمی به شدت ابراز نگرانی کرد

در اين گزارش نوزده صفحه ای،  دبير     
کل سازمان به کليه  موارد  نقض حقوق 
بشر درايران در طول سال گذشته پرداخته 

 .است
کشورھای عضو سازمان ملل متحد  سال  

گذشته بدنبال روبه وخامت گذاشتن 
وضيعـت نقض حقوق بشر درايران، با 

صويب قعطنامه ای بارديگر از دبيرکل ت
اين سازمان خواسته بودند که موارد 
نقض حقوق بشر در اين کشور را در طی 
سال از نزديک دنبال کرده  و گزارش 
جديدی  به شصت و چھارمين  اجالس 
مجمع عمومی که در حال حاضر در 

  .نيويورک برقراراست ارائه کند
سال  ۵، حجاريان به ٨٨مھر  ٢۵در ◄ 

مھر،  شھاب  ٢۶زندان تعليقی و در 
حاميان جوان ( ٨٨طباطبائی، رييس ستاد 

 ١۵از سوی شعبه ) موسوی و خاتمی
سال حبس تعزيری  ۵دادگاه انقالب به 

در ھمن روز، ھدايت آقائی از  .محكوم شد
سال زندان محکوم  ۵حزب کارگزارن به 

در روزھای بعد، از جمله، کيان تاج . شد
امريکائی دارد،  –رانی بخش که تابعيت اي

صدور . سال زندان محکوم شد ١٢به 
  .احکام محکوميت ادامه دارد

، به گزارش سالم،  ٨٨مھر  ٢۵در ◄ 
در پارك الله تھران ميان خانواده ھاي 
كشته شدگان و نيروھاي انتظامي درگيري 

آور   نيروھاي نظامي گاز اشك .رخ داد
مادران عزادار با در دست  .بکار بردند 

اشتن شمع در پارک الله به اعتراضات د
 خود ادامه دادند

  ، به گزارش ايلنا، ٨٨مھر  ٢۵در ◄ 
نيکوفر،  نجاتی، فريدون دادگاه انقالب علی

احمدی، کارگران  پور و جليل قربان علی
ماه حبس  ۶نيشکر ھفت تپه را  به تحمل 

ماه حبس تعليقی و محمد  ۶تعزيری و 
زيری و پور به چھار ماه حبس تع حيدری

ھشت ماه حبس تعليقی محکوم کرده 
   .است
، احکام ٨٨مھر  ٢٨تا  ٢۵از ◄ 

از . محکوميت ديگری صادر شده اند
جمله، مسعود باستانی، روزنامه نگار به 

 سال زندان و  ۶
، به گزارش ٨٨مھر  ٢۵در ◄ 

شھرزادنيوز،  حکم اعدام محبت 
سال حبس،  ٩محمودی، پس از تحمل 
او در . ر تاييد شدتوسط ديوان عالی کشو

در پی قتل مردی که قصد  ١٣٧٩سال 
تجاوز به وی را داشت، پس از معرفی 

محبت . ی آگاھی بازداشت شد خود به اداره
محمودی اھل روستای صورمان آباد 

 ١٢است و در سن ) حوالی اروميه(
او . اش درآمد سالگی به عقد پسر دايی

 .مادر پنج فرزند است
آزادی گزارش مھر، موج سبز  ٢۶در ◄ 

روز از بازداشت  ١٩با گذشت : کرده است
عالالدين نورمحمدزاده، منتخب سه دوره 
مردم تبريز در شورای شھر، عضو فعلی 
و رييس سابق شورای شھر تبريز، به 
جرم حمايت از مير حسين موسوی در 

جريان انتخابات دھم و به اتھام مجعول 
ھای داده  ، بر خالف وعده"زمين خواری"

از طرف مسولين قضايی تبريز،  شده
ھمچنان در بازداشت و اعتصاب غذا به 

 .برد سر می
، به گزارش فعالين ٨٨مھر  ٢۶در ◄ 

در بند :حقوق بشر و دمکراسی در ايران 
زندان گوھردشت ،در اثر فشارھا و  ١

  اذيت و آزارھای طاقت فرسا و غير 
زندانيان بی دفاع، يکی از انسانی بر 

ساله،   ٢۴رضا رضائی  زندانيان، بنام
  .اقدام به خودکشی کرده است

  
ايران جھنم روزنامه نگاری و * 

  :روزنامه نگاران
  

) ٢٠٠٩اکتبر  ٢٠( ٨٨مھر  ٢٨در ◄ 
خبرنگاران بدون مرز، بررسی ساالنه 
خود را پيرامون اندازه آزادی مطبوعات 

بنا بر اين بررسی، . در جھان انتشار دادند
ی مطبوعات ظرف يک سال، فقدان آزاد

در ايران بيشتر شده است و در ميان 
کشورھای جھان، در دانمارک بيشترين 
آزادی مطبوعات وجود دارد و ايران و 
سه کشوری که بعد از آن قرار می گيرند، 

جھنم روزنامه نگاری و روزنامه «
 ١٧۵در جدول، در ميان . ھستند» نگاران

و بعد از  ١٧٢کشور جھان، ايران رديف 
شورھای ترکمنستان و کره ايران، ک

  .شمالی و اريتره، بعد از ايران قرار دارند
ارديبھشت ماه  ١٢ياد آور می شود که     
ای  نيز، مؤسسه مطالعات رسانه ٨٨

اعالم کرده ) خانه آزادی(» فريدم ھاوس«
بود که ايران در زمينه آزادی مطبوعات 

کشور جھان، در رتبه  ١٩۵در ميان 
 .قرار دارد ١٨١
 ، اطالع رسيد که٨٨مھر  ٢٩ در◄ 

محکوم به , دانشجوي كرد , حبيب لطيفي 
چندين نوع  بر اثر شکنجه مبتال به, اعدام 

بيماري خطرناک شده است اما از سوي 
وي  مسئولين زندان سنندج از درمان

نامبرده که پيش تر بر اثر . ممانعت ميشود
 شکنجه ي نيروھاي اطالعاتي دچار

ي برونشيت مزمن خونريزي کليه و بيمار
 , شده بود) بيماري عفونت ريه ھا(

ماه است که دندان ھايش  ٣نزديک به 
 عفونت کرده و اختالل جدي در دستگاه

گوارش و معده ي نامبرده ايجاد شده 
 اين در حاليست که خانواده و وکيل. است

نامبرده چندين بار به مسئولين زندان و 
و  نگرفته دادگاه مراجعه کرده اما جوابي

تا کنون نيز اقدامي در راستاي درمان 
  .حبيب صورت نگرفته است

، سازمان ملل متحد ٨٨مھر  ٢٩در ◄ 
گزارش خود را در باره مصرف مواد 

در سال : مخدر در جھان انتشار داده است
، چھارده تن ھرويين و چھار صد  ٢٠٠٨

و پنجاه تن ترياک توليد شده در افغانستان 
است که اين  در ايران به مصرف رسيده

کشور را به ھمراه روسيه در صدر 
فھرست بزرگترين مصرف کنندگان مواد 

  .مخدر در جھان قرار داده است
نيمی از مواد مخدر جھان در ايران،    

 ١٩ :روسيه و اروپا مصرف می شود
درصد از مواد مخدر جھان در اروپا 

در ايران و روسيه ھر . مصرف می شود
، چين ) رصد د ۴٩جمع (درصد  ١۵کدام 
درصد، و پاکستان،  ٧درصد، ھند  ١٢

آفريقا و آمريکا ھرکدام شش درصد از 
 .مواد مخدر جھان به مصرف می رسد

بازار مواد مخدر توليد شده در افغانستان، 
  .ميليارد دالر است ۶۵

درصد ھرويين  ۴٠برپايه اين گزارش،    
درصد  ٣٠توليد شده از طريق پاکستان، 

درصد از طريق  ٢۵ از طريق ايران و
کشورھای آسيانه ميانه از افغانستان 

  .خارج می شود
  
  

 موضوع نزاع؟خامنه اي
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جنبش آزاديخواهانه 
مردم پيروز ميشود 

  )5....(اگر
  

اگر می خواھيم مرغ سحرمان ناله 
. سرنكند و ديدگان خسته مان تر نشود

اگر ز آه و ناله خسته ايم و مي خواهيم 
اگر مي . غمين و دل شكسته نباشيم

ه هاي شادمانه بخوانيم و خواهيم نغم
سرودهاي جاودانه و عاشقانه سردهيم و 

اگر . ايران هميشه سر سبز و خرم باشد
مي خواهيم كارگران، زحمتكشان، 
معلمان، زنان، مردان و اقشار و اقوام 
مختلف جامعه به حق و حقوق خود 
برسند و محيط ناسالم و آلوده زيستمان 

ان سالم گردد و اگر مي خواهيم ايراني
از فقر و فالكت روزانه رها شوند، بايد 
جنبش آزاديخواهانه خود را با هدفي 
شفاف و كالمي استوار و قاطع تا 

      .رسيدن به دمكراسي ادامه دهيم
بدون آگاه بودن از آنچه كه مي 
خواهيم و آنچه هدف مان است قادر 
نخواهيم بود آينده خود را ترسيم 
ا كنيم و جنبش آزاديخواهانه خود ر

براستي چه . بسر منزل مقصد برسانيم
جامعه اي مي خواهيم و راه رسيدن به 
جامعه اي كه مي خواهيم در آن 
زندگي كنيم كدام است؟ چه بايد كرد 
كه سي سال ديگر كس ديگري بجاي 
من و شما همين مطالب را ننويسد و 

سال از انقالب  130مردم ايران بعد از 
توپ و مشروطيت در خيابانها در مقابل 

تانك و نمي دانم چه كس و ناكسي 
شعار استقالل و آزادي را سر ندهند و 
به جرم دگرانديشي زندان و اعدام 

اگر امروز با شفافيت خواست . نشوند
خود را اعالم نكنيم و نگوئيم چه 
اجتماع و حكومتي را مي خواهيم فردا 

تجربه  1357دير است، تجربه انقالب 
تجربه پس بايد از   . دوري نيست

آموخت و با گفتن انشاءهللا درست 
ميشود و بعد از كنارگيري و كنار زدن 
فالني و بهماني همه چيزي حل مي 

عين همين را قبل . شود خود را نفريبيم
ديديم كه  1357و بعد از وقوع انقالب 

گفته مي شد همه باهم و مصلحت بر 
اين است كه وحدت كلمه داشته باشيم 

تقال اختيار و تا كسي نرنجد و با ان
رهبريمان به خميني و آخوندهاي 
همرزم اش شاهد بوديم وقتي خميني 
بقدرت رسيد او و نزديكانش كه بر خر 
مراد قدرت سوار شده بودند چه 
حوادث ناگوار و خانمانسوزي را 
برايمان رقم كه نزدند و چه بالئي بر 

با فاجعه اي كه بر . نيĤورند سر مان كه 
ه از خواب بيدار سرمان آمد رفته رفت

شديم و تازه شروع كرديم به گفتن چه 
. شد؟ چه شد؟ كه به اينجا رسيديم

پاسخ ها هم مشخص بودند و پاسخ هر 
كسي اين بود كه بگويد كي بود؟ كي 

عده اي گفتند كار كار . بود؟ من نبودم
عده اي مدعي شدند ! انگليس است

كساني گفتند اگر ! تقصير كارتر است
ه نكرده بودند حاال اعراب بما حمل

ديگراني ! خميني بر ما حاكم نمي شد
گفتند دعوا بين انگليس و آمريكا بود و 
در نهايت انگليس پيروز شد و عوامل 
خود را حاكم كرد زيرا آخوندها 

و برخي هم شوروي ! عمال انگليس اند
آنزمان را مقصر يافتند ريرا توده ايها 

نتيجه تمامي . عامل شوروي بودند
كي بود كي بود من نبودم اين  گفتار

ميشود كه علت بدبختي و درماندگي ما 
دست خود ما نيست بلكه اين اجانب 
. هستند كه سرنوشت ما را رقم مي زنند

