
  

 

امريكائي بنام جون ليمبرت در سايت خود قرار داد، او به وزارتديدار و گفتگوي خود را با گروگانخامنه ايدو هفته بعد از آنكه:انقالب اسالمي
همزمان، دستگاه قضائي رژيم سه امريكائي را كه از مرز عبور كرده و دستگير شده بودند را به جاسوسي . خارجه امريكا رسيد و مسئول ايران شد

قهر مي  –پنداري خامنه اي و اوباما با يكديگر مغازله . اي مصوب كنگره در باره ايران را بمدت يك سال، تمديد كردمتهم كرد و اوباما، مجازاته
  . امريكا، از جمله بر سر پرونده اتمي، مي پردازيمدر فصل اول، به روابط رژيم با ! كنند
بوش،  هم امروز  نقش دارد، در فصل  -ان دستگاه خميني و دستگاه ريگان يا معامله پنهاني بر سر گروگانها مي» اكتبر سورپرايز«از آنجا كه      

را بر ايران و ريگانيسم ) واليت مطلقه فقيه و تقديس خشونت(دوم، يافته هاي جديد روبرت پاري را در باره معامله اي مي آوريم كه خمينيسم 
  .ردك امريكا، تحميل بررا ) تقدم دادن به قدرت نظامي و جنگ پيشگيرانه (

  . در فصل سوم ، قسمتي ديگر از تحقيق در باره تبارشناسي كودتاچيان را مي خوانيد     
  .در فصل چهارم، واپسين قسمت گزارش از ايران را در باره مراحل زماني ششگانه مردم ايران را از نظر خوانندگان مي گذرانيم     

  و. اي وضعيت از دست رفته اقتصاد ايران را جمع مي آوريمدر فصل پنجم، اطالعات و داده هاي اقتصادي، گوي      
  :در فصل ششم، خبرهاي بخشي از تجاوزها به حقوق انسان را مي يابيد      

  3در صفحه    

  ژاله وفا 
  مجامع اسالمي ايرانيان 

  
جنبش مردم و تاكتيك و استراتژي تحول 

  بسوي آزادي
  

 بهنظري ، قادربا هويت كهن و متنوع از لحاظ قومي و  يهيچ ملت
  :مگر اينكه داراي نخواهد بود ،ادامه حيات 

فرهنگ مشتركي  باشد كه در تاريخي طوالني، با شركت  - 1
  همگان ساخته شده باشد ،

كه پايه استوار وجدان ملي  تاريخي باشد يداراي وجدان - 2
تمامي ( است و اين وجدان تاريخي گزارشگر معرفت همگان

بر چند و چون زندگي ) عقيده اي  شهروندان آن با هر مرام و
  در وطن مشترك مي باشد،

 در سير حيات خود داراي  اصل راهنما و روش زيست مستقل - 3
در جهان پر خطر و نيز شعور به خود  بر اساس آن اصل راهنما 

  بمثابه يك ملت باشد، 
   

  13در صفحه          

  فريد راستگو
  
  

  جنبش آزاديخواهانه مردم پيروز ميشود 
      ) 7( ..اگر

داخلي  ايران همواره در تاريخ با هجوم بيگانگان و بيگانه پرستان  
برخي از رجال سياسي و مسئولين كشوري   . مواجه بوده است

منافع شخصي را بر مصالح ملي ترجيح دادند و متاسفانه براساس 
خوي قدرت طلبي و عدم شجاعت اخالقي و از دست دادن 
خصيصه جوانمردي منافع بيگانه را بر ملت ايران برتر داشتند تا بر 

كتب تاريخي مثل تاريخ بيهقي  .قدرت بمانند و يا به قدرت برسند
و تاريخ جويني و ديگر كتب مرجع گواهي بر همكاري رجال 

در همكاري رجال ايراني با اعراب، . ايران با بيگانگان مي دهند
مغوالن، تيموريان، روس و انگليس و آمريكا هيچ جاي شك و 

  .شبهه اي نيست
پيكر  پر از هول شاه اژدها           شنيدند كانجا يكي مهترست

  است
هر چند كه مبناي همكاري ايرانيان در تاريخ با بيگانگان بعد از 
حمله اعراب نيست ولي بعلت وجود مراجع تاريخي از اين 
دوران به بعد مي توان اين همكاري و وطن فروشي را به چهار 

  .دوره تقسيم كرد
  14حه در صف                                                            

 
 
 
 
 
 

New  
  

  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  

  مشكل رهبري
  

  عزيز صدر بني آقاي بر درود
 فوق تحصيالت سطح با بشناسيد آبتين فريدون به را من

در  را شما هاي سخنراني و ها ويديو از خيلي  .ليسانس
youtube ام ديده.   

 .هستم آشنا شما هاي انديشه و افكار با موارد از بسياري درو  
 منطقي با خود، به متكي باهوش، بسيار فردي را شما براستي
 گهگاهي .يافتم باال سخنوري و تحليل قدرت و قوي بسيار

 يك ضرورت سر بر هردو .كنم مي مطالعه هم رو شما روزنامه
 اينجانب پندار به .هستيم عقيده هم ايران نجات جهت انقالب
 عامل چهار به اي جامعه هر رد )نقالبا( دگرگوني يك ايجاد

 :دارد بستگي
 همگاني نارضايتي -1
 جان قيمت به حتي فداكاري آمادگي و ملّت بسيجي روحيه -2

 انقالب تحقق جهت شهروندانش
  رهبري -3
 جايگزين ايدئولوژي -4
 درجه باالترين در همگاني نارضايتي كه است تر روشن آفتاب از
 سبز جنبش اين در ايثار هروحي و شجاعت ، دارد وجود مردم در

 مردم ترس ديگر بيان به است تكامل حال در و گرفته شكل
 ساله 120 خواست جايگزين، ايدئولوژي كليات و شده ريخته
 مردم يك سار سايه در زيستن همانا كه است ايران بزرگ ملّت

 .باشد مي خويش سرنوشت بر شدن حاكم حق و واقعي ساالري
 رهبري است بديهي .بزرگ جنبش ناي رهبري مانده فقط    

 لي و كند مي پيشنهاد را بد بدتر، و بد بين موسوي آقاي
 تا حكومت در اصالحات يك از بيشتر خيلي ملّت هاي خواسته

 كه)اپوزيسيون( مخالف نيروهاي كاش اي .است فاسد دندان بن
 بحث و اختالفات بر ساله 30 تاكيد جاي به هستند خارج در

 همانا كه خود اشتراك نقطه بزرگترين بر ايدئولوژيك هاي
 مي پيمان هم هم، با است زور و زر رژيم سرنگوني و مخالفت
 كه نگرانم .گذاشتند مي ملّت عهده بر را نهايي انتخاب و شدند
 بگيرد خود به فرسايشي حالت زمان گذشت با ملّي رستاخيز اين
 و استبداد سرماي دوباره و شوند خسته اعتراض از مردم و

 .بگيرد فرا را ايران جو گذشته سال چند مرگبار خاموشي
 قرار انقالب يك انجام جهت شرايط ترين آرماني در ايران ملّت  

 پيش انفجار حد تا را جامعه نژاد احمدي چون مجنوني و دارند
 فرصت بهترين نژاد احمدي مانند شخصيتي وجود .است برده
 هزار از كه است نادان دوست مانند رژيم براي نژاد احمدي .است

 كسي ولي  .است تر خطرناك فقيه ولي نظام براي دانا دشمن
 كار اين بايد است زود تا پس  .شد خواهد چه فردا داند نمي
  :شود انجام

  كار به نيايد گل چني فردا چو         بار به آيد امروز كه گلستان
  چيست؟ شما نظر
 تشكر با

  آبتين فريدون  شما دوستدار
  
رگاه بخواهيم همه آنچه را كه انقالب مي خواهد از ميان بر ه   

خيزند و همه آنچه را كه انقالب مي خواهد برقرار شوند، فهرست 
مي  يدا پكنيم، انقالب تحقق مي يابد وقتي جامعه وجدان شفافي 

كند نسبت به همه آنچه مي بايد از ميان برخيزد و همه آنچه مي 
... و » چه وقت همگاني مي شود شجنب «در . خواهد برقرار شوند

، همه آنچه بايد از ميان برخيزند و »در ستون پايه هاي قدرت«و 
نفي .  همه آنچه مي بايد برقرار شوند را موضوع بحث قرار داده ام

شوندگان و اثبات شوندگان، در مجموع، بر انگيزندگان يك جامعه 
ه گفته اند جامعه براي مثال، در باره انقالب فرانس. به انقالب هستند

  :مي خواست  1789فرانسوي سال 
  

  :استندكه مي بايد از ميان بر مي خفرآورده هاي زورهمه آن * 
  سلطنت مطلقه  – 1
  نظام طبقاتي فئودالي و فقر و خشونت فراگير  -  2
  .اصالح در محدوده رژيم كه محور آن سلطنت مطلقه بود – 3
  هدستگاه قضائي در خدمت قدرت خودكام – 4
ترس از ادامه وضع موجود بعنوان محور ترسها كه چون خوره  – 5

  .به جان جامعه افتاده بودند
تا پائين و توسعه نابساماني ها و آسيبهاي  رأس فساد دولت از  - 6

  اجتماعي
  تبعيض ها  – 7
كليسا بمثابه مؤلفه قدرت خودكامه و بيان ديني ناچيز شده در   - 8

  بيان قدرت
ن موقعيت فرانسه در اروپا و تضعيف آن بخصوص از دست رفت – 9

  از لحاظ اقتصادي و علمي 
  نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي  – 10

  .از ميان بروند
  

  :تحقق مي يافتندكه مي بايد خواستها همه آن * 
  حاكميت مردم  – 1
  حقوق انسان   -  2
  آزادي، برابري و برادري  -  3

صفحه 2در

Nr. 737     23  Nov. -  6  Dec.  2009 

1388آذر    15تا  2ا ز    737شماره 

  مغازله ؟ 
  امريكا به ايران فضا مي دهد؟ -خامنه اي از طريق ليمبرت رابطه برقرار مي كنند؟  –اوباما  ◄
  3ص ؟معامله بر سر اورانيوم -    
   5ص:  »اكتبر سورپرايز«يافته هاي جديد در باره نقش كيسينجر و لودين در معامله  ◄
   7ص :7 –تبارشناسي كودتاچيان  ◄

   9ص: 3 –مراحل زماني  ششگانه جنبش مردم ايران  ◄
  9ص :مالي ويرانگر اقتصاد توليد محور و باني جامعه بندگان است –مافياهاي نظامي  ◄
  11ص :ر تجاوز به حقوق انسان و ايرانيان بر شجاعت خويش مي افزايندرژيم بر خشونت د ◄
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  عدالت اجتماعي  – 4
  نظام اجتماعي باز و بسامان تر – 5
  جدائي دين از  قدرت سياسي  – 6
بدين (آزادي فعاليت اقتصادي  - 7

خاطر آن را انقالبي به رهبري 
  )بورژوازي خوانده اند

  ) عصر روشنائي(تجدد و رشد  – 8
يافتن موقعيت جامعه آزاد و پيشرو   – 9

  .امعه اروپائي در ج
  دولت حقوق مدار – 10
  اعتماد و اميد – 11

  . برقرار شوند
منفي ها و مثبت ها، در انديشه هاي      

راهنماي دوران انقالب فرانسه، تعريفها 
با . يافته اند متفاوت و نه همواره شفاف

وجود اين، گوياي واقعيتهاي زير 
  :هستند

براي اين كه انقالبي روي دهد،  – 1
نيست جامعه اي بداند چه كافي 

. اموري  را نمي خواهد برجا بمانند
الزم است بداند چه اموري را فرآورده 
استقالل و آزادي انسان و جامعه ملي 

اين . مي داند و مي خواهد واقع شوند
امور، نقد پذير و تصحيح پذير باشند و 

  . ماندني بايد باشند
اكثريت بزرگي از جامعه مي بايد  – 2

مگاني به منفي ها و مثبتها وجدان ه
پيدا كند و موفقيت انقالب بستگي تمام 
پيدا مي كند به انديشه هاي راهنمائي 
كه منفي ها و مثبت ها در آنها، مي بايد 

و اگر . تعريفهاي شفاف بجويند
گرايشهاي فكر متعدد راهنماهاي 
شركت كنندگان در جنبش باشند، 
موفقيت جنبش در اينست كه آن 

ر سر منفي ها و مثبت ها گرايشها ب
اشتراك بيابند و جمهور مردم از آنها 

  .برداشتهاي مشابه و روشن پيدا كنند
هرگاه قدرت هدف باشد به ترتيبي  – 3

كه آزادي نيز به قدرت تعريف شود، 
منفي ها و مثبت ها تعريفهاي شفاف 

در نتيجه، رهبري . پيدا نمي كنند
ترجمان استقالل و آزادي و 

نسان و جامعه، جاي به حقوقمندي ا
دوران . رهبري بيانگر قدرت مي دهد

ترور در انقالب فرانسه و بناپارتيسم از 
  . جمله، بدين دليل، پديدآمدند

شفاف شدن تعريفهاي منفي ها و  – 4
مثبت ها و مقبول وجدان همگاني 
شدن آنها، آن رهبري را ميسر مي كند 
كه مي تواند انقالب را به هدفهاي 

از جمله، بدين دليل بود . دخود برسان
كه  انقالب امريكا و انقالب هند، 
ديكتاتوري بعد از انقالب را به خود 

به خود نديدن ديكتاتوري، . نديدند
داليل ديگر نيز داشت، از جمله اين 

  :دليلها
اين دو انقالب، در عين حال،  – 5

نهضت ملي بر ضد سلطه انگلستان نيز 
خارجي بعد از پيروزي، قدرت . بودند

مزاحمي كه از عوامل بازسازي 
  .استبداد وابسته شود، حضور نداشت

ساختهاي اجتماعي كه بر محور  – 6
قدرت و دولت استبدادي پديد آمده 

باز و تحول كردن . اند، مقاوم هستند
نظام اجتماعي از راه تغيير ساختها، 
نيازمند وجود رهبري معرف استقالل و 

ئي ستون آزادي انسان و جامعه و شناسا
پايه هاي قدرت و از ميان برداشتن آنها 
و فعال كردن نيروهاي محركه در رشد 

  از اين رو،.  است
بسط آزاديها و برخوردار كردن  – 7

هركس در (اكثريت بزرگ از استقالل 
رهبري خود استقالل جويد و در 

و ) رهبري جامعه خود شركت كند
آزادي، بخصوص زنان و جوانان 

ه استقالل و آزادي بلحاظ اهميتي ك
آنها در تغيير ساخت هاي اجتماعي 

در جامعه . دارد، ضرورت تمام دارد
هائي كه در پي  انقالب، نظام سياسي 
جديد نخست زنان را به موقعيت زير 
سلطه باز مي گرداند و سپس جوانان 

( = را، بمثابه نيروي محركه، به قدرت 
ويرانگر بدل مي كند، به ضرورت، ) زور

تجربه نيمه تمام مي شود و  انقالب
. استبداد وابسته، باز سازي مي شود

 57نمونه هاي انقالب الجزاير و انقالب 
  .   ايران از اين نوعند

هرگاه اموري كه مي بايد از ميان      
برخيزند و اموري كه مي بايد استقرار 
يابند را  در جامعه امروز ايران، 
تشخيص دهيم، يعني فهرست باال را 

براموري كه مي بايد از (ل تر كنيم  كام
ميان بروند ، براي مثال ستون پايه هاي 
قدرت را بيفزائيم و اموري كه مي بايد 
بر قرار شوند، براي مثال، استقالل و 
آزادي بمثابه روش و هدف هم در 
سطح جامعه و هم در سطح يك انسان 

و  منفي ها و مثبت ها، با ) را بيفزائيم
شتركات گرايشهاي تعريفهاي روشن، م

فكري شوند و يا در بيان آزادي، 
تعريفهاي شفاف بجويند و جامعه بر آنها 
وجدان روشني پيدا كند، جنبش 
ايران، هم انگيزه و هم هدف را يافته 

جنبشي كه صاحب انگيزه و .  است
هدف روشن مي شود، مي تواند مشكل 

  :رهبري را نيز حل كند
  

آيا ايران نيازمند : دو پرسش
قالب جديد است؟ و حيات ان

؟چه  جنبش در گرو ادامه آنست
  :بايد كرد كه ادامه بجويد؟

  
به تكرار به اين پرسش پاسخ داده     
بنا بر موقع، پاسخي را كه داده ام . ام

جامعه اي : تكرار و كامل تر مي كنم
كه تجربه را به آخر نمي رساند، دائم 
. تجربه هاي نيمه تمام را تكرار مي كند

اكنون، يكي جامعه را از انقالبي هم 
كه جنگ داخلي به دنبال مي آورد 
مي ترساند و ديگري، خطر تكرار تجربه 

راگوشزد مي كند و جانشين  57انقالب 
كردن رژيم كنوني را با دولت مردم 

چرا . توصيف مي كند» ناممكن«ساالر 
اين دو زبان عامه فريب را بكار مي 

ين عيب برند؟ زيرا جامعه ما گرفتار ا
. است كه تجربه را به آخر نمي رساند

در يك قرن، سه انقالب كرده و هر سه 
با اين .  را نيمه تمام گذارده است

تفاوت، كه اين بار، بخشي از شركت 
، بر آن شدند 57كنندگان در انقالب 

هدف . كه تجربه را در نيمه رها نكنند
اول مهاجرت گروهي از اين بخش به 

ن بود كه تجربه خارج از ايران، اي
آنها بر اين . انقالب، نيمه تمام رها نشود

نظر بودند و هستند كه الزم بود كساني 
باشند وفادار به خواست جمهور مردم، 
يعني همان منفي ها و مثبت هاي 
انقالب ايران، و پيشنهاد كننده جنبش 

بقصد تحقق بخشيدن بدان همگاني 
اين كسان مبارزه پي گير با . خواست
داخلي و خارجي بازسازي  عوامل

استبداد وابسته را ضرور دانستند و مي 
با عزمي استوار، مانع از آلترناتيو . دانند

سازيهاي وابسته شدند و در قمروهاي 
مختلف، كوشيدند و همچنان مي 
كوشند تا كه جنبش همگاني نه از 
لحاظ انگيزه و هدف و نه از لحاظ 
رهبري، با مشكل روبرو نشود و ترس از 
آينده جاي به اميد از آينده و بي 
اعتمادي به خود جاي به اعتماد به 

  . نفس بسپارند
 5اينك در آنچه در طول بيشتر از      

ماه در ايران روي داده است و مي 
دهد، تأمل كنيم و ببينيم راهي كه 
مردم ايران در آنند، راست راهي 

  است با مقصدي روشن يا خير؟
برگزيده روشي كه مردم ايران  – 1

بديهي است . اند، جنبش همگاني است
اين جنبش را مثلث زورپرست پيشنهاد 

اصالح طلبان نه تنها تصور . نكرده است
وقوع چنين جنبشي را نمي كردند، 
بلكه استدالل اصليشان اين بود كه 
چنين جنبشي كار را به انقالب مي 

كشاند و علت وجودي خود را اين مي 
( دايره ممكن دانستند كه مردم را در 

هنوز نيز . نگاه دارند) محدوده نظام
تهديد مي كنند اگر كودتاچيان وجود 
آنها را برنتابند، رهبري از آن كساني 
خواهد شد كه مي خواهند نظام 

  . نباشد
پرسش كننده گرامي نگران آنست      

كه نبود رهبري درخور، سبب فرسايش 
در . جنبش و فروخوابيدنش شود

، اين نگراني را »تاستراتژي شكس«
واقع بينانه خوانده ام و همچنان 
كارهايي كه بايد كرد تا جنبش تا 
رسيدن به هدف ادامه يابد، را پيشنهاد 

اينك، بارديگر، خاطر نشان . كرده ام
مي كنم كه قصد نبايد انقالب ديگري 
باشد بلكه قصد مي بايد رساندن تجربه 

به ترتيبي . انقالب به هدف خويش باشد
همه آن اموري كه مي بايد از ميان كه 

بروند، از ميان بروند و همه آن 
خواستها كه مي بايد تحقق پذيرند، 

اين روشن بيني و . تحقق پذيرند
روشن گري سبب مي شود ترسهاي 
برجا مانده جاي به شجاعت و بي 
تصميمي جاي به تصميم دهد و جنبش 

  . بتواند تا پيروزي ادامه يابد
اگون وجود شعارهاي گون     

. گرايشهاي مختلف را گزارش مي كنند
با اين وجود، يكچند از شعارها دارند 

واليت «دو شعار، . همگاني مي شوند
« و » !واليت جمهور مردم آري! فقيه نه

، مي »استقالل، آزادي، جمهوري
توانند در برگيرنده منفي ها و مثبتها 
بگردند و جمهور مردم بر سر آنها اتفاق 

» تقالل، آزادي، جمهورياس«. كنند
استقالل، «شفاف تر و دقيق تر از 

زيرا . است» آزادي  ،جمهوري ايراني
» استقالل، آزادي، جمهوري«شعار 

گوياي واليت جمهور مردم بر اصول 
استقالل و آزادي است و شعار 

»  استقالل، آزادي، جمهوري ايراني«
. بازگشت به دوران تقدم بازي است

الميت و مرامهاي تقدم ايرانيت بر اس
ديگر، همان است كه در ايران و تركيه 

تجربه شده و تجربه ناموفقي بوده ... و
و توجيه گر استبداد و سانسور مردم در 

اين شعاردر . باورهاشان گشته است
چرا . برگيرنده همه حقيقت نيز نيست

كه ايرانيت به وجود صفات و ويژگي 
از اين رو، باورها . هائي تحقق مي يابد

و انديشه هاي راهنمائي در ايران پا 
مي گيرند كه تصديق  اين صفات و 

بدين قرار، جدا .  ويژگي ها باشند
كردن هويت ايراني از باور و انديشه 
راهنما ناشدني و تقدم بخشيدن به هر 
يك از باور و يا ايرانيت، به يك اندازه 

چرا كه تقدم بخشيدن . خطرناك است
ت و ويژگي به ايرانيت آن را از صفا

هاي زندگي در استقالل و آزادي در 
اما خالي شدن از . وطن،  تهي مي كند
از اين رو، چنين . هويت نا ممكن است

ايرانيتي مجوز استبدادي مي شود 
نيازمند به وابستگي به قدرت خارجي 
كه  وارد كننده عناصر ضد فرهنگ و 
بازدارنده  جامعه از فرهنگ ساختن و 

ايران . بخشيدن بدان، به خود هويت
دوران پهلوي و جامعه هاي تحت آن 
گونه استبداد، اين تجربه تلخ را كرده 

و اما تقدم بخشيدن به اسالميت بر . اند
ايرانيت، استبدادي را حاكم مي كند 
كه هم اينك جنبش در كار  پايان 

  . بخشيدن بدان است
حيات جنبش در !  هوشيار بايد بود -  2

ن با دورانهاي ادامه آنست و ادامه آ
دوران پهلوي و (استبدادي سياه 

را سفيد كردن و آنها ) دوران خميني
. را خواستني گرداندن، نا ممكن است

شما كه براي نگاه داشتن جنبش در 
، مي كوشيد دوران »چهارچوب نظام«

خميني را كه دوران جنگ و جنايتها و 
خيانتها و فسادهاي بزرگ بود، سفيد 

ريد در برابر جنبش كنيد، بدانيد كه دا

جنبش براي اين . سد ايجاد مي كنيد
كه ادامه بيابد، نيازمند آنست كه از هم 
اكنون مردم بدانند آن امور كه مي 
بايد از ميان بروند، از ميان مي روند و 
همه آن خواستهاكه مي بايد تحقق 

پس، جنبش . يابند، تحقق مي يابند
نيازمند رهبري است كه رها از 

ا به استبدادهاي پهلوي و وابستگي ه
خميني و بيانگر عزم جامعه ملي به 
رساندن تجربه انقالب به هدفهاي خود 

  . باشد
در حقيقت، ادامه جنبش به      

نيروهاي محركه نيازدارد و اين 
نيروهاي محركه يكي بيرون رفتن از 
استبداد و از ميان برخاستن ستون پايه 
هاي قدرت و ديگري برقراري 

واستها، از جمله استقرار مجموعه خ
دولت حقوقمدار و سومي رهبري 

بيانگر نه به منفي ها و آري به مثبت ها  
جنبش براي اينست كه . هستند

خواستهاي مردم تحقق بيابند و نه اين 
كه در رژيم استبداد فقيه، مهره ها جا 

  . به جا شوند
جنبش چه وقت «و چون در      

نشريه انقالب (» همگاني مي شود
به تفصيل ) 732اسالمي شماره 

بكارهايي پرداخته ام كه بايد كرد تا 
جنبش همگاني شود و تا پيروزي ادامه 

اما ناگزير .  بيابد، بدانها، باز نمي پردازم
  :مي بايد تأكيد كنم كه

بخالف ادعاي ترس آفرينان،   - 3
مالي و  –كساني كه مافياهاي نظامي 

خامنه اي را مي ترسانند كه اگر 
مدي نژاد را روانه نكنند و موسوي اح

را نياورند، انقالب مي شود و انقالب به 
جنگ داخلي مي انجامد، اين متوقف 
شدن جنبش است كه احتمال وقوع 

چرا . جنگ داخلي را قطعي مي كند
كه جنبش بهمان نسبت كه وسعت مي 
گيرد و همگاني مي شود، جمهور مردم 
را در بستر خود، همسو و هم هدف مي 

ند و بستر ديگري باقي نمي گذارد تا ك
كه گروه هاي مسلح در آن شوند و 

كشور را صحنه جنگ مرگبار و ويرانگر  
اما هرگاه جنبش . با يكديگركنند

همگاني نتواند از دو مانع، يكي 
» استراتژي شكست«سركوب و ديگري 

عبور كند، كشور عرصه گروههاي 
تجربه ايران و . تفنگ بدست مي شود

امعه هاي ديگر نيز، بيانگر اين تجربه ج
  :واقعيت هستند

در دوران شاه، جنبشها سركوب مي  ●
 15كار به جنبش همگاني . شدند

آن جنبش نيز . كشيد 42خرداد 
در حقيقت، جنبشهاي . سركوب شد

: مردم ميان دو مانع گرفتار بودند
سركوب شديد و زنداني شدن جنبش 

آقاي . »نظام پادشاهي مشروطه«در 
در تلگراف خود به شاه، دعا  خميني

مي كرد كه خداوند ايران را از انقالب 
حفظ كند و دم از اسالم مقدم است 

الجرم، كار بر جنبش مسلحانه . مي زد
زماني دراز الزم شد كه . قرار گرفت

جنگ . يكي از دو مانع برداشته شود
اصول استقالل و آزادي و رشد و 
عدالت اجتماعي و نيز ايرانيت و 

ميت، بر اصل موازنه عدمي، جاي اسال
به صلح اين اصول و ايرانيت و 
اسالميت، با يكديگر بسپارد و از نو، 
جنبش همگاني بمثابه روش پيشنهاد 
شود و اين جنبش تا سقوط رژيم شاه 

  . ادامه بيابد
جامعه هاي امريكاي التين نيز مكرر،  ●

جنبش همگاني ناكام و كودتاهاي 
نه را تجربه نظامي و نيز جنبش مسلحا

در امريكاي » محدوده نظام«. كرده اند
. التين، محدوده سلطه امريكا بود

جنبشها در اين محدوده ناكام مي 

سرانجام، اين مانع برداشته و راه . شدند
جنبشها . جنبش همگاني باز شد

برخاستند و سركوبگري ديكتاتوري 
هاي نظامي به سرنگوني آنها 

ي التين، امروز، در امريكا. انجاميدند
دوران كودتاهاي نظامي دارد پشت 

هنوز، بر سر راه  . سر گذاشته مي شود
استقرار كامل واليت جمهور مردم، 
مانع هايي وجود دارند اما در ملتهاي 
امريكاي التين توانائي برداشتن مانع ها 

  .وجود دارد
تحول تركيه بگونه اي ديگر انجام  ●

ن گرفته است اما در اين كشور نيز، هما
دو مانع، سبب تكرار كودتاهاي نظامي 
و وجود سازمانهاي مسلح و جنگ 