در قديم وقتي صاعقه و يا باليي مثل 
بي باراني يا حشك سالي و زلزله مي 
آمد مردم خرافاتي مي گفتند ما 

ته گناهكار شده ايم و خدا انتقام گرف
است و اگر كسي ورشكسته يا بيمار مي 
شد مي گفتند نقدير است و اگر كسي 
صرع و بيماردشواري داشت مي گفتند 
جن گرفتگي دارد خالصه براي هر 
چيزي فرمولي داشتن و همه اينها به 
تقدير،سرنوشت و نيروهاي ماورائي 
گره زده مي شدند و بازهم دست 

غيبي در كار بود و از زمين وزمان 
تفاده مي شد تا ثابت شود انسان اس

خود در سر نوشتش نقشي 
فرض كنيم با اين گفتار ما  . ندارد

ايرانيان خود را راحت كنيم و از زير 
بار مسئوليت فراركنيم ولي اصل مسئله 
عوض نمي شود يعني آنچه كه برما 
گذشته است و مي گذرد زور و 
خشونت و سيه روزي است كه واقعيت 

شهروندان ايراني را  زندگي روزمره ما
قصد . طي قرنها تشكيل داده و مي دهد

ندارم منكر دسايس و توطئه هاي 
مستقيم و غير مستقيم بيگانگان باشم ولي 
ما خود هم در ايجاد شوربختي و 
فالكت خود نقش اصلي را بازي مي 
كنيم و اگر شيوه رفتار ما نبود ديگران 
هم بخود اجازه نمي دادند بر ما مسلط 

زيرا گفتارو كردار و پندارهريك  شوند
از ما سهم قابل توجهي در ظلم و سلطه 

پس انسانها با . ديگران نسبت به ما دارد
رفتار و اعمال خود به ديگران مي 
گويند و مي باورانند كه چگونه با آنان 

حال برگرديم به . رفتار كنند
استداللهاي فوق يعني وجود دست 

در  اجانب و استبداد و دخالت آنان
تازه . ايجاد سرنوشت ما و كشورمان

اگر قبول كنيم آنان نمي گذارند ما به 
سعادت و بهروزي برسيم، در اينصورت 
معما عالوه براينكه حل نشده است 
مشكل ترهم گشته است زيرا مائي كه 
مي دانيم همواره دست استعمار و 
استبداد دركارها است و پيوسته دائي 

تا ما تقصير  جان ناپلئوني يافت مي شود
را بگردن او بندازيم، اين ما چه 
موجودي هستيم و چه صفاتي داريم 
كه ديگران بخود اجازه مي دهند هر 

سئوالي كه . بالئي را بر سر ما بيĤورند
مطرح ميشود اينست كه نقش ما در 
زندگي و تعيين سرنوشت خود چيست 

پس اگر . و مسئوليت مان كجاست؟
ه ديگران براين مسئله واقف هستيم ك

چرا ما . براي ما تعيين  تكليف مي كنند
بايد اين اجازه را بديگران بدهيم تا در 
زندگي مان دخالت كنند؟ چرا بايد 
اختيار و رهبريمان را بدست افراد 
ناباب بسپاريم تا آنان ما و كشورمان را 
هدايت نمايند و بر ما فرمان رانند تا از 

نيا ماغالم و بنده بسازند؟ نگاهي به د
بياندازيم از دبي و بحرين و عربستان 
گرفته تا سنگاپور و مالزي و اندونزي و 
تركيه تا اروپاي شرقي و كشورهاي 
آمريكاي التين كه سابق بر اين هر 
سال در يكي از آنان كودتائي رخ مي 
داد به كجا رسيده اند و ما كجا قرار 

شايد براي دل داري خود بد . داريم
يم كه چندتا نيست خدا را شكركن

كشورگرسنه و بدبخت در آفريقا وجود 
داردكه ما خود را با آنان مقايسه كنيم 

با گفتن . تا روحمان آزرده خاطرنگردد
اينكه ما چه بوده ايم و چه كرده ايم و 
هي بخودمان نمره بيست بدهيم و 
كارت آفرين صادر كنيم كه مشكل 

حال هر روز به . مملكت حل نمي شود
سال تاريخ  7000كه  خود به باليم

داريم و نسل مان آريائي است و مبداء 
منشور حقوق بشر از آن كورش 
كبيراست و ما اولين امپراتور جهان 

االن كجائيم و حكومتگرانمان .بوده ايم
كي هستند امروز چه كسي برجاي 
كورش تكيه زده است وجايگاه 
كشورمان در روابط بين المللي 
كجاست وچه سهمي در روابط 

قتصادي وتجاري جهاني داريم و ا
پس هم مرض . ايران در دست كيست

را بايد شناخت و هم خود را تا بتوانيم 
  . آينده را بسازيم

انسانهاي مستقل مي توانند آينده خود  
انسان غير مستقل در . را خود بسازند

ضمير نا خودآگاه اش بر اين باوراست 
كه سزاوار دريافت حقوق انساني خود 

درشرايطي زندگي ميكند كه نيست و 
به اجبار احساس نوميدي وبي اعتمادي 
به او دست مي دهد ودراين حالت 
احساسات ونيازها وخواسته هاي خود 

زيرا اوهمواره . را سركوب مي نمايد
مي گويد من كه مي دانم خواسته 
هايم اجابت نمي شوند پس چرا روابط 
خو د را با حكومت بهم بزنم تا 

اين . وب نمايدحكومت مرا سرك

برخورد منفعالنه از ترس ناشي ميشود 
چون انسان غير مستقل احساس بي 
ارزشي مي كند و باوربه توانائي خود 
ندارد زيرا او اختيار خود را به ديگران 
منتقل كرده است و انسان بي اختيار 
همواره ترسو است چون در اوج 

  . نااميدي بسر مي برد
يدي و بي خودكامگان پيوسته پيام ناام

اعتمادي را در جامعه گسترش مي 
دهند تا جامعه برمطالبات خود سر 
پوش بگذارد و آنرا بازگو نكند و يا به 
حداقل ها راضي باشد و در واقع 
احساس درماندگي، ياُس و نوميدي و 
عدم اعتماد به توانائي هاي خود باعث 
ميشود كه انسانها احساس ضعف و 

تن در اجحاف كنند و به شرايط بد 
دهند و در پي رسيدن به حداقل 
همواره بين بد و بدتر يكي را انتخاب 

اين باور چگونه بوجود آمده . كنند
است كه ما مجبوريم احساسات و 
. آرزوهاي خود را بيان نكنيم

درحقيقت انسان غير مستقل و استبداد 
زده هنرنه گفتن را ندارد و چون مي 
ترسد مورد سركوب واقع شود نمي 

د بطور علني و مستقيم حرف اش را توان
بزند يا با كسي يا چيزي به مخالفت 
سريع به پردازد چون خود را توانا 
نمي انگارد و احساس طرد شدن مي 
كند و درهراس است كه 
نكندباگفتارش منافع ومصالح خود را از 

انسان هراسان هيچگاه . دست بدهد
نمي تواند خواسته هاي خود را 

زيرا دشمن را قوي بروشني بيان كند 
مي يابد و خود را ضعيف وبدين علت 
است از برخورد كردن با زور و 

برخورد كردن . زورگوئي فراري است
با ظلم و زور و دفاع ازحق خود يك 
مبارزه دائمي مي طلبد ومستلزم روحيه 

عدم . اي قوي و تسليم ناپذير است
قاطعيت بجا موجب مي گردد كه 

كنند و ديگران بر ما سلطه جوئي 
  . خواسته هاي خود را بما تحميل سازند

چگونه يك كشور و اعضاء اش زير 
سلطه و وابسته ميشوند و استقالل خود 
را از دست مي دهند؟ استعداد رهبري 
انسانها در خود انسانها است زيرا توانائي 
و اختيار و قدرت هر كسي متعلق به 

حال اگر كسي قدرت و . آن فرد است
به ديگري انتقال دهد  اختيار خود را

معناي اين عمل چيزي نخواهد بود 
بجز اينكه آن فرد اختيار خود و 
رهبري خود را بدست ديگري سپرده 
است تا ايشان رهبري خود را بر آن 

در اين حالت انسان . فرد اعمال نمايد
استقالل خود را از دست داده و 
بعنوان يك انسان زير سلطه خود را از 

ني خود محروم كرده تمام حقوق انسا
است و تسليم رهبري و زور فرد مسلط 

در كتاب خاطرات گاندي    .شده است
از او نقل مي شود كه گاندي مي گفته 

هيچ كس نمي تواند قدرت « است 
شما را از شما بگيرد مگر اينكه خودتان 

حال وقتي ما قدرت » آنرا بوي بدهيد
خود را به ديگري انتقال مي دهيم 

ان بي قدرتي مي شويم كه مبدل به انس
از آن فرد مي خواهيم زندگي و 
سرنوشتمان را برايمان رقم بزند و 
اوست كه تعيين مي كند ما چه 
بخوريم، چه بپوشيم و چطور بايد 

زندگي مال ما است و . زندگي كنيم 
ما بايد اختيار زندگي خود را در دست 
بگيريم و اهداف زندگي خويش را 

ا حركت خود به خود تعيين نمائيم و ب
هدف خود برسيم تا از زندگي خود 
خشنود شويم و احساس خوشبختي 

بنابراين هر كسي بهر نام و . كنيم
عنواني كه بخواهد نطرات خود را بر 
ما اعمال كند و زندگي ما را در اختيار 
خود داشته باشد ما ميشويم انسان زير 
سلطه و بي اختيار و او ميشود صاحب 

وظيفه اي جز اطاعت اختيارما ئي كه 
  . از او نداريم

حال اين موضوع را در نظام سياسي 
مثل نظام واليت فقيه بررسي كنيم و 
بينيم خميني بعنوان پايه گذار نظام 
واليت فقيه چه ديدي از مردم 

اساس . واستقالل آنان داشته است
منطق خميني اين است كه واليت فقيه 
استمرارحركت انبياء است و چون ولي 

يه جانشين پيغمبر اكرم است تمامي فق
. اختيارات پيغمبر خدا را دارا است

خميني در كتاب واليت فقيه مي نويسد 
همين واليتي كه براي رسول اكرم « 

و امام در تشكيل حكومت و اجرا ) ص(
و تصدي اداره هست براي فقيه هم 

حكومت، هميشگي و از «و يا . »هست
پذير سنت هاي خداوند متعال و تغيير نا

بنا براين امروز و هميشه ولي امر . است
يعني حاكمي كه قيم و بر پا نگهدارنده 
نظم و قانون اسالم باشد ضرورت 

خميني كه خود را جانشين   . »دارد
پيغمبر اسالم مي داند براي انسانها نقشي 
جز اطاعت و فرمانبرداري از 

زيرا او خود را . دستوراتش قائل نيست
به معني صغير، ( ردانا و مردم را صغا

. مي داند) كوچك و نادان، از ف ر
آقاي محمد جعفري به نقل از كتاب 
واليت فقيه خميني در كتاب اش بنام 
پاريس و تحول انقالب ايران از آزادي 

« مي نويسد  68به استبداد در صفحه 
ولي فقيه قيم براي صغار، قيم ملت، 
رئيس قوه مجريه، قوه قضائيه و قوه 

براي صحت گفتار . باشدمي » مقننه
فوق به كتاب واليت فقيه خميني 

واليت « رجوع مي كنيم  65صفحه 
و . فقيه از امور اعتباري عقالئي است

جعل به معني قرار ( واقعيتي جز جعل 
) دادن و تعيين كردن است، از ف ر

ندارد، مانند جعل قيم براي صغار، قيم 
ملت با صغار از لحاط وظيفه و موقعيت 

و باز آقاي جعفري . »قي نداردهيچ فر
: كتاب پاريس مي نويسد  75در صفحه 

آقاي بني صدر پس از باز گشت مجدد 
به فرانسه در زمينه ديد آقاي خميني 
مي گويد، آقاي خميني در قم به من 

مردم چيزي حاليشان نيست  ": گفت
هر كس برود برايشان حرف بزند تكبير 

. اصل بر واليت فقيه است. مي گويند
پس واليت فقيه را اين مي فهميد و مي 
فهمد كه تمام تصميمها با اوست و 
مردم هم صغيراند، چيزي حاليشان 

در . اين اصل اختالف است. نيست
پاريس هم اول همين حرف را مي زد، 

  ."باو گفتم حرفش را عوض كرد
خميني در كتاب خود بنام نامه اي از 
امام موسوي كاشف الغطاء در صفحه 

واليت فقيه اگر فرد « ويسد مي ن 63
اليقي كه داراي آندو خصلت باشد 
بپاخاست و تشكيل حكومت داد همان 
واليتي را كه حضرت رسول اكرم 

در امر اداره جامعه داشت دارد، ) ص(
و بر همه مردم الزم است كه از او 

  . »اطاعت كنند
در فوق از كتاب واليت فقيه نقل 
كرديم كه ولي فقيه رئيس قواي سه 
گانه يعني قوه مجريه، قوه قضائيه و قوه 
مقننه است و او است كه بجاي همه 

آقاي محمد جعفري . تصميم مي گيرد
 27از صفحه .... در كتاب پاريس و 

پس « كتاب واليت فقيه نقل مي كند 
از تشريح قانون بايستي قوه مجريه 

قوه مجريه است كه . بوجود آيد
را قوانين و احكام عادالنه دادگاهها 

به همين جهت . عايد مردم مي سازد
اسالم همانطوركه قانونگذاري كرده 

ولي  "قوه مجريه هم قرار داده است 
      .»متصدي قوه مجريه هم هست "امر

 32نهضت آزادي ايران در صفحه 
كتاب تفصيل و تحليل واليت فقيه مي 

امور را   وقتي مردم زمام « نويسد 
فقيه جامع الشرايطي    "بدست 

پردند، در اينصورت از خود سلب س  "
وظيفه و مسئوليت كرده بايد در اتخاذ 
موضع نسبت بمسائل اجتماعي و اظهار 
نظر نسبت بجريانات سياسي صد در صد 
تابع و تسليم خط رهبري باشند و نسبت 

همانند ( به نظريات و فتاوي سياسي او 
 "تقليد و تعبد "حالت ) فتاوي فقهي

همان صفحه در . »كامل داشته باشند
نقل وقولي از امام جمعه اهواز مي آيد 

آنچه ولي فقيه مي گويد هم بر « 
مقلدين و هم بر غير مقلدين واجب 

عالوه بر اينكه ولي  . »االطاعه است
فقيه اختيار جان و مال و ناموس 

جانداران را در دست دارد و واجب 
االطاعه است بي جانان هم از دست او 

همان  23فحه در ص. در امان نيستند
كتاب نهضت آزادي در مورد 
اختيارات ولي فقيه و حكومت اش مي 

بحكومت « خوانيم كه آقاي خميني 
نيز اختيار داده بودند كه در صورت 
الزم و تشخيص مصلحت اسالم و كشور 
مساجد را خراب يا تعطيل كند، 
قراردادهاي شرعي با مردم را يكجانبه 

ه عبادي لغو نمايد، ازهرامرعبادي يا نيم
و از فريضه حج جلو گيري كند، 
مزارعه و مضاربه و امثال آنرا باقي 

ولي امر نه . ».....بگذارد يا از بين ببرد
تنها بر اموال و نفوس مردم حق تصرف 
تام و تمام را دارد، بلكه احكام و 
دستورات او بر فرامين الهي همچون 
نماز، روزه، حج، و زكات برتر مي 

  .باشد
در كتاب پاريس و تحول  آقاي جعفري

انقالب ايران از آزادي به استبداد در 
نظر مرحوم آذري قمي در  80صفحه 

باره واليت فقيه را از سرمقاله رسالت 
ولي فقيه تنها « مي آورد  1368تير  19

آن نيست كه صاحب اختيار بالمعارض 
در تصرف اموال و نفوس مردم و خود 
مختار در تصرف در احكام و شرايع 

لهي مي باشد، بلكه اراده او حتي در ا
توحيد و شرك ذات باري تعالي نيز 
موثر است و اگر بخواهد مي تواند 
حكم تعطيل توحيد را صادر نمايد و 
يگانگي پروردگار را در ذات يا در 
. »پرسش محكوم به تعطيل اعالم دارد

با اين گفتار آقاي آذري قمي وجود 
ر بي خدا را كامالً نفي مي كند و از ه

خدائي بي خداتر ميشود و ولي فقيه را 
در اين نوشته . بجاي خدا مي نشاند

آقاي آذري قمي يك قدم از حجازي 
روزه خوان جلو تر رفته است كه 
يكروز در مقابل جمعي كه بديدار 

كه « خميني رفته بودند فرياد بر آورد 
اي امام تو خود پرده را پاره كن، و 

وي كه بگ. آشكار نماي كه كي هستي
تو همان مهدي امام غائب هستي كه 

تا مردم به حقيقت . ظهور نموده اي
توجه كنيد تمامي . »وجود تو پي ببرند

اين بيانات در حضور خميني و در 
زمان حياتش گفته شده است و او 
هرگز اين بيانات را تكذيب نكرد و 

  .خدا را بازيچه خود ساخته بود
با بيان قسمت هاي كوچكي از كتاب 

اليت فقيه و گفتار سر سپردگان و
خميني به صحت نقل و قولي كه آقاي 
بني صدر از خميني آورده است پي 

يعني مردم از نظر خميني . مي بريم
نقشي ندارند و اساساً او به مردم با ديد 
تحقير نگاه مي كرده است، زيرا مردم 
براي خميني صغيراني هستند كه 

ي استعداد رهبري خود را ندارند و كس
هم كه فاقد اين استعداد باشد نمي 

خميني چون . تواند فردي مستقل باشد
ولي فقيه را با خدا و پيغمبر مقايسه مي 
كند و يا بقول آذري قمي خود خدا 
است او را فعال مايشاء و مردم را نفهم 
و مجانيني مي داند كه حق دخالت در 
سرنوشت خود ندارند و نمي توانند 

چون حدود و لذا . مستقل باشند
اختيارات ولي فقيه همان حدود 
اختيارات خدا و پيغمبر خدا است پس 
وظيفه ولي فقيه است كه براي مردم 

بدين ترتيب . تعيين و تكليف كند
واليت عموم مردم بر سرنوشت شان 
نفي ميشود و واليت فقيه جانشين آن 

  .مي شود تا مردم را برده خود سازد
بري پس مي آموزيم وقتي انسانها ره

خود را بديگري مي سپارند استقالل 
در اين حالت . خود را نفي كرده اند

هر حاكميتي كه برقرار شد حاكميت 
  از آنجائيكه حاكميت زور. زور ميشود

  
  ١۴در صفحه 
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ضرورت تشكيل جبهه 
  و خواص آن

  
شعارهاي شعورمند در روز قدس، 
حكومت كودتا و ولي مطلقه فقيه و 
دولت حاميش را مطرود، و بديل 

شفافيت . مطلوب ِمردم را نمايان نمود
وجدان جمعي به افكار عمومي ايران و 

بايسته را اعالم  مشخصات بديلجهان، 
  :نمود

جنبش خودجوش، رفراندمي منفي بود  
فشار "به آراي اصالح طلبان  خواستار 

و همه  "از پائين و چانه زني از باال
پرسي مثبتي بود به بديلي خارج از 

واليت جمهور . نظام واليت مطلقه فقيه
رط اول ورود به ميدان مبارزه مردم ش
وجدان جنبش اعالم نمود كه . گرديد

طالب اصالحات واستحاله رژيم از 
درون، دانسته يا ندانسته، انتقال قدرت 
را از فردي و گروهي در درون رژيم 
به خود و گروه خود در چهارچوب 
نظام واليت مطلقه فقيه، طالب است، و 
تداوم فعال مايشاع بودن قدرت و 

 -. يس خشونت را ضامن استتقد
در . موازنه منفي در رابطه با رژيم

تنگناي استبداد فراگير مقوله هايي از 
... اصالحات،... استحاله از درون،: قبيل

و ... عدم ساختارشكني،... حفظ نظام،
امثالهم،  فقط چنگ و دندانهاي كريه 
استبداد را تيزتر ميكند و به واليت 

رج و سلطه گر مطلقه سلطه پذير از خا
در داخل، در داخل و در خارج كشور 

  .بخشد مشروعيت مي
جنبش خودجوش همگاني مردم در 
روز بعد از اعالم نتيجه رأي گيري،  
رأي اعتمادي بود كه ايرانيان به 
خويش دادند، و اعتماد به نفس از 
دست رفته را باز يافتند، كه ايراني به 
قدرت خارجي احتياجي ندارد كه 

 تنها ابر قدرت "لكه با تكيه به هيچ، ب
يعني افكار عمومي جهان، به  "دنيا

دولتهاي انيراني فشار آورده و آنها را 
از دخالت در امور داخلي ايران بر 

جنبش، نتايج واردات  . حذر ميدارد
از خارج و مراجعه به  "دموكراسي"

اجنبي را در همسايگيش، آويزه گوش 
شتر رژيم هرچه بي. و منظر نظر دارد

كوشيد كمتر توانست ننگ ارتباط با 
  .خارجي را به جنبش نسبت دهد

اين رأي اعتماد، نهيبي بود به 
ملي "سياستمداران افسرده و مضطرب ِ 

كه غرور ملي ميهني ِ ايراني  "مذهبي
را جريحه دار كرده و الينقطع ايراني 
را از جنبش و به تبع آن، تجزيه شدن 

ز روي ايران ميترساندند و او را، ا
، به "خيرخواهي و عاقبت انديشي"

توسري خوريهاي مدام از نظام واليت 
مطلقه فقيه، و تحمل خواري و خفت و 
. توهين هاي بيشتر و مداوم ميخواندند

و    "ايراني از خشونت بيزار است"
 "انقالب مساوي خشونت است"

دست به "صغرائي بود كه به كبراي ِ 
نها اي"و    "تركيب اين رژيم نزنيد

بروند وضع بدتر و خشونت بيشتر 
رسيد و دامنه خشونتها روز  "ميشود

افزون شد و خشونت و تخريب و 
خودتخريبي به تمام اجتماع و در 
  .  سطح خانواده و فرد، همه گير گرديد

رد انديشه دين مداري از يك سو، و 
ضددين مداري و دين ستيزي از 
سوئي ديگر، هر دو، در شعارهاي 

جنبش . ر پيدا كردجنبش  تبلو

خودجوش، چماق دين را برنتافت و 
دخالت نهاد ديني، عقيدتي، 

در نهاد دولتي را، قبيح ... ايدئولوژيكي
جنبش از انگ . و مضموم اعالم نمود

خوردن  "بيديني"و نيز  "ديني"
نهراسيد و در شعارهاي خود آزادگي و 

  .آزادي را روش گزيد
رأي مردود جنبش همگاني براي  

، استاندارد ...نه انحصارطلبيهرگو
، ...، تماميت خواهي...دوگانه

، در تعامل مردم در خيابانها، ...مونيژه
و سعي آنها در مشاركتهاي متعادل و 

  . متكاثر،عيان گرديد
در جريان اين انتخابات، گروههاي 
زورپرست داخلي و خارجي و فرقه 
هاي حزب اللهي و رجوي اللهي و شاه 

ياوردند و به  ديده افكار رأي ن... اللهي
عمومي ايران و دنيا مطرود و مردود 

اين ديده طرد و دست رد، . شدند
مرهون  طلبكاري ِ به حق مردم ايران  
از كردار و گفتار زالل  و احتراز از 