هرگاه دو مانع  . مسلحانه مي شده اند
بطور كامل از ميان برخيزند، تحول 
جامعه در استقالل و آزادي و صلح و 

  . رشد ميسر مي شود
پاكستان نمونه ديگري از نقش اين  ●

دو مانع در پيدا كردن وضعيتي است 
اينك كشور، دولتي . ستكه جسته ا

دارد از لحاظ مالي ورشكسته و هرگاه 
بنا را بر برداشتن دو مانع نگذارد و 
نظام اجتماعي باز نشود و ارتش از 
غصب حق حاكميت مردم باز نايستد و 
ستون پايه هاي قدرت با ستون پايه 
هاي حقوق جانشين نشوند، جامعه 
پاكستاني در قيد سازمانهاي مسلح باقي 

افغانستان و عراق نيز در چنين . ندمي ما
موقعيتي هستند و مي بايد از بند اين 

هرگاه در اين نوع . دو مانع بياسايند
جامعه ها، مردم خود مرزهاي ديني و 
قومي را بردارند و همگان در جنبش 
براي صلح ملي و رشد همĤهنگ 
شركت كنند، بسا خود بتوانند مانع ها 

دار كه گروههاي مسلح و دولت زورم
بدين ترتيب . باشند را از ميان بردارند

كه دولت را حقوق مدار كنند و 
سازمانهاي مسلح را به سازمانهاي 
سياسي توانا به شركت در زندگي 

  .سياسي جامعه بدل سازند
  

و اما تكليف رهبري جنبش چه 
  مي شود؟ 

  
: پرسش كننده گرامي مي پرسد     

چرا نيروهاي مخالف بر سر آنچه 
ستند كه از ميان برداشتن موافق ه

رژيم زر و زور است، توافق نكنند و 
كار تعيين تكليف رهبري و نوع نظام 
سياسي را، در فرداي پيروزي، به خود 
مردم بازنگذارند؟ پرسش تناقض هايي 
در بردارد كه هرگاه رفع شوند، پاسخ 

  :خود را  بدست مي آورد
هرگاه رژيم بدين خاطر بد است و  – 1

ز ميان برخيزد كه رژيم زر و مي بايد ا
زور است، پس سازمانهاي اهل زر و 

از . زور و وابسته، مخالف آن نيستند
جنس آنند و اتحاد با آنها، محكوم 

بارديگر، . كردن جنبش به شكست است
توجه همگان را به اين مهم جلب مي 
كند كه استراتژي كساني كه مي 

چهارچوب «خواهند جنبش را در 
رند، خود و جنبش را نگاه دا» نظام

محكوم به شكست مي كنند زيرا  در 
. رژيم زر و زور، انتخاب وجود ندارد

تقلب بزرگ بر همگان مسلم كرد كه 
انتخاب ميان بد و بدتر نيز وجود ندارد 

  .و بدترين خود را تحميل مي كند
حال، چگونه بتوان از آنها خواست      

محدوده رژيم را ترك گويند و 
قرار واليت جمهور مردم خواستار است

شوند و در همان حال، با گروههائي 
اتحاد كرد كه پول و زور، بنا براين، 
  وابستگي به قدرتهاي خارجي را وسيله 

  
  16در صفحه   

  

 مشكل رهبري
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خامنه اي از  –اوباما 
طريق ليمبرت رابطه 

 -برقرار مي كنند؟ 
امريكا به ايران فضا 

معامله بر  -مي دهد؟ 
  :سر اورانيوم؟

  
  

ابقه خامنه اي با جون س* 
  :ليمبرت و ماجراي گروگانگيري

  
جون ليمبرت، بهنگام گروگانگيري  ◄

عضو سفارت امريكا در ايران بوده 
دو هفته اي پيش از انتصاب او . است

به معاونت وزارت خارجه و مسئول 
امور ايران، خامنه اي ديدار و گفتگو 

  . با او را در سايت خود قرار داد
گروگانهاي ديگر  خامنه اي با ◄

. امريكائي نيز ديدار و گفتگو كرده بود
از جمله، با سرهنگ اسكات، در 

در آن ديدار، . بازداشتگاه او در تبريز
،  به او 1980خامنه اي، در اول ماه مه 

  :پيشنهاد كرده بود واسطه معامله شود
خامنه اي به سرهنگ اسكات گفته     
، چه اگر ما حاال شما را آزاد كنيم: بود

مدت طول مي كشد امريكا به ايران 
قطعات يدكي هواپيماها و هلي 
كوپترها و تانكها و نيز مهمات تحويل 
دهد؟ بدين قرار، در ارديبهشت ماه 

،  بر مقامات ايران، معلوم 1359سال 
بود كه عراق قصد حمله به ايران را 

( بنا بر آنچه گاري سيك .  دارد
كتاب اكتبر  43تا  39صفحات 

از قول سرهنگ اسكات ) پرايزسور
نوشته است، خامنه اي به او حالي 
كرده است كه ايران با خطر تجاوز 

  . عراق روبرو است
در آن تاريخ، بني صدر به رياست      

جمهوري انتخاب شده بود و به 
او كه در . بازسازي ارتش مشغول بود

جريان انتخابات رياست جمهوري، 
را، يكي از داليل نامزد شدن خود 

خطر حمله عراق به ايران اعالن كرده 
بود، همه روزه فشار مي آورد مسئله 
گروگانها حل شود تا كه ايران بتواند 
تجهيزات نظامي مورد نياز را در اختيار 

استدالل بني صدر اين بود كه . گيرد
آمادگي كامل ارتش ايران مانع از 
تجاوز عراق به ايران و گرفتار شدن 

م با محاصره ايران در جنگ توأ
  . اقتصادي مي شود

خامنه اي از ديدار خود با سرهنگ       
اسكات، گزارشي به رئيس جمهوري و 

معني اين كار او . شوراي انقالب نداد
اينست كه از سوي خميني مأمور شده 

  . بود
طرفه اين كه بنوشته گاري سيك،        

او براي پايان بخشيدن به ماجراي 
را  با سرهنگ گروگانگيري، شرائطي 

اسكات در ميان گذاشته بود كه چهار 
ماه بعد از آن، موضوع گفتگوهاي 
صادق طباطبائي با معاون وزارت 
. خارجه امريكا، كريستوفر شده بودند

شرط كذائي كه امريكا تدوين  4همان 
  .و خميني اعالم كرد

از امور شگفتي آور اين كه        
سرهنگ اسكات به خامنه اي پاسخ 

از من كاري ساخته : مي دهد منفي
ماه است كه با حكومت خود  6. نيست

ارتباط ندارم و با كاري كه شما كرده 
ايد، زمان الزم است تا امريكا حاضر 

شود به ايران سالح و قطعات يدكي 
آيا اگر بجاي اين جواب، او مي . بدهد

خواست امكان ارتباطش را با حكومت 
سب كارتر فراهم كنند تا او بتواند ك

تكليف كند، ايران و امريكا سرنوشت 
هاي ديگري را پيدا نمي كردند؟ چه 
بسا جنگ ايران و عراق روي نمي داد 
زيرا دليلي باقي نمي ماند براي اين كه 
امريكا عراق را به حمله به ايران 

  ...و. برانگيزد
اين پرسش تمام اهميت خود را      

 - 1بدست مي آورد وقتي بدانيم 
هاي ستاد ريگان با دستگاه نخستين تماس

خميني در همين تاريخ گرفته شده اند 
با توجه به اموري كه واقع  – 2و 

شدند، پاسخ اسكات، خميني و 
دستياران او را به سازش با گروه ريگان 

در حقيقت، .  بوش جازم كرده است –
از اين تاريخ ببعد،  خميني براي اين 
كه حل مسئله گروگانها را به تأخير 

ازد، مانع از به نتيجه رسيدن هر اند
اقدامي شد و سرانجام حل مسئله را در 

نهاد و » مجلس شوراي اسالمي«عهده 
آن مجلس نيز، با وجود تجاوز عراق به 
ايران و نياز ايران به اسلحه و قطعات 
يدكي، پرداختن به مسئله را تا 
انتخابات رياست جمهوري امريكا، به 

آبان  13( نوامبر 4در . تأخير انداخت
، روز انتخابات رياست 1980)  59

جمهوري امريكا، هاشمي رفسنجاني، 
در آينده خواهند : رئيس مجلس، گفت

گفت ما موجب شكست كارتر و 
طرفه اين كه، .  پيروزي ريگان شديم

اكتبر  21پيش از آن تاريخ، در 
همزمان با سازش پنهاني فرستادگان (

خميني به پاريس با فرستادگان ستاد 
تبليغاتي ريگان به اين شهر كه اكتبر 

، رجائي، )سورپرايز عنوان گرفت
ما اسلحه : نخست وزير وقت، گفت

اكتبر،  23در . امريكائي نمي خواهيم
در مصاحبه با اريك رولو، فرستاده 
لوموند، هاشمي همين سخن را تكرار 

با آنكه ما : گاري سيك مي نويسد. كرد
حاضر بوديم اسلحه و قطعات يدكي 
خريداري شده ايران را تحويل 
بدهيم، مذاكره كنندگان، سخني از 

همانطور كه در ! آنها بميان نياوردند
افتضاح ايران گيت بر مالء شد، از 
همان امريكا، به بهائي سه برابر بهاي 

زيرا كودتاي . واقعي اسلحه خريدند
را انجام داده بودند و طرف  60خرداد 

بر معامله آنها حكومت ريگان بود كه بنا 
اكتبر سورپرايز، مي بايد به رژيم اسلحه 

  . مي فروخت
روبرت پاري، در مقاله اي كه  ◄

درباره نزاع اصول گرايان و اصالح 
ژوئن  24(طلبان انتشار داده است 

، بر اين نظر است كه باز مي )2009
. گردد به نزاع در دوران گروگانگيري

در آن زمان، خامنه اي را طرفدار حل 
با حكومت كارتر و موسوي را  مسئله

طرفدار حل مسئله با رقيب كارتر، يعني 
ريگان و از عوامل معامله پنهاني برسر 

.  بوش مي شمارد –گروگانها با ريگان 
  با وجود اين،

از امور مسلم، يكي اين كه، در  ◄
، در هتل النفان 1980اواخر سپتامبر 

پالزا، ديداري ميان كسي كه خود را 
ني گفته است با سه تن از نماينده خمي

بوش،  -اعضاي ستاد تبليغاتي ريگان 
يعني ريچارد آلن و مك فارلين و 

از اين سه . سيلبرمن، انجام مي گيرد
تن، آلن ريچارد و مك فارلين، از پي 
يكديگر، مشاوران امنيتي ريگان شدند و 

هرسه مي . سيلبرمن نيز قاضي شد
گويند نمي دانند ايراني كه با آنها 

دار كرده است، چه هويتي داشته دي

كه وزير (اما سناتور تاور و ميز ! است
هم در جريان ) دادگستري ريگان شد

آنها نيز حاضر نشدند بگويند . بوده اند
هويت ايراني طرف مالقات چه بوده 

اما اعتراف كرده اند كه آن . است
ايراني پيشنهاد كرده است گروگانها  تا 

ريكا آزاد انتخابات رياست جمهوري ام
نشوند تا كه كارتر شكست بخورد و 

  .ريگان پيروز شود
مقام امريكائي كه بنا بر  5اين امر،      

موقعيتهاشان نمي توانسته اند حاضر به 
ديدار كسي شوند كه نمي دانسته اند 
كيست و براستي از سوي خميني آمده 
است يا خير،  بنفسه، بيانگر اين واقعيت 

مي خواسته اند نفر ن 5است كه  اين 
هويت او را فاش كنند زيرا اگر چنين 
مي كردند، مدرك قطعي بر وجود 
معامله اكتبر سورپرايز، را بدست مي 

با وجود اين، از ميان كساني .  دادند
كه حدس زده مي شود بنمايندگي 

بوش  –خميني به ستاد تبليغاتي ريگان 
مراجعه و باب معامله را گشوده باشد، 

. ن خامنه اي بوده استيكي از منسوبا
هرگاه مراجعه كننده منسوب خامنه اي 
بوده باشد، اين نظر كه خامنه اي 
خواهان حل مسئله گروگانها با كارتر 

  . بوده است، نادرست است
  

انتصاب جون ليمبرت به * 
معاونت وزارت خارجه امريكا 

  :كه مسئول امور ايران است
  
نوامبر  7بنا بر گزارشي كه در  ◄

انتشار يافته است، جون ليمبرت، ، 2009
مقام بازنشسته وزارت خارجه امريكا، 
براي تصدي معاونت وزارت خارجه 
امريكا و تصدي امور ايران، دعوت به 

گرچه او در اداره .  كار شده است
امور خاورميانه مشغول بكار مي شود، 
اما در آنچه به ايران مربوط مي شود، 

  . مسئوليت با او است
او معتقد (رت بخاطر موضعش ليمب     

) است كه راه حل گفتگو با ايران است
اين امر . به سمت گمارده شده است

كه او زبان فارسي مي داند و در ايران 
خدمت كرده و با شخص خامنه اي 
ديدار داشته و خامنه اي ديدار با او را 
در سايت خود انتشار داده است، عامل 

. استتعيين كننده در انتصاب او بوده 
در حقيقت، وزارت خارجه امريكا 
متقاعد شده است كه خامنه اي موضع 
پيشين خود را رها كرده و هرگاه 
شرائط فراهم شوند، او دست بكار 
برداشتن موانع از سر راه برقراري 

در خور .  رابطه با امريكا خواهد شد
يادآوري است كه اوباما، بتازگي، گفته 

 بلحاظ منازعات درون رژم،: است
مقامات ايران نمي توانند پاسخ مثبت به 

  .پيشنهاد البرادعي را اعالن كنند
اما جون ليمبرت كيست؟ او كسي  ◄

است كه پيش از كار در وزارت خارجه 
  :امريكا، به ايران آمده است

  
  

نظر ليمبرت در باره ضرورت 
  :گفتگو با ايران

  
 پيشين پايه بلند ديپلمات ليمبرت، جان

 در آمريكا و ايران«:گويد مي آمريكا،
 با ، جانبه دو وگوي گفت يك آغاز
 به شكايات و تفاهمات سو از باري كوله
 طوري به آمد، خواهند مذاكره پاي
 را مقابل طرف ، مذاكره طرف هر كه

 خواهد رنگ دو و باز نيرنگ معاند،
 .»پنداشت

 صلح موسسه ابتكار به ليمبرت، جان   
 تگف درباره مبسوطي مقاله آمريكا،
 و نوشته ايران با جانبه دو وگوي

 به كه كند مي توصيه را پيشنهاداتي
 كننده مذاكره هيئت وي باور

 آينده وگوي گفت در بايد آمريكايي
 .دهد قرار نظر مد ايران هيئت با خود
 هاي گروگان از يكي ليمبرت، جان

. بود تهران در آمريكا سفارت پيشين
 چهل به ايران مسايل با او آشنايي سابقه
  هاي نام به كتاب دو او. رسد مي سال
 در شيراز  و  تاريخ با جنگ در ايران
 .است نوشته  حافظ عصر

 مختلف كشورهاي در ليمبرت جان   
 هاي ماموريت آفريقايي و آسيايي

 استاد اكنون و داشته ديپلماتيك
 نيروي دانشكده در الملل بين مطالعات
 .است آمريكا دريايي

 به توصيه خصوص در ليمبرت جان   
 در رو مذاكره براي آمريكايي مقامات

 مي اسالمي، جمهوري با دوجانبه و رو
 مشكل گاهي ايران با وگو گفت«:گويد

 نگرش با اما. بود خواهد خوشايند نا و
 ارزد مي كشور، دو ساله 28 دشمني به
 است ممكن. يابد ادامه وگو گفت كه
 پشت در كه مشتركي منافع به كشور دو

 شده پنهان گماني بد و دشمني رديوا
 هيئت است ممكن .يابند دست است،
 مورد موضوعات كننده مذاكره ايراني
 و عدالت آرماني اصل پايه بر را بحث

 مطرح  حقوقي هاي مسئوليت پايه بر نه
 به ايرانيان از بسياري اعتمادي بي .كند
 هاي مسئوليت بر مبتني هاي بحث

 سر بزرگ هاي قدرت رفتار از حقوقي
 با آنها از برخي كه گيرد مي چشمه
 منافع الملل، بين حقوق به تمسك
 اند گذاشته پا زير را ضعيف هاي كشور

 آمريكايي كنند مذاكره هيئت لذا. 
 كه كند استفاده هايي مالك از بايد

 زبان و باشد عدالت اصل بر مبتني
  .»آن بكار نرود در حقوقي گنگ

 300 ضعف و ايران افتخار پر گذشته    
 و واقعيات بين شكافي  آن اخير ساله

 كرده ايجاد كشور اين در تصورات
 مهم ايرانيان براي تاريخ گرچه. است
 گذشته حاضرند مواقعي در ولي است،

 كه توافقي به تا كنند فراموش را ها
 كند، حفظ را كشورشان عاليه منافع
 .»يابند دست

 گيري تصميم مراكز و ها سازمان   
 تواند مي اسالمي هوريجم در موازي
 مشكل  را ايراني مقامات  با مذاكره

 .كند
 سياسي نظام در جناحي هاي رقابت   

 مذاكره هيئت توانايي تواند مي ايران
 يك به رسيدن براي را ايراني كننده
 است ممكن چون. دهد كاهش توافق

 .شوند متهم خيانت به
 در ايرانيان ليمبرت، جان گفته به   

 و شديد عبارات و ها واژه از مذاكرات
 »هرگز« ، »وجه هيچ به« مانند غليظي

 استفاده »كنيم نمي سازش اي ذره« و
 جوهر و اصل است ممكن كه كنند مي

 قرار الشعاع تحت را بحث مورد مسايل
 مد را اين بايد آمريكايي هيئت. دهد
 .باشد داشته نظر
 است باور اين بر اسالمي جمهوري    
 متخاصم هاي نيرو وسيله به كه

 سني و ترك عرب، ، آمريكايي
 سقوط خواستار همه و شده محاصره

 بسيار ايران در توطئه تئوري.  آنند
 بر منطبق موارد بعضي در و دارد رواج

 جنگ ايرانيان از برخي.  است واقعيات
 قدرت توطئه نتيجه را عراق و ايران
 .»دانند مي بزرگ هاي

 به گويد مي پيشين ديپلماتيك اين   
 بايد ايرانيان سياسي شعور و درك
 كنندگان مذاكره اگر. گذاشت احترام
 مقابل طرف كه كنند احساس ايراني
 آن داند، مي بخرد نا و معقول نا را آنها
 نشان واكنش نحو همين به وقت

 مذاكره براين بنا. داد خواهند
 احترام جانب بايد آمريكايي گنندگان

 و انيسخنر ايراد از و دارند نگاه را
 دربار ايراني طرف به دادن درس
به  .كنند داري خود شان ملي منافع

  ).2009نوامبر  12نقل از راديو فردا 
  

قسمتي از زندگي نامه ليمبرت * 
كه به ايام اقامت او در ايران 
مربوط مي شود، از زبان او در 
مصاحبه باشهروند امروز شماره 

71  :  
  
 بود 1962براي اولين بار در سال  ◄

در آن زمان . كه به ايران سفر كردم
دانشگاه بودم و پدرم در  دانشجوي

ترومن  4اصل  گذاري سازمان برنامه
پدر و مادرم در . كرد مي در تهران كار

كردند و من براي  تهران زندگي مي
به ايران  1962تابستان  ديدن آنها در

آن زمان چيز زيادي از اين . رفتم
را در  اما دو ماه دانستم كشور نمي

تهران، شيراز و اصفهان سپري كردم و 
 .شيفته ايران شدم از همين جا بود كه

هاي زبان فارسي را در  دوره     
 .گذراندم» آمريكا و ايران«موسسه 

اتفاقي كه همزمان با اين مساله افتاد 
 اين بود كه مادرم در آن زمان در

اي كه بعدها به نام مدرسه  مدرسه
نامگذاري شد هاي اجتماعي  فعاليت
كرد و مديريت آن مدرسه  مي تدريس

را نيز ستاره فرمانفرماييان بر عهده 
فهميدم كه يكي از  بعدها. داشت

شاگردانش خواهر همسر آينده من 
هيچ  البته در آن زمان من. است

تصميمي براي ازدواج نداشتم به همين 
 هاي دليل به آمريكا برگشتم و دوره

نه و خاورميا«آموزشي مربوط به 
را در دانشگاه هاروارد » فرهنگ

  .گذراندم
دوباره به ايران  1968در سال      

به . اين بار مقصدم شيراز بود. رفتيم
نامه و نيز  تحقيق براي پايان دليل

دعوت موسسه آسياي شيراز به اين شهر 
در اين موسسه قديمي كه   .سفر كردم

زيرمجموعه دانشگاه شيراز بود دكتر 
دكتر فرهنگ مهر  ي وهوشنگ نهاوند

حضور داشتند و مديريت آن را نيز 
دار  عهده» آرتوراوپهام پوپ«دكتر 

آن روزها زندگي چندان پرهزينه . بود
 .نبود
در دبيرستان  ،پروانههمسرم،       

او در دانشسراي عالي . كرد تدريس مي
بدني  روزولت تهران تربيت در خيابان

 در آن زمان زنان زيادي. خوانده بود
. كه مدرك ليسانس داشته باشند نبودند

پس از چند ماه كار تدريس من در 
 1960در اواخر دهه . شد دانشگاه آغاز

درآمد هر دوي ما تقريبا چهار هزار 
و زندگي خوبي  تومان در ماه بود

در كوچه دژبان در خيابان . داشتيم
داشته  كرديم توجه زند زندگي مي

يه باشيم كه در ايران آن روزها كرا
 .ريال بود 10تا  5تاكسي 

زندگي راحتي داشتيم و چهار سال    
  البته در . در آن محله زندگي كرديم

دوران چندان در به پايان بردن  اين
  قرن    در     شيراز  بازسازي«  كتاب 

مربوط به دوران زندگي  كه  »چهارده
به دانشگاه . حافظ بود، موفق نبودم

. كميل كنمدكترا را ت بازگشتم تا دوره
  هاي آكادميك  دانستم كه فعاليت مي

  4در صفحه   

 مغازله؟
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بيساري از  . زيادي پيش رو دارم
دوستان ما دانشگاهياني مثل دكتر 

 دوره. دهقان و دكتر قربان بودند
به پايان  1973دكترايم را در سال 

شيراز در روزگار « كتاب در  .رساندم
حافظ، شكوهمندي شهر ايراني در 

ه رساله دكتراي من ك » قرون وسطي
كوشش كردم تا محيط سياسي، بود، 

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن 
اين كتاب در  . زمان را بازسازي كنم

  . منتشر شد  2004سال 
هاي  در آزمون خدمات و ماموريت    

دو انتخاب . خارجي شركت كردم
خدمات  در بخش پيش رويم بود يا

خارجي وزارت خارجه آمريكا مشغول 
پروفسور  شدم و يا به عنوان ار ميبه ك

از . رفتم دستيار به دانشگاه شيراز مي
اداره  به 1973اين رو در ژوئن 

خدمات خارجي وزارت خارجه 
سال در  33به مدت . آمريكا پيوستم

خدمت كردم و در اين  اين اداره
هاي مختلفي در  مدت به مناسبت

ايران، امارات  بسياري كشورها از جمله
و ديگر كشورها مشغول  متحده عربي

ابتداي كارم  شدم اما در آن زمان كه
خواستم در ايران خدمت  بود نمي

دكترين  به اين دليل كه دوره. كنم
اي به  كارتر بود و من عالقه –نيكسون 
  .نداشتم هاي آمريكا در ايران سياست

چيزهايي در حال . كنجكاوي داشتم   
ما هم مثل شما تصور . تغيير بود

اين تغييرات براي ايران و  مكردي مي
آمريكا بسيار بزرگ خواهد بود و اين 

در ذهن همه ما  تغييرات بزرگ
. تغييراتي عجيب و البته دوستانه بود

بسيار نزديكي با هم  آمريكا و شاه رابطه
داشتند و با حمايت آمريكا بود كه تاج 

شاه كاري . شده بود و تخت شاه حفظ
ز او داد كه آمريكا ا را انجام مي

ايران چيزي  از اين رو. خواست مي
اما . پيمان آمريكا بود فراتر از يك هم

بود چنين  مردم كشوري كه او شاهش
چيزهايي را دوست نداشتند و 

 از اين رو در ايران. خواستند نمي
 .نارضايتي وجود داشت

در عوض تقريبا سه سال در امارات  
متحده عربي كار كردم و پانزده ماه 

س به يادگيري زبان عربي در تون هم
البته هجده ماه هم در . پرداختم

اوايل سال . داشتم عربستان حضور
و در آستانه سقوط شاه داوطلب  1979

شدم و در  سفر و خدمت در ايران
در سفارت آمريكا در  1979آگوست 

  .تهران كارم را شروع كردم
  

مخلوطي از عالئمي كه ايران * 
مي دهد و پيشنهاد جديد 

  :دعيالبرا
  
، امريكا بر اين 2009نوامبر  8در  ◄

نظر شد كه ايران در باره پذيرفتن 
پيشنهاد البرادعي، مخلوطي از عالئم 
مي دهد كه معلوم نمي كنند پيشنهاد 

  :را مي پذيرد يا نمي پذيرد
سعيد جليلي  دبير شوراي امنيت  ●

كشور  6ملي ايران كه طرف گفتگوي 
ن است، با غرب بر سر پرونده اتمي ايرا

ايران از گفتگو در باره : مي گويد
پيشنهاد استقبال مي كند و اميدوار 

  . است هرچه زودتر تكميل شود
در همان زمان، صدا و سيماي  ●

جمهوري اسالمي ايران، به نقل از 
منابع ديپلماتيك كه نمي خواهند 

ايران : نامشان برده شود، مي گويند
پيشنهاد مي كند بجاي آنكه يكباره 

درجه را  5/3كيلو اورانيوم  1200
تحويل روسيه دهد،  نوبت به نوبت 

درصد را بدهد و اورانيوم  5/3اورانيوم 
  . درصد را تحويل بگيرد 20

اما علت اصلي خودداري ايران از       
پذيرش طرح البرادعي، تحويل شدن 

درجه ايران به فرانسه،  5/3اورانيوم 
از . بدون تضمين بازگرداندن آنست

رو، البرادعي پيشنهاد كرد اورانيوم  اين
ايران به تركيه فرستاده شود و در آنجا، 
زير مهر آژانس بين المللي انرژي اتمي 

نوامبر، وزير  12در . نگاهداري شود
تركيه آماده است : انرژي تركيه گفت

  .اورانيوم ايران را به امانت نگاهدارد
  

ايران برنامه : ديپلماتها مي گويند* 
اورانيوم را توسعه نداده  غني سازي

  :است
  
،  آنتي وار به 2009نوامبر  12در  ◄

نقل از ديپلماتهاي غرب كه از 
فعاليتهاي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي آگاهند، گزارش كرده است كه 
از ماه سپتامبر بدين سو، ايران از توسعه 
دادن به غني سازي اورانيوم بازايستاده 

ي دهند  ديپلماتها احتمال م. است
 6علت گفتگوهائي باشند كه ايران با 

كشور بر سر پرونده اتمي خود مي 
  . كند

ديپلماتها مي گويند  ايران مقدار     
ناچيزي اورانيوم با درجه پائين غني 
مي كند كه بكار سوخت در نيروگاه 

اين خودداري كردن . اتمي مي آيد
از توسعه غني سازي اورانيوم نگراني 

بابت كه ايران مي  غرب را از اين
خواهد بمب اتمي بسازد،  بي محل مي 

بخصوص كه فعاليتهاي اتمي .  كند
ايران تحت نظارت آژانس بين المللي 

  . انرژي اتمي است
  

رئيس ستاد «فيروزآبادي، * 
مي » مشترك نيروهاي مسلح

 5/3ما از مبادله اورانيوم : گويد
درجه سود  20درجه با اورانيوم 

اتفور آن را و استر! مي بريم
تفسير مي كند و توضيح مي 
دهد چرا روسيه حاضر نيست 

را به ايران  S 300موشكهاي 
  :تحويل دهد

  
آبان، به گزارش ايلنا،  22در  ◄

 فيروزآبادي سيد حسن بسيجي سرلشكر
 هاي استراتژيست آيا «: گفته است

 در را ايران ژئوپولتيك اهميت روسيه
 راگيرند؟ چ نمي نظر در روسيه امنيت
 تفاهم با كه S  300 دفاعي هاي موشك