، تكفير وسط ...كدر و مبهم گويي
،  نفي شعارهاي بي شعور و ...بازي

، و در نهايت شفاف ...دنباله رو طلب
فتن اهداف و در نتيجه حيطه فعاليت نيا

سياسي اين گروه هاست كه نتيجتا آنها  
در نهايت، درنهايت تفرقه ماندند و 
متفرقتر شدند و در هيچ جبهه 

در روند .  مردمساالري جاي نگرفتند
اين رأي گيري، ايراني به اشخاص و 
گروه هايي كه آشكار و نهان در صدد 

لقه فقيه انتقال قدرت از نظام واليت مط
به خود و گروه و حزب خود بوده و 
هستند، و به شكلي ديگر محتواي نظام 
واليت زور را خواستارند، متصل رأي 

  .منفي داده و ميدهد
حداقل سي سالي است كه پشت هم 
بديلها سردر آورده اند و جبهه ها 

بديلي كه سر تعظيم به .  ساخته اند
قدرت دارد و گروهي نوكري قدرت 

تكدي و گروهي بردگي  خارجي را
قدرت داخلي را گدايي ميكند و اين 
وسيله  كريه را براي رسيدن به هدفي 
وجيه،  روا ميدانند بالاستثناء و پيوسته 
با بي اقبالي ايرانيان مواجه شده و 

در جنبش اخير، ايرانيان  . ميشوند
فرصتي يافتند كه با صداي بلند خود، 

اعالم  داليل بي اقبالي به آنها را واضح
  . نمايند

و همچنين، پيام جنبش روشن 
  .  استقالل، آزادي، جمهوري: درخشيد

انديشه راهنماي جنبش صد ساله 
ايرانيان، بخصوص در دهه هاي اخير، 
در طرح و كنكاش مفاهيم فوق و 
چالش ِ تقدم و تأخر اين به آن يكي، 

عدم سلطه . در دنيا پيشتاز بوده است
عدم سلطه گري جزء  جدايي ناپذيرِ 

پذيري در تعريف استقالل گويايي پيدا 
ميدان مبارزه  سياسي . كرده است

موفق، در استقالل تمام از قدرت 
داخلي و نظام واليت فقيه و نيز در 
استقالل تمام از قدرت خارجي 
موضوعيت و موجوديت مييابد  و 
... گروههايي كه بدنبال هرگونه كمك

از قدرت خارجي ... و مشروعيت
د، در اين ميدان، مكاني و جايي  هستن
ايرانيان آزاده،  آزادي .  جويند نمي

به دين ِ . بينند را در فطرت آدمي مي
، و به ديني كه !بيان آزادي آري

 "بيچارگي خشونت"خدايش در 
آزادي در . ميگويند! ناچيز ميشود، نه

عدم اصالت قدرت معناي برازنده را 
اين آزادي در جايي محدود . ميجويد

ميشود، حد آزادي يكي، آزادي ِ يكي ن

آزادي ِ يكي، از آزاديِ . ديگر نيست
. يكي ديگر نميكاهد بلكه بدان ميافزايد

بر اساس موازنه عدمي باور به آزادي 
فطري، مجموع يكي با يكي ديگر را از 

آزادي و . دو بسيار بيشتر ميكند
آزادگي نه تنها هدف، بلكه وسيله و  

  .  روش و منش است
هر مقطع زماني، هرچه تعاريف در 

آزادي و استقالل شفافتر عنوان  گشته 
و همسنگي و عدم تقدم و تأخر آنها 
زاللتر بيان شده، جنبش موفقيت 
بيشتري كسب كرده و بديلهايي كه با 
اين تعابير همخواني پيدا كرده اند، 
واَعمال سياسي را از طريق ايرانيان و 
ه با كمك و اشتراك مردم اعمال كرد
. اند، در تشكيل جبهه موفقتر شده اند

هر چه وفاي جبهه به اين آرمانها 
پايدارتر، و هر اندازه اشتراك مردم 

  . پوياتر، جبهه موفقتر
تا اين زمان جنبش ِ خود جوش و 
مستقل و همگاني وآزاده،  رهبري و 
ابتكار  عمل  را خود در دست داشته و 

و چهره هاي سياسي، دنباله  "رهبران"
همانطور كه آقاي كروبي (ِ مردم  رو

در نامه اخير خود به آقاي نوري 
ن عاهمداني به اين مهم مجددا اذ

و  نظام،  جملگي، واكنش  ، )داشته است
اين جنبش مشخصات بديل . بوده است

را در گفتمان عمومي كه از خود بروز 
جنبش . داده است، تعريف نموده

 معناي پويائي را در خود نهفته دارد و
به همان (جهت موفقيت به استقرار و 
استمرار )  اندازه اهميت، اگر نه مهمتر

جبهه اي از واليت مردم،  موجوديت 
 عناصر بديل با باورها و مشخصات فوق

اين جبهه بايد مستمر به . را طلب ميكند
خود گوشزد كند كه واليتي بر مردم 
ندارد و فقط در مقام يك نظردهنده 

ردم حق مخالفت عمل ميكند و براي م
حكمي را . كامل را كامال قائل است

با مردم . نميراند، نظري را ميپرورد
با توجه به شعارها و . است و نه بر مردم

گفتمان جمعي، سخنگوي مردم است 
  .نه سخنران آنها

براي استمرار اهداف جنبش در نظامي 
مردمساالر و حقوقمند به حقوق مبسوط 

زادي، و تعريف شده بر اساس بيان آ
پايه هاي قانون اساسي بايسته، با روش 
تبادل نظر و بحث آزاد،  از هم اكنون 

از  1357تجربه . ميبايستي ريخته شود
اين باب نيز آموزنده است كه در 
شلوغي تغيير و تحول، مجال بحث 

انتقامهاي . آزاد كمتر ميسر ميشود
زنجيره اي، پرستش خشونت را جانشين 

عفو و  خشونت زدائي و عطوفت و
  . عشق و مودت ميكند

مباحثات آزاد در ميان گروههاي 
مختلف در باب مفاهيم پايه اي ِ مورد 
نياز استقرار و استمرار نظام واليت 
جمهور مردم، در زمان حال است كه 
مجال شفافسازي الزم را داراست و 

با احترام به .  شركت همگان را ميطلبد
حق اختالف و تالش در احقاق اين 

تكثرطلبي جبهه، نماينده  بازتابي حق، 
از عده عديدتري از ايرانيان در 

وسواس در . شركت در اين جبهه است
رد تماميت خواهي و انحصارطلبي و 

موني، پشتيباني ژپافشاري بر عدم ه
مبارزه .  جنبش را از جبهه دائمي ميكند

با سلطه پذيري و سلطه گري  تمرين 
بش و پيوسته اي را بايسته است كه جن

جبهه را در راستاي تشكيل نظامي 
    .مردمساالر سوق ميدهد

براي اسقرار و استمرار آزادي، رشد و  
استقالل در وطنمان، الزم است كه هر 
فردي با هر تفكر و باوري و هر گروهي 
با هر رسم و اسمي كه به تعاريف و 
روشهاي فوق  وفادار و باورمند  است 

ت اين جبهه، محلي براي فعالي در
مقوالت فوق توسط جلسات . بجويد

، سمينارها و ...سخنراني و بحث آزاد
، و ...، مقاالت و مصاحبات...كنفرانسها

حتي گفتگوهاي دو به دويي و 
خصوصي دوستان، شفاف و شفافتر 

به يمن اين ابتال و شفاف سازي . ميشوند
است كه زورساالر از مردمساالر تميز 

هرچه حيطه كنش و منش . مييابد
ياسي در اصالت قدرت، چه قدرت س

داخلي و چه قدرت خارجي، تنگتر 
ميشود، تنوع الوان زورساالران ِ فرصت 
طلب، فراختر ميگردد و اين جز به 

با . شفافيت طلبي مردم رنگ نميبازد
طلبكاري، شفافيت را طلبيدن است كه 
.  هويت اعضاي حزب باد برمال ميگردد

عناصر بديل در داخل و در خارج از 
ايران، ابتدا در گروههاي كوچكتر 

شروع به ) حتي گروههاي چند نفره(
كرده ارتباطات را با افراد و كار

 .گروههاي ديگر پيوسته وسيعتر ميكنند
 تواناتر شدن در كارهاي جمعي،

افزايش ميل مودت و همكاري، 
تركيبي، تمريني واجب و دائمي ، 
براي استقرار و استمرار ِ آزادي، 

  .ميطلبد
جنبش عمومي بدين ترتيب،     

خودجوش مردم ايران، مردم ايران را 
  :اينگونه فرا ميخواند

بديلهاي اين رژيم را با تشكبل هسته ها 
و گروهها براي مباحثاتي از قبيل 
: تعريف و شفاف سازي مفاهيمي چون

؛ سامانه ...؛ استقالل...؛ رشد...آزادي
؛  ...اقتصادي ِ متناسب با اين تعاريف

بنياد ديني و عقيدتي از بنياد جدائي 
؛  نظام مردمساالر ِ حقوق مدار ِ ...دولتي

؛ مواد حقوق ...مورد نظر وخواص آن
؛ سياست خارجي ِ خارج از ...بشر

؛ خشونت زدائي و عفو ...روابط قوا
... ؛ شاخه هاي دولت، قضا...عمومي
و ... ؛ رسانه هاي جمعي...واجرا... تقنين

نوع ... تخابات؛ ان...شاخه چهارم دولت
؛ مهيا نمودن ...زمان بندي آنها... آنها

شرايط ولوازم قانوني عزل رژيم 
واليت فقيه وگرفتن مشروعيتهاي 

و فراهم آوردن ... قانوني از آن
) ملي و بين المللي(مشروعيتهاي قانوني 
  ؛  ...دولت واليت مردم

سيقل دادن اين در جريان و به تبع 
سي ِ ضامن مفاهيم، تفكر در قانون اسا

 .متبلور ميگردد استمرار حاكميت مردم
گرچه در فوق به تفصيل رفت، مباني 

از جمله به (اين جبهه استقالل  ِ باوري
معناي عدم حركت و عمل از طريق 
رژيم واليت فقيه و نيز قدرتهاي 

از جمله به معني (و آزادي )خارجي
  .ميباشد) حاكميت و واليت مردم

نتيجه شكل  ريك جبهه داتحاد در  
گيري هسته اي مركزي براي 
سخنگوئي  و هماهنگي جنبش مردمي 
و نه براي واليت و حاكميت بر مردم، 
و تصدي امور دوران انتقال حاكميت 

  .از واليت فقيه به واليت مردم
همه روز  كه بياد هموطنان خود باشيم

در تنهائي و سياهي سياهچالها، مورد 
ن دال حبس و شكنجه و تجاوز  سيه

رژيم هستند، و بياد خود بياوريم كه 
هركدام از ما،  به راحتي ميتوانيم در 

  .همان وضعيت باشيم
به اميد آزادي، رشد و استقالل در 

  ميهن     
 بهزاد شيوا     

bs4ir@yahoo.com  
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 جنبش آزاديخواهانه
مردم پيروز ميشود 

  )5....(اگر
 

پايگاه مردمي ندارد و نقشي براي مردم 
قائل نيست براي حفظ قدرت خود با 
بيگانگان ساخت و باخت مي كند و 

به . مملكت را به اجانب مي فروشد
همان ميزان كه حاكميت از مردم 
دورميشود بهمان ميزان به بيگانگان 

بخاطر بيĤوريم . ديك تر ميشودنز
خميني و دستيارانش مثل خامنه اي و 
رفسنجاني و ديگر پايوران جمهوري 
اسالمي كه برخي از آنان امروز مخالف 

  خامنه اي شده اندهر چه آزاديهاي 
را پايمال و پايمال   57ناشي از انقالب 

تر مي كردند ومردم را سركوب و 
مي كشتار مي نمودند از مردم فاصله 

گرفتند و به بيگانگان نزديكتر مي 
اشغال سفارت آمريكا و معامله . شدند

پنهاني با ريگان بنام ايران گيت و 
اكتبر سورپرايز، ادامه جنگ هشت ساله 
كه بقول آلن كالرك وزير مادام تاچر 
به نفع اروپا وآمريكا و اسرائيل تمام 

و بدنبال آن امضاء قراردادي . شد
كه  1919قرارداد ننگين تر از امضاء 

بعد از عقد اين قرار آقاي بهزاد نبوي 
گفت من بدستور امام قرارداد وثوق 

ايجاد . الدوله جديدي را امضاء كردم
بحران اتمي و دادن سرنوشت 
كشورمان به شوراي امنيت و ايجاد 
تحريمهاي پي در پي براي 
نابودساختن كارخانجات و موسسات 

ي صنعتي و غير صنعتي، تحويل دريا
خزر به روسيه و چشم پوشي سران 
. رژيم از گازي كه بطرف قطر مي رود

و نشستن احمدي نژاد زير پرچم خليج 
عربي، سپردن منابع و مصالح مملكت به 

و بعد از سالها هارت و . چين و روسيه
پورت كه غني سازي اورانيوم حق 
مسلم ما ست امروز خامنه اي و 
همسفرانش از ترس مبارزات مردم 

هاست پنهاني با آمريكا وارد مذكره ماه
شده اند و با نوشيدن جام زهر ديگري 
قبول مي كنند كه غني سازي اورانيوم 
را به روسيه به سپارند و بزودي مجلس 
هم تصويب مي كند كه آژانس بين 
المللي انرژي اتمي اجازه دارد 
داروندار ايران را تحت نظر داشته 

شويم ازاين بدبختي ها رها نمي . باشد
مگر اينكه مبارزات آزاديخواهانه خود 
را تا رسيدن به دمكراسي ادامه دهيم و 

اگر . صاحب اختيار خود خود باشيم
مردم ايران استقالل خود را نيĤبند 

به  آزادي خود را نمي يابند و
و خود و . دمكراسي هم نخواهند رسيد

كشورشان همچون قرنها و دهه هاي 
  بيگانه گذشته اسير دست بيگانگان و

افسوس كه در . پرستان خواهد بود
طي تاريخ بجز معدودي از زمامداران 
و رجال ايراني بقيه براي حفظ قدرت 
خود وطن را به ديگران فروخته اند و 
در همكاري با انيران از هيچ اقدامي 

در مقاله . روي گرداني نكرده اند
آينده با كمك از شاهنامه فرزانه طوس 

وابستگي سران و  و ديگر كتب تاريخي
سواران و خسروان ايراني را به اجانب 

  بررسي مي كنيم
  

 سپاه     يراناز ا يĤمدب يكايك
 بر گرفتند راه يانتاز سوي

  
 مهتر است يكيكانجا  شنيدند

 يكرستپر ازهول شاه اژدها پ 
  

    يهمه شاه جو يرانا سواران
 يبه ضحاك رو يكسرنهادند  

  
  خواندند ينبر او آفر يشاه به
  ساختند ينزم يرانورا شاه ا 

  
  سرافراز و پيروز باشيد

Fa_rastgou@yahoo.com  
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گرم شدن كره زمين 
  و آينده آن

  
 CNA        رآوردب اساس رب

Corporation يرسازمان غ يککه 
و  ياستو در رابطه با س يباشدم  یانتفاع
ارتش  يبايستیم, يکندم يقتحق يتامن
که اگر , اجازه آنرا داشته باشند يکاآمر
آب وھوا  ييراز رھگذر تغ يکاآمر يتامن

 يتبتواند از امن, واقع شد يدمورد تھد
 .دفاع بکند يکاآمر

را  يکاآمر يتامن يتوانندکه م عواملی
 يمقرار بدھند به دو دسته تقس يدمورد تھد

نزاع و جنگ به خاطر کم شدن  ١.يشوندم
 يینزاع ھا. ٢ یکشاورز ينھایآب و زم

 .يباشدکه علت آن مھاجرت م
که تا اواسط قرن حاضر  يشودزده م حدس
انسان به خاطر باال آمدن  يليونم ٢٠٠

مجبور به  یو خشکسال ياھاسطح آب در
البته در .يشوندم يشمھاجرت از وطن خو
منطقه  يک یانسانھا یدرون کشورھا وقت

 يتجمع يانرا م ينمجبور بشوند آب و زم
جنگ و  ينهزم ينا.بکنند يمتقس يشتریب

رابطه  يندر ا. نزاع رافراھم خواھد کرد
که در آن , کشور سودان را نام برد يتوانم

 ٣٠باران  يزشسال گذشته ر ٨٠در 
باعث بزرگ شدن  ينوا يافتهدرصد کاھش 

عمل کشاورزان را  ينا. شده است يرھاکو
چرا به  یخود را برا يواناتمجبور کرده ح

 يجادآنھا ا يانم ينو ا. ببرند يگرمناطق د
 .جنگ و نزاع کرده است

صد سال گذشته درجه حرارت کره  در
درجه باال رفته   ٠,٧بطور متوسط  ينزم

. يباشدانسان م ييرتغ ينمسبب ا. است
. يباشدھمه جا  ملموس م ييرتغ يناثرات ا

قطب  یشدن آبھا يخاز ھمه ملموس تر 
در جو دائما در   CO2تمرکز . يباشدم

 CO2اگر تصاعد . يباشدحال باال رفتن م
 يابد،ادامه ب کنونیبه جو با سرعت 

که درجه ,انتظار آن را داشت يبايستیم
تا اواخر قرن  ينحرارت کره زم

. درجه باال خواھد رفت ۶-۴ يانمحاضر
 یکه اگر درجه حرارت حت یدر حال ينا

خطرات . مقدار باال برود يننصف ا
به دنبال  يعتانسان و طب یبرا ياریبس

که اثر ,يیتمرکز گازھا. خواھد داشت
 ١٨٠٠در جو تا سال  , دارند ایگلخانه 

 parts perیدوران قبل از انقالب صنعت
million) 280 (ppm  ,کول ملCO2 

 .ملکول ھوا بود يليونم يکدر 
درجه  ٢٠٠٧تا سال  ١٨۵٠سال  از

 ٠,٧بطور متوسط  ينحرارت کره زم
رقم شامل  يشترينب. درجه باال رفته است

 IPPC.يشودم ١٩٩٩-١٩٨٠ یسالھا
سطح اب  ٢١٠٠که تا سال ,يزندحدس م

باالتراز سطح  ١,۴تا  ٠,۵ يانم يانوسھااق
 .يشودم ١٩٩٠آن در سال  

نقاط  یدر بعض ينحرارت کره زم رجهود
تا   ٢١٠٠تا سال  يتواندگرم و خشک م

باران کم  يزشدرجه باال برود و ر ۴٨
, يترانهباران در مد ينکمتر. بشود
. يباردم يقاو آفر يکاغرب آمر, يانهخاورم
, يترانهو مد يانهھمانند خاورم یدر نقاط

 يدندر آنجا وابسته به بار یکه کشاورز
با مشکالت  يباشندبرف م يزشباران و ر

رکود  ينکه ا.مواجه خواھند شد يادیز
مناطق را به دنبال  يندر ا يیمواد غذا

 .دارد
Tipping Point   

 ييراتباال رفتن درجه حرارت باعث تغ اگر
آنرا . آب وھوا بشود يستمدر س یاساس

Tipping Point  يناگر چن. ينامندم 
 يمرا پشت سر گذاشت یمرحله سقوط

ھم کمک  CO2آوردن حجم  يينپا گريد,
از  يکی. آب و ھوا نخواھد کرد يتبه تثب

قطب  يخھایحساس  ياربس یھا. T.P ينا
تواند در تابستان به يکه م,يباشدشمال م
 يانوسھاآب بشود و سطح آب اق یطور کل
 ٧- ۶ يانصده تا ھزاران  سال م یرا برا

 یشدن آبھا يخدر اثر .ياوردمتر باال ب
 ينب يانوسھاب سطح آب اقغرب قطب جنو

اگر درجه حرارت .متر باال خواھد آمد ۵- ۴
 يتواندم يندرجه باال برود ا ٣تا  ينکره زم

از  يکی. بشود. T.P دباعث فعال شدن چن
غرب قطب جنوب  يخھایآنھا آب شدن 

با درجه  يتوانندم يگرد یھاT.P. يباشدم
فعال ) ٢- ١,۵(تر   يينپا یحرارتھا

  يانم یاگر درجه حرارت حت. بشوند
قطب  يخھایدرجه باال برود و ۶,٢- ٠,٨

که ,دارد یعمل اثر مضاعف ينآب بشوند ا
نقاط اطراف قطب  يشترآن گرم شدن ب

. ينامندبود و آنرا اثر مضاعف م اھدخو
رابطه که باال  ينآب و ھوا در ا ينمحقق

حد تا چه  ينرفتن درجه حرارت کره زم
 يعتانسان وطب یبرا يتوانداگر باال برود م
 يبقر یول. يستندھمقول ن, خطرناک بشود

نظرھستندکه اگر  ينبه اتفاق ھمه برا
درجه نسبت  ٢تا  يندرجه حرارت کره زم

خطرات  ينا, باال برود يهبه سال پا
به دنبال  يعتانسان و طب یبرا يانباریز

 ٢ يناگر درجه کره زم. خواھد داشت
تنھا به خاطر انبساط آب , اال بروددرجه ب

سطح آب , به علت گرم شدن يانوسھااق
باال  يشترمتر وب يکتا  يتواندآنھا م

درجه باال  يکاگر درجه حرارت  یحت.يايدب
قطب  يخھایکه ,دارد ودوج ينخطرا, برود

طور که  ينھم. آب بشود يادیبه مقدار ز
 یسقف برا يک يتواننم, يشودمالحظه م

 يداپ ينباال رفتن ذرجه حرارت کره زم
 يبايستیکه م,قدر مسلم آن است یول. کرد

دارند  یکه اثرگلخانه ا يیاز تصاعد گازھا
که باال رقتن درجه حرارت , کاست یبه حد
از آن . يردقرار بگ جهدر ٢ يرز ينکره زم
دست به ھمه کار زد و از  يبايستیپس م

ند به دار یکه اثرگلخانه ا, يیتصاعد گازھا
کاست تا باالرفتن درجه حرارت کره  یحد
  يتو  تثب يرددرجه قرار بگ يک يرز ينزم

 .بشود
 جووخواص آن

سال است که جو  يلياردچھار م حدود
 يمرا تنظ يندرجه حرارت کره زم

سال قبل  يلياردم  ٢,٢تا  ۴ يانم.يکندم
ھمانند انسان کشنده  یموجودات یجو برا

 يتوانستندم یتنھا موجودت تک سلول. بود
  ۶٠٠حدود. بکنند یدر آن جو زندگ

در جو به  يژنسال قبل تمرکز اکس يليونم
موجودات  یزندگ مينهباال رفت تا ز یحد

دوران  ينزمانا. يدفراھم گرد یپرسلول
 يخبندانچھار دوره . بود  يرخط ييراتتق

 ۶٠٠حدود . را در بر گرفتند ينکره زم
وا تا خط است ينکره زم يشسال پ يليونم
علت . رفتند يناکثر موجودات از ب. زد يخ
فوق لعاده  يزممکان ينبندان کره زم يخ

. ينامندم Albedoکه آنرا ,بود یموثر
Albedo  از لغتAlbus يدسف یبه معنا 

 ١/٣که برف ,یمعن ينبد. مشتق شده است
را دوباره به  يتابدکه بدان م  يدنور خورش

  يدهکه تازه بار یبرف. يکندجو منعکس م
تا % ٨٠,يباشدم يدترعلت که سف ينبد
. يکندرا منعکس م يدنور خورش% ٩٠