 ايران از دفاع اقدامات براي دولت دو
 مجوز است، گرفته قرار توافق مورد
  6 از بيش و كند نمي دريافت ارسال

 از ها آن تحويل وقت از است ماه
. است شده تخطي روس طرف

 دوستان يادآوري اين اميدواريم
 مورد تحويل در تسريع به را روسي
 .كند تشويق ددا قرار

 خود سخنان ديگر بخش در وي   
 درصد  3/  5 سوخت مقدار: گفت
 حدي در شد خواهد تبادل كه معادل
 اي لطمه ايران موجودي به كه نيست
 .كند وارد

 نخواهيم زيان سوخت تبادل از ما   
 معادل آوردن دست به با بلكه. كرد
 نياز مورد درصد 20 سوخت آن،

 ميليون يك به نزديك ساالنه راكتورها،
 ناشي درماني امكانات از هموطنان نفر
 همچنين و كرد خواهند استفاده آن از

 يي هسته فعاليت در را خود حقانيت

 اين و ايم نشانده كرسي به آميز صلح
 و دانشمندان براي موفقيت

 و تبريك جاي ايران سياستمداران
 ».دارد تشكر
  22(  2009نوامبر  13استراتفور  ◄

سخنان فيروزآبادي را اين  )88آبان 
  :سان، ارزيابي كرده است

با توجه به سمت و موقعيت  ●
فيروزآبادي، او كسي نيست كه بدون 
تجويز آيت اهللا خامنه اي، رهبر عالي 
جمهوري اسالمي، چنين سخني را بر 

سخنان او عالمت اينست .  زبان آورد
كه ايران آماده پذيرفتن پيش نويسي 

ادعي تهيه كرده توافقي است كه البر
اين طور مي نمايد كه دولت . است

ايران با ابهام سازي، بنا داشته است، 
فرصت بدست آورد و با استفاده از آن، 
در درون كشور، زمينه را براي قبول 

  .پيش نويس آماده كند
اظهارات فيروز آبادي حاكي از  ●

آنست كه ايران آماده است پيشنهاد 
شگفتي آور  .بپذيرد البرادعي را جزأ 

اين كه اظهارات او در باره مبادله 
 20درجه با اورانيوم  5/3اورانيوم 

درجه، همراه شد با انتقاد او از روش 
دولت روسيه بخاطر تحويل ندادن 

   S 300موشكهاي 
استراتفور از نزديك، كوششي را  ●

تعقيب مي كند كه در حكومت روسيه، 
والديمير پوتين، نخست وزير، و آلكسي 

ردين، وزير دارائي، و والديسالو كو
سركف، مسئول برنامه گذاري، براي 
جلب سرمايه هاي غرب به بخشهاي 

بدين .  استراتژيك اقتصاد روسيه است
خاطر است كه روسيه از تحويل دادن 

به ايران طفره مي   S 300موشكهاي 
  . رود
اگرامريكا و روسيه به توافق برسند      

اين موشكها  كه آسان نيز نيست، روسيه
را به ايران نخواهد داد و تأسيسات 
اتمي ايران در صورت حمله امريكا و 
اسرائيل به اين تأسيسات، بي دفاع 

  . خواهند بود
در همان حال كه روسيه سرگرم  ●

تدارك اسباب جذب سرمايه هاي 
خارجي است، اسرائيل در تدارك 
حمله احتمالي به تأسيسات اتمي ايران 

  . است
ن ايران از واقعيت هاي باال نا مسئوال ●

اينست كه سخنان . آگاه نيستند
فيروزآبادي كه در مخالفت با يكچند 

الريجاني رئيس (از مسئوالن ديگر 
مجلس و الريجاني رئيس قوه قضائيه 

، از ديد امريكا، دليل ديگري است ...)و
بر اينكه گفتگو بر سر پرونده اتمي 

ن ايرا.  ايران، احتمال موفقيت دارد
نيز مي بيند كه امريكا در پي حمله 
نظامي به ايران نيست و مي خواهد،  
به ايران، در گفتگوها بر سر اتم،  

  :فرصت و فضا بدهد 
  

در گفتگوها بر سر اتم، امريكا * 
  :به ايران فضا و فرصت مي دهد

  
، استراتفور اطالع 2009نوامبر  9در  ◄

  :داده است
كرد كه  نوامبر، امريكا اعالم 9در      

به ايران فرصت مي دهد تا پاسخ خود 
اين . را به پيش نويس توافق اظهار كند

 3پيش نويس توسط البرادعي، در پي 
اكتبر، در  1روز گفتگو  تهيه شد كه از 

محل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
  . در وين، به عمل آمدند

سفير امريكا در آژانس بين المللي      
داويس، به انرژي اتمي، گلين 

حكومت اوباما  مي : خبرنگاران گفت

خواهد به دولت ايران فضائي بدهد تا 
بتواند پاسخ خود را به پيشنهاد تهيه 

داويس اين سخنان را پس از آن .  كند
اظهار كرد كه نيويورك تايمز گزارش 
كرد كه پرزيدنت اوباما ، با وجود نفي 
پيش نويس توافق  از سوي برخي از 

يران، بر اين نظر شده سران رژيم ا
. است كه مي بايد به ايران فرصت داد

داويس توضيح داد كه ايران پيشنهاد را 
رد نكرده است و موضع گيري مخالفت 
.  آميز در باره آن، غير طبيعي نيست

هرچند مقامات ايران گفته اند احتمال 
نمي رود ايران پيشنهاد را بپذيرد، اما 

نهاد ايران هنوز پاسخ رسمي به پيش
  . نداده است

استراتفور بر اين نظر است كه      
حكومت اوباما براي خود نيز مي 
خواهد وقت بدست بياورد تا كه 
طرحهاي جانشين براي شكست 

از .  احتمالي گفتگوها را  تهيه كند
جمله اين طرحها، يكي طرح حمله 
نظامي به ايران و ديگري متقاعد كردن 

چين روسيه و جلب موافقت روسيه و 
با وضع مجازاتهاي سخت تر عليه ايران 

به ترتيبي كه ايران از لحاظ . است
.  ديپلماتيك و اقتصادي به انزوا درآيد

گفتگوهاي امريكا و روسيه در همين 
  .هفته آغاز مي شوند

  
درياساالر مولن، رئيس ستاد * 

مجهز : ارتش امريكا، مي گويد
شدن ايران به بمب اتمي 

به خطر موجوديت اسرائيل را 
  :مي اندازد

  
،  درياساالر مايكل 2009نوامبر  8در  ◄

مولن، رئيس ستاد ارتش امريكا، در 
: باشكاه مطبوعات امريكا گفت است

براي من بسيار روشن است كه مجهز 
شدن ايران به بمب اتمي، خطر براي 

  . موجوديت اسرائيل است
درياساالر مولن كه با ژنرال       

ارتش اسرائيل اشكنازي، رئيس ستاد 
ديدار و گفتگو مي كند، توضيح داد 
كه مسئله مجهز شدن ايران به سالح 
هسته اي، براي اسرائيل، مسئله شماره 
يك و پرداختن به آن، از تقدم 

با وجود اين، . برخوردار است
درياساالر مولن با روش ديپلماتيك كه 
حكومت اوباما بكار مي برد، موافق 

ه جائي نرسد، هرگاه ديپلماسي ب.  است
ارتش امريكا آمادگي كامل براي حمله 

ثبات . به تأسيسات اتمي ايران را دارد
خاورميانه در گرو حل مسئله اتمي 
ايران به ترتيبي است كه اين كشور به 

در همان حال، .  بمب اتمي مجهز نشود
درياساالر مولن مي پذيرد كه حمله به 
تأسيسات اتمي ايران منطقه را بي ثبات 

  . كند مي
  
اخطار دو  –گزارش البرادعي *

رئيس جمهوري به رژيم مافياها 
نيروگاه اتمي درگروگان  –

  :روسيه
  
، باراك اوباما، 2009نوامبر  15در  ◄

رئيس جمهوري امريكا و ديمتري 
مدوديو، رئيس جمهوري روسيه، در 
سنگاپور، در حاشيه كنفرانس سران، 
ديدار كردند و باتفاق به رژيم ايران 

ايران زمان زيادي براي : خطار كردندا
هرگاه . پذيرفته پيشنهاد البرادعي ندارد

نپذيرد، مجازاتهاي سخت تر وضع 
  .خواهند شد

روزي بعد، احمدي نژاد گفت      
ايران به غني سازي اورانيوم ادامه 

آبان، آينده  25و نيز در . خواهد داد
نيوز خبر داده است كه بدستور خامنه 

درجه  5/3ن اورانيوم اي، خارج كرد
  .از كشور منتفي است

،  وزير انرژي 2009نوامبر  16در  ◄
نيروگاه اتمي بوشهر، تا : روسيه گفت

پايان سال جاري آماده بهره برداري 
بدين سان ، بعد از گذشت . نمي شود

سال از زمان انعقاد قرارداد،  15
نيروگاه همچنان در گروگان روسيه 

  .است
، محمد 2009نوامبر  16در  ◄

البرادعي گزارش خود را در باره 
در اين . برنامه اتمي ايران انتشار داد

گزارش آمده است كه ايران به همه 
  .پرسشهاي آژانس پاسخ نداده است

، رژيم مافياهاي 2009نوامبر  17در  ◄
اورانيوم را : مالي گفته است –نظامي 

به خارج از ايران منتقل نمي كنيم اما 
مكن است مبادله در داخل كشور م

  !بكنيم
، اوباما ايران را 2009نوامبر  18در  ◄

  .به تحريم هاي اقتصادي تهديد كرد
  

ايران و  –ايران و امريكا 
عربستان، ايران و يمن، 

  :ايران و لبنان
  

سخنان مركل صدر اعظم * 
  : آلمان در كنگره امريكا

  
، استراتفور 2009نوامبر  3در  ◄

مان را سخنراني مركل صدر اعظم آل
در اجالس مشترك سنا و مجلس 

نوامبر، بررسي  3نمايندگان امريكا  در 
  :كرده است

مركل در باره برنامه اتمي ايران  ●
اندازه روا بيني ما در باره اين : گفت

: او افزود. برنامه مي بايد صفر باشد
آلمان از مجازاتهاي اقتصادي شديدتر 

در ديدار .  عليه ايران حمايت مي كند
نتان ياهو، نخست وزير اسرائيل و با 

ساركوزي، رئيس جمهوري فرانسه، نيز، 
  .او بر همين موضع بوده است

اما آمادگي آلمان براي حمايت از     
وضع مجازاتهاي سخت تر عليه ايران 

آلمان مي بايد روسيه را . كافي نيست
  . نيز با وضع اين مجازاتها موافق كند

چنين  با توجه به اين امر كه مركل ●
موضع قاطعي را در باره پرونده اتمي 
ايران اتخاذ كرده است، اين پرسش 

اثر اين موضع بر : محل پيدا مي كند
كه طرف گفتگو با ايران  1+  5دولتهاي 

هستند، چيست؟  اين موضعگيري در 
متمايل شدن اين دولتها به وضع 

عوامل . مجازاتهاي سخت تر اثر دارد
اثر ديگر نيز وجود دارند كه  
  .: موضعگيري مركل را بيشتر مي كنند

آلمان ،  در اروپا، از لحاظ روابط  – 1
.  اقتصادي با ايران، مقام اول را دارد

كارفرمائي هاي آلمان بزرگ و نيز 
بسياري از كارفرمائي هاي متوسط و 

پس  .  كوچك در ايران منافع دارند
وقتي مركل چنين قطع از لزوم تشديد 

گويد، به ايران مجازاتها سخن مي 
است كه هشدار مي دهد غرب جبهه 
متحدي را در برابر آن كشور تشكيل 

  .داده است
مركل اروپا را نيز بر آن مي دارد   – 2

. كه در جبهه ضد ايران، شركت كنند
وقتي آلمان با : او به اروپا مي گويد

داشتن چنين روابط اقتصادي، آماده 
  شركت در وضع و اجراي مجازاتهاي 

  5صفحه در 
  

 مغازله؟
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اقتصادي سخت بر ضد ايران است، 
كشورهاي ديگر نيز مي بايد در وضع 

  . و اجراي اين مجازاتها شركت كنند
با وجود اين، براي اينكه  – 3

مجازاتهاي سخت تر وضع و اعمال 
.  شوند، نياز به موافقت روسيه است

هرگاه روسيه رأي ندهد، شوراي 
امنيت نمي تواند مجازاتهاي سخت را 

و اگر غرب بخواهد .  يب كندتصو
خود مجازاتها را وضع و به اجرا 
بگذارد، براي مثال، به ايران بنزين 
نفروشد، موفق مي شود اگر روسيه نيز 
.  حاضر به فروش بنزين به ايران نشود

بنا بر اين، آنچه امريكا از آلمان مي 
خواهد اعالم مكرر آمادگي براي وضع 

ت، و اجراي مجازاتهاي سخت تر نيس
بلكه قانع كردن روسيه به شركت در 
. وضع و اجراي اين مجازاتها است

قرائن حاكي از آنند كه آلمان بنا دارد 
  . در متقاعد كردن روسيه، بكوشد

  
جلسه محرمانه رؤسا و مسئوالن * 

سازمانهاي اطالعاتي امريكا و 
اسرائيل و مصر و اردن در باره 

  :ايران
  
 نوامبر، خبرگزاري 13در  ◄
 از نقل به  DebkaFile соائيلياسر

 دستگاه اطالعاتي اسرائيل،  آگاه منابعي
 نوامبر، مئير 9داده است كه در اطالع

 اسرائيل، اطالعات اداره داگان، رئيس
 اداره يادلين، رئيس آموس و موساد،

 در آمان، اسرائيل، نظامي اطالعات
سازمانهاي  رؤساي محرمانه جلسه

 اردن و مصر اسرائيل، اطالعاتي آمريكا،
 اردن در ديدار اين .كرده اند شركت
جلسه وضعيت  دستور. شده است انجام

نزديك خاور در جنگ امكان ايران و 
 .بوده است

 رئيس الرقاد، محمد ژنرال در جلسه،   
 بلند مقامات اردن و اطالعات سازمان

اداره اطالعات وزارت  و CIA پايه
 Defence Intelligence(دفاع امريكا 

Agency( رئيس سليمان،  عمر و ژنرال 
. داشته اند حضور مصر اطالعات اداره

ژنرال  جلسه، پايان از پس بالفاصله
 رفته است سعودي عربستان به سليمان

 را تا كه مسئوالن اطالعات اين كشور
  . نتيجه گفتگوها آگاه كند نيز

دبكا نيوز از قول كارشناسان نظامي      
 جلسه اين  خود، توضيح داده است كه

 با محرمانه العاده فوق و سابقه بي
 اسرائيل اطالعات ادارات سران حضور
 نتانياهو،  بنيامين سفر به مانده روز چند

 و واشنگتن به اسرائيل، وزير نخست
 اوباما،  باراك با وي محرمانه گفتگوي

آمريكا، منعقد شده  جمهوري رئيس
 پاريس، در ديدار در نتانياهو .است

 رئيس ساركوزي،  يكالين خود با
 جلسه نتايج از را وي فرانسه،  جمهوري
  . است كرده باخبر محرمانه

 ديدار در بررسي موضوع تنها     
. بوده است ايران اوباما با نتانياهو

 از جمله از( موضوع هاي ديگر
 ابن عباس و با مذاكرات سرگيري
، فرعي ) سوريه با احتمالي مذاكرات
  .بوده اند

  
يكائي كه در توقيف سه امر* 

  هستند، متهم به جاسوسي شدند    
  
، استراتفور، متهم 2009نوامبر  9در  ◄

كه از مرز ايران و  -امريكائي  3شدن 
را  –عراق عبور و وارد ايران شده اند 
  : به جاسوسي،  بررسي كرده است

نوامبر، عباس جعفري دولت  9در  ●
آبادي، دادستان تهران، اعالن كرد كه 

مريكائي توقيف شده، متهم به سه ا

وزير خارجه امريكا .  جاسوسي هستند
گفت اين سه بي گناه هستند و از 

  . ايران خواست آنها را آزاد كند
با توجه به اين امر كه گفتگوهاي  ●

با ايران ادامه دارند  1+  5كشورهاي 
بي آنكه به نتيجه اي رسيده باشند، 

متهم كردن اين سه به جاسوسي،  
ي آنست كه ايران مي خواهد از بمعنا

وجود اين سه در گفتگوها، استفاده 
  .تاكتيكي كند

 2بنا بر منابع استراتفور، در     
نوامبر،شايع شده بود كه يكي از سه 
زنداني، بمثابه بخشي از گفتگوها، قرار 

گفته مي شد كه ايران . است آزاد شود
زير فشار است براي اين كه با پيش 

البرادعي تهيه كرده نويس توافق كه 
است، موافقت كند، از اين رو مي 
خواهد سه زنداني را در ازاي كاهش 

اما ايران آنها را متهم .  فشار، آزاد كند
اين رفتار تحريك . به جاسوسي كرد

آميز ايران حاكي از آنست كه در 
.  گفتگوها، چيزي تغيير كرده است

ايران مي خواهد بهائي را كه امريكا 
بپردازد،  3زاد كردن اين در ازاي آ

اين اقدام ايران .  بازهم بيشتر كند
معلوم مي كند فشار به ايران براي اين 
كه در باره برنامه اتمي خود با غرب 
گفتگو كند به اندازه كافي شديد نبوده 

  . است
  

تقابل رژيمهاي ايران و * 
عربستان بر سر شيعه هاي يمن 
كه در جنگ با قواي دولتهاي 

  :بستان هستنديمن و عر
  
، استراتفور به 2009نوامبر  11در  ◄

تقابل رژيمهاي ايران و عربستان بر سر 
  :شيعه هاي يمن پرداخته است

اقدام نظامي عربستان بر ضد شيعه  ●
هاي يمني كه بر ضد دولت يمن 
شوريده اند، اخطاري به ايران نيز 

عربستان، براي قطع نفوذ ايران : هست
  . دست مي زنددر منطقه، به هركاري 

عبدالملك الحوطي، فرمانده  ●
نوامبر، از  11شورشيان شيعه، در 

عربستان خواست به تجاوزات نظامي 
. خود به طايفه حوطي  پايان دهد

حوطي ها مي گويند در واكنش به 
تجاوزات نظامي عربستان، بخشي از 
خاك عربستان را در منطقه قطابر در 
.  ايالت سعدا را تصرف كرده اند

ربستان از شورشيان خواسته است ع
نوامبر، ساحل  10عقب نشيني كنند و از 

يمن در بحر احمر را  با قواي دريائي 
  . خود محاصره كرده است

جنگ در يمن تازه ترين برخورد  ●
ايران و عربستان در منطقه و بيانگر 
رقابت ژئوپليتيك اين دو دولت در 

اما اين برخورد در .  خاورميانه است
ربستان روي داده است و مرز ع

عربستان، با بكار بردن قواي نظامي 
خود،  خواسته است نشان بدهد آماده 
بكار بردن قواي نظامي در درون و 

  . برون مرزهاي خود هست
در حقيقت، مداخله نظامي سعوديها      

در يمن، برضد حوطي ها، بخاطر 
نگرانيشان از ثبات داخلي عربستان 

اموفق معاون بعد از ترور ن.  است
وزارت كشور عربستان، دولت سعودي 
از آن بيم دارد كه شورش حوطي ها 

دولت .  به عربستان نيز سرايت كند
يمن امكانات مالي و نظامي الزم را 

از اين . براي مقابله با حوطي ها ندارد
رو، از دولت ثروتمند عربستان خواسته 

است در سركوب حوطي ها شركت 
  .كند
وار منطقه سعدا، حوطي ها در ج ●

مجاور منطقه شيعه نشين نجران در 
در نجران شيعه هاي . عربستان، ساكنند

با توجه به .  اسماعيلي زندگي مي كنند
اين امر كه منابع نفتي عربستان در 
مناطق شيعه نشين قرار دارند، حساسيت 

  . دولت سعودي به حد اكثر است
حوطي ها مي گويند منطقه اي را     

. بستان تصرف كرده انددر خاك عر
دولت سعودي نيز مي پذيرد كه منطقه 
استراتژيك كوه دخان به تصرف 

استراتفور در . حوطي ها در آمده است
نوامبر خود اطالع  13تحليل  -گزارش 

روستاي  250مي دهد كه  عربستان 
جمعيتي . مرزي را تخليه كرده است

هزار تن  175كه تخليه شده اند سر به 
همين روز، خبرگزاري  در.  مي زند

فرانسه گزارش كرده است بر اثر 
 150بمبارانها و جنگ زميني، بيشتر از 

كودكان . هزار يمني آواره شده اند
  ...فراوان مي ميرند و

عربستان از مذهب و پول براي بسط     
نفوذ خود در منطقه استفاده مي كرد 
اما از بكاربردن قواي نظامي خود در 

اما . پرهيز داشت بيرون از مرزهايش
چون خود را با ايران مقابل مي بيند، 
قواي نظامي خود را بر ضد حوطي ها 

هواپيماهاي . بكار انداخته است
عربستان روستهاي حوطي ها را 
بمباران مي كنند و قواي زميني 
  . عربستان به مرز به يمن گسيل شده اند

از ديد عربستان، با توجه به وضعيت  ●
ايران از حزب اهللا در  عراق، و استفاده

لبنان و حماس در فلسطين و حمايتش 
از حوطي ها، در جنگ شيعه و سني، 

  . ايران دست باال را پيدا كرده است
با توجه به اين امر كه ايران با     

حمايت از حوطي ها و منطقه اي كه 
حوطي ها در آن به جنگ مشغولند و 
نيز باتوجه به اين امر كه در اين مناطق 

قواي نظامي كالسيك كاري زيادي  از
ساخته نمي شوند، ناچار مي بايد تن 
راه حل سياسي داد و راه حل سياسي، 
امتيازهاي قابل مالحظه اي را عايد 

  . ايران مي كند
بايد منتظر شد و ديد رژيم سعودي  ●

در جلوگيري از ايجاد يك نيروي 
مسلح از نوع حزب اهللا در شبه جزيره 

. ه موفق مي شودعربستان چه انداز
البته موضوع تنها  نگراني عربستان بابت 
نفوذ ايران در يمن و ايجاد سازماني از 
نوع حزب اهللا در اين كشور نيست، با 

+  5توجه به گفتگوهائي كه كشورهاي 
، به رهبري امريكا، با ايران مي كنند،  1

يمن كه چندان مورد توجه امريكا 
نبود، اينك مورد توجه امريكا و 

همزمان با .  اسرائيل نيز شده است
محاصره دريائي يمن توسط عربستان، 
امريكا و يمن نيز توافق نامه همكاري 
نظامي براي مبارزه با تروريسم امضاء 

ايران خواسته است از موقعيت . كردند
استفاده كند اما سبب شده است كه 
فشار كشورهاي عرب و امريكا و 

  .اسرائيل به ايران افزايش يابد
  

افراد حزب اهللا لبنان براي * 
ديدن دوره هاي تعليماتي به 

  :  ايران مي روند
  
، استراتفور، با 2009نوامبر  14در  ◄

استفاده از گزارش خبرگزاري فرانسه، 
گزارش تحليلي را در باره رابطه ايران 
با لبنان و تعليم نظامي دادن به افراد 

  :حزب اهللا منتشر كرده است

از جنگجويان حزب تن  250حدود  ●
اهللا از ماه ژوئيه تا سپتامبر، براي ديدن 

اين . دوره نظامي، به ايران رفته اند
افراد در ايران، توپچي گري و پرتاب 

را آموزش  2و زلزال  5موشك فجر 
آموزش دهندگان افسران . مي بينند

تعليم دادن . سپاه پاسداران هستند
افراد حزب اهللا كار هميشگي سپاه 

ا اين بار بنظر مي رسد كه ام. است
ايران شتاب دارد خود را آماده 
روياروئي با وضعيتي مي كند كه 
شكست مذاكرات اتمي بوجود مي 

  .آورد
شتاب بخشيدن به تعليم افراد حزب  ●

اهللا حكايت از آن دارد كه ايران خود 
را براي حمله نظامي احتمالي آماده 

، ميان 2006در جنگ .   مي كند
زب اهللا، حزب اهللا اسرائيل و ح

اين . را داشت 2موشكهاي زلزال 
. كيلومتر برد دارند 170موشكها 

، به ترتيب  3و فجر  5موشكهاي فجر 
اسرائيل .  كيلومتر برد دارند  36و  60

مي گويد حزب اهللا موشكهائي با برد 
  . كيلومتر در اختيار دارد 240
باور عمومي بر اين است كه ، پيش       

، 2006رائيل به لبنان در از حمله اس
را به لبنان  2ايران موشكهاي زلزال 

اسرائيل مدعي است كه . فرستاده است
در آن جنگ، نيمي از تجهيزات حزب 

خلبانهاي . اهللا را از ميان برده است
اسرائيلي نيز مي گويند موشك 

را بمباران و نابود  2اندازهاي زلزال 
در دانسته نيز حزب اهللا لبنان . كرده اند

حال حاضر چند فروند از انواع 
موشكها در اختيار دارد  اما منابع ما 

مي گويند ذخيره موشكي ) استراتفور(
حزب اهللا بزرگ و مايه قوت حزب اهللا 

  .است
  

اسرائيل مدعي است مدارك * 
قطعي در اختيار دارد حاكي از 
اين كه كشتي حامل بار از ايران 
براي حزب اهللا اسلحه مي 

  :آورده است
  
، يك هفته پس 2009نوامبر  11در  ◄

از آن كه نيروي دريائي اسرائيل يك 
كشتي حامل اسلحه را در آبهاي قبرس 
توقيف كرد، اسرائيل مدعي شد كه 
تكذيب ايران دروغ است و مدارك 
حاكي از آنند كه اسلحه در ايران 
بارگيري شده و مقصدش سوريه بوده 

اسرائيل عكسها و مدارك انتشار .  است
داد كه نشان مي دادند اسلحه از ايران 

اسرائيل مي گويد . بارگيري شده است
تن اسلحه بار كشتي بمقصد سوريه  500

حمل مي شده است و احتمال مي رود 
كه مي بايد از سوريه به لبنان برده و 

  .تحويل حزب اهللا مي شده است
با توجه به روابط رژيم با : انقالب اسالمي

رائيل و رژيم با رژيم امريكا و رژيم با اس
ديگر معامله » اكتبر سورپرايز«سعودي، 

سال پيش انجام گرفت نيست  30اي كه 
. بلكه،  در وضعيت امروز،  نقش دارد

روبرت پاري كه در باره اكتبر سورپرايز، 
بطور مستمر تحقيق مي كند، يافته هاي 
جديد خود را در سه مقاله انتشار داده 

ه يكي از است كه در فصل دوم، ترجم
  :آنها را مي خوانيد

  

يافته هاي جديد در 
باره نقش كيسينجر و 

لودين در معامله 
  :»اكتبر سورپرايز«

  
  

ترجمه مقاله اي را مي : انقالب اسالمي
خوانيد كه سومين مقاله نوشته روبرت 
پاري، حاوي يافته هاي جديدش در باره 

، يا معامله پنهاني ميان »اكتبر سورپرايز«
سران حزب  –خميني  فرستادگان

بهشتي، هاشمي (جمهوري اسالمي 
و فرستادگان ) رفسنجاني، خامنه اي

بوش، براي آزاد نكردن گروگانها  –ريگان 
تا بعد از انتخابات رياست جمهوري 

اين . است 1980نوامبر  4امريكا در  
انتشار يافته  2009نوامبر  13مقاله در 

  :است
 سرهاي سپرده به محرم ها كه به    

زبان مي آيند، يكي از منابعي هستند 
كه سر اكتبر سورپرايز را آشكار مي 

ماجراي اكتبر سورپرايز حاكي . كنند
از آنست كه جمهوريخواهان، در قفاي 
كارتر، رئيس جمهوري وقت امريكا، با 
ايرانيان ارتباط برقرار كرده اند و مانع 
از موفقيت كارتر در كار آزاد كردن 