را  يدنور خورش١٠% تا ۵%آب تنھا 
 یسطح مشخص یحال وقت.يکندم نعکسم

را برف پوشاند و برف نور  يناز کره زم
عمل  ينرا به ھوا منعکس کرد ا يدخورش

. را سرد مکند ينکره زم یدر ابتدا مقدار
 يشتریبرف ب يدنربا ينسرد شدن کره زم
 يشترینور ب يشتربرف ب. را به دنبال دارد

کنش و  ينا. يکندرا به جو منعکس م
که ,است یموثر انينزمواکنش آن مک

 ينا. آن است يجهنت ينکره زم يخبندان
که در باال نام  يباشدھمان اثر مضاعف م

 ۶٠٠که حدود  يخبداندوران  ينا. بردم
سال  يليونم ۴سال قبل آغاز شد  يليونم

سال  يليونم۵۴٠حدود . يدبه طول انجام
به عرصه  یموجودات اسکلت دار پا يسپ

به  يازساخت اسکلت ن. وجود گذاشتند
موجودات  ينخاطر ا ينبد. کربنات داشت

را که در آب حل شده بود مصرف  یکربن
در جو  CO2باعث باال رفتن  ينکردند و ا

در جو درجه  CO2در اثر باال رفتن  . شد
باال رفت و از آن به  ينحرارت  کره زم

فقط دو بار . کمترشدند يخبندانبعد دوران 
ش و يسال پ يليونم ٢٨٠-٣۵۵ ينب يکی

 ينکره زم يشسال پ يليونم ٣٣حدود 
شد،که  يادآور يبايستیالبته م. شد يخبندان

 ينکره زم يخبندانه باعث ک ی،اثر مضاعف
در جھت عکس عمل بکند و  يتواندشد، م

 یوقت. بشود ينباعث گرمتر شدن کره زم
 يیبه علت تصاعد گازھا ينکره زم یگرما

 یايخھدارند باال برود و  یکه اثر گلخانه ا
کمتر  يخ. قطب شروع به آب شدن بکنند

. يکندرا به جو منعکس م ینور کمتر
کره . منعکس شد به جو ینور کمتر یوقت
گرمتر شدن کره . يشودگرمتر م ينزم
. يکندرا آب م يشتریب يخ ينزم

کنش و  ينا يشودھمانطورکه مشاھده م

شد،  ينکره زم يخبندانکه باعث  یواکنش
گرمتر  ،اگر در جھت عکس عمل بکند

 .  را به دنبال دارد ينشدن کره زم
شده  يلاز چھار بخش تشک جو
قسمت آن  يينترينپا.است

Troposphäre  نام دارد که وسعت آن
 یدرصد گازھا ٨٠.يباشدم يلومترک ١٢
 . يباشندم آن متمرکز  درجو

Troposphäre يشترينب يندر سطح زم 
به ازاء ھر . يباشددرجه حرارت را دارا م

درجه از  ۶,۵به سمت باال  يلومترک
تنھا قسمت جو . شوديحرارت آن کاسته م

مال وجنوب آن با قطب ش یکه ھوا,يباشدم
قسمت جو  يندوم. شوند یھم مخلوط نم

Stratosphäre در آن . يشودم يدهنام
. يباشندم يدندر حال وز ينسھمگ یبادھا
 ينسطح زم یباال يلومترک ۵٠حدود

 يدهنام  Mesosphäreقسمت سوم که 
درجه حرارت . يشودشروع م, يشودم

قسمت جو  ينآخر. يباشدم رجهد٩٠- درآن 
Thermosphäre نام دارد. 

درصد  ٧٨از  يکنيمکه ما تنفس م ھوايی
 ٠,٩و يژندرصد اکس  ٢٠,٩  يترات،ن

 ٣ ينا.شده است يلدرصد آن آرگون تشک
 يلراتشک یگاز% ٩٩.٩۵ھم  یگاز بررو

که موجودات زنده تنفس  يدھندم
درصد جو را گاز ازون  ٠,٠٠١.يکنندم

 یبر رو یبدون ازون زندگ. يدھدم يلتشک
بزرگ   جو. يبودمکن مم يرغ ينکره زم
را به  يناگر ما کره زم یول.يرسدبه نظر م

 يمبکن يهمختلف شب یھا يهبا ال يازپ يک
پوست نازک  ينزخامت جو به اندازه آخر

 يلتبد يهاگر جو را به ما. يازاستپ یرو
علت  . يشودم يانوسھاآب اق ١/۵٠٠ يمبکن

اضافه . يباشدم ينحساس بودن جو ھم
 رخوردارب یباال ياربس يايیبرآن جواز پو

که از دھن شخص به ھوا  یCO2. است
ھفته بعد احتماال به  يک يشودمتصاد م

جو را . درخت جذب شده است يک يلهوس
Telekinetischٍ ينبه ا. ينامندم یً جنبش 

نقطه ازجو به نقاط  يکدر ييراتمعنا که تغ
 يکاز  يتواندجو م.يافتهانتقال  يگرد

عکس  يتیيبه موقع يیآب وھوا ييتموقع
 ين،سھمگ یطوفانھا. بکند تغييرآن 

در چند منطقه  يتوانندم ی،سيلخشکسال
آنکه به  یبرا.يوندندھمزمان به وقوع بپ

 یدارند پ یکه اثر گلخانه ا يیخطر گازھا
را با جو کره  ينجوکره زم يبايستیبرد م
درجه حرارت .کرد يسهمقا يگرد یھا

گراد  یدرجه سانت ۴٧٧سطح کره زھره 
 CO2درصد  ٩٨ ازجو آن کره .يباشدم

در  CO2اگر تمرگز گاز .شده است يلتشک
درجه .درصد باال برود يک ينجو کره زم

در حد جوش  ينحرارت سطح کره زم
 .يرودآمدن آب باال م

 دارند یکه اثر گلخانھا گازھايی
 یطوالن ياردر جو بس CO2 ماندن

که حدود  يی CO2درصد از  ۵۶.يباشدم
نسان به ا يلهبوس يشصد سال پ

جومتصاعد شده،ھنوز در جو ماندگار 
درصد باال رفتن درجه  ٨٠مقصر.است

با .يباشدم CO2 ينحرارت جوا
در جو  CO2ماندن  ينکهدرنظرگرفتن ا

حساب کرد،که  يتوانم يباشد،م یطوالن
به جو  يتوانيمم CO2 ارھنوز چه مقد
حد حساب .تا خطرناک بشود يممتصاعد کن

ر داده قرا ۵۵٠PPmتا ۴۵٠PPmآنرا 
در  CO2تمرکز ١٨٠٠قبل از سال .اند

تن  Giga ۵٨۶که .بود PPm ٢٨٠جو 
منظور از کربن .يشودکربن خالص م

آن  O2خالص فقط کربن بدون 
در حال حاضربه  CO2تمرکز .يباشدم

٣٨٠ PPm       کهGiga790  تن کربن
 يماگر بخواھ.کرده است يشود،ميلخالص م

در جو  CO2از اثرات خطرناک 
تمرکز کربن در جو را  ميبايستیيم،بکاھ
. يمتن ثابت نگاه بدار Giga ۶٠٠ یرو

 یمدت طوالن یمقدار برا ينالبته نصف ا
را به CO2در جو خواھد ماندو تمرکز

١١٠٠ Giga  ۵۵٠ يعنیتن کربن 
PPm   CO2  باال خواھد  ٢١٠٠تاسال

 يبايستیم يندهدر صد سال آ يعنی.برد
ه ھوا تن کربن ب Giga ۶از  يشترساالنه ب

که فقط در  یدر حال ينا. متصاعد نشود
تن  Giga ١٣,٣ما انسانھا ساالنه ٩٠ده

با در نظر .يمکربن به ھوا متصاعد کرده ا 
تا سال  ينکره زم يتجمع ينکهگرفتن ا
 يتوانم.ديکنم يلم يلياردم ٩به  ٢٠۵٠

انتظار  یخطرناک يندهتصور کرد،که چه آ

 يکتصاعد گاز کربن يکشد،اگرانسان را م
 يداآن ادامه پ یبه ھوا به روال کنون

سال قبل  يليونم يک CO2تمرکز .کند
که در  يیدر حبابھا يتوانرا م ينکره زم
قطب محصور شده است اندازه  يخھای

گرفت و از آن به درجه حرارت آن زمان 
 ينبه ا ينکار محقق يندر اثر ا.دبر یپ
 ينکه کره زم یکه در دوران يدندرس يجهنت

 يکدر جو  CO2رکز سرد بود، تم
تجاوز  PPm ١۶٠سال قبل از  يليونم

 PPm ٢٨٠حد آن  ينباالتر.نکرده است
بوده  یتا دوران قبل از انقالب صنعت

طرف که  ينبه ا یاز اتقالب صنعت.است
 سيلیف یانسان شروع به مصرف انرژ

در جو باال رفت ودر  CO2کرد، تمرکز 
 ينبا ا.يدرس PPm ٣١۵به  ١٩٨۵سال 

باال رفتن درجه  يانم يمه مستقحساب رابط
وجود دارد  CO2حرارت و تمرکز 
 .يباشدومسبب آن انسان م

 يباشنددر جو موجود م يگرگازد ٣٠ حدود
ازآنھا  يکیمتان .دارند یکه اثر گلخانھا

 PPm ١,۵تمرکز متان در جو .يباشدم
تمرکز آن در صد سال گذشته  يباشد،کهم
 ۶٠متان یاثر گلخانھا.برابر شده است ٢

 یول.يباشدم يکاز گاز کربن يشترمرتبه ب
گاز . يباشدماندن متان در جو کوتاه م

نام  N2Oدارد  یکه اثر گلخانھا یدگر
از  يتربار قو ٢٧٠آن  یاثر گلخانھا.دارد

CO2 که اثر  يگریگاز د.يباشدم
 يباشددارد ومخطرع آن انسان م یگلخانھا
FKW ھزار  ١٠آن  یاثر گلخانھا.است
 .يباشدم CO2از  تريبار قو
 .چند با ھموطنانم یسخن واما
 يمانطوالن يخدر طول تار يرانيانا ما

 يرانا. "يممجبور به ترک وطن شد يکبار
 يرانيانبود که ا يیآن بھشت طال"  يجو 

قبل از آنکه مجبور به ترک آن و مھاجرت  
 يلبشوند، آنرا به جھنم تبد يرانبه فالت ا

در کنار  ينجادرا"  يگويداوستا م. کردند
 يجو يرانا" در دوران  يتیرود مقدس دائ

و آب  ياهشد، گ يرزوال ناپذ يھاخوردن"  
بر کنار ماند، نه سرما  یو کاست یاز خشک

 يرانا"در . نه مرگ يریبود نه گرما، نه پ
نه فقط بر انسانھا بلکه بر  يدجمش" يجو
به  يختهآم یو جادوان نظم و انظباط يواند

چون . ينمايدم يلحکمت وعدالت تحم
 يدنھاد، جمش یبه فزون یآنھا رو يتجمع
را  ينسه بار زم» دارنده رمه خوب« 

در مقابل طوفان سردوبوران . فراختر کرد
پناه  يکردم يدرا تھد یبرف که قلمرو و

 یبرا» ور«بنام  یگاه امن
چرا .مردمان،ستوران وجانوران ساخت

به زوال نھاد وبه  یرو يیبھشت طال ينا
را آن  يداوستا گناه جمش. شد يلبدجھنم ت

را به دو کار زشت  ايرانيانکه او  يداندم
 يگریدروغ گفتن و د يکی. عادت داد

 ينبه ا يشبه خاطر گرا. خوردن گوشت
 يزدیا ۀبر باد رفت، فر يجو يراندو کار ا

که نگھبان قدرتش بود  »یالھ ييدتا«
از دست دشمنانش  يدترکش کرد و جمش

اوستا دو نمود زور " .آفاق گشت ۀسرگشت
 يداندم يرانا نجامعه آنزما یتالش يلرا دل

است و خوردن  یدروغ گفتن زور اجتماع.
 يباشد،نم يرآنغ يزیگوشت به نظر من چ
 يرانيانا يگويد،م يلکه اوستا در قالب تمث

شان  يستز يطاز مح ياددر اثر مصرف ز
قابل سکونت  يرغ يروبه کو يلآنرا تبد
سه بار  يدجمش ينکهبا وجود ا. کردند
 جامعۀکفاف  ينرا فراختر کرد،ا ينزم

که مجبور به کشتن  یطور. آنزمان را نداد
مقدس  يرانيانا یوخوردن اسبھا،که برا

و دست آخر مجبور به ترک . بود، شدند
دوران  ينا. وطن و مھاجرت  شدند

که مقارن به تولد زرتشت  يستدوران
شب ظلمات  یاو ھمانند ستاره ا. يشودم

وافق تازه  يدبخش یرا روشن يرانا ۀجامع
حساب .باز نھاد يرانيانا یويشارپ  یا

. را از ھم جدا کرد يمناھورامزدا و اھر
اھورامزدا قائل به وجود شد  یبرا

عمل انسان دانست و  يجۀرا نت يمنواھر
که  يتیرا از شر ثنو يرانيانکار ا ينبد

.  ستانده بود رھا کرد يرانا ۀتوان از جامع
آنزمان  ۀجامع یبرا يیخاطر طرح نو نيبد
 يکگفتار ن يک،ن پندار. يختر يرانا

 يستماز آن س يیبازماندھا يکوکردار ن
 یزرتشت ھمانند پزشک يباشد،کهم یاخالق

 یبھبود یداده، برا يصکه درد را تشخ
آنزمان  يضباخته ومر يدام ۀجامع

قرار  یسقوط ونابود ۀدر ورط يران،کها

به  یپا يرانيانا یوقت.يکندم يزگرفته تجو
از تمدن  ینھادند،آنجا خال يرانفالت ا
نام  يالميھاراتمدن ا يتواناز جمله م. نبود
که با تمدن سومردر رابطه  یتمدن. برد

و  يغمبرھاپدر پ يمبود،که از دل آن ابراھ
تمدن . سر برون آورد يد،کاشف توح

از حد از  يادمصرف ز يلسومر ھم به دل
 يھاسومر. رفته بود يناز ب يستز يطمح

علت که  ينرا کشف کردندو بد یکشاورز
به  يوستهرا پ ينزم یکشاورز یآنھا برا

به شوره زار  يلتبد ينآب مبستند، زم
آن تمدن رافراھم کرد  ینابود ينۀشدوزم

توانستند در  يرانيانکه ا يیاز علتھا  يکی.
 یدست به ساخت تمدن يرانفالت ا

د،که آنھا آفاق شد، آن بو ۀبزنند،که شھر
کنار  يرانا يستز يطگرفتند به مح ياد
 یکه آنھا در کشاورز يیروشھا. يايندب

بکار بردند منطبق به  یو آبرسان ياریوآب
 يیآب وھوا يطو شرا يستز يطمح
قنات  يتواناز جمله م.بود يرانا يمیواقل

 یرا نام برد،که آب را از دل کوه به پھنا
آنرا بارور وآباد  يکندوم يتھدا يرکو
صادر شد  يادن یقنات به ھر کجا.يکندم

 يتواناز جمله م.شد آنجا یباعث آباد
و جنوب عربستان را  ينچ يقا،شمال آفر
 ۀھزار سال بعد، جامع ينحال چند. نام برد
 یبه آن دوران يسهقابل مقا يرانا یکنون

 يرغ. است، که مجبور به ترک وطن شد
توانست  رانيآن زمان ا ۀجامع ينکهاز ا

 يشگيشھم یبامھاجرت مانع از نابود
از ھم  یبرا  ستاآن دو عامل که او.بشود
 يبردنام م يرانآن زمان ا ۀجامع يدگیپاش
 یکنون ۀھم اکنون در جامع يتوانرا م

 ۀجامع یوجدان اخالق. مشاھده کرد يرانا
 يتجمع. شده است يفضع ياربس يرانا
از دو برابر  يشترب يراخ ۀدر دو دھ يرانا

تا سال  يرانمصرف آب در ا. شده است
 ارنسبت به مقد% ١٢٠حداقل  ٢٠٢۵

قرار دارد،  يرانا ۀجامع يارکه در اخت یآب
در حال  يرانا يگربه زبان د.ييابدم يشافزا
که در  یفشار. يباشدم يرشدن به کو يلتبد

وارد  يرانا يعتحال حاضربه طب
 ريتا کنون نظ يرانا يعتطب يشود،شايدم

 . است يدهآن را به خود ند
 يلکار دخ يندو عامل در ا درواقع

 ۀعامل ھمان  گرم شدن کر يک.يباشندم
که در باال نام بردم که  آن  يباشدم ينزم

 یاست و راه حل جھان یعامل جھان
استبداد زده  ۀعامل جامع يندوم.يطلبدم

است،که به  يرانوعادت به مصرف ا
 يطاز حد از مح يشخاطر مصرف ب

ل يتبد يردارد آنرا به کو يستشز
دست به ھمه کار زد تا  يبايستیم.يکندم

 ينا یبرا.را گرفت يرانشدن ا يرجلو کو
کارھا  يندست به ا يبايستیمنظور م

ھا  ينهنفت تمام ھز يمتدر ق يبايستیم.زد
خاطر که نفت  يناز جمله بد. منظور گردد

 يدتول يرانودر ا يباشدم يهاول ۀماد
 ينهدست کم دو ھز يشود،ميبايستیم

که آنرا کوله . نفت منظور گردد يمتدرق
 يکیاکولوژ یو رد پا يکیاکولوژ یپشت

 یدر کنفرانسھا. ينامندم يهاول ۀھر ماد
  يستز يطکه دررابطه با مح یلملل ينب

 يا يزنفت خ یما کشورھا يشود،برگزار م
در  يبايستیم.منفعل يا  يمنظاره گر ھست

ال شد، که کنفرانسھا نه تنھا فع ينا
 يدهنظرھا و ا. گرفت هآنرا به عھد یرھبر
از جانب ما برخاسته شود و  يبايستیھا م
کنفرانسھا عرضه گردد واگر ال زم  ينبه ا

اوالٌ در اثر گرم  يراز. شود يلبود تحم
 یوکشورھا يرانا يعتطب ينزم ۀشدن کر

 يیآنھا قاره  یآب وھوا يران،کها يرنظ
ضرر را  يشترينوگرم و خشک دارند، ب

نفت  ۀکنند يدکشور تول يراندوماً ا. يبينندم
 يدتول ياسترابطه س ينمن در ا. يباشدم

 .يکنمم يشنھادسوخت را پ ینفت نه برا
. کارھا زد يندست به ا يبايستیم يرانا در

 ۀکر یبشوم  از مجموع آب رو يادآورقبالً 
. يباشدم يريندرصد آن آب ش ٣تنھا  ينزم
 يزیدرصد چ ٣ يناز ا
قطب  يخھایدرصد آن شامل  ٧٠ دودح
که از دسترس انسان خارج  يشودم
  درصد آن که شامل آب ٣٠تنھا . يباشدم

  16در صفحه 
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  بحث آزاد

  
پيرامون چگونگی گذار از 
بحران به دمکراسی در 

  ايران
  

  :  سخنران 
  

  آقای ابوالحسن بنی صدر
  

  
  !ھموطن عزيز 

  
در پی مبارزات بی امان و خستگی 

ران بر ضد استبداد و ناپذير ملت اي
وابستگی  دير پای مستولی و حاکم بر 
وطن که نزديک به سه دھه زير 

پوشش دين، صدمات و ضايعات  
جبران ناپذيری بر کشور وارد آمده 
است، نظر ما بر اينست که با برگزاری 
بحث ھای آزاد در زمينه انديشه و عمل 
و نگاه نقادانه به  تاريخ  مبارزات 

دوران  معاصر، به  مردم ايران در
طرحی نو و راه کارھای در خور برای 
 ،بازيافت استقالل وآزادی و بنا بر اين
. مردمساالری می توانيم دست يابيم

زمان شرکت  ،بيشتر از ھميشه ،زمان
در جنبشی ھمگانی  برای رھائی وطن 

 .از چنبره نظام واليت فقيه است
بنابراين دعوت عام ما ازھمه   

که نسبت به سرنوشت  ايرانيانی است
وطن خويش احساس مسئوليت کنند و 

نند که با شرکت  خود در تبادل آبر 
با پيشنھاد  ،انديشه ھا، می خواھند

زادی و روش زيست مستقل  آانديشه 
در جنبش مردم خود شرکت  ،زادآو 
  .کنند

  
   ٢٠٠٩نوامبر  ٢٨شنبه :  زمان 

   ٢٢تا  ١٨ساعت 
  

  دانشگاه کلن: مکان 
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مجمع ايرانيان شھر : برگزار کننده

  کلن
 

گرم شدن كره زمين و 
    آينده آن

در دست  يشودم يرهرودخانه ها و غ
را، كه انسان  يآب.رس انسان قرار دارد

درصد آن در  70يكند،مصرف م
درصد آن در صنعت و  20 ي،كشاورز

 يدرصد از آن  در خانه ها و برا 10
 .يشودروزمره مصرف م ياكاره

در  يرانبرف و باران در ا يزشر از
كاسته شده  ياربس يراخ ةچند ده

است،كه علت آن همان گرم شدن 
 ينا يزانم  يبايستيم. يباشدم ينزم ةكر

 ينهمچن. كاهش  را حساب كرد
 يكاهش را برا ينا يزانم يبايستيم

درجه . حساب كرد يندهآ يدهه ها
. باال رفته است يرانحرارت سطح ا

را در  يباال رفتگ ينان ايزم  يبايستيم
 يراز. حساب كرد يندهآ يگذشته و برا

به همان نسبت كه درجه حرارت باال 
و از  يكندم يررا تبخ يشتريآب ب يرودم
قرار  يرانيانكه در دسترس ا يآب يزانم

 .  يكاهددارد،  م
 ييدر مصرف آب صرفه جو ميبايستي

 يرانب در ادر حال حاضر آ. كرد
و متاسفانه مردم  يباشدارزان م ياربس
. يكننددرمصرف آب اصراف م  يرانا
آنرا  يواقع ينةهز يبايستيآب م يمتق

قدر آنرا  يرانتا مردم  ا. يرددر بر بگ
 .بدانند

شوند،  يضآب تعو يلوله ها ميبايستي
 يناز ب يقطر ينكه از ا يمقدار آب يراز
 يمتاسفانه برا. يباشدباال م ياربس يرودم
در دست  يرابطه آمار يندر ا يرانا
درصد و در  60در مصر . يباشدنم