  . ئي شده اندگروگانهاي امريكا
مداركي كه بر هم انباشته مي شوند      

از جمله اسناد دولتي و اظهارات   –
حاكي از آنند كه   - شاهد  10بيشتر از 

ستاد تبليغاتي ريگان تماسهاي محرمانه 
اي با مقامات ايراني برقرار كرده اند و 
با انجام معامله اي، مانع از آن شده اند 

نتخابات كه كارتر بتواند پيش از ا
. ، گروگانها را آزاد كند1980نوامبر 

، در 1981ژانويه  20گروگانها، در 
لحظه پايان اداي سوگند از سوي 
ريگان، بعنوان رئيس جمهوري امريكا، 

  . آزاد شده اند
پيشاپيش خبر دادن از آزاد شدن      

گروگانها در آغاز رياست جمهوري 
ريگان، حاصل تحليل هوشمندانه بوده 

يا فرآورده شركت در معامله است و 
اي كثيف و خيانت آميز،  بخاطر 
استفاده از گروگانهاي امريكا در 
انتخابات رياست جمهوري؟ در 

تن ، يكي هانري كيسينجر،  3حقيقت، 
وزير خارجه اسبق امريكا، و ديگري، 
مايكل لودين، از محافظه كاران جديد 
و سومي مايلس كوپلند، افسر افسانه اي 

اپيش مي دانستند و به محارم سيا، پيش
خود گفته اند كه گروگانها، نه پيش از 
انتخابات رياست جمهوري كه پس از 
آن و در آغاز رياست جمهوري ريگان، 

اكتبر «هر سه در . آزاد مي شوند
  :شركت داشته اند» سورپرايز

كوپلند همان افسر سيا است كه از   ●
سازمان دهندگان كودتا بر ضد نخست 

. ران، دكتر محمد مصدق، بودوزير اي
، مصدق 1953در پي كودتاي اوت 

زنداني و محمد رضا شاه به سلطنت 
او در مصاحبه اي كه .  بازگردانده شد

او و برخي : با من كرد، گفت 1990در 
از همكاران قديميش در سيا،  از جمله 

از مقامات سيا كه (آرشيبالد روزولت 
ر د) براي راكفلر كار مي كرد 1980در 

آنچه به گروگانهاي امريكائي در ايران 
مربوط مي شد، با حزب جمهوريخواه، 

  . همكاري داشتيم
بچه هاي قديمي سيا  : كوپلند گفت     

نقشه خاص خود را براي رها كردن 
گروگانها، هم به حكومت كارتر و هم 
به ريچارد نيكسون، رئيس جمهوري 
اسبق و هانري كيسينجر، وزير خارجه 

بعد از آنكه مأموريت .  نداسبق داد
كماندوها كه حكومت كارتر براي رها 
كردن و بردن گروگانها از ايران، در 

  ، شكست خورد،  1980آوريل 
  

  6در صفحه 

 مغازله؟
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  طراحي و : جمهوريخواهان به او گفتند
اجراي طرح ديگري براي رها كردن 
.  گروگانها نا شدني و غير الزم است

ه اين جمهوريخواهان ب: كوپلن گفت
من اين سر را سپردند كه گروگانها بعد 
از پيروزي نامزد جمهوريخواهان در 

  .نوامبر آزاد خواهند شد 4انتخابات 
اين امر كه در ماه : انقالب اسالمي

آوريل، مأموريت كماندوها شكست مي 
خورد، در اول ماه مه خامنه اي به ديدار 
سرهنگ اسكات مي رود و اسكات او را 

ند و  جمهوريخواهان مأيوس بر مي گردا
در ارتباط با كوپلن اين سر را به او مي 
سپارند كه  گروگانها بعد از انتخابات 
. رياست جمهوري امريكا آزاد خواهند شد

با توجه به اين امر كه سياست يعني 
تدبير، محل تصادف و اتفاق نيست، 

در . همزماني، رويدادها سخت گويا است
رئيس ايران، آن ايام، بر بني صدر، 

جمهوري، دانسته بود كه جمهوريخواهان 
با رهبران حزب جمهوري اسالمي ارتباط 

البته با يكي از طرفداران او در . گرفته اند
. خارج از ايران نيز ارتباط گرفته بودند

بني صدر نپذيرفته بود چرا كه با وجود 
دولت رسمي امريكا، حل مشكل گروگانها 

از هر  به ترتيبي كه كارتر شكست بخورد،
هم از نظر قانون هم . نظر نادرست است

از نظر اخالق و هم از نظر مسئوليت 
بسيار سنگين حاكم كردن ريگانيسم بر 

  . امريكا و بر جهان
بحثي در «كوپلن توضيح داد كه     

باره طرح كيسينجر يا نيكسون براي 
زيرا . آزاد كردن گروگانها بميان نبود

ست نيكسون مثل هر كس ديگر مي دان
آنچه ما مي بايد مي كرديم  اين بود 
كه صبر كنيم تا زمان انتخابات رياست 

پس از آن، گروگانها . جمهوري برسد
اين امر  گرچه سري . آزاد مي شدند

بود اما بر بچه هاي سيا معلوم بود كه 
بيقين، دوستان ... روي خواهد داد

اطالعاتي من  با مقامي در ايران ارتباط 
. به تفاهم رسيده بودندداشتند و با او 

و (اما بمن اعتماد الزم را نداشتند 
طرف ايراني خود را معرفي نمي 

  . ») كردند
طرفهاي ايراني در «: كوپلن گفت     

تماس با دوستان سيا به اينان گفته 
بودند مالها گروگانها را به ريگان 

آن زمان، از آنجا . تحويل خواهند داد
د، نمي كه سر و كار ما با شيطان بو

مگر از اين امر . توانستيم مطمئن باشيم
كه هرگاه كارتر نتواند گروگانها را 
آزاد كند،  به رياست جمهوري امريكا 

و زماني كه  . انتخاب نخواهد شد
ريگان به رياست جمهوري جمهوري 

برسد، ايرانيها خوشحال مي شوند از  
اينكه دست خود را از گروگانگيري 

ي از روابط مي شويند و دوره جديد
  ».ايران و امريكا پديد مي آيد

كوپلن حاضر نشد جزئيات بيشتري      
سيا در «: او تنها گفت. را به من بگويد

كه از ديد او حافظان واقعي » سيا
امنيت ملي امريكا بوده اند، با ايرانيها بر 

  . سر گروگانها به تفاهم رسيده بودند
كوپلن، پيش از آنكه من بتوانم       
احبه ديگري با او بعمل آورم، در مص
  .مرد 1991ژانويه  14
  
  :گوي بلورين كيسينجر●
  
كوپلن، در آنچه به نقش كيسينجر در    

اكتبر سورپرايز مربوط مي شد، 
حال آنكه . توداري بخرج مي داد

كيسينجر در شمار جمهوريخواهاني بود 
كه در پي آن بودند كه گروگانها وقتي 

ئيس جمهوري آزاد شوند كه ريگان ر
  .شده باشد

بعد از مرگ والتر كرونكايت      
Cronkite Walter   كه زماني دراز

بود، يكي از  CBSگوينده اصلي 
خوانندگان ما، بهنگام بررسي بايگاني 
كرونكايت، گزارشهائي را مي يابد كه 

اين . فرستاده بودند CBSخبرنگاران 
گزارشها در باره شب انتخابات بودند و 

ي دادند كه چرا برغم اين توضيح م
كه سنجش هاي افكار نشان مي دادند 

كه دو نامزد، آراي نزديك به يكديگر 
 CBSلسلي استال، خبر نگار . دارند

گزارش كرده بود كه تصادف نخستين 
سال روز گروگانگيري با انتخابات 
رياست جمهوري، امريكائيان ناراضي 
از يك سال تحقير را برآن داشته بود 

  . ان رأي دهندبه ريگ
اين گزارشها بخاطر مي آورند      

مصاحبه كرونكايت را با هانري 
كرونكايت گفته است، در . كيسينجر

: اين مصاحبه، هانري كيسينجر گفته بود
ريگان بكاخ سفيد مي رود  و گروگانها «

او شرط مي . را به امريكا بر مي گرداند
بنند كه گروگانها كمي بعد از آغاز 

وري ريگان، آزاد مي رياست جمه
معني سخن او اين بود كه . شوند

هانري كيسينجر مي بايد فكر مي كرده 
است كه حاصل گفتگوهائي طوالني 
اين شده است كه گروگانها با آغاز 
رياست جمهوري ريگان آزاد مي 

  . شوند
همانطور كه مي دانيم، پيش گوئي      

ژانويه  20كيسينجر تحقق يافت و در 
يان اداي سوگند ريگان، ، با پا1981

اينطور نيز وانمود . گروگانها آزاد شدند
شد كه  شخصيت ريگان كار خود را 

  . كرد و گروگانها آزاد شدند
اما، در آنچه به گروگانگيري و چند      

و چون آزاد شدن آنها مربوط مي 
شود، هانري كيسينجر ناظري كه از 

از آغاز، .  دور نظاره مي كند، نبود
ه او با رئيس چيس مانهاتان زماني ك

بانك، داويد راكفلر، كار مي كرد، 
. دست اندر كار گروگانگيري بود

راكفلر بانكدار محمد رضا شاه بود و به 
كارتر فشار مي آورد اجازه ورود شاه 
را به امريكا ،  براي درمان بيماري 

  . سرطانش، صادر كند
در كتاب گروگانگيري، : انقالب اسالمي

لحسن بني صدر،  تحقيق يك نوشته ابوا
بنا بر آن . محقق امريكا نقل شده است

تحقيق، پزشكي كه در نيويورك  به 
مداواي شاه سابق پرداخته بود، متخصص 

متخصص بيماري . بيماري او نبوده است
هرگاه . يك پزشك كاناداني بوده است

براستي قصد مداواي شاه مي بود، مي 
يا پزشك  بايد او را به كانادا مي بردند و

شاه . كانادائي را به اقامتگاه او مي بردند
را به نيويورك برده اند زيرا  طرح 
گروگانگيري را به ايران فرستاده و از 
طريق طرفهاي ارتباط خود، بعنوان يك 
طرح انقالبي به دانشجويان خط امام 

طراحان طرح هانري . منتقل كرده بودند 
شرف كيسينجر و راكفلر، پس از ديدار با ا

  :پهلوي بوده اند
بنا بر كتاب خاطرات راكفلر، نقش      

كيسينجر اين شده بود كه، در علن،  
سياست خارجي حكومت كارتر، 
بخصوص نحوه اداره بحران ايران را 

همزمان، راكفلر نيز از طرق . انتقاد كند
خصوصي، به كارتر فشار مي آورد تا 
  . كه با آمدن شاه به امريكا موافقت كند

موافقت كارتر با ورود شاه به امريكا      
، عناصر راديكال را در تهران 
برانگيخت كه سفارت امريكا را اشغال 
كنند و اعضاي آن را به گروگان 

همانطور كه كوپلند در .  بگيرند
مصاحبه اش با من گفت، در طول سال 

از گروگانگيري تا روز انتخابات (
، هانري )رياست جمهوري امريكا

. ر، صاحب نقش پشت پرده بودكيسينج
بسياري از ما، « : كوپلند به من گفت

من و هانري كيسينجر و آرشيبالد 
روزولت كه آن هنگام در سيا بود، 

باور داشتيم كه حكومت امريكا   قويا 
چنان ضعفي از خود نشان داده است 
كه مردم ايران و مردمان كشورهاي 

ديگر دنيا، قدرت امريكا را به بازي 
  ». ته اندگرف

بني صدر، در كارنامه  :انقالب اسالمي
روزانه خود، چند نوبت توضيح داده است 
كه هدف از گروگانگيري تغيير 
روانشناسي مردم امريكا از حالت انفعالي 
به حالت پرخاشگري و تجاوزگري است و 
ايران نبايد مسئوليت اين امر را بر عهده 

آبان  13بگيرد، از جمله ، در كارنامه 
، روز انتخابات 1980نوامبر  4( 1359

بني صدر گفته ) رياست جمهوري امريكا
  :است
بعد نشستم و مقداري در اين ...«     

ماه پيش  8ديدم . زمينه ها فكر كردم
من نمي توانم مسئوليت تغيير : گفتم

روانشناسي جامعه امريكائي را به خشونت 
آنچه . و مداخله جوئي، بر عهده بگيرم

و آنچه كرده اند، كار را به اينجا كرده ايم 
جرياني است كه امروز نتيجه : رسانده اند

و گمان من . خود را به بار مي آورد
اينست كه ريگان نه بعنوان جمهوريخواه 
در برابر دموكرات، بلكه بعنوان بيانگر 
تغيير روانشناسي جامعه امريكائي انتخاب 

چند روز پيش تر، به دوستان  .مي شود
دم كه تصميم در باره گروگانها گفته بو

در زماني و بصورتي اتخاذ شده است كه 
بسود كارتر مؤثر نخواهد شد، بلكه به 

  ».زيان او مؤثر خواهد شد
اگر بني صدر در اين روز و روزهاي       

ن خبر از پيروزي ريگان داده آپيش از 
ن بوده كه او از سازش آبخاطر  ،است

ع داشته اطال) اكتبر سورپرايز(پنهاني 
زادي آو اگر كيسينجر خبر از . است

گروگانها بعد از شروع رياست جمهوري 
بدان خاطر بوده است  ،ريگان داده است

كه او طراح گروگانگيري بوده و در 
ميان دستگاه  ،معامله بر سر گروگانها
شركت داشته  ،خميني و دستگاه ريگان

  . است
نامه «هر گاه خوانندگان به كتاب      
مراجعه كنند، نامه اي از بني صدر » ها

خطاب به خميني را خواهند يافت كه، 
در آن، آمده است كه در پاريس، پيش از 
انتخابات رياست جمهوري امريكا، معامله 

نه . اي بر سر گروگانها انجام شده است
و )  59آبان  13(در تاريخ انتشار كارنامه 

نه در تاريخ نگارش آن نامه به خميني، 
ه معامله اكتبر سورپرايز، كلمه اي  در بار

  . انتشار نيافته بود
سال است تحقيق در  30اينك كه      

باره اكتبر سورپرايز ادامه دارد، هر ايراني 
مي بايد متوجه اهميت مهاجرت بني 

او در نخستين مصاحبه خود . صدر بشود
با بي بي سي، در روز ورود به فرانسه 

گانيك براي فاش كردن روابط ار: گفت
ميان خمينيسم و ريگانيسم به خارج از 
. ايران، به صحنه اصلي مبارزه آمده ام

تحميل خمينيسم به ايران و ريگانيسم به 
ورده گروگانگيري شدند و آفر ،امريكا

.  وردندآورده هاي ديگر را هم ببار آفر
سالها گذشت تا نقش حكومت ريگان و 
حكومت تاچر و حكومت اسرائيل در 

ايران (دن جنگ ايران و عراق طوالني كر
و استقرار استبداد مالتاريا و ) گيت ها

نقش دو حكومت ريگان و تاچر در پديد 
از پرده بيرون ... آوردن گروه طالبان و 

  .  افتند
گروه راكفلر با ويليام كيسي، رئيس     

بوش در ارتباط  –ستاد تبليغاتي ريگان 
و كيسي نقش اصلي را در معامله بر . بود
. ر گروگانها، اكتبر سورپرايز، داشتس

شماري از شاهدان مي گويند كسيي 
با مهدي كروبي و ديگر ايرانيان دست 
اندركار معامله بر سر گروگانها، محرمانه 

  . ديدار كرده است
 –مدارك ستاد تبليغاتي ريگان      

بوش مسلم مي كنند كه ميان گروه 
. راكفلر و كيسي تماسها برقرار بوده اند

راي مثال، مدركي نشان مي دهد كه ب
، راكفلر و چند تن 1980سپتامبر  11در 

از دستياران او، با كيسي، در ستاد 
بوش، در آرلينگتن  - تبليغاتي ريگان 

  . واقع در ويرجينيا، ديدار كرده اند

ژوزف ريد با راكفلر همراه بوده      
ژزف ريد كسي است كه راكفلر . است

شاه به امريكا  او را مأمور كار آوردن
جز او، آرشيبالد روزولت، . كرده بود

افسر سابق سيا كه اينك مدير قسمت 
خليج فارس در چيس مانهاتان بانك 
.  بوده ، نيز، همراه راكفلر بوده است

نفر چهارم از همراهان راكفلر، اون 
، رئيس البي Owen Frisbieفريسبي 

  .راكفلر در واشنگتن بوده است
ه، بنا بر قول راننده در اين دور      

كيسي، در مصاحبه با من، كيسينجر نيز 
. در ارتباط پوشيده با او بوده است

راننده كه خواست اسمش برده نشود، 
من دو نوبت به خانه كيسينجر : گفت

در جرج تون رفتم تا  هانري كيسينجر 
بوش، در  -را به ستاد تبليغات ريگان 

آرلينگتن بياورم تا با كيسي ديدار 
  . حرمانه كندم

روز بعد از  5، 1980سپتامبر  6و در      
ديدار گروه راكفلر با كيسي، وزير 
خارجه وقت ايران، صادق قطب زاده 
در باره تقالي حزب جمهوريخواه 
امريكا براي جلوگيري از حل مشكل 
گروگانها پيش از انتخابات رياست 

  :جمهوري امريكا گفت
يگران حاميان ريگان، كيسينجر و د«     

قصد ندارند بگذارند مسئله گروگانها 
آنها هر چه در توان دارند . حل شود

بكار مي برند كه مانع از حل مسئله 
  . »شوند 

بدين سان، در شب انتخابات      
رياست جمهوري، وقتي كيسينجر به 
كرونكيت گفته است،  گروگانها، با آغاز 
رياست جمهوري ريگان آزاد مي 

از . ي كرده استشوند،  پيشگوئي نم
آغاز دست اندر كار گروگانگيري بوده 
و با كساني كه معامله بر سر گروگانها را 
انجام داده بودند، از نزديك، همكاري 
داشته است  و از زمان آزادي شدن 

  :گروگانها آگاه بوده است
  
اكتبر «نقش لودين در  ●

  :»سورپرايز
  
سومين چهره كه در گفتگوها با    

ر گروگانها شركت داشته ايرانيان برس
او كه . است، مايكل لودين بوده است

از روشنفكران محافظه كاران جديد 
است، نيز، پيش از انتخابات رياست 

، به 1980نوامبر  4جمهوري امريكا در 
محرم خود، گفته بود گروگانها 
همزمان با آغاز رياست جمهوري 

ريچارد سيل : امريكا آزاد مي شوند
Richard Sale روزنامه نگار است  كه

و با لودين كه در تحرير مقاله اي براي 
انتشار در واشنگتن كوارترلي، همكاري 

بعد از انتشار : داشته است، مي گويد
مقاله، من و لودين ديدار كرديم و 

گروگانها با : لودين محرمانه بمن گفت
آغاز رياست جمهوري ريگان آزاد مي 

  . شوند
من، نوشته او در ايميل اخيرش به      

از لودين پرسيدم او از كجا مي : است
داند گروگانها در آن زمان آزاد مي 
شوند و آزادي آنها چگونه ترتيب داده 
شده است؟ پاسخ او را من هيچگاه از 

ترتيب كارها، همه، «: ياد نخواهم برد
با چند بار تلفن كردن، داده شده 

  .»است
وقتي من  با لودين تماس گرفتم و      

او در باره اظهارات ريچارد سيل از 
پرسيدم، لودين با فرستادن ايميلي، اين 

دروغ  سايل كامال« : طور پاسخ داد
من به ) چنين سخني را(گفته است كه 

او يكبار قول داد . گوش او گفته ام

. پوزش بخواهد و هيچگاه نخواست
من نمي خواهم بشنوم حرفي را كه او 

  .»بزند
ر باره  قول وقتي من از سيل د     

گفته » دروغ كامال «لودين كه او 
لودين «: است، پرسيدم، سيل پاسخ داد

از چون و چراي دروغ بودن سخني 
كه اينك منكر مي شود، هيچ ننوشته 

و دروغ مي گويد كه من به او . است
نه . گفته ام پوزش خواهم خواست

دليلي براي پوزش خواستن وجود 
ته است داشته است و نه او از من خواس

  ».پوزش بخواهم
سند ديگري بر ارتباط مايكل لودين با  

. وجود دارد» اكتبر سورپرايز«مورد 
سندي كه در اختيار كميته كنگره 

» اكتبر سورپريز«مأمور رسيدگي به 
قرار گرفته بود، حاكي است كه لودين 
و يك نو محافظه كار معروف ديگر، 
ريچارد پرل،  در اجتماعات گروه 

نفري  10يك گروه (» رپرايزاكتبر سو«
 –كه بنا بر قول ستاد تبليغات ريگان 

بوش مأموريت داشته اند اثر موفقيت 
احتمالي كارتر را در آزاد كردن 
گروگانها، پيش از انتخابات رياست 

ستاد ) جمهوري امريكا، خنثي كنند
بوش، شركت مي  –تبليغات ريگان 

  . كرده اند
 سند همچنين حاكي است كه در     

اين گروه،   1980سپتامبر  16اجتماع  
بميان بوده  » طرح خليج فارس«كه 

است مقامات اول ستاد، از جمله كيسي 
. و ريچارد آلن شركت داشته اند

لودين نيز در اجتماع حاضر بوده 
  . است

با اينهمه، بهنگام نگارش گزارش      
كميته كنگره، نام و كارهاي لودين، 

سين بررسي واپ. حذف شده است
گزارش را لورنس بارسال، دوست 

  .قديمي لودين، انجام داده است
  
پيوندها كه سبب مي شوند چشم  ●

  :بر حقيقت بسته شود
  

پيوند بارسال و لودين، از چندين      
از زماني . دهه پيش شروع شده است

آغاز شد كه بارسال خانه اي را  به 
بنا بر كتاب مانهوت .  لودين فروخت

Manhunt ه ماس نوشتMass،  در
مورد افسر سابق سيا، ادوين ويلسون، 
متهم به همكاري با ليبي، بارسال 

لودين، بخاطر . دادستان بوده است
، با 1982پرونده ادوين ويلسون، در 

لودين كه . بارسال ارتباط گرفته است
بعنوان مشاور، براي وزارت خارجه 
امريكا كار مي كرده است،  بخاطر دو 

ود، تد شكاكلي و تن از شركاي خ
  .ريچارد ون ماربد، نگران بوده است

سالها پيش، در مصاحبه با من، لودين     
من نمي «: من به الري گفتم«: گفت

و يا ون ( توانم تصور كنم كه شاكلي 
در ماجرائي كه تو در باره اش ) ماربد

تحقيق مي كني، شركتي مي توانسته 
من سعي نمي كردم .  اند داشته باشند

ما جماعتي . و اعمال نفوذ كنمدر ا
هستيم  كه براي درك امور بيكديگر 

  بارسال نيز مراجعه » . كمك مي كنيم
خارج از مجراي قانوني را كاري   

: او به من گفت. نادرست نيافت
لودين از من نخواست كه پرونده را «

او از من نخواست اين كار . سمبل كنم
 او تنها مي. را بكنم و آن كار را نكنم

خواست دانسته هاي خود را با من در 
  ».ميان گذارد

با وجود اين، شكالي و ماربد، از   
  . پرونده ويلسون بيرون گذاشته شدند

  شكالي، همبسته لودين، نيز در اكتبر   
، 1980در . سورپرايز، نقش داشته است

او براي جورج بوش، نامزد معاونت 
رياست جمهوري، كار مي كرد و 

  . مسئله گروگانها بود موضوع كار او،
  

  7در صفحه

 مغازله؟
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و چون بارسال از سوي كميته      
، »اكتبر سورپرايز«رسيدگي به موضوع 

رئيس گروه تحقيق شد، نقش دوست 
» اكتبر سورپرايز«خود، لودين، را در 

با اين كه . شتر ديدي نديدي كرد
كميته اطالع يافته بود كه لودين عضو 

» اكتبر سورپرايز«غير رسمي كميته 
از . ستاد تبليغاتي ريگان بوده است

قرار، همچون مورد ويلسون، لودين 
دوست خود، بارسال،  را متقاعد كرده 

در . است  كه بايد به راهي ديگر رود
، وقتي گزارش نهائي 1993ژانويه 

كنگره انتشار يافت، در آن، اثري از 
  . نبود» اكتبر سورپرايز«نقش لودين در 

      ...  
ار لودين و ديگر مدافعان نام و ك    

قانوني بودن رياست جمهوري ريگان، 
اكتبر «از  گزارش كنگره در باره 

بارسال و گروه . حذف شدند ،»سورپرايز
او ، در تهيه گزارش، بر اسناد مربوط به 

كميته اي كه برآن، . لودن چشم بستند
لي هاميلتون، عضو مجلس نمايندگان 

يخواه، از اينديانا و هانري هايد جمهور
نماينده از ايلونوا، رياست مي كردند، 
چشم بر اسناد بسياري بستند  تا كه به 
اين نتيجه برسند كه سندي بر وقوع 

  .يافت نشد» اكتبر سورپرايز«
حتي بارسال، رئيس گروه تحقيق و     

مشاور كميته، با مالحظه اسناد، به ترديد 
افتاد و از  سرپرستان كميته خواست، 

وقت بدهند تا گروه  سه ماه ديگر
تحقيق بتواند روي اسنادي كه در 
اختيار كميته قرار گرفته است، كار و 

بارسال در . ارزش آنها را معين  كند
هاميلتون تقاضاي : مصاحبه با من گفت

مرا رد كرد و اصرار ورزيد گزارش را 
  .آماده و انتشار دهيم

براي مقامات واشنگتن، در اوائل      
ماري الزايمر ريگان در بي - ، 1993سال 

مرحله اول خود بود و ژرژ بوش نيز 
آسان تر   - ديگر رئيس جمهوري نبود 

بود كه اسناد مربوط به خطاكاري 
.  حزب جمهوريخواه را ناديده بگيرند

و » اكتبر سورپرايز«غافل از اين كه راز 
كيسينجر و (از پيش خبر دادنهاي 

از آزاد شدن گروگانها و ...) لودين و
ان آن، توضيح نجسته است و در زم

  .انتظار توضيح است
كودتاچيان امروز، ادامه : انقالب اسالمي

دهندگان كج راهه اي هستند كه 
كودتاچيان روزهاي اول انقالب، با دو 
كودتا، يكي گروگانگيري و ديگري 

،  ساختند و خود  در 60كودتاي خرداد 
  : آن شدند

  
  
  

تبارشناسي 
  7 –كودتاچيان 

  
  

مي افسران سپاه كه در اسا* 
  :كودتا نقش داشته اند

  
سردار محمد خاكپور فرمانده  - 11

نيروي زميني سپاه و معاون هماهنگ 
كننده نيروي زميني و معاون عمليات  

فرمانده ستاد فرماندهي كل سپاه ، 
عاشورا،  31نجف، فرمانده لشكر  8لشكر 

فرمانده قرارگاه شمال و فرمانده 
از عوامل دخيل  ،قرارگاه نصرت سپاه

  88خرداد  22در كودتاي 
سردار محمد جعفر اسدي   - 12

فرمانده سابق نيروي زميني سپاه و 
مشاور عالي رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح و جانشين سابق جعفري در بسيج 
و  مشاور فرمانده سپاه در كنار همداني 

  .و شوشتري در تغييرات فرماندهان
  

  :قرارگاه ثاراهللا  ●
   

تير  18ارگاه ثاراهللا بعد از جريانات قر   
سپاه پاسداران براي حفظ وضعيت 
تهران تصميم گرفت كه قرارگاه 
مخصوص سركوب در تهران را تمركز 
بيشتر دهد تا بتواند به سرعت هر 
جنبش و حركتي را در تهران سركوب 

به همين دليل بر افراد و .  كند
دو . تجهيزات قرارگاه ثاراهللا افزود

مد رسول اهللا و سيد الشهدا در لشكر مح
برخي از . اختيار اين مركز هستند

فرماندهان سابق و فعلي اين قرارگاه 
  :عبارتند از 

نجابت، محمد حسين،  سردار سپاه  - 13
  و فرمانده اسبق قرارگاه ثاراهللا

  كه جعفري ، محمد، سردار سپاه  -  14
فرمانده قرارگاه ثاراهللا بعد از نجابت 

  . فرمانده كل سپاه است او اينك. شد 
سردار محمد رضا زاهدي،  - 15

فرمانده سابق نيروي زميني سپاه و 
  فرمانده اسبق قرارگاه ثاراهللا 

سردار محمداسماعيل كوثري،  - 16
سردار سپاه و فرمانده لشكر محمد 
رسول اهللا و جانشين فرمانده قرارگاه 
ثاراهللا و  رييس اداره امنيت ستاد كل 

نماينده مجلس و  نيروهاي مسلح و
  معاون كميسيون امنيت ملي 

سردار داوود احمدي نژاد ، برادر  - 17
محمود احمدي نژاد، سردار سپاه و 
معاون قرارگاه ثاراهللا و معاون محمد 
اسماعيل كوثري ، در سابق، رييس 
دفتر بازرسي رييس جمهوري و در 
حال  حاضر دبير كميته دائمي پدافند 

 .غير عامل
يد محمد حسين زاده سردار س - 18

وي سالها در نقش فرماندهي  -حجازي
بسيج و سپس فرمانده قرارگاه ثاراهللا و 
قائم مقام فرماندهي سپاه نقشي مهم ايفا 
كرد و در كودتاي اخير نيز از امراي 

او هم اكنون سمت . حامي كودتا بود 
معاونت پشتيباني و آمادگاه نيروهاي 
ه ستاد كل نيروهاي مسلح را بر عهد

  .دارد
سردار رباني جانشين سابق  -19

  قرارگاه ثاراهللا 
سردار علي فضلي فرمانده لشكر  - 20

محمد رسول اهللا تهران بزرگ كه در 
 30و  25سركوب مردم در  روزهاي 

خرداد نقش مهمي را ايفا نمود و هيچ 
اين . ابايي از كشتار جوانان نداشت

سردار در جريان كشتار و سركوب 
ز نقش فرماندهي نظامي مردم قزوين ني

آن زمان، او . آن شهر را عهده دار بود
فرماندهي سپاه قزوين را بر عهده 

او از جمله سرداراني بود كه . داشت 
  .خاتمي را تهديد به كودتا نمودند

سردار جواد خضرايي راد سردار  - 21
فرمانده سابق لشكر محمد  –سپاه 

  رسول اهللا 
ر سپاه سردار ابراهيم جباري ،سردا - 22

و جانشين فرمانده لشكر محمد رسول 
اهللا كه قبال مسئول بسيج مقاومت 

او سالها با علي . قزوين بوده است
فضلي در سركوب مردم قزوين همكار 

  .بوده است
سردار احمد ذوالقدر ، سردار سپاه   - 23

جانشين  - برادر محمد باقر ذوالقدر 
جانشين  - فرمانده سپاه تهران بزرگ 

  ) .ص(اه محمد رسول اهللافرمانده سپ
سردار علي اصغر خاني، سردار  - 24

جانشين سابق  فرمانده سپاه  - سپاه 
محمد رسول اهللا  كه با آمدن جباري، 

  .او تغيير سمت داد
سردار عليرضا زاكاني،  سردار سپاه  - 25
عضو بسيج دانشجويي و رييس بسيج  –

دانشجويي دانشگاه تهران و سراسر 
عات محور مسئول اطال –تهران 

معاون اطالعات لشكر  –قرارگاه نجف 
نماينده فعلي  –محمد رسول اهللا 

  مجلس 
سردار عبداهللا عراقي، فرمانده  - 26

لشكر سيد الشهداي تهران كه با كمك 
 30و  25سردار علي فضلي در روزهاي 

خرداد جوانان، زنان و مردان اين 
براي . وطن را به خاك و خون كشيد

قه فقيه يعني سلطه اين كه واليت مطل
مالي بركشور ادامه  –مافياهاي نظامي 

اين دو سردار با كمك سردار . يابد
حجت االسالم حسين طائب و احمدي 
مقدم به فرمان رهبري دو ماه حكومت 

  .نظامي در تهران را تصدي كردند
سردار مرتضي شانه ساز زاده،  - 27

فرمانده پيشين منطقه مقاومت بسيج 
انشين فرمانده سپاه جو  استان تهران

  سيدالشهداي استان تهران 
سردار دكتر احمدي مقدم،  - 28

اين  –فرمانده كل نيروهاي انتظامي 
سردار سپاه سالها در نقش رياست 
دانشكده و رييس بسيج تهران و معاون 
نيروي انتظامي مشغول به كار بود و 
پس از رياست جمهوري احمدي نژاد، 

ود، به او كه باجناق احمدي نژاد ب
فرماندهي نيروهاي انتظامي رسيد و در 
جريان كودتاي اخير  نقش مهمي را بر 

  .عهده داشت
معاون  –سردار احمد رضا رادان  -29

سردار احمدي مقدم كه از سالها قبل 
به عنوان عامل سركوب هاي تهران 

اين سردار وابسته به . شناخته مي شود
جمعيت ايثارگران مسئوليت مهمي در 

طرح هاي امنيت اجتماعي و اجراي 
را عهده دار .. مبارزه با بد حجابي و 

  .بوده است
سردار  - عزيز اهللا –رجب زاده  - 30

و فرمانده يگان ويژه نيروي  سپاه
انتظامي و فرمانده نيروي انتظامي 

از خشن ترين چهره  –تهران بزرگ 
  .هاي سپاه پاسداران

سردار سيد مجتبي عبداللهي،  - 31
فرمانده يگان ويژه  –سردار سپاه 

  84نيروي انتظامي از سال
 –سردار علي پور، سردار سپاه  - 32

از  –فرمانده پليس امنيت تهران 
سرداران خشونت طلب و اقتدار گرا و 

  مسئول برخورد با تظاهرات در تهران 
سردار  –سردار محمد رضا نقدي   - 33

معاود عراقي كه در نقش هاي مختلفي 
ظامي و بسيج  در سپاه و نيروي انت

شركت داشته و در شكنجه و ضرب و 
او . جرح  و قتل نيز دخيل بوده است

در دوران رياست جمهوري احمدي 
نژاد به رياست ستاد مبارزه با قاچاق و 
ارز  رسيد و حال به دستور سيد علي 
خامنه اي فرماندهي بسيج را عهده دار 

معاون  وي قبل از اين مقام . شده است
ي ستاد كل نيروهاي تحقيقات صنعت

مسلح و معاون اسبق حفاظت اطالعات 
  .بودنيروي انتظامي 

سردار حجت االسالم حسين  - 34
از روحانيون خشونت طلب و  –طائب 

شاگرد خامنه اي كه سالها در واواك 
به بازجويي و اعتراف گيري مشغول 
بود و به دليل از حد گذراندن 
خشونت و فساد، از آن وزارتخانه 

وي در بيت رهبري .  شداخراج 
مسئوليت هماهنگي را عهده دار بود و 
سپس به مقام معاونت بسيج و در نهايت 

در جريان . به فرماندهي بسيج رسيد
كودتاي اخير نهايت شقاوت و ددمنشي 
را به نمايش گذارد و در پاداش به 
معاونت حفاظت و اطالعات سپاه 

  .پاسداران رسيد

ي سردار حجت االسالم مجتب - 35
فرمانده سابق تيپ مستقل  –ذوالنور 

امام صادق قم كه فعاليت عمده اين 
تيپ كنترل و سركوب روحانيون 
مستقل در حوزه هاي قم و تهران 

ذوالنور زماني . ومشهد بوده است 
عالوه بر فرماندهي اين تيپ نقش 
فرماندهي در عمليات حمله به بيت 
آيت اهللا منتظري و برخورد با آيت اهللا 

او هم . ي آملي را عهده دار بودجواد
اينك قائم مقام نماينده رهبري در سپاه 

  .پاسداران مي باشد
سردار  حجت االسالم احمد  - 36

وي چند دوره  –سالك كاشاني 
نماينده مجلس و سپس در نقش 
فرماندهي سپاه قدس مشغول به كار 

بعدها معاونت حمايت از جنبش .  شد
ده دار ها را در وزارت امور خارجه عه

شد و در نهايت به معاونت اطالعات 
او زماني .  سپاه پاسداران رسيد

احمد . مسئوليت بسيج را عهده دار بود
سالك از جمله نيروهاي حامي 

 .بود 88كودتاي انتخاباتي سال 
  
اسامي برخي از اعضاي سپاه  ●

پاسداران كه در كودتا شركت 
داشته اند، در زير به اطالع مي 

در آينده بتوانيم  اميد است. رسد
  : فهرست را كاملتر كنيم

  
ابرومند، سيد جمال الدين، سردار  - 37

معاون هماهنگ كننده ستاد   -سپاه 
  .كل فرماندهي سپاه 

معاون : احمدزاده، سردار سپاه - 38
رييس جمهور و رييس سازمان محيط 

  استاندار سابق خراسان. زيست 
 اسبق فرماندهاحمدي، علي اكبر   -39
ستاد سابق ي دريايي سپاه ورئيس نيرو

  .مشترك سپاه
احمدي، فيروز، سردار سپاه،   - 40

بنيانگذار سپاه اردبيل، معاون سياسي 
  امنيتي استانداري اردبيل 

ذرنوش، داوود، فرمانده ناحيه آ - 41
  عضو سپاه پاسداران  - مقاومت بسيج، 

آزادي  سردار سپاه، فرمانده سپاه   - 42
  .انصار الحسين 

ارجمندي، فرهاد، سرگرد سپاه،  - 43
  فرماندهسابق  نوپو نيروي انتظامي 

اسفندياري، ابوالقاسم، سردار سپاه،  - 44
  فرمانده انتظامي استان خراسان شمالي 

فرماندار : حمد حسنم - اصفري  - 45
  سردار سپاه  اراك،

اصالني، سرهنگ سپاه، فرمانده  - 46
  نيروي انتظامي كرج 

ز فرماندهان ا -حسين  - افشار  - 47
  .سپاه پاسداران سردار سپاه

، از  -عليرضا، سردار سپاه  - افشار  - 48
نيروهاي اطالعاتي، نظامي در دهه 

فرمانده اسبق بسيج،  . شصت تا به حال 
 .معاون سابق وزارت كشور 

قا زاده، علي، فرمانده سپاه آ -49
نماينده فعلي  .رشت، سردار سپاه 

 .مجلس 
ي، سرهنگ سپاه، اقبالي، عباسعل -  50

عضو باند فاسد اختالس و سركوب در 
 .فارس 

اهللا دادي، محمد علي سردار سپاه  - 51
  الغدير يزد  18و فرمانده تيپ مستقل 

اهللا كرم، حسين، دكتر سردار سپاه  - 52
از اعضاي خشونت طلب و مسئول 
چماقداران بيت رهبري در درگيري 

  .هاي خياباني
معاون و  سردار سپاه : لماسونديا - 53

فعلي طرح و توسعه شركت مديريت 
  منابع آب ايران 

امين حياتي، سردار سپاه، فرمانده  - 54
لشكر خوزستان كه زماني استاندار اين 

 استان بود 
سردار سپاه ،   -  حسين –انتظامي  - 55

از بخش رسانه اي وزارت 
  .مدير مسئول سابق جام جم .اطالعات

 -حميد  - اندرز چمني، جمعي  - 56
سردار سپاه  معاون امنيت استان تهران،

.  
از سرداران  ايزدي، مصطفي،- 57

قديمي سپاه پاسداران كه در ستاد 
نجف اشرف در غرب كشور مشغول به 

و تا به حال در سپاه ا .كار بوده است
داراي مسئوليت مهم فرماندهي بوده 

  .است 
باران چشمه، سردار سپاه، رييس  - 58

   ورزش نيروهاي نظامي سپاه
بتولي، سيد حسين، معاون  -59

 .اجتماعي نيروي انتظامي، سردار سپاه 
بحريني، سردار سپاه، عضو واواك  - 60

  و اطالعات موازي سپاه 
براتلو، صفر علي، از نيروهاي سپاه  - 61

كه در فرمانداري شهر ري مشغول به 
كار بود و بعد به معاونت وزارت كشور 

  .رسيد 
 -ردار سپاه برقعي، امير منصور، س - 62

ريزي و نظارت راهبردي  معاون برنامه
شوراي عالي عضو . رياست جمهوري

، قائم مقام وزارت .تدوين برنامه پنجم
  .امور خارجه 

بني، سردار سپاه، مدير كل امور  - 63
  رايانه اي وزارت امور خارجه 

هداد مشاور مطبوعاتي و فرهنگي ب - 64
  .سردار سپاه  احمدي نژاد،

يان، عباس، عضو سپاه بيجارچ - 65
پاسداران، مستقر در نيروي انتظامي 

  بخش اطالعات 
تاج محمد، سردار سپاه، عضو  - 66

  فدراسيون فوتبال كشور 
تقي پور، رضا، سردار سپاه، وزير - 67

  مخابرات و فن آوري 
تمدن، مرتضي، استاندار فعلي  - 68

استان تهران كه سابقا نقش نمايندگي 
اين سردار . مجلس را بر عهده داشت

سابق سپاه در جريان كشتار مردم 
تهران شركت داشت و در نقش عضو 
شوراي امنيت تهران، خواستار برخورد 

 .شديد تر با معترضين بود 
از فرماندهان - ليرضا ع -تميزي  -69

  سپاه پاسداران
تواليي، محمد، رييس سياسي  - 70

  . ايدئولوژيك بسيج
توكل، سردار سپاه، نماينده  - 71
  لس با نام دكتر توكل مج
توكلي، كاووس، سردار سپاه از  - 72

 .فرماندهان لشكرهاي سپاه پاسداران
ثعباتي، سردار سپاه، رييس  - 73

حفاظت نمايندگان مجلس شوراي 
 اسالمي 

  سردار سپاه و معاون علي  انلو،ج - 74
  افشاري در وزارت كشور 

جعفر زاده، سليمان، نماينده  - 75
، مالي -  نظامي مافياهايمجلس، عضو 

 .سردار سپاه 
از فرماندهان  - اهللا تحف - جعفري  - 76

  .سپاه پاسداران
از -ير حمدعلي م - جعفري  - 77

  فرماندهان سپاه پاسداران
عفري از فرماندهان سپاه ج - 78

  پاسداران
مسئول سازمان پدافند  اللي ج -79

  .غيرعامل كشور
جنگروي، سردار سپاه و عضو  -  80

  ي در پليس امنيت نيروهاي انتظام
سردار  - جوكار، محمد صادق - 81

سپاه، از مسئوالن بسيج در برخورد با 
  .دانشجويان 

فرمانده   - مسعود  - گيني گلزاده- 82
سردار  بسيج وزارتخانه ها و ادارات،

  سپاه
  8در صفحه 

 مغازله؟
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، امير علي، سردار حاجي زاده - 83
فرماندهي نيروي هوافضاي  -سپاه 

  اسالميسپاه پاسداران انقالب 
فرماندار  - حسينعلي –حاجي  - 84

فرمانده نيروي مقاومت بسيج  و كاشان 
  منطقه اصفهان

 واجيان فرماندار اصفهان ح - 85
سردار  فرمانده سپاه منطقه اصفهان،

  سپاه 
حجازي، سيد جعفر سردار سپاه،  - 86

  استاندار خوزستان 
رييس  - يد عليس -حسيني تاش  - 87

  دانشگاه امام حسين 
سردار سپاه،  –احمد - ق طلب ح - 88

  رييس حفاظت هوايي كشور 
حقي، از سرداران سپاه در نيروي  -89

  فرمانده گارد . انتظامي 
حقيقت پور، منصور، سردار سپاه   -90
مسئول سابق  و استاندار اردبيلو 

  بازسازي عتبات و از فرماندهان سپاه
مديرعامل  سرهنگ سپاه و ياتي ح -91

  هالل احمرقزوين 
حيدري، غالمعلي، سردار سپاه  -92

  فرمانده منطقه بسيج اصفهان
سردار سپاه و  ،سينخالقي، ح -93

  معاون عمليات نيروي مقاومت بسيج،
خدابخشي، جمشيد، سرهنگ سپاه  -94

  پاسداران، فرمانده انتظامي در تهران 
خورشيدوند، سردار سپاه، فرمانده  -95

 او  قبال فرمانده انتظامي. انتظامي قم
  .استان كردستان بود 

دارابي، علي، سردار سپاه، عضو  -96
ارشد جمعيت ايثارگران انقالب 

 اسالمي و  معاون صدا و سيما 
دارايي، از سرداران سپاه  و از  -97

  .فرماندهان نيروي انتظامي 
دارايي، عيسي، سردار سپاه،  -98

  .فرمانده انتظامي استان خوزستان 
ر سپاه، دانشجو، كامران، سردا -99

معاون سابق وزير كشور، استاندار اسبق 
  .تهران و وزير فعلي آموزش عالي 

درجزي، غفور، سردار سپاه، عضو  -100
گروههاي ترور خارج از كشور، مسئول 

  حفاظت صدا و سيما 
درخشنده، سردار سپاه، مسئول  -101

اطالع رساني فرماندهي نيروي 
 .انتظامي در تهران

اه، مشاور عالي دشتي، سردار سپ -102
  استانداري يزد 

دهقان، حسين، سردار سپاه،  -103
  رييس سابق بنياد شهيد 

نماينده  -سردار سپاه  -هقاند-104
  كاني امجلس و جانشين ذ

ذاكر اصفهاني، عليرضا، سردار  -105
سپاه رييس مركز بررسي هاي 

  استراتژيك و استاندار فعلي اصفهان 
معاون  ذوالفقاري، سردار سپاه و -106

سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي 
  .انتظامي 

حسن، رييس سابق  ،ذوالقدر نيا-107
حفاظت اطالعات نيروهاي مسلح و 

   .وزارت دفاع
رئوفي نژاد، محمد، سردار سپاه،  -108

فرمانده لشكر كرمان، استاندارسابق 
  .كرمان، استاندار فعلي زنجان 

باني از فرماندهان سپاه ر -109
  . پاسداران

  -ربيعي، مصطفي، سردار سپاه  -110
فرمانده دانشگاه افسري و پاسداري 

  امام حسين 
معاون روابط  –يداهللا -ربيعي  -111

  عمومي سپاه 
بيعي قايم مقام فرماندهي ر -112

  نيروي مقاومت بسيج تهران
مدير  سردار سپاه و  رجبي معمار  -113

  )شبكه تهران(شبكه پنج سيما 
، سردار سپاه، مقام علي -رزمجو -114

  ارشد سپاه استان بوشهر 
فرماندهي   ،سرستگار پناه،  ح -115

  .قرارگاه حمزه سيد الشهدا 

رسولي، عباس، سرهنگ سپاه  -116
پاسداران و مسئول بسيج غرب تهران 

  .در درگيري هاي اخير 
رشيدي، سرپرست معاونت  -117

سياسي و امنيتي  بازرسي ويژه نهاد 
  رياست جمهوري 

استاندار  سردار سپاه وضازاده ر -118
   فارس

رضايي ، عيسي، سردار سپاه،  -119
مدير عامل و عضو هيات مديره موسسه 
سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان 

  وابسته به مقاومت بسيج 
رودكي، محمد نبي، نماينده  -120

، مالي -  نظامي مافياي مجلس، عضو 
  .سردار سپاه 

سردار سپاه   روزبهاني، احمد، -121
رئيس پليس امنيت اخالقي نيروي 

  انتظامي
رييس  سردر سپاه  و ويانيان ر -122

راهنمايي و رانندگي سابق تهران ، 
و رييس ستاد  يمشاور رييس جمهور

  .مديريت حمل و نقل و سوخت 
زارعي، اصغر، سردار سپاه  -123

  نماينده تهران در مجلس 
 زريبافان، مسعود، سردار سپاه، -124

معاون رييس جمهوري و رييس جديد 
  بنياد شهيد 

زندي، معاون كهريزك، عضو  -125
  .سپاه پاسداران 

ساروز، محمود، از اعضاي سپاه -126
پاسداران و معاون حراست صدا و سيما 

 .از اعضاي انصار حزب اهللا 
سبزعلي، غالمرضا، سردار سپاه،  -127

  عضو شوراي شهر اهواز 
سردار سپاه ،  سرافراز، محمود ، -128

از مديران صدا و سيما  ، مدير عامل 
  .وي  –تي  –خبرگزاري پرس 

سروري، پرويز، مسئول تبليغات  -129
بسيج، و مسئول تبليغات سپاه و مسئول 
تبليغات سپاه در لبنان و سوريه، نماينده 

  فعلي مجلس 
سلطاني، سردار سپاه و عضو لشكر  -130

زند كرمان تحت نظر رئوفي نژاد كه فر
وي در قتل هاي كرمان شركت داشت 

.  
 جانشين  جيد پورسليمان م -131

  دانشگاه امام حسين    فرمانده
ليماني رييس سازمان بسيج س-132

سردار  -كارمندان، كارگران و اصناف
  .سپاه 
سليماني سردار سپاه فرمانده  -133

 ) ع(لشكر امام حسين 
ليماني معاون بازرسي ستاد س -134

   مشترك سپاه
معاون و  سردار سپاهليماني س -135

  . هماهنگ كننده نيروي مقاومت بسيج،
سليماني، قاسم، سردار سپاه،  -136

  فرمانده نيروي قدس 
سپاه فرماندهي سميعيان، جانشين  -137

  .استان اصفهان ، سردار سپاه
سوداگر سردار سپاه، از  -138

  فرماندهان اطالعات و عمليات سپاه 
ردار سپاه، معاون س جاللسياح  -139

امنيتي و انتظامي استان سيستان و 
  بلوچستان 

سيف، امير، سرهنگ سپاه  -140
 پاسداران مستقر در نيروي انتظامي 

علي فرمانده سابق  -شاليكار  -141
لشكر كربالي مازندران، فعال  فرمانده 

  قرارگاه غدير شمال كشور 
 سپا،شاه صفي، حسين ، سردار  -142

هوايي جمهوري  فرمانده نيروي
  87اسالمي در سال 

شاهچراغي، سيد محمد تقي،  -143
سردار سپاه، فرمانده لشكر كربالي 
مازندران، فرزند حجت االسالم 

شاهچراغي  نماينده ولي فقيه در استان 
وي پيش از اين فرمانده سپاه . سمنان

روح اهللا استان مركزي و فرمانده 
 منطقه مقاومت بسيج سپاه استان گلستان

  .بوده است
شباني، سردار سپاه از فرماندهان  -144

  .سپاه پاسداران
شريعتي، حسن، سردار سپاه از  -145

باند وابسته به سركوب هاي خياباني و 
نظامي كه در درگيري هاي شهري 

  . ثريداشت شركت مو
عاعي از فرماندهان سپاه ش -146

  .پاسداران
اد، بابك، فرمانده يگان ژشعبان ن -147

  .سردار سپاه  حفاظت،
مدير  سردار سپاه و فيع زاده،ش -148

  سسه مالي اعتباري مهرؤعامل م
مدير و  سردار سپاه ظفرشمس م -149

عامل شركت توسعه منابع آب و نيروي 
  ايران 

رييس سازمان  ،شمشيري، علي -150
حفاظت اطالعات وزارت دفاع و 

  پشتيباني نيروهاي مسلح 
يان وشتري فرمانده ستاد راهش -151
  .سردار سپاه  نور،
صابري، سيروس، سردار سپاه،  -152

معاون امنيتي استانداري قزوين و 
  معاون امنيتي سياسي استانداري قزوين 

صادقي نيا ، حسين، سردار سپاه   -153
از مسئوالن نيروي انتظامي در انتخابات 

  رياست جمهوري 
 صبور، جواد، سردار سپاه و  -154

فرماندار  و نماينده درمجلس هشتم
دوره استانداري احمدي نژاد 

  دراردبيل
صحرا رودي، جعفر، سردار سپاه،  -155

از اعضاي باند ترورهاي خارجي و 
  .داخلي 

 وعليرضا، سردار سپاه  ،صداقت -156
ت در بازجويي و ااز نيروهاي اطالع

  .روانگرداني 
صفار هرندي، محمد حسين،  -157

كيهان، سردار سپاه، عضو سپاه ، روزنامه 
وزيرفرهنگ و ارشاد اسالمي، مشاور 

  فرمانده سپاه 
صفاري ، مرتضي،  سردار سپاه و  -158

  .فرمانده نيروي دريايي سپاه 
صفاريان نصب، اسماعيل، سردار  -159

سپاه كه آن پول هنگفت را به تركيه 
  برد 
جانشين سردار سپاه  و الحي ص -160

  فرمانده كل سپاه پاسداران
مشاور ردار سپاه و س الحي،ص -161

سابق احمدي نژاد درمناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي و  استاندار فعلي 

   خراسان رضوي
ضرغامي، عزت اهللا، سردار سپاه،  -162

عضو روابط عمومي سپاه در كنار 
الريجاني، معاون وزارت ارشاد، معاون 
صدا و سيما و در حال حاضر رييس 

  .سازمان صدا و سيما 
فرمانده اطالعات  يايي فر،ض -163

  نيروي انتظامي 
طائب، مهدي، حجت االسالم،  -164

عضو شوراي مركزي رهپويان انقالب 
  اسالمي 

طاهري، طه، با نام هاي مستعار  -165
مسعود صدر االسالم، صالح، عضو سپاه 
پاسداران، سردار سپاه و رييس 
اطالعات نيروي انتظامي در كنار محمد 

ن مدير رضا نقدي و از سوي محرابيا
عامل شركت دخانيات و سپس از سوي 
احمدي مقدم جانشين ستاد مبارزه با 

  مواد مخدر و قاچاق گرديد 
 سردار سپاه و اهري مطلق،ط -166

  رييس سازمان بنادر و دريانوردي 

ظريف منش، حسين، سردار سپاه   -167
  .و فرمانده دانشگاه جامع امام حسين 

اتم ابد مسئول سابق قرارگاه خع -168
  .و سردار سپاه    االنبيا
سردار سپاه،  حسن، عباسي، -169

رييس يكي از مراكز سپاه پاسداران و 
از دوستان احمدي نژاد كه زماني 

  .مشاور وي بود
سرپرست عبداللهي، علي،   -170

  .سردار سپاه  - نيروي انتظامي
 عبداللهي، علي، سردار سپاه، -171

لي استاندار سابق گيالن و استاندار فع
  سمنان 

عبداللهي، محتشم، سردار سپاه،  -172
  مدير مسئول نشريه يالثارات الحسين 

فرماندار  سردار سپاه وزيزي ع -173
  شيراز
عرب، محمد، از معاونين نيروي  -174

  انتظامي 
سگري از فرماندهان سپاه ع -175

  پاسداران
معاون  سردار سپاه  و عطار زاده  -176

  نيرو فعلي آب و فاضالب وزارت 
معاون   - عليرضا  - عظيمي جاهد -177

فرهنگي نيروي زميني سپاه و دبير ستاد 
 .راهيان نور

عظيمي نيا، سردار سپاه و  -178
  فرماندار يزد 

عاليي، سردار سپاه، مشاور عالي  -179
  رييس ستاد كل نيروهاي مسلح 

علي پور، سردار سپاه، رييس  - 180
  .پليس امنيت تهران بزرگ 

جاني، محمد، از مديران علي -181
  .حراست، سردار سپاه 

عليزاده، يوسف، از فرماندهان  -182
  سپاه پاسداران ، سردار سپاه 

عليزاده، سردار سپاه جانشين  -183
  منطقه مقاومت بسيج 

غالمرضايي سردار سپاه، معاون  -184
صدا وسيما در امور آموزشي، شريك 

  در تهيه فيلم عاشورا
بسيج استان  ياثي فرماندهغ -185

خراسان رضوي كه قبال در نيروي 
  .انتظامي مشغول به كار بوده است 

فتاح قره باغ، پرويز، وزير نيرو،  -186
سردار سپاه از اعضاي وابسته به 

  نيروهاي نظامي، سياسي 
مشاور  ، بادي، سردار سپاه آفتح  -187

فرمانده ناجا و رئيس ستاد مبارزه با 
 .مواد مخدر

حسين، سردار سپاه، عضو فدايي،  -188
شوراي رهبري جمعيت ايثارگران 
انقالب اسالمي كه سالها در بخش هاي 
. مختلف سپاه مشغول به كار بود 

نماينده مجلس است و در جريان 
كودتا مسئوليت زندان كهريزك را 

  .داشت 
فدعمي، سردار سپاه، فرماندار  -189

  اهواز 
فدوي، علي، سردار سپاه و -190

ماندهي نيروي دريايي سپاه جانشين فر
  .پاسداران 

رئيس سازمان   رجيان زادهف -191
  .سردار سپاه  - بسيج فرهنگيان

جانشين  - محمد  - فرهادي  -192
  .كميته بسيج ستاد، سردار سپاه

فرهنگ دوست، سردار سپاه،  -193
  رييس بنياد شهيد يزد 

فرهنگي، حسين، سردار سپاه و  -194
بريز در فرمانده نيروي انتظامي ت

جريانات حمله به دانشگاه آن شهر و در 
  حال حاضر نماينده مجلس مافياها

فروزنده، احمد، از اعضاي  -195
وارد  58سال  او. انجمن حجتيه 

مسئول خنثي  او. اطالعات سپاه شد 
سازي بمب و تله هاي انفجاريسپاه در 

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

سپاه قدس و عامل برخي درگيري ها 
 .در عراق 

سردار سپاه،  - محمد   - فروزنده  -196
از وزراي  خوزستان،اسبق استاندار 

 ،دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  سابق 
و عضو  رئيس اسبق بنياد مستضعفين

  مصلحت  تشخيص مجمع 
فروزنده، محمد ابراهيم، سردار -197

عه معادن سپاه، مدير عامل شركت توس
  روي 

فروزنده، مسعود، قبل از انقالب  -198
همكار هنري ساواك بعد از انقالب از 

  .اعضاي باند سپاه پاسداران 
فروزنده فرزاد، برادر محمد و  - 199

مسعود و احمد و فرشاد، از اعضاي باند 
 - ي نظامي اطالعاتي و نظامي مافياها

  . مالي
فروزنده فرشاد، برادر احمد و  -200
  .د از اعضاي باند نظامي سپاه محم
 -صيحي فرمانده سپاه منطقه قمف -201

  .حجت االسالم سردار سپاه 
فضائلي، احمد، از فرماندهان  -202

قبلي دانشگاه امام حسين و مشاور 
  .،.فرمانده سپاه 

فقيه خراساني، سردار سپاه،  -  203
  رييس شركت فوالد الياژي يزد 

استاندار فالح زاده، سردار سپاه،  -204
  يزد 
قاسمي، رستم، سردار سپاه  و  -205

سئول جديد قرارگاه سازندگي خاتم م
مسئول سابق قرارگاه سازندگي  - االنبيا
  نوح 
قاسمي،سعيد، سردار سپاه، معاون  -206

  .قرارگاه ثار اهللا 
قرباني، نادر، سردار سپاه، مشاور  -207

  امنيتي استانداري اردبيل 
نده سابق قهاري سعيد، فرما -208

  الغدير يزد و فرمانده ارشد سپاه يزد 
كارگر، قاسم، سردار سپاه، رييس -209

  .ناحيه مقداد بسيج 
كاظمي، مسعود، سرهنگ سپاه -210

  پاسداران 
كاظمي قمي ، حسن، سردار سپاه، -211

سفير ايران در عراق وي در دوراني 
  .معاون اطالعات سپاه قدس بوده است 

ردار سپاه، كاظميني، محسن، س-212
  .فرمانده لشكر  ولي عصر 

نيا فرمانده دانشگاه  كرمي تردك -213
  .سردار سپاه  امام حسين،

كرمي ،حسين، فرمانده انتظامي -214
  استان آذربايجان غربي 

كرمي، از فرماندهان سپاه -215
  .پاسداران، سردار سپاه 

كرمي، محمد، استاندار ايالم، -216
 -سدارانرييس مركز تحقيقات سپاه پا

  .سردار سپاه
رمي از سرداران سپاه در ك-217

كرمان كه پسرش در قتل هاي كرمان 
  .دخيل بود 

كرمي راد، محمد، سردار سپاه و -218
از فرماندهان قرارگاه رمضان، درحال 

محمد كرمي راد ، حاضر با عنوان دكتر
نماينده كرمانشاه و نايب رييس 

در مجلس مافياها كميسيون امنيت ملي 
  .ستا

ه مجلس از كرمان نمايند  ريمي ك-219
و عضو هيات مديره تيم فوتبال مس 

  .كرمان 
كريمي سردار سپاه، فرمانده -220

  .توپخانه و موشكي سپاه
ريمي فرمانده بسيج در استانهاي ك-221

  ...فارس و خراسان رضوي و 
كريمي قدوسي، جواد، سردار -222

سپاه، نماينده مجلس از مشهد و عضو 
  ن امنيت ملي مجلسكميسيو

  كشميري، معاون رادان -223
كالنتر، سردار سپاه مستقر در -224

نيروي انتظامي از حاميان باند سركوب 
  .هاي خياباني

  
  9در صفحه 

 مغازله؟
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 كالنتري از معاونان اطالعات-225
  .سردار سپاه  مستقردر  نيروي انتظامي،

كميجاني، رييس زندان -226
  .كهريزك، سردار سپاه 

مهدي، سردار سپاه   اده،كوچك ز-227
نماينده مجلس، عضو برجسته و 

 سخنران گروه انصار حزب اهللا 
كوهكن، سردار سپاه، فرمانده  - 228

 مرزي نيروي انتظامي 
گرانمايه پور، سردار سپاه، -229

 نماينده كاشان در مجلس 
متوليان، مصطفي، سردار سپاه،  -230

معاون سازمان امر به معروف و نهي از 
، رييس ستاد مردمي احياء امر به منكر

  . معروف
محتاج، عباس، سردار سپاه از  -231

فرماندهان نيروي دريايي كه بعدها 
  استاندار قم شد و معاون وزارت كشور 

محسني، علي، سردار سپاه، معاون  -232
  سازمان تعزيرات حكومتي 

محصولي، صادق، سردار سپاه از  -233
كه در نزديكترين ياران سران كودتا 

پست وزارت كشور قرار داشت و به 
هنگام تقلب، كودتاي انتخاباتي و سپس 
فرمان سركوب مردم و معترضين نهايت 

 .بيرحمي و شقاوت را از خود بروز داد 
سردار  ،محمد نجار، مصطفي -234

حضوردركردستان  :با اين سوابقسپاه 
ودرگيري منطقه نقده، مسئول تعاون 

اورميانه كل سپاه، مسئول منطقه خ
، وزير فرمانده سپاه قائم مقام  ، درسپاه

وزير كشور  .دفاع دولت احمدي نژاد
 .در حال حاضر 

محمدي، قائم، سردار سپاه،  -235
  رييس روابط عمومي استانداري يزد 

محمدي ، عزيز اهللا،  سردار سپاه  -236
و  نايب رييس فدراسيون فوتبال 

  كشور، رييس سازمان ليگ فوتبال 
محمدي فر، مهدي، سردار سپاه  -237

معاون پارلماني سابق ناجا و معاون  و
  پارلماني فعلي وزارت كشور

، مرادي، بهروز سردار سپاه -238
فجر، درحال  19فرمانده سابق لشگر 

حاضر باعنوان دكتر بهروز مرادي 
  استاندار فعلي همدان

مستوفي، سردار سپاه در نيروي  -239
اميان انتظامي بخش اطالعات از ح

  .سركوب هاي خياباني مافيايبزرگ 
مشايخي، مجيد، سردار سپاه و  -240

  رييس سازمان بسيج ورزش كشور 
معمولي، سردار سپاه كه مدتي  -241

مسول امنيت تهران در نيروي انتظامي 
  .بود 
از سرداران و فرماندهان مقيمي، -242

 .سپاه پاسداران 
مالحي، سردار سپاه، رييس  -243

رزشي پاس تهران و اكنون صبا باشگاه و
  .باطري قم 

 سپاه وسردار منتظري، مهدي،  -244
  رييس سابق حفاظت اطالعات ارتش

منصوري، جواد، سردار سپاه،  -245
  سفير ايران در چين 

مديرعامل سردار سپاه  و نطقي م -246
  سابق ايران خودرو 

  و مهدوي نژاد، سردار سپاه  -247
  .در استان قم فرمانده ارشد مراكزسپاه 

مويدي، علي، سردار سپاه و  -248
  .فرمانده نيروي انتظامي منطقه فارس

مير احمدي، سردار نيروي  -249
انتظامي و عامل ايجاد درگيري در 

  خوابگاه دانشگاه تهران 
مير كاظمي، سردار سپاه، وزير  -250

  سابق بازرگاني و وزير فعلي نفت 
ميراحمدي  جانشين فرماندهي  -251

  .يروي مقاومت بسيج  سردار سپاهن
ميربها، سعيد، سردار سپاه،  -252

  فرماندار قزوين 

از  ،ميرجاني سردار سپاه -253
  فرماندهان سپاه پاسداران

از  وسردار سپاه  ميركياني، -254
سركوب هاي خياباني و  مافياياعضاي 

از و گروه فداييان ناب محمدي، نواب  
 نزديكان سعيد امامي

فرمانده قرارگاه ، احمداني، ميق -255
 االنبيا پدافند هوايي خاتم

 نجات، حسين، سردار سپاه و  -256
  .مسوول حفاظت از بيت رهبري

نجف نژاد، مقداد، سردار سپاه،  -257
  نماينده بابلسر در مجلس 

نجفي، عسكر، حجت االسالم، از  -258
  مسئوالن نيروي انتظامي 

مدير كل ، حمدعلينجفي، م -259
  ت بر اماكن عمومي نظار
نجفي ،عبدالعلي ، سردار سپاه و  -260

فرمانده سابق سپاه انصار المهدي، سپاه 
  فارس و فرمانده بسيج فارس 

نظري، رامين، سرهنگ سپاه و   -261
جانشين فرماندهي نوپوي نيروي 

  انتظامي 
نظري، فرهاد، سردار سپاه،  -262

فرمانده حمله به خوابگاه دانشگاه 
انده بخشي از نيروي انتظامي تهران فرم

  تهران 
نظري، مختار، حجت االسالم،  -263

نماينده ولي فقيه در سپاه كربالي 
  .مازندران 

 ناهنعمتي، عليرضا، از فرماند -264
  .سپاه، سردار سپاه 

سردار سپاه، از اعضاي  وجوان،ن -265
 جانشين ستاد انصار حزب اهللا و 
  بازسازي عتبات عاليات

مهدي، از فرماندهان  هاشمي، -266
سپاه، معاون شهرداري تهران و معاون 
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  پاسداران 
  ...و

موعه شركت مج: انقالب اسالمي 
كنندگان در كودتا شبكه ارتباطي 
مافيائي بوجود آورده اند و با قبضه دولت 
و اقتصاد، هر جنايتي را براي حفظ رژيم 

اما به دليل ماهيت . جايز مي شمارند
مافيائي شبكه، محكوم به شكست از 
جنبش همگاني مردم ايران  و از ميان 

  . رفتن هستند
  
  

  

مراحل زماني  ششگانه 
مردم ايران   جنبش 

– 3  
  

 جنبش ايرانيان خارج از كشور* 
    

جنبش ايرانيان خارج از كشور نيز    
همپاي جنبش مردم در داخل،  در 
مراحل مختلف،  تحولي كرد كه به 

  : بررسي آن مي پردازيم
در مرحله اول،  ايرانيان خارج از  ●

كشور نيز مانند برخي ايرانيان داخل 
بات بودند كشور خواهان تحريم انتخا

زيرا آنها نيز از استبداد حاكم بر كشور 
اطالع داشتند و مي دانستند رژيم 

اما با .  حاكم بر ايران قابل اعتماد نيست
گسترش حضور مردم در خيابانها و راه 
اندازي كارناوال هاي انتخاباتي، 
بخشي از آنها به اين نتيجه رسيدند كه 
اگر با آنها كه در داخل كشور مي 

د در انتخابات هماهنگ شوند، خواهن
بسا رژيم نتواند در انتخابات تقلب كند 
و كسي به رياست جمهوري برسد كه 
دست كم دست نشانده مافياهاي 

آنها به اطيمنان ها . مالي نباشد –نظامي 
كه به آنها داده مي شد كه شركت در 
انتخابات مانع تقلب مي شود و قانع 
شدن به جزئي از آزادي ممكن و 

استن تمام آن ناممكن است، در خو
  .  انتخابات شركت كردند

در مرحله دوم،  ايرانيان خارج از  ●
كشور همانند ايرانيان داخل كشور، 
متوجه شدند كه اطمينان دادنها از سر 
بي اطالعي بوده اند و تقلب بزرگ 

بني صدر كه پيش . انجام گرفته است
از انتخابات گفته بود احمدي نژاد را از 

وق بيرون مي آورند، در ساعت صند
اول آشكار شدن تقلب بزرگ بر 
همگان، بيانيه اي صادر كرد، با اين 

تقلب بزرگ شما مردم ايران «عنوان 
. »را به جنبش همگاني مي خواند

جنبشي عظيم در داخل كشور پديد 
آمد و ايرانيان خارج از كشور حمايت 
از جنبش مردم را در دستور كار خود 

و در شهرهاي كشورهاي قرار دادند 
مختلف دنيا، اجتماعات بزرگ ترتيب 

افزون بر اين، وسائل ارتباط . دادند
جمعي كشورهاي مختلف جهان را از 
فيلمها و خبرهاي جنبش مردم ايران 

  . اشباع كردند
در اين مرحله، ايرانيان خارج از     

كشور به خصوص آزادانديشان و 
 سياسيون با ترتيب دادن اجتماعات و

شركت در مصاحبه ها و انتشار مقاله ها  
واليت مطلقه فقيه و هويت خامنه اي  
و رييس جمهوري منتصب او را بر 

كار جوانان ايران . جهانيان معلوم كنند
در آن سوي مرزها به گونه اي بود كه 
نشان مي داد همان جنبشي كه جوانان 
در ايران  ايجاد كرده اند، آنان نيز، در 

.  ها، پديدار آورده اندبيرون از مرز
ايرانيان، همه با هم در پي پايان 

  .بخشيدن به استبداد در ايران هستند 
در مرحله سوم، ايرانيان خارج از  ●

كشور دريافتند كه، برغم جنبش 
همگاني مردم ايران،  رژيم حاضر 
نيست به تقلب بزرگ اعتراف كند و با 
ابطال انتخابات، نشان دهد كه براي 

. م، اندك ارزشي قائل استرأي مرد
اين شد كه دست به جنبش اعتراضي 
در اطراف سفارت خانه هاي ايران در 

در . كشورهاي محل اقامت خود زدند

اين مرحله، كار افشاي كودتا و شركت 
اين مهم را، . كنندگان در كودتا بود

با همكاري آگاهان در داخل كشور، 
ايرانيان خارج از كشور به انجام 

براي مثال، مقاله بني صدر در . رساندند
نشريه معتبر كشورهاي  100بيشتر از 

همراه با . مختلف جهان انتشار يافت
گونگي سازمان آن، شرح كودتا  و چ

دادن به تقلب بزرگ، مدتها پيش از 
خرداد و شركت كنندگان در اين  22

  .كودتا، در مطبوعات جهان انتشار يافت
در مرحله چهارم بهمان ترتيب كه  ●

جنبش در ايران گسترش يافت مي 
يافت و خواستهاي خود را دقيق تر و 
شفاف تر مي كرد، در خارج از ايران، 

ايران پيشنهاد دو خواست به مردم 
  : شدند

نه به واليت فقيه و آري به «  - 1
  و» واليت جمهور مردم 

  »استقال، آزادي، جمهوري« – 2
شعار دوم كه در جلسه سخنراني      

بني صدر، موضوع بحث شد، توضيح 
جمهوري يا واليت : شعار اول است

جمهور مردم بر اصول استقالل و 
آزادي، استقالل ايران و استقالل و 
آزادي هر ايراني، بمثابه خواست 

  . محوري مردم ايران، پيشنهاد شد
در اين مرحله، ايرانيان خارج از      

كشور دست به حمايتي بي نظير از 
روزها و شب : جنبش مردم ايران زدند

ها با تجمع در خيابانها و اطراف 
سفارتخانه ها و مراكز بين المللي و 
 حقوق بشري از جنبش ايرانيان داخل

با تشديد سركوب . حمايت كردند
مردم،  با تهيه فيلم و تصاوير ايرانيان به 
قتل رسيده و به چاپ رساندن تصاوير 
آنها به خصوص ندا آقا سلطان وسهراب 
اعرابي مطبوعات و راديو تلويزيونهاي 
كشورهاي محل اقامت را بر آن 
داشتند كه،  روز به روز،  گزارشگر 

رژيم جنبش مردم ايران و سبعيت 
  . شوند

سياسيون ايراني و ازادانديشان با    
برگزاري جلسات پي در پي مصاحبه و 
گزارش حمايتي بي مانند از جنبش 
مردم ايران را به نمايش در اوردند به 
گونه اي كه نظام كودتايي در داخل 
از كشور براي جلوگيري از نمايش 
فيلم ها و مصاحبه ها و گفتگو ها و 

ستفاده از هر روش گزارشات دست به ا
ناجوانمردانه اي زد و با كنترل و 
كاهش سرعت اينتر نت و فيلتر كردن 
سايت ها و نيز ارسال شبانه روزي 
پارازيت  بر روي كانالهاي ماهواره اي 
سعي كرد  مانع از اگاهي مردم از 
.  فعاليتهاي ايرانيان خارج از كشورشود

اين در حالي بود كه از شدت آسيبي 
ار پارازيت بر سالمت مردم كه  انتش

 .وارد مي كرد، كامال اگاه بود 
در اين دوره زماني تمامي ايرانيان     

با هر امكاني كه در اختيار داشتند در 
حمايت از هموطنان خود در داخل 
تالش بسيار كردند خوانندگان به 
سرعت با تهيه اشعاري در رابطه با 
جنبش ايرانيان در سراسر جهان خبر 

جوانان را با زبان موسيقي و  كشتار
نقاشي، به گوش و چشم مردم جهان 

فيلم سازان و كارگردانان با . رساندند 
تهيه فيلم هاي مستند و انتشار آنها،  

شاعران . جهانيان را به تعجب واداشتند 
با سرودن اشعار ، نويسندگان با نگارش 
مقاالت، سياسيون با شركت در مصاحبه 

شمندان با نگارش ها و گفتگوها، اندي
متون افشاگرانه، مبارزان با ايجاد 
تحصن هاي پي در پي و برگزاري 

نشان ... راهپيمايي هاي سراسري و

دادند كه هرگز دست از حمايت 
  ايرانيان داخل كشور برنخواهند داشت 

در مرحله پنجم مشاهده مي شود  ●
براي اولين بار ايرانيان خارج از كشور 

در داخل كشور  مانند برخي ايرانيان
وارد تجمع اعتراضي اي مي شوند كه 
تا ان روز با حضور در ان موافق 

اما براي اينكه حمايت خود را  .  نبودند
از مردم در داخل كشور،  نشان دهند، 
دست به تظاهرات در روز قدس زدند 
تا به جهانيان اطالع دهند كه مردمي 
كه در روز قدس در ايران راهپيمايي 

ان معترضين به رژيم مي كنند هم
 .كودتا هستند

مرحله ششم آينده جنبش ايرانيان در ●
خارج از كشور نيز همانند جنبش مردم 

ايران درداخل كشور، درگرو ادامه و  
ادامه و گسترش . گسترش جنبش است

جنبش نيز در گرو روشن شدن هدف 
جنبش و رهبري ايست كه توانا به 

ي بيرون بردن ايران از استبداد تاريخ
جنبش ايرانيان خارج از كشور . باشد

ايرانيان داخل كشور را مطمئن كرده 
است كه جنبش آنها از حمايت آن 

 .  برخوردار مي شود
اينطور مي نمايد كه : انقالب اسالمي

رژيم براي از پاي درآوردن مردم ايران، 
سالح اقتصادي است كه بيشتر از گذشته 

  :بكار گرفته است
  

 –مافياهاي نظامي 
مالي، ويرانگر اقتصاد 
توليد محور و باني 
  :جامعه بندگان است

  
  

دولت ايران در رديف اول * 
دولتهاي فاسد جهان قرار 

  :گرفت
  

  شفافيت بين الملل، كه يك سازمان     
سازمان تحقيقاتي است، گزارش خود 

در يكصد و هشتاد كشور  در مورد فساد
بنا بر اين . جهان را منتشر كرده است 

نظر  موقعيت ايران از، گزارش
گستردگي فساد در خالل يك سال 
گذشته بدتر شده و اين كشور به رده 

كشور فاسد جهان تنزل يافته  هشتمين
 .است

شاخص "اين گزارش شامل جدول     
در يكصد و هشتاد كشور  "شناخت فساد

بررسي سازمان شفافيت بين  مورد
الملل است كه به ترتبيب، از سالم 

دترين كشورها طبقه بندي فاس ترين تا
 .شده اند

نو با در  ، زالند2009در جدول سال 
 اختيار گرفتن رتبه اول، سالم ترين

كشور جهان شناخته شده و در مقابل، 
 سومالي، با اشغال رده يكصد و هشتادم،

در  .فاسدترين كشور معرفي شده است
اين جدول، ايران در ميان فاسدترين 

به خود  كشورهاي جهان، رده نهم را
 .اختصاص داده است

در رده هاي بعد از زالندنو،  ●
كشورهاي دانمارك، سنگاپور، سوئد، 

فنالند، هلند، استراليا، كانادا و  سوئيس،
ايسلند سالم ترين ده كشور جهان را 

 .مي دهند تشكيل
در انتهاي جدول هم، پس از  ●

  سومالي، نام كشورهاي افغانستان، 
  

  10در صفحه 

 مغازله؟
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، سودان، عراق، چاد، )مهبر( ميانمار
ازبكستان، تركمنستان، ايران و هائيتي 

فاسدترين كشورهاي ثبت  به عنوان
ايران، ظرف يك سال، از  .شده است

سقوط كرده   168به رده  141رده 
  . است

  
در فرار دادن مغزها، »  ايران«* 

  : مقام اول را در جهان پيدا كرد
  
، ميزان پرس، 88آبان  18در  ◄

يد صندوق بين المللي گزارش جد
ايران رتبه  :را درج كرده استپول 

اول را در آمار مهاجرت نخبگان از 
كشور در حال توسعه يا توسعه  91ميان 

 .نيافته دنيا كسب كرده است 
هزار ايراني  180ساالنه حدود    

تحصيلكرده به اميد زندگي و يافتن 
موقعيت هاي شغلي بهتر از كشور 

صندوق بين  اين. شوند  خارج مي
المللي در گزارش خود مي افزايد كه 

هزار نخبه  180رقم خروج حدود 
تحصيلكرده از ايران ، به معني خروج 

ميليارد دالر ارز از كشور  50ساالنه 
 .است 

 250اكنون بيش از  طبق اين آمار هم
هزار مهندس و پزشك ايراني و بيش از 

هزار ايراني با تحصيالت عاليه در  170
كنند و طبق آمار  زندگي مي آمريكا

 87رسمي اداره گذرنامه، در سال 
نفر  15نفر با مدرك دكترا،  3/2روزانه 

با مدرك كارشناسي ارشد، و صدها 
نفر با مدرك كارشناسي از كشور 

 .مهاجرت كرده اند 
كه واقعا  -اين آمارها ي تكان دهنده 

بايد خواب را از  - فاجعه آميز است 
مسئوالن عالي  چشم مديران دولتي و

آنها  "هم وغم  "رتبه كشور بربايد و 
اين باشد كه با برنامه ريزي اصولي و 
ايجاد فضايي مناسب زندگي در كشور 
جلوي اين روند بنيان بر افكن 
مهاجرت نخبگان را بگيرند و يا الاقل 
شيب صعودي مهاجرت نخبگان و 

 .تحصيلكردگان را كند كنند 
  

ي باز درصد وامها 70هزار نفر * 
 50پرداخته نشده را كه سر به 

هزار ميليارد تومان مي زند، 
   :گرفته اند

 
، به گزارش دنياي 88آبان  25در  ◄

، عضو كميسيون ونايي حسناقتصاد، 
برنامه و بودجه مجلس مافياها گفته 

يكسري مطالبات معوق وجود  : است
دارد كه سرفصل آنها ثبت نشده و 

ان در دليل ارائه آن رايزني مشتري
ها است؛ به طوري كه تاريخ اين  بانك

تسهيالت را با هدف كاهش جريمه 
درصد  07. كنند روز مي ديركرد، به

ها در برنامه سوم و  مطالبات معوق بانك
هزار نفر  چهارم توسعه به كمتر از

شخصيت حقيقي و حقوقي و خاص 
رقم واقعي مطالبات معوق  .تعلق دارد

 از  ها با چنين داليلي بيش بانك
 .هزار ميليارد تومان است 50
هاي معتبر و اخذ  عدم اخذ وثيقه     

هايي كه قابل وصول نيست،  وثيقه
گيران  وجود ارتباطات قوي با تصميم

هاي  دليلي است براي دريافت وام
كالن كه با عدم بازپرداخت مواجه 

شركتي وجود دارد كه بيش  .شود مي
 ميليارد تومان به سيستم بانكي100از 

درصد  10كمتر از . بدهكار است
تسهيالت پرداختي از محل حساب 

هاي دولتي و  ذخيره ارزي به بنگاه
 .خصوصي، وصول شده است

ميليون يورو تسهيالت به 13 پرداخت ●
در  :شركتي كه وجود خارجي ندارد

هاي مفسدان اقتصادي،  پرونده  ميان
اي وجود داشت كه بر اساس  پرونده

وجود  آن يك شركت كه فاقد
ميليون يورو از يك 13خارجي بود 

بانك دولتي تسهيالت دريافت كرده 
 .است

در حال حاضر مطالبات معوق     
هاي  هاي دولتي بيش از بانك بانك

خصوصي است، دليل آن هم اين است 
هاي دولتي به دليل  كه مديران بانك

تغييرات زيادي كه در پست و مقام آنها 
داخت پر مينهگيرد، در ز صورت مي

گيري و نظارت كمتري  تسهيالت سخت
  .دارند

  
  

تورم، دروازه ها را به روي * 
واردات گشوده است و واردات 
كارخانه ها را گرفتار ركود 
كرده و ركود بر خيل بيكاران 

   :افزوده است
 
: ، به گزارش ايلنا88آبان  25در  ◄

 كارانيتعاون به تعداد ب ريوز اشاره
ر كشور دارد، د يكاريب شينشان از افزا

 كاريب ونيليم 4كه اگر  يبه طور
 يكاريدركشور وجود داشته باشد نرخ ب

درصد خواهد بود  72/17حدود يزيچ
آمار  نيفعال طبق آخر تيجمع رايز
 .نفر اعالم شد ونيليم 6/22
كابوس بيكاري عالوه بر اينكه     

دهد،  هاي ايراني را آزار مي خانواده
. ده استباليي براي دولتمردان هم ش

توان گفت كه جنس  بدون شك مي
بيكاري از جنس تورم است يعني با 

يابد و اگر  اعالم دستوري، كاهش نمي
هم ادعا شود كه باال رفته يا پايين آمده 

ساري  مردماست، به قدري در زندگي 
و جاري است كه به سرعت صحت و 

  .شود سقم ادعاها برمال مي
هم كه در دوره رونق خود،  مسكن ●
درصدي داشت و جامعه را  200شد ر

به سر حد انفجار رسانده بود، به ركود 
صنعت  400كشيده شد تا متعاقب آن، 

مرتبط را به ركود كشد و بيكاري را 
 .دامن زند

. تاثير نبود هم البته كم واردات ●
دولت نهم كه در روزهاي سخت قصد 
داشت بيكاري را به بهاي افزايش تورم 

تورمي روبرو شد كاهش دهد، با چنان 
ها،  كه ناچار شد براي تنظيم قيمت

ها را برگزيند و اين شد  ترين راه آسان
كه ركورد واردات هر سال شكسته شد، 

دالري  اردميلي 56تا جايي كه واردات 
، به ركوردي در ميزان 87سال 

واردات كاال و خدمات تبديل شد كه 
انگار كسي جز خود دولتمردان نهمي و 

اين . به شكستن آن نباشنددهمي، قادر 
شد كه اين بار كاهش تورم به عنوان 
هدف انتخاب شد و مسئله بيكاري باز 

 .تر شد هم بغرنج
اقتصادي جهان و بحران  بحران ●

صنعت و توليد در ايران ناشي از 
هاي اين بخش هم مزيد  سوءمديريت

 200بر علت شد تا فقط در سال پيش، 
بعاد مسأله هزار نفر ديگر بيكار شوند و ا

بيكاري را چنان عمقي دهند كه بنا به 
 80اذعان نمايندگان مجلس، بيش از 
 ندرصد مراجعات مردمي به نمايندگا

 .را، تقاضا براي شغل تشكيل دهد
  

چاه هاي نفتي ايران هر ساله * 
درصد از توان استحصال  13

خود را از دست مي دهند و در 
 500سال آينده نياز به  16

ر سرمايه گذاري ميليارد دال
  :دارد

  
گزارش آفتاب يزد ، 88آبان  25در  ◄

در باره صنعت نفت  بيزينس مانيتور 
ايران : ايران، اين سان نقل كرده است

ذخاير بزرگ نفتي جهان پس  دومين 
از عربستان و دومين ذخاير بزرگ 
گازي جهان پس از روسيه را در اختيار 

ولي در عين حال مصرف داخلي  .دارد
و گاز در اين كشور به شدت رو نفت 

به افزايش است و فرسوده بودن 
تكنولوژي بخش نفت و گاز تاثير منفي  

بر ظرفيت صادرات انرژي ايران داشته 
   . است

بخش گاز ايران توسعه كافي نداشته     
و ايران فرصت مناسبي براي سرمايه 

بخش و افزايش درآمد  گذاري در اين 
قيمت  دارد و از طرف ديگر كاهش

جهاني نفت تاثير منفي شديدي بر 
عليرغم . داشته است  اقتصاد ايران 

تشكيل حساب ذخيره ارزي براي 
حمايت از اقتصاد ايران در زمان 

نفت ، منابع مالي اين  كاهش قيمت 
حساب بيشتر براي تامين هزينه هاي 

هاي اخير استفاده  زياد دولت طي سال
ر تحريم هاي تجاري، بيشت . شده است 

ايران و اقتصاد اين كشور را تهديد 
د و سرمايه گذاران بين المللي نكن مي

   . اين وضعيت نگران هستند به شدت از 
قانون حمايت از سرمايه گذاري      

خارجي موجب دلگرم شدن بيشتر 
خارجي براي سرمايه  سرمايه گذاران 

ذخاير . گذاري در ايران شده است
 136به  2008ايران در سال  نفتي 

ميليارد بشكه رسيده كه معادل 
. درصد كل ذخاير نفتي جهان است   10

هزار  28ايران با در اختيار داشتن  
ميليارد متر مكعب ذخاير گازي، 

درصد ذخاير گاز جهان را در اختيار   15
: اين گزارش اضافه كرد . دارد  

پيشرفت در زمينه خصوصي سازي 
. همچنان ضعيف و كُند است 

توانند  هنوز نمي خارجي  هاي شركت
. ذخاير نفت و گاز ايران را مالك شوند

قراردادهاي بيع متقابل انگيزه كافي را 
هاي  گذاري شركت براي سرمايه 

هاي  چاه. آورد خارجي فراهم نمي
نفتي موجود ايران به علت باال بودن 

 13فرسوده هر سال  عمر و تكنولوژي 
درصد از ظرفيت توليد خود را 

ميدان هاي نفتي . دهند ت ميدس   از
گذاري و  ايران نيازمند سرمايه 

 16ايران طي  . تكنولوژي جديد است
ميليارد دالر سرمايه  500سال آينده به 

گاز  گذاري خارجي در بخش نفت و 
   . نياز دارد

  
دالر  8فروش نفت با تخفيف * 

  ؟!در هر بشكه
  
، تابناك از قول 88آبان  25در  ◄
ترين نشريه نفتي در معتبر، "آرگوس"

شركت ملي نفت  :، خبر داده استدنيا
ايران، براي تحويل محموله هاي نفتي 
خود به مشتريان در ماه دسامبر ـ آذر و 
دي ماه ـ نيز تخفيفي نزديك به هشت 
دالر زير قيمت، نسبت به شاخص هاي 
قيمت گذاري منطقه اي در نظر 

 .گرفته است

ت شاخص فروش نفت خام ميدان فال   
براي تحويل در ماه  "سروش"قاره 

به مقصد منطقه آسيا  2009دسامبر سال 
زير قيمت  7.95ـ پاسيفيك به ميزان 

نفت سنگين شاخص دوبي و عمان مي 
باشد كه اين ميزان تخفيف همچنان 

 "نوروز"براي نفت سنگين ميدان نفتي 
واقع در فالت قاره ايران به ميزان 

ص دالر در هر بشكه زير شاخ 7.35
قيمت گذاري خليج فارس كه بر 
اساس ميانگين قيمت نفت سنگين دبي 

 .قرار دارد ،و عمان
اين درحالي است كه نفت ميادين    

در خليج  "نوروز"و  "سروش"نفتي 
فارس براي تحويل در منطقه مديترانه 
و بر اساس قيمت فوب جزيره خارك 

براي نفت  5.75همچنان به ترتيب 
 5.15و  "شسرو"سنگين ميدان نفت 

براي ميدان نفتي نوروز زير قيمت 
شاخص نفت خليج فارس به مشتريان 

 .خارجي تحويل داده مي شود
چنين تخفيفي سه علت : انقالب اسالمي

فروش نفت بيشتر : مي تواند داشته باشد
از سهميه مقرر توسط اوپك از سوي 
اعضاء كه سبب فزوني عرضه بر تقاضا مي 

ف به شود و رشوه ستاني و تخفي
مشتريان كه قراردادهاي طوالني مدت 

در مورد . براي خريد نفت امضاء مي كنند
ايران، نياز شديد به درآمد و فساد فراگير، 

   .عامل اين باج دادنها هستند
  

جانشين كردن اقتصاد توليد * 
محور با اقتصاد مصرف محور، 

 –روشي كه مافياهاي نظامي 
مالي براي پر كردن جيب خود 

اقتصادي مردم و  و سركوب
ايجاد جامعه بردگان برگزيده 

  :اند
  
، ايلنا گزارش كرده 88آبان  23در  ◄

  :است
 رقباي مقابل در تدريجي نشيني عقب ●

  خارجي
 روزگاران آن از كه هاست سال
 چون كساني نبودند كم و گذرد، مي

 ملي توليد گرو در دل كه نسب عالي
 ميل خالف داستان اما بودند، سپرده
 هر ملي توليد و خورد رقم دهع اين
 توليدات برابر در پيش از بيش روز
 .كرد نشيني عقب خارجي مشابه
 محصوالت كه است بازاري كمتر
. نباشد آن بخش زينت خارجي متنوع

 لوازم و تصويري و صوتي كاالهاي
 رقباي به را قافيه كه هاست سال خانگي

 كشاورزي. اند باخته خارجي قدرتمند
 سراشيبي در داري باغ هاي فعاليت و

 به خودروسازي. دارند قرار سقوط
 همچنان خود تام انحصارات لطف
 همچون ديگر صنايع اما كشد، مي نفسي
 واگن، توليد كاغذ، و چوب فوالد،
 بحران در مشابه مورد صدها و نساجي
 به موضوع حتي. زنند مي پا و دست
 برخي كه است رسيده جايي

 اند شده رمجبو بقا براي توليدكنندگان
 برند با و كرده وارد خارجي جنس
 رسول سيد. كنند بازار روانه خود

 توليدكنندگان انجمن عضو دادوند،
 باره اين در روشنايي هاي چراغ
 اين فعاالن از زيادي بخش: گويد مي

 كشورهاي از را محصوالت اين عرصه،
 را خود برند فقط و كرده وارد خارجي

  .كنند مي نصب آن روي بر
 

 برگزيده را واردات دولت ●
  است

  
 داخلي بازارهاي در هم چيني گردوي

 داران بنك از يكي. كند مي خودنمايي
 تهران) اعدام( محمديه ميدان

 صابون شبيه گردوها اين مزه: گويد مي
 گردوها اين كم بسيار قيمت ولي است
 موجب ايراني محصول با مقايسه در

 ها رستوران صاحبان از بسياري كه شده
 خورشت چون غذاهايي تهيه رايب

 محصول اين از استفاده به فسنجان
 .كنند پيدا گرايش

 واردات ميزان كه است اين واقعيت    
 بسيار حد به كشور به مصرفي كاالهاي
 ناتواني. است رسيده اي كننده نگران
 سبب داخلي بازارهاي تنظيم در دولت
 ترين آسان دولتمردان كه است شده
 بخش، اين به دهي مانسا براي ها راه

 همين از. برگزينند را واردات يعني
 تر فربه شاهد اقتصاد روز هر كه روست
 در تجار و واردكنندگان بيشتر شدن
 توليدكنندگان روزافزون ضعف مقابل
 نيز كشور به كاال گسترده قاچاق. است

 دهم و نهم دولت هاي سياست با
 آورده پديد اي ملقمه و كرده همراهي

 فرجامي ملي توليد يرانيو جز كه
  .داشت نخواهد

  
سلطه افراطي ترين مافياها بر  ●

دولت سبب گشوده شدن 
دروازه ها بروي واردات شده 

  :است
  
 نيز اقتصاد استاد دانا، رئيس فريبرز   
 دهم و نهم دولت عملكرد: گويد مي

 راست جريان ترين افراطي سلطه بيانگر
 .است مجريه قوه راس در اقتصادي

 از مدني جامعه انكار حتي و نفي علت
 آن گرا  راست هاي  اقتصاددان سوي
 خروج صورت در خواهند  مي كه است
 نهادهاي اقتصادي، مداخالت از دولت
 نهادهايي . كنند جايگزين را دولتي شبه
 بابت كه وابسته داران  سرمايه آن در كه

 نجومي رقم شركت يك خريد
. دارند وجود كنند،  مي پرداخت

 در ريسك، بدون كه داراني  ايهسرم
 دولتي هاي  كارخانه واگذاري جريان

 صاحب خصوصي، بخش به
 به توجه بدون و شده كارخانجات

 خود ثروت به آن فروش با ها،  قابليت
 از همچنان نهايت در اما افزايند،  مي

 در سازي  خصوصي سرعت بودن پايين
 از گروه اين. كنند  مي انتقاد ايران
 وابسته هاي  اقتصاددان و اراند  سرمايه

 بودن پايين از غلط به حالي در آنها، به
 اعالم ايران در سازي  خصوصي روند

 اساس بر كه كنند  مي نگراني
 در ايران جهاني، بانك هاي  گزارش

 خود به را نخست رتبه سازي  خصوصي
  .است داده اختصاص

   شاهد حاضر حال در: افزايد مي وي    
 مباحث در ها  سياست گراترين  راست

 شعارهاي وجود با. هستيم اقتصادي
 هيچ شود،  مي داده سر كه مردمي
 بنزين يارانه قبلي هاي  دولت از كدام

 ساير حذف از و نكردند حذف را
 ديگر سوي از. نگفتند سخن ها  يارانه

 چندين نيز كار قانون اصالح موضوع
 نيست معلوم هنوز و شده مطرح بار

 مواد بهاي. شود چه آن سرنوشت
 حمل و مسكن لبني، مواد نان،   شوينده،

 افزايش شدت به مدت همين در ونقل
 ها  سياست اين داليل. است كرده پيدا
   ديدگاه نظر از كه است آن

  11در صفحه 
  

 مغازله؟
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 در چيز همه راست، هاي  اقتصاددان

. دارند كااليي ارزش ستد و داد بازار
 هيچ يارانه پرداخت ديدگاه اين در
 است ننگي لكه مانند و نداشته ايگاهيج
 فعلي داري  سرمايه. شود حذف بايد كه

 قلب به را ايران است مايل
. كند تبديل جهاني داري  سرمايه

 در عضويت براي ها  تالش كه اينجاست
 ها  يارانه حذف و جهاني تجارت سازمان
 داري  سرمايه چون كند؛  مي پيدا معني

 ماليات با كه يارانه پرداخت از جهاني
 و است گريزان دارد، مستقيم ارتباط
 پرداخت نام به است قرار همين براي
 ها  يارانه تدريج  به ساماندهي، و نقدي

 و شده تبخير تورم آفتاب تابش در
 دليل به يا شود حذف خود  خودبه
 از مردم آن، ميزان بودن پايين

  .كنند پوشي  چشم آن دريافت
  
 كمر ها يارانه كردن هدفمند ●

  :شكست خواهد را ملي توليد
  

 و صدها وجود به اشاره با محجوب    
 زده بحران صنعتي واحد هزاران بلكه
 رقمي 3 تورم: گويد مي كشور در

 ها يارانه كردن هدفمند از حاصل
 وي. كند مي خارج كشور از را صنعت

: گويد مي طرح اين تبعات به اشاره با
 صنايع از را رقابت قدرت حاصله تورم

 خارجي، مشابه كاالهاي و گرفته ما
 دور از را ما صنايع اتفاق به قريب اكثر

  .كنند مي خارج رقابت
 چنين به توجه با كارشناسان   

 اجراي با كه دارند اعتقاد هايي نگراني
 بهشت به ايران طرح، اين

 ملي توليد و بدل دنيا در واردكنندگان
 اين. شود مي محو روزگار صحنه از

 مطرح را سوال اين رانينگ با عده
 و باز ديد با دهم دولت آيا كه كنند مي

 به خالص تير شليك به تصميم كافي
 تصميمات يا گرفته ملي توليد شقيقه

 از برخي در همچنان كه پوپوليستي
 خورد، مي چشم به دولت اين اعضاي
 است؟ بوده تصميمي چنين علت

چه جاي شگفتي است : انقالب اسالمي
نسل جوان كشور وقتي سركوب سبعانه 

مالي  –دولت در تصرف مافياهاي نظامي 
  :وابسته به غارتگران بين المللي است؟

  
  
  

رژيم بر خشونت در 
تجاوز به حقوق 

انسان، و ايرانيان بر 
شجاعت خويش مي 

  :افزايند
  
آبان  13در آستانه ، 88آبان  11در  ◄

و در ادامه برخورد با دانشجويان 
اوش رضائيان ، سي ، دانشگاه مازندران

عضو شوراي عمومي انجمن اسالمي 
دانشجويان دانشگاه مازندران و اشكان 
ذهابيان دبير سابق فراكسيون مدرن 
انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 
فردوسي و علوم پزشكي شهر مشهد در 

  شهر بابلسر بازداشت شدند
 45ايرنا، ، به گزارش 88آبان  11در  ◄

فضاي كارگر شركت بخش نظافت و 
سبز شهر حاجي آباد هرمزگان در 
اعتراض به از دست دادن شغل خود 

مقابل شهرداري و فرمانداري اين شهر 
   .تجمع كردند

به گزارش پايگاه ، 88آبان  12در  ◄
اطالع رساني پليس، طبق حكم شعبه 
اول داداگاه عمومي و انقالب اسالمي 

» عبدالحميد ريگي « شهرستان زاهدان 
گروه  مالك ريگي در  يكي از اعضاء

زندان مركزي زاهدان به دار آويخته 
 . شد
 ، ايسنا ، به گزارش 88آبان  12در  ◄

به نقل از محمد رضا مرزبه، دادستان 
زاهدان، برخي از مديران حوزه هاي 
علميه استان سيستان و بلوچستان به 
اتهام كمك به اقامت غير مجاز اتباع 

ستان افغانستان و تاجيكستان در اين ا
 .بازداشت شده اند

كميته ، به گزارش 88آبان  12در  ◄
 سروش ثابت، گزارشگران حقوق بشر

دادگاه  28طي حكمي از سوي شعبه 
سال  2انقالب به رياست قاضي مقيسه به 

 اتهام او، . حبس تعزيري محكوم شد
اجتماع و تباني به قصد برهمزدن 

  استبوده امنيت ملي 
ي، حجت شريف، 88آبان  13در  ◄

عضو سازمان ادوار تحكيم و عضو جبهه 
مشاركت ايران اسالمي، نفيسه زارع 
كهن، همسر شريفي و روزنامه نگار و 
وحيده مولوي فعال امور زنان 

  .بازداشت شدند
سيدكوهزاد ، 88آبان  13در  ◄

اسماعيلي،  مسوول شاخه گيالن 
ادوار (سازمان دانش آموختگان ايران

  . باز داشت شد) تحكيم وحدت
ماموران امنيتي با ، 88آبان  13در  ◄

حكم دادستاني تهران به خانه محسن 
عموزاده خليلي حمله نموده و ضمن 
بازداشت وي، به مدت دو ساعت به 

  .تفتيش خانه پرداختند
گزارش كميته  ، به 88آبان  14در  ◄

تن از زنان  30گزارشگران حقوق بشر، 
هاي اعتراضي  شده در تجمع بازداشت

آبان، به بند متادون زندان  13روز 
 .اند اوين انتقال يافته

اعتراض ، 88آبان  14در  ◄
دانشجويان دانشگاه خواجه نصير به 

علي ، صفارهرندي وزير پيشين ارشاد
دانشجوي  2پرويز و سهيل محمدي 

دانشگاه خواجه نصير به دليل اعتراض 
 به صفار بازداشت شدند

به گزارش مجموعه ، 88آبان  14در  ◄
االن حقوق بشر در ايران، جليل فع

احمدي و فريدون نيكوفر از اعضاي 
هيئت مديره شركت كشت و صنعت 

 10نيشكر هفت تپه پس راس ساعت 
صبح توسط حراست اين شركت 

به نيروي  14بازداشت و ساعت 
اين نيرو نيز  . انتظامي تحويل شدند

نامبردگان را جهت اجراي حكم به 
 .زندان دزفول منتقل كرد

، گزارش شده است 88آبان  14در  ◄
دانشجويان دانشگاه شيراز همگام با كه 

ساير دانشگاه ها و مردم معترض به 
كودتاي انتخاباتي در پرديس اين 
 .دانشگاه دست به تجمع اعتراضي زدند

گارد يگان ويژه به صحن دانشگاه حمله 
كردند و كاظم رضايي ، احسان هاشمي 

 تن ديگر از 20و سجاد بنام و 
دانشجويان اين دانشگاه را بازداشت 

بنا به اين گزارش در اين . نمودند
صبح اغاز شد  9تجمع كه از ساعت 

هزار نفر از دانشجويان  2بيش از 
  . شركت كردند 

فعالين ، به گزارش 88آبان  15در  ◄
ده :  حقوق بشر و دمكراسي در ايران

ها نفر از خانواده هاي دستگير شدگان 
ابل دادگاه انقالب در مق  آبان 13

تجمع كردند و خواستار آزادي فوري 

تعداد خانواده ها  .شدندعزيزان خود 
نفر تخمين زده مي شد  140به بيش از 

و عالوه بر خانواده ها مردم براي 
حمايت از آنها به جمع خانواده ها مي 

 .ستند پيو
بي بي ، به گزارش 88آبان  15در  ◄

انمارك اتحاديه روزنامه نگاران د: سي 
نيلز كروگسگارد دانشجوي  از دستگيري

ظاهرا "روزنامه نگاري اهل دانمارك 
» در ارتباط با تظاهرات روزچهارشنبه

 ."است خبر داده 
به گزارش هرانا به ، 88آبان  15در  ◄

نقل از واحد زندانيان مجموعه فعاالن 
آبان  13حقوق بشر در ايران، از روز 

 تن از 400آبان براي  15لغايت 
شهروندان بازداشت شده در اعتراضات 

آبان ماه كه به صورت دسته  13مردمي 
اي از پايگاهها و بازداشتگاههاي موقت 
شهر تهران در طي اين محدوده زماني 
به زندان اوين انتقال يافته اند، 

صادر ) ثبت مشخصات(كارتكس زندان 
اين افراد عمدتاً به بندهاي . شده است

زندان اوين  7اه و قرنطينه اندرزگ 240
 .منتقل شده اند

، به گزارش 88آبان  15در  ◄
آيدا سعادت و الناز : شهرزادنيوز

اي دريافت كرده اند  انصاري  احضاريه
كه طبق آن بايد روز شنبه خود را به 
دادسراي عمومي و انقالب تهران 

اين دو نفر از فعاالن . معرفي نمايند
پيش . باشند كمپين يك ميليون امضا مي

از اين نيز پنج نفر ديگر از كنشگران 
هاي خديجه مقدم، كاوه  كمپين به نام

مظفري، جلوه جواهري، مريم مالك و 
پريسا كاكايي به صورت كتبي احضار 

به برخي ديگر نيز احضار به . شدند
  .دادگاه تلفني ابالغ گرديد

، گزارش شد كه از 88آبان  15در  ◄
حميد عظيمي، سعيد قاسمي، وضعيت 

د اسعدي، كوروش يكا، علي محم
كه مطلبي دانشجويان دانشگاه تفرش 

گاه توسط  خواب، در آبان 12در شب 
نيروهاي امنيتي وابسته به سازمان 

، هيچ نده ااطالعات اراك دستگير شد
  . اطالعي به دست نيامده است

موج سبز آبان، به گزارش  15در  ◄
فر، ديروز  دكتر محمد ستاري: آزادي 

به خياطي توسط  در حال رفتن
شخصي با  نيروهاي كودتاگر لباس

برخوردي به شدت زننده و سخيف به 
گري به مدت سه ساعت  جرم اغتشاش
  .بازداشت شد

فعالين ، به گزارش 88آبان  16در  ◄
:  حقوق بشر ودمكراسي در ايران

مطابق هر شنبه مادران به نشانه اعتراض 
به حوادث خونين بعد از انتخابات از 

شروع به تجمع در  17:00ساعت 
ميدان آب نماي پارك الله كردند 

يك مامور نيروي  17:00راس ساعت 
لباس شخصي به سراغ  4انتظامي با 

مادران آمدند و با لحن بسيار تندي به 
مادران گفتند سريعا متفرق شويد 
وگرنه با شما برخورد مي شود اما 
مادران اعالم كردند اين كار هر هفته 

مكان عمومي است و ما است پارك 
  . شما حق خارج كردن ما را نداريد

 ، نوروز، به گزارش 88آبان  16در  ◄
دانشجوي اصفهاني به نام مهدي 

زاده، اهل اصفهان و  نيلفروش
بر . دانشجوي ارمنستان بوده است

اساس اخبار تاييد نشده، ماموران پس 
آبان، ظهر  13از شناسايي او در مراسم
ت اين جوان امروز به قصد بازداش

دانشجو به منزل پدري او رفته و با او و 
خانواده اش درگير شدند، در جريان 
اين درگيري بهنام نيلفروش زاده با 

  . شداسلحه نيروي انتظامي كشته 

گزارش خبرنگار  به، 88آبان  16در  ◄
ايلنا، جمعي از كارگران كارخانه 
صنايع مخابراتي راه دور در اعتراض 

ماه مطالبات معوق  8 پرداخت عدمبه 
خود و نيز توقف فعاليت كارخانه براي 
چندمين مرتبه در محل كارخانه تجمع 

   .كردند
فعالين حقوق بشر ، 88آبان  16در  ◄

، فهرستي از اسامي ودمكراسي در ايران
آبان را منتشر  13توقيف شدگان در 

 :  كرد
ساله در هفت  26مريم معصوم پور  -  1

 تير بازداشت شده
ساله در  22زينب نجار پور هاشم  -  2

 مطهري بازداشت شده
ساله  28منيژه هدايتي گلپايگاني  - 3

 در هفت تير بازداشت شده
ساله و متاهل در  31زهره سليماني  - 4

 ولي عصر بازداشت شده
 ساله 40كبري تقي زتده  -  5
ساله در هفت  29فاطمه محمدي  -  6

 تير بازداشت شده
اله در حوالي س 23حميرا رمضاني  - 7

 طالقاني بازداشت شده
ساله در  28منصوره عبدي نسب  - 8

 خيابان زند بازداشت شده
ساله در هفت تير  43زهرا بهاري  -  9

 بازداشت شده
سالع در  34محمد علي اكبري  -  10

 خيالبان زند بازداشت شده
ساله در  20سيد حسين مزيناني  -  11

خيابان زند بازداشت شده مادر وي در 
نگام بازداشت در كنار او بوده كه ه

قصد داشته فرزند خود را نجات بدهد 
اما مورد هجوم ضربات باتوم لباس 

 .گرفته استشخصي ها قرار 
ساله در  25محسن واحدي  - 12

 مطهري بازداشت شده
 19سياوش صفري پور كرداني  -  13

 ساله در خيابان زرتشت بازداشت شده
 ساله 32امير مختار خير آبادي  -  14
ساله در خيابان  26سعيد مرآتي  -  15

 زند بازداشت شده
ساله در هفت  45ابراهيم رضايي  - 16

 تير بازداشت شده
ساله در ولي  29وحيد دستجردي  - 17

 عصر بازداشت شده
 ساله 33احمدرضا عابديني پور  -  18
ساله در  26امير باقري محالتي  -  19

 ولي عصر بازداشت شده
ساله در زند  30قباديان اميد رضا  - 20

 بازداشت شده
ساله در  17رامين حاج رضايي  - 21

 هفت تير بازداشت شده
ساله در مطهري  24علي مرشدي  -  22

 بازداشت شده
تحريريه نشريه ، 88تير  17در  ◄

خوستار آزادي   "نامه"توقيف شده 
مهندس . فوري كيوان صميمي  شد

كيوان صميمي ، روزنامه نگار و مدير 
ئول نشريه توقيف شده نامه و فعال مس

فرداي انتخابات دهم  حقوق بشر
رياست جمهوري و قبل از اعالم نهايي 
نتيجه انتخابات ، نيمه شب  ، دستگير 

است واينك حدود چهارو نيم ماه   شده
است كه بدون برگزاري دادگاه و در 

 .بسر ميبرد زير فشار شديد در زندان
غيير ت، به گزارش 88آبان  17در  ◄

محسن پريزاد مقدم از ، براي برابري
در  ءاعضاي كمپين يك ميليون امضا

 13اصفهان و فعال دانشجويي، روز 
آبان در حوالي ميدان انقالب اصفهان 
بازداشت و پس از دستگيري به اراك 

  .منتقل شده است
به گزارش ، 88آبان  17به گزارش  ◄

هرانا به نقل از كميته كردستان 
حقوق بشر در ايران،  مجموعه فعاالن

سيمين چايچي شاعر و نويسنده كرد به 
اداره اطالعات اين شهر احضار شده 

  . است
كمپين بين  ، 1388آبان ماه  18در  ◄

المللي حقوق بشر در ايران اعالم كرد 
نفر از اعضاي رهبري سنديكاي  4كه 

 ،كارگران مجتمع نيشكر هفت تپه
فريدون نيكوفرد، جليل احمدي، قربان 
عليپور و محمد حيدري مهر توسط 
نيروهاي امنيتي احضار و براي 
گذراندن دوران حبس بازداشت و به 

علي . زندان دزفول منتقل شدند
رئيس هئيت مديره سنديكا، نيز  ،نجاتي

منتظر است كه هر لحظه حكم زندان 
  .او را اجرا كنند

به گزارش مجموعه ، 88آبان  18در  ◄
، به دستور فعاالن حقوق بشر در ايران

حفاظت اطالعات زندان اوين، پس از 
گذشت سه سال از انحالل بند سياسي 
در اين زندان بار ديگر با انتقال دسته 
جمعي زندانيان سياسي از سالنهاي 

اين زندان  8و  7مختلف اندرزگاههاي 
امنيتي در  -، بند سياسي 350به بند 

 .اين زندان داير شد
دانشگاه  دانشجويان، 88آبان  18در  ◄

خواجه نصير در دومين روز پياپي 
سرويس دست به اعتصاب غذا در سلف 

اين اعتصاب غذا در . دانشگاه زدند
اعتراض به دستگيري دو تن از 
دانشجويان اين دانشگاه علي پرويز و 
سهيل محمدي، اين بار در دانشكده 

   .علوم برگزار شد
راحله عسگري زاده ، 88آبان  18در  ◄

مپين در جنبش زنان از روز از فعاالن ك
  در بازداشت به سر مي 1388آبان  13
آبان ماه از بخش قرنطينه  17وي  . برد

ي بند متادوني هاي زندان اوين با 
  .خانواده اش تماس گرفت

شبكه ، به گزارش 88آبان  19در  ◄
مازيار خسروي  ):جرس(جنبش راه سبز
با شكايت ، "هم ميهن"سردبير سايت 
به اتهام انتشار خبر حمله  دانشگاه تهران

يگان هاي ويژه و گروه هاي 
سازماندهي شده لباس شخصي ها كه 
رهبر جمهوري اسالمي نيز آن 

محاكمه  توصيف كرده، "جنايت"را
اتهام او نشر اكاذيب و  .مي شود

تشويش اذهان عمومي و برهم زدن 
  .امنيت كشور است

، به گزارش هرانا، 88آبان  20در  ◄
 1يف وكيل پايه دكتر محمد شر

دادگستري طي حكمي از طرف 
جمشيد صالحي صدقياني، مدير 
تحصيالت تكميلي دانشگاه عالمه 

   .طباطبايي، محروم از تحصيل شد
نفر از  48دادگاه ، 88آبان  20در  ◄

 13بازداشت شدگان تظاهرات روز 
سعيد  .آبان شيراز برگزار شد

 ,خيبر صفرپور ,احمد عارف,رضايي
احسان پورسلطان  ,ايوب پورفتحي

از جمله دانشجويان …,ابواالحراري ,
دربند در زندان عادل آباد شيراز 

  .هستند
، اطالع حاصل شد 88آبان  20در  ◄

پس از برگزاري تجمع گسترده ي كه 
آبان  12دانشگاه مازندران در تاريخ 

ماه و ناكامي مامورين امنيتي استان در 
جلوگيري از اين مراسم،  طي يك 

از  تن  5دامات شتابزده سري اق
دانشجويان اين دانشگاه بازداشت 

  .شدند
 ، سهيل نويدي يكتا، 88آبان  20در  ◄

دستگيرشدگان روزهاي بعد از از 
 26از سوي شعبه انتخابات قالبي، 

سال  7دادگاه انقالب اسالمي تهران به 
ضربه شالق محكوم  74حبس تعزيري و 

  .گرديده است
  

  12در صفحه

 مغازله؟
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نفر از  1000يش از ، ب88ان آب 20در  ◄
شركت صنعت نيشكر هفت تپه در 
اعتراض به عدم دريافت پاداش خود 

از  معترضين  .دست به اعتصاب زدند
آبان ماه دست از كار  18روز دوشنبه 

كشيده و در محل كمپ نيگلي اين 
 .شركت تجمع كردند

شبكه ، به گزارش 88آبان  21در  ◄
دن در پي پرداخت نش، جنبش راه سبز

حقوق و مزاياي كارگران پااليشگاه 
نفت آبادان، جمعي از كارگران اين 
پااليشگاه دست به تجمع اعتراضي 

كنندگان كه جمعيت آنان  تجمع. زدند
شود  نفر تخمين زده مي 300بيش از 

بيش از سه ماه است كه حقوق دريافت 
 .اند نكرده
، اطالع حاصل شد 88آبان  21در  ◄

 20 درفه نبوي زنداني سياسي عاطكه 
دادگاه انقالب  12آبان ماه به شعبة 

صبح  09:00محاكمة او از . برده شد
 13:00آغاز شد و تا حوالي ساعت 

رئيس اين شعبه كه قادر به  .ادامه يافت
نسبت دادن اتهامات واهي به اين فعال 

سعي كرد اعضاي  ،دانشجوئي نشده بود
كه بدليل هواداري از را خانواده او 

مجاهدين در زندان و يا در سازمان 
، قرارگاه اشرف در عراق بسر مي برند

  .دليل مجرم گرداندن او كند
به گزارش مجموعه ، 88آبان  21در  ◄

بشر در ايران، دادگاه  فعاالن حقوق
نگار كرد  عدنان حسن پور، روزنامه

ي اول دادگاه انقالب  زنداني در شعبه
سنندج و به قضاوت قاضي بابايي 

  وكالت وي نيز برعهده. برگزار شد
در وي  .آقاي صالح نيكبخت است

دستگير شد و  1385بهمن ماه  5تاريخ 
خرداد در دادگاهي غير  22در تاريخ 

اقدام عليه امنيت "علني به اتهام 
 "محاربه"و  "جاسوسي "، "ملي

محاكمه و به اعدام محكوم شده بود 
كه چندي پيش، پس از سه سال، از 

 .دحكم اعدام تبرئه ش
به گزارش مجموعه ، 88آبان  22در  ◄

حسام  ،بشر در ايران فعاالن حقوق
سالمت دانشجوي رشته جامعه شناسي 
در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه 
تهران كه در پي حوادث بعد از 

 ،در تهران ،انتخابات رياست جمهوري
توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده  
و پس از گذراندن دو ماه بازداشت در 

 200اوين با قرار وثيقه ي  209بند 
ميليون توماني آزاد شده بود، هفته 

دادگاه انقالب  26گذشته در شعبه 
تهران به تحمل چهار سال حبس 

 .تعزيري محكوم شد
خانواده هاي ، 88آبان  22در  ◄

زندانيان سياسي در سومين تجمع خود 
كه اين هفته در مقابل قوه قضائيه، 

قرار دادن طب اخمبرگزار شد، با 
رهايي آزادگان دربند  ، سيستم قضائيه

و اجراي قانون و عدالت براي همه را 
  .خواستار شدند

، اطالع داده شد 88آبان  23در  ◄
علي صالح پور از فعالين دانشجويي كه 

آبان  16دانشگاه شيراز كه روز شنبه 
توسط حراست دانشگاه شيراز بازداشت 

ده شده  و  تحويل مقامات امنيتي دا
شده بود، همچنان در بازداشت به سر 
مي برد و اطالعي از وضعيت وي در 

 . دست نيست 
فعالين ، به گزارش 88آبان  23در  ◄

: حقوق بشر ودمكراسي در ايران
عليرغم حضور گسترده مامورين 
سركوبگر انتظامي و لباس شخصي و 

ممانعت از ايستادن آنها دركنار هم ودر  
له، مادران ميدان آب نماي پارك ال

عزادار بدون توجه به رفتار و برخورد 
آنها بصورت دسته هاي چند نفر به هم 
 پيوستند و حركت اعتراضي خود را 

  .انجام دادند

فعالين ، به گزارش 88آبان  23در  ◄
 80 ، حقوق بشر و دمكراسي در ايران

نفر از خانواده هاي  دستگير شدگان 
ل آبان و ساير خانواده ها در مقاب 13

دادگاه انقالب نسبت به ادامه بازداشت 
. عزيزانشان تجمع اعتراضي بر پا كردند

آنها خواستار آزادي فوري و بي قيد 
 .وشرط عزيزان خود هستند

جديدي ، فهرست 88آبان  23در  ◄
 گانازاسامي تعدادي از بازداشت شد

با اين  .انتشار يافت آبان ماه  13
 كه تا ياسامي دستگير شدگانفهرست، 

نفر مي  78به   ند،به حال انتشار يافته ا
 :دنرس
ساله در هفت تير  27مهسا بيگلريان  - 1

 بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله در  20عرشيا حاج نوروزي  - 2

 هفت تير بازداشت شده
ساله در  28محمد مهدي قاسمي  - 3

هفت تير بازداشت و از محل نگهداري 
 وي خبري نيست

ساله در  29ور محمد رضا مصطفي پ - 4
مطهري بازداشت و محل نگهداري وي 

 نامشخص 
ساله در هفت تير  28نيما عبداللهي  - 5

 بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله در هفت تير  22امير توحيدي  - 6

 بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله در ولي  25حسام علي پور  - 7

 عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله در  27ه لو امين خدابند - 8

 زرتشت بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله در زند  30سهراب ابولحسني  - 9

 بازداشت شده
ساله در  24ابوالفضل هاشمي  - 10

 مطهري بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله در ولي  21آرمان خليل نژاد  - 11

 عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
 ساله در 35مهدي رمضان زاده  - 12

هفت تير بازداشت و به اوين منتقل 
 شده

ساله در  29علي عبداللهي پور  - 13
جلوي دانشگاه تهران بازداشت و به 

 اوين منتقل شده
ساله در هفت تير  24معين مرادي  - 14

 بازداشت و به اوين منتقل شده
ساله در مطهري  30فرشاد اطهمي  - 15

 بازداشت شده
كميته ، به گزارش 88آبان  23در  ◄
عبداهللا مومني ، زارشگران حقوق بشرگ

،سخنگوي ادوار تحكيم وحدت كه به 
خاطر حوادث پس از انتخابات اكنون 

سال  8در زندان اوين به سر ميبرد، به 
  .حبس تعريزي محكوم شد

نفر از  40نزديك به ، 88آبان  23در  ◄
نفر از  10زندانيان مرد و زن سنندج و 
از نفر  4زندانهاي قروه و مهاباد و 

زندانيان اوين و شمار ديگري هم در 
زندان اروميه از دوشنبه گذشته دست 

هدف . به اعتصاب غذاي نامحدود زدند
اصلي اعتصابات ممانعت از اعدام 
احسان فتاحيان بود كه متاسفانه اجرا 

اما فعالين دربند همچنان كه عهد . شد
كرده بودند اعتصاب غذا را ادامه 

 .خواهند داد
ز اعتصاب كنندگان به شرح نام برخي ا 

 : زير است 
،  عدنان حسن پور ،حبيب لطيفي    

 ،  فردين مرادي ، جبرييل خسروي
جهاندار ، هوشيار احمدي ،ولي رستمي

لطف  ، جهانبخش احمدي ،محمدي
انور ، ارسالن اوليايي ،اهللا لطف اهللا پور

فاطمه ، روناك صفازاده، حسين پناهي
علي ، فرزاد كمانگر، گفتاري

  .متين ارجان، فرهاد وكيلي، حيديريان
به گزارش ، 88آبان  23در  ◄

بامدادخبر، سلمان سيما كه از زمان 
آغاز سال تحصيلي جديد و همزمان با 

ي اعتراضات در  افزايش دامنه
واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد، به 
ويژه دانشگاه محل تحصيلش، واحد 
تهران مركز، بارها مورد تهديد و 

وهاي امنيتي قرار گرفته بود، احضار نير
صبح امروز در هنگام خروج از منزل، 

توسط ماموراني كه در مقابل منزل، 
 .كشيدند، بازداشت شد انتظار او را مي

بيش از بيست نفر از ، 88آبان  23در  ◄
ي فني دانشگاه  دانشجويان دانشكده

آزاد كرج به رياست رامين 
خاني به خاطر تجمع اعتراضي  حاجي

هرماه احكام انضباطي حذف ترم م 28
در . از يك تا دو ترم دريافت كردند

آن تجمع اعتراضي بيش از سه هزار 
ي فني دانشگاه  دانشجو در دانشكده

آزاد كرج تجمع كرده و عليه دولت 
 . كودتا شعار دادند

فعالين ، به گزارش 88آبان  23در  ◄
: حقوق بشر و دمكراسي در ايران

 1384از سال قتلهاي زنجيره اي كه 
. آغاز شده است و همچنان ادامه دارد

گفته مي شود كه آخرين آن زنداني 
تا به .بنام  هديه مويدي بوده است

زن زنداني كه بطرز فجيع  9حال نام 
زنان زندان گوهردشت به  7در بند 

ولي . قتل رسيده اند محرز شده است
گفته مي شود كه تعداد زنان به قتل 

است كه ما آن  رسيده بيش از آماري
همچنين چندين  .را در دست داريم

شاهد وجود دارد كه در صورت 
ضمانت امنيت جاني آنها حاضر هستند 
جزائيات و نام تعدادي از دست 
اندركاران قتلهاي زنجيره اي را در 

قل و بين المللي تيك كميته تحقيق مس
 . افشا و بر آن شهادت دهند

تا  22زنان زنداني كه سنين آنها بين 
به اتهام مصرف مواد . سال مي باشد 30

. مخدر و بد حجابي دستگير مي شوند
آنها را بيش از يك ماه در سلولهاي 
انفرادي با شرايط بسيار سخت قرار 

زنان زنداني براي .داده مي شوند
رهايي يافتن از اين شرايط  هر آنچه 
را كه بازجويان از آنها مي خواهند  به 

يان زنان را با بازجو. آن تن مي دهند
تهديد و وعده دادن وادار به اعترافات 
. غير واقعي مسائل غير اخالقي مي كنند

پس از گرفتن اعترافات از زنان جوان، 
عليه آنها  پرونده سازي مي كنند و 
پرونده را  به دادگاه مي فرستند وآنها 

. را به احكام سنگين محكوم مي كنند 
 زنان بي دفاع و بي نام ونشان كه
محكوم به زندان شده اند به عنوان 
بردگان جنسي خود بكار مي برند و 
بطور مستمر مورد تجاوز جنسي قرار 
مي دهند و روح و جسم آنها را نابود 

در صورت مقاومت و دفاع  .مي كنند
زنان  7بند 21از خود آنها را به سالن 

كه داراي شرايط بسيار سختي است 
 .انتقال مي دهند
زنان جوان به بند  هنگامي كه اين

منتقل مي شوند توسط چند فرد كه 
تحت نام روانپزشك در بند زنان 
هستند به زنان زنداني قرصهاي روان 
گردان و اعتياد آور تحت عنوان آرام 
بخش تجويز مي كنند و به مرور 
دوسرينگ اين داروها را افزايش مي 
 .دهند تا به اين قرصها اعتياد پيدا كنند

جواني كه به قتل رسيده يكي از زنان  
او به سلول  .مهناز اكبر تهراني است

انفرادي با دست بند و پا بند منتقل مي 
شود و در آن سلول به دار آويخته مي 

ساعت آويزان بوده  12شود و بيش از 
 .است

نام تعدادي از زنان زنداني كه در 
زنان زندان  7قتلهاي زنجيره اي بند

ه قرار گوهردشت به قتل رسيده اند ب
مهناز اكبر تهراني .  1:زير مي باشد

هديه . 2/  1388تاريخ قتل سال 
. 3/ 1388مويدي تاريخ قتل سال 

شيرين ذوقي فتوت تاريخ قتل سال 
كاترين صفا كرمانشاهي .  4/   1388

مينا ملكي -5/  1384تاريخ قتل سال 
فرشته  -6/  1384تاريخ قتل سال 

 7/  1384رجب زاده  تاريخ قتل سال 
 -1384/8آرزو عبدي تاريخ قتل  –

 – 9/ هانيه هاديان تاريخ قتل نامشخص 
فرشته  فاميل و تاريخ قتل متعاقبا اعالم 

 خواهد شد
نام تعدادي از دستور دهندگان و  

مجريان قتل هاي زنجيره اي در 

زندان گوهردشت كرج به قرار زير 
زنان زندان  7رئيس بند :   مي باشد

به نام سيمين گوهردشت  پاسداري 
قتلهاي زنجيره اي  . جليلوند مي باشد 

توسط باندهاي كه تحت نظارت او 
رئيس .عمل مي كنند صورت مي گيرد

بند زنان سيمين جليلوند براي زهر 
چشم گرفتن از زندانيا زن  بعد از هر 
قتل  زنان معترض را به دفتر خود 
احضار مي كند و به آنها گوشزد مي 

شي نكرده بلكه ما كند كه قرباني خودك
دستور دهنده تعدادي از . او را كشتيم

قتلهاي زنجيره اي اوليه توسط رئيس 
با نام ( قبلي بند بنام مريم خادم شريفي 

صورت گرفته ) مستعار مريم محمدي
 . است

علي حاج كاظم رئيس زندان، علي 
محمدي معاون زندان،رضا ترابي رئيس 
 1بازپرسي زندان ،خادم رئيس قبلي بند

) به قزل حصار منتقل شده است(
،كرماني و فرجي رئيس و معاون 
حفاظت و اطالعات در قتلهاي زنجيره 

 .اي زندان مستقيما نقش دارند
شرايط بند زنان در تمامي زندانهاي 
ايران قرون وسطائي و غير انساني است 

فشارها و اذيت وآذارها عليه زنان . 
زنداني  چندين برابر فشارهايي است 

بر عليه مردان زنداني وارد مي كه 
عالوه بر فشارهاي غير انساني كه .شود

بر آنها وارد مي كنند  همانند بردگان 
  .جنسي با آنها رفتار مي كنند

فعالين به گزارش  ، 88آبان  23 در  ◄
: حقوق بشر و دمكراسي در ايران 

پاسداربندها به زندانيان بي دفاع سالن 
و آنها  يورش بردند) كف  طبقه هم( 1

اين  .را آماج باتونهاي خود قرار دادند
يورش وحشيانه با ورود گارد زندان 

تعدادي . ابعاد گسترده اي بخود گرفت
از زندانيان در اثر ضربات باتون دچار 
شكستگي انگشتان و جراحاتي كه منجر 

زنداني  .به خونريزي گرديد شدند
بهرام تصويري بيشترين ضربات باتون 

حشيانه بر بدن اين  ضربات و .خورد
زنداني بحدي شديد بود كه باتون 

زنداني .يكي از پاسداربندها شكسته شد
بهرام تصويري در اثر ضربات وارده 
چند انگشت دستش شكسته شد و بدن 

و دچار  شداو از چند ناحيه زخمي 
  . گشتخونريزي 

زنداني ديگري كه آماج ضربات  ●
باتون پاسداربندها و گارد زندان قرار 
گرفت بهروز شيرخواني نام دارد، كه 
از اسرا و شيميائي شدگان و معلولين 

شش و ريه او در اثر گاز . جنگ است
  .شيميائي آسيب جدي ديده است

زنداني ديگري بنام علي تركاشوند   ●
ساله در اثر مصرف قرصهاي بهداري  47

زندان وضعيتش به وخامت گراييد و 
ن پس از انتقال به بهداري زندان جا

  . باخت
 45حسين دليراني ديگر، زنداني  ●

شش،كليه و  ،ساله در اثر اين درگيري
. نددشدچار صدمات شديد  ش كبد

  .وضعيت او وخيم گزارش شده است
پاسداراني كه در اين يورش  ●

وحشيانه  زندانيان را مورد ضرب 
وجرح قرار دادند بنام هاي گودرزي، 

  .محمدي و مهرآبادي مي باشند
به گزارش گسترش ، 88آبان  24در  ◄

كاركنان  شركت  ،آنالين از اراك
صنايع  اراك  به همراه خانواده هاي 
خود در اعتراض به عدم دريافت 
حقوق در مقابل استانداري دست به 

  .تجمع زدند
كاركنان شركت ، 88آبان  24در  ◄

در ) يك شنبه(كنف كار رشت امروز 
پرداخت حقوق خود  اعتراض به عدم 

بل استانداري گيالن تجمع در مقا
 . كردند

خانه ، كارگران كار88آبان  24در  ◄
آلومينوم سازى اراك در اعتراض به 
پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و 
ندادن افزايش توليد كه باعث قطع 

اضافه كارى كارگران مى شود، تجمع 
كرده ودراين تجمع تابلوى بسيج 

  .كارخانه را پايين كشيدند
 
كارگران و  ، 88ن آبا 24در  ◄

رانندگان شركت جهاد نصر تحت 
پوشش پروژه مسكن مهر سنندج كه 

نفر مي باشند ، دست به اعتصاب  250
 4كارگران به دليل اينكه مدت .زده اند

ماه است كه حقوق خود را نگرفته اند 
تصميم گرفتند كه در دفاع از مطالبات 
خود اين اعتصاب را سازماندهي 

از روز چهارشنبه اين كارگران .كنند
 .آبان دست به اعتصاب زده اند 20
بيش از بيست تن از ، 88آبان  24در  ◄

ي فني دانشگاه  دانشجويان دانشكده
آزاد واحد كرج به  دستور رئيس اين 

خاني، به دليل  دانشگاه ، رامين حاجي
مهرماه ،   28حضور در تجمع اعتراضي 

احكام انضباطي سنگين محروميت يك 
  .از تحصيل دريافت كردندو دو ترم 

گزارش  آزادنا، 88آبان  25در  ◄
ياشار دارالشفاء دبير اسبق : كرده است

تشكل اسالمي دانشجويان اصالح طلب 
دانشگاه بين المللي قزوين كه از سال 
تحصيلي جديد به عنوان دانشجوي 

  كارشناسي ارشد در دانشگاه تهران 
  

 13مشغول به تحصيل بوده است روز 
جريان تظاهرات مردمي   آبان در

بازداشت و به زندان اوين منتقل شده 
 .است
،  به گزارش 88آبان  25در  ◄

حسنعلي مهدوي چشمه ، كرمانشاه پست
گچي ، مدير مسئول روزنامه غرب و 
دبير كل حزب توسعه كرمانشاه  با حكم 
قاضي نجار بازداشت و به زندان ديزل 

گزارش نشر اتهام او . آباد منتقل شد 
 اكاذيب و تشويش اذهان عمومي

  .است
بيش از يكصد  ، 88آبان  25در  ◄

سازمان مستقل حقوق بشر و سازمان 
هاي جامعه مدني از سراسرجهان از 
هئيت هاي نمايندگي در سازمان ملل 
متحد خواستند كه از قطعنامه مجمع 
عمومي در محكوميت نقض حقوق بشر 
در جمهوري اسالمي ايران حمايت 

ز جمهوري اسالمي بخواهند كنند، و ا
كه الزامات بين المللي حقوق بشر 

  .كشور ايران را رعايت كند
، به گزارش 88آبان  25در  ◄

جمعي از كارگران ، فارسخبرگزاري 
معترض كارخانه چيني حميد قم كه 
چند سالي است هر چند روز يكبار در 
جلوي درب استانداري قم تجمع 

ا از كرده و حقوق از دست رفته خود ر
كنند، اين بار به  مسئوالن طلب مي

شكل جدي تري اين اعتراض خود را 
 .بيان كردند

نويسنده  50بيش از ، 88آبان  25در  ◄
، منتقد و روزنامه نگار ادبي در نامه اي 
به رييس قوه قضاييه خواستار آزادي 

ماهزاده نويسنده و منتقد ادبي  جواد
 . شدند
بشر  حقوق ،  فعالين88آبان  25در  ◄

و دموكراسي در ايران، اطالع داده 
رضا خادمي به خاطر شركت در  : است

تظاهرات اعتراضي مردم به نتيجة 
رسمي انتخابات رياست جمهوري 
ايران و نيز وابستگي به يكي از گروه 
هاي مخالف جمهوري اسالمي در 

او  .تبعيد به اعدام محكوم شده است
  . پنجمين محكوم به اعدام است

، خبر كشته شدن 88آبان  25در  ◄
دكتر رامين پور اندرجاني، پزشكي كه 
در حال انجام خدمت وظيفه خود بود، 

رژيم جنايت پيشه، مرگ . انتشار يافت
  يك هفته او . او را خودكشي خواند

  
  16در صفحه

  

 مغازله؟
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جنبش مردم و 
تاكتيك و استراتژي 
  تحول بسوي آزادي

  
گاهي بر حقوق ملي خود داشته آ - 4

ا از پي يكديگر ، با مبارزه با باشدو نسله
شرايط و عناصر مانع و مزاحم آن 

  حقوق ،حافظ آن حقوق  بوده باشند ، 
5 -...  
مردم ايران نمونه بارز اين ملت كهن    

داراي هويت و جامعه اي در بر 
گيرنده اقوام و گرايشهاي ديني و 

  . مرامي متنوع است 
رجوع به متون ادبي و سياسي  كهن 

شاهنامه ، مثنوي مولوي ( كشور ما 
نشان ... )،سياست نامه ، قابوس نامه و 

تاريخ مبارزه مردم طول ميدهد كه 
با  استبداد و دخالت قدرتهاي  ايران

ي  ي واجد خاصه ها  خارجي ومهاجم ،
   :فرهنگ ايراني. است  ويژه

  با تبعيض سازگاري ندارد ، - 
  با جبر نمي سازد ، - 
جدا  حساب ملت را از قدرت دولت - 

  ميكند ،
دولت استبداي و دست نشانده را  - 

  ظلمه ميدانسته است ،
   ،با سلطه گري ناسازگار است - 
با سپردن امنيت خود به دولت سازگا  - 

  ري ندارد ،
آن  دين و مرامي در طول تاريخ  - 

ايران قادر به ادامه حيات بوده و 
ايراني با آن سر سازگاري داشته است 

از ابهام حقوق  كه بيان  شفاف و بدور
ضامن آنها و نه قدرت حاكم   و وي

  بوده باشد،
 - ...  
ايرانيان در قرن معاصر براي تحقق و    

استقرار استقالل و آزاديها و حقوق 
خود با خاصه هاي فوق ، حداقل  سه 

. را آفريده اندنهضت و انقالب بزرگ 
ناگفته پيداست كه در تاريخ پر تالطم 

صر ساختهاي ايران خصوصا در قرن معا
اجتماعي استبدادي بسيار  –فرهنگي 

ريشه دار و تغييرشان موكول به زمان و 
لذا پرداختن به اين .تجربه بوده  است 

همت و  ،مهم با توجه به بزرگي  كار
مشاركت تمامي يك ملت آنهم در 

تا . طلبيده است  امتداد نسلها را مي
مگر ايرانيان  را از بيغوله هاي تاريك 

هر بار كه .ورندآو انفعال بدر نااميدي 
استبداد به شكل و فرم و محتواي 
جديدي به نحوي از انحاء خواهان 
بازسازي خود بوده است ،نسلهاي 
جديد مبارزه با ابعاد مختلف استبداد و 
وابستگي  در شكل و محتواي جديد را 

جنبش  اخير ملت . ادامه داده اند 
ايران نيز جزادامه همان كوشش براي 

استقالل  زاديها وآستاندن و استقرار  باز
از . حقوق ذاتي خود نمي باشد وطن و

  اينرو 
هر عملي كه در برابر جريان تاريخ 

زادي آايرانيان  سد ايجاد كند، ناقض 
و حقوق فردي و جمعي ، ناقض 

  .استقالل و مانع رشد اين ملت  است
پس از آنجا كه آزادي حق است ،   

ودي و غير لذا خ.متعلق به همه است 
از اينرو . خودي و مرز نميشناسد 

آزادي و استقالل ملك طلق هيچ كس 
ولي قدرت رايكي بايد تنها دارا . نيست

باشد تا  ديگري نداشته باشد ، از اينرو 
ماهيتش بر مرز بندي مدام و شقه شقه 

كردن مردم و بسته به نزديكي و يا 
دوري افراد از مركز قدرت ، قائل به 

  . خودي است  خودي و غير
فضاي آزادي و استقالل بر عكس  

استبداد و وابستگي ، تا به حدي بي 
 هاينهايت است كه گنجايش انسان

آزاده  را با همه تنوع  و پلوراليسم 
  .دارد خود نظري و مرامي

به مرزها ي ، آزادي و ذهنيتهاي آزاده 
بعنوان نشان و نماد محال نيز طبيعي 

به مثابه محل  نمي نگرند ، بلكه به آنها
از اينرو .گذار و دگرگوني نظر دارند

در نزد انسانهايي با اصل راهنماي 
آزادي ، جريان تحول از قدرت به 
آزادي ، تاريخ اختالف در بستري از 
توحيد است، و نه تاريخ توحيد در 

  !بستري از اختالف 
اصول استقالل و آزادي بايستي ابتدا 

گر در روابط انسانهاي آزاده  جلوه 
 آزاد بر اين اساس مفهوم رابطه.شود

خصوصا شهروندان يك ( بين انسانها 
به معناي  تأثير متقابل هويت ها )وطن 

از اينرو  ، ي فردي و جمعي است
مستلزم استقالل تام هريك از اين 

الزمه روند تبادل در .هويت هاست
روابط انساني تغيير و رشد مدام، آنهم  

هيت و بدون خود باختن و تغيير ما
 ، زاديآلذا  در  .هويت دادن است

مرزها، نه براي محصور ساختن خويش، 