شده در  يةدرصد از آب تصف 30فرانسه 
. يرودم يناثر خراب بودن لوله ها از ب

 يسهبا مصر قابل مقا ظلحا يناز ا يرانا
 .يباشدم

حال حاضر در اكثر خانه ها در  در
 ينهمانند ماش ياز وسائل برق يرانا

وسائل  ينا. يشوداستفاده م يلباسشو
 يباشندم يميخاطر كه كهنه و قد ينبد

برخوردار  يباال ياراز مصرف بس
 يدآنها با وسا ئل جد يضبا تعو. يباشندم

 يباشدو مدرن، كه در بازار موجود م
آنها را با فاكتور ده باال  يبازده يتوان،م

 يينبرد و مصرف آنها را با فاكتور ده پا
كار را  ينذكر است،كه ا نياشا. آورد

به انجام  يتبا موفق يفرنيادر كال
در  يتوانددولت م يراندر ا. رساندند

 .  بدهد يارانهرابطه به مردم  ينا
،  يقعم يجلو زدن چاهها ميبايستي

 يهرو يكه معموالً با پرداخت رشوه و ب
 ينا يلةبه وس يراز. را گرفت يشودزده م

باال  ينچاهها آب را از اعماق زم
كار  خشك شدن  ينكه ا ياورندم

 يمتنظ يها و باطالقها ،كه برا ياچهدر
را، به  يباشندمهم م يارآب و هوا بس

 يهم برا قياگر در مناط. همراه دارد
مجبور به زدن چاه باشد،  يكشاورز

 يبا بكار برد روشها يتوانو م يبايستيم
درصد  90مدرن مصرف آب را تا 

از  بايستييم يدر كشاورز. كاهش داد
 يراكرد، ز يخوددار ينشخم زدن زم

آب  را  يرخاك و تبخ يشكار فرسا ينا
 يبا بكار برد روشها. يبردباال م ياربس

بذر  "كه آنرا  يدر كشاورز يدجد
به شخم  يازين ينامندم "يممستق يافشان

 يتوانو م يبايستيم. يباشدنم ينزدن زم
مدرن آب فاضآلبهارا تا حد  يبا روشها

كرد و آنرا دو  يهتصف يدنيآب آشام
 يتوانم. باره درچرخه مصرف وارد كرد

را  ياآب در يدخورش يبه كمك انرژ
مقدار قابل  يقطر ينكرد و از ا يرينش
از كمبود آب را جبران  يا حظهمال

حساب كرد كه هر  يبايستيم. كرد
شامل رودخانه ها،  يكياُكولوژ يستمس

 ةادام يبرا يرهها و غ ياچهباطالقها ، در
وعمل كردن به چه مقدار آب  ياتح
 يكه از رودخانه ها برا يآب.دارند يازن

 يشودبرداشت م.... و  يكشاورز
باشد كه باعث  يبه حد يبايستينم

 يها  يستمس ينشدن ا خشك
 يستمهايس ينا يراز. شود  ياُكولوژ
آب و  يمتنظ ينه تنها برا يكياُكو لوژ

كه از  يباشند،هوا فوق العاده مهم م
بر خوردار  يباال ياربس يحيش تفرارز
در مناطق كم آب و خشك . يباشندم
همانند  ياهانياز كاشت گ يبايستيم

دارند  يازن يايذرت وبرنج كه به آب ز
 ينبا دست زدن به ا. كرد يخوددار

 يگرد يكارهاو بكار بردن روشها
را از  يرانا  يستز يطمح يتوانم

 يبايستيالبته م. نجات داد يبتخر
 يراه حلها زمان يند،كه امتذكر ش

 يطموثر خواهند بود،كه كار از كار مح
در خاتمه بد . نگذشته باشد يرانا يستز
از  يگرد يكي يادرا به  يرانيانا يستن

كه  يهايي،توانائ. انداخت يشانتوانائ
. يشودآنها م يياستبداد مانع شكوفا

 يتقاتل عمر شكا يروزابولؤلؤ ف يروز
 ياداز او خراج ز يبرد،كهنزد عمر م

كه  يكند،عمر از او سوأل م. يگيرندم
: يگويداو در جواب م. يست؟شغل او چ

. آهنگر هستم،كشاورز هستم، نجار هستم
 يشغل ينهمهبا ا يد،ويگعمر در جواب م

كه از  ياتمقدار مال ينا يكه تو دار
بعد عمر به او . يباشدنم يادز يگيرندتو م

 نييتوام يابيام آس يدهشن: يگويدم
 يگويداو م. يكندكه با باد كار م يبساز
تو بسازم، كه در شرق و  يبرا يابيآس

حساب  ينبا ا. باشد يرنظ يغرب عالم ب
 يس  قبليرئ Brwon Lesterو به قول 

worldwatch institute  يرانيانا 
ملت در جهان بشمار  ينجزء اول

 يرغ يگرفتند از انرژ ياد يروند،كهم
از  يباد يابآس.استفاده كنند يليفس
راه  يترانهواز آنجا به مد يهبه ترك يرانا

به  يترانهآنرا از مد يهابعدها هلند.يافت
انتشار  ياهلند بردند و از آنجا به  دن

 .  يافت
  :مأخذها

 يختار. يرنباحسن پ يفباستان تال يرانا
 يفقبل و بعد از اسالم تال يرانمردم ا

از  يچو يرانا. كوب ينزر.دكتر ع
 .انشگاه تهرانانتشارات د

Zur Lage der welt 2009 
worldwatch Institut 
Wir Klimakiller, wir 
klimamacher :Tim Flannery 
Kollaps: Jared Diamond 
Spektrum der Wissenschaft  
06,10/09 

افغانستان   ،باوجود راه
  ؟!در بن بست است

  
به خصوص مبارزه با مرامهاي مبلغ 

هاي كه گزارش مي شود جوان -انتحار 
زيادي در افغانستان و پاكستان هم 
اكنون در ليست انتظار براي اقدام به 

با  - عمل انتحاري به سر مي برند 
. افزايش سرباز راه به جايي نمي برد

توضيح اين كه تدابير باال را مي بايد با 
. تدبيرها در مقياس جهان همراه كرد

به حالت جنگ با . 1:بدين ترتيب كه
لمان مي بايد پايان اسالم و دنياي مس

ظهور دولت آقاي اوباما در . بخشيد
آمريكا با ايده صلح جهاني و چند جانيه 
. گرايي از اين جهت نويد بخش است

اما در غرب، همچنان ايدئولوژي ها و 
احزاب و گروه هاي قدرتمندي هستند 

آنها گاه نبض . كه نياز به دشمن دارند
رسانه اي غرب را نيز به دست مي 

از اين رو، اين گروه ها نقش . گيرند
اول را در تبليغ اسالم به مثابه آئين 

وضعيت به خصوص از . خشونت دارند
يازده سپتامبر به اين سو به گونه اي 
پيش رفته است كه به نظر مي رسد 
بسياري از دستگاه هاي تبليغاتي و 

تنها بر روي گروه هاي  ،سياسي غرب
اسالم آئين خشونت «خشونت طلب و 

باز اند تا بر روي مسلمانان صلح » تاس
فضاي اسالم . طلب و آزاديخواه

هراسي تا جايي پيش رفته است كه 
حتي پاپ هم در اين كارزار وارد مي 

ماجراي جعل از قول الخوري (شود 
). در باره اسالم بمثابه خشونت گرائي

بنابراين غرب و به ويژه مخازن فكري 
الم آن مي بايد باب گفتگو با دنياي اس

و خصوص اسالم به مثابه بيان آزادي را 
اسالم به مثابه بيان آزادي . باز كند

 .حضور دارد و نمايندگانش زنده اند
اگر راهي . نبايد آنها را سانسور كرد

براي مبارزه با پديده انتحاري ها باشد 
از رهگذر همين اسالم است كه مركز 
ايدئولوژي مرگ آفرين آن را مورد 

زيرا . رار مي دهدهجوم مستقيم ق
اسالم آزادي، فلسفه زندگي است و 
جان انسان در آن باالترين ارزش است 
و هرگز قائل به برتري دين بر جان 

  .نيست
تروريسم وقتي از ميان مي رود كه . 2

نقش سياسي خود را در جامعه هاي 
استفاده از جنگ . غرب از دست بدهد

عليه تروريسم، تروريسم به مثابه 
انتخابات در جامعه هاي استراتژي 

غرب  و استفاده هاي اقتصادي از اين 
موضوع و يا تبليغ اين مرام كه با توسل 
به زور مي شود راه حل براي جامعه 
هاي دربند استبداد پيدا كرد، بايد رها 

  .شود
همچنان ، بسياري از مسلماناناز ديد . 3

ما در جنگ "كه  سخن آقاي بوشاين 
وضعيت موجود ، بيانگر "صليبي هستيم

فلسطين زيرا از ديد آنها  چرا؟ .است
. همچنان صحنه اصلي اين جنگ است

در قلمروهاي  نزاعهااما عالوه بر آن، 
، به خصوص زندگاني مسلمان ها

 وضعيت مهاجران مسلمان در  غرب،
چگونه مي توان مسئله . جريان دارند

  جدا كرد؟منازعات تروريسم را از اين 
شنهادي باال به گونه راه حلهاي پي     

اي هستند كه هرگاه يكچند از آنها نيز 
بكار گرفته شوند، باز به كار گشودن 
گره كور جنگ و بحران مشروعيت در 

افغانستان هنوز . افغانستان خواهند آمد
مي تواند دريچه اي بر تحقق صلح 
جهاني باشد به شرطي كه ما مردم 
افغان را عامل اصلي تغيير سرنوشت 

انسته و صادقانه به تك تك خويش د
اين مردم به ويژه نسل جوان آن كه 
بيش از هفتاد درصد جامعه را تشكيل 
مي دهند كمك كنيم باور به اسالم به 
مثابه بيان آزادي در اين جامعه را 

مردم افغانستان آموزه . همگاني كنند
هاي فراواني در بطن فرهنگ قديم 

اين ديني و ملي خود براي بازيافتن 
از مكتب عاشقي  .الم سراغ دارنداس

مولوي بلخي تا عقلگرايي ابن سينا و 
ابوريحان بيروني تا حماسه فردوسي 
خراساني و يكتاپرستي شاعرانه و زالل 
. پير هرات خواجه عبداهللا انصاري

افغانستان نياز به جنبش نسل جوان 
براي تحقق افغانستاني . خويش دارد

فغان پيشرفته و صلح آميز، نسل جوان ا
مي بايد دوران ركود و رخوت و بي 
تفاوتي نسبت به گفتمان و فرهنگ 
آزادي و حقوق مداري را پشت 
سرگذارد و مسئوليت خويشتن را در 
بناي جامعه اي مستقل و آزاد و فارغ از 
روابط زورمدارانه و خشونت آميز بر 

برانگيختن وجدان عمومي . عهده گيرد
يت افغانها نسبت به ارزش صلح و رعا

حقوق و كرامت انسان نياز به جنبشي 
در سطح جوانان دارد زيرا گذار از 
وجدانهاي خشونت زده اي كه در 
طول بيش از سه دهه جنگ به 

كاري  ،زورمداري عادت كرده اند
. است كه از عهده جوانان بر مي آيد

چرا كه جوان است كه نگاهش به 
فرداي افغانستان معطوف است و براي 

او نيازمند يافتن افقي  ،داتضمين اين فر
نو براي زيستن در وطن خويش است و 
مي بايد از اين اوضاع خشونت بار 
عبور كرده و محيط اجتماعي و نيز 
محيط زيست را با رشد خود در 

براي . استقالل و آزادي سازگار كند
شروع الزم است در سطح جوانان، 
جريان انديشه از راه بحثهاي آزاد در 

اري، بنيادگرايي، دين و باره قانونمد
دموكراسي، دين و حقوق انسان، دين 

فضاي نسبتا آزاد . و آزادي برقرار شود
رسانه اي در افغانستان، بر خالف ايران، 
. يك فرصت بزرگ براي اين كار است

اين كار موجب تحكيم همبستگي مي 
شود و آنها مي توانند، با شركت در 
رهبري سازمان سياسي خود، ديگر 

ان سياسي كشور را هم ناگزير رهبر
كنند كه به صلح و قانونمداري روي 

در اين زمينه، جوانان افغان مي . آورند
توانند با جنبش جوانان ايراني به شكلي 
 آرماني پيوند يابند و اين فرهنگ

دست در دست هم به سلطه  ،شريكان
آئين هاي خشونت كه در اين دو 
سرزمين به هم پيوسته ريشه دوانيده 

  . ند، پايان دهندا
كوتاه شده اين نوشته، از جمله  –(*) 

در كريستين ساينس مونيتور و 
نيويورك تايمز و هرالد تريبون انتشار 

  .يافته است
 ،والت سياسي جهاد افغانستانحت – ١

جلد  ،حق شناس. ن.نوشته دكتر ش
كتاب در سال . ببعد 132اول از صفحه 
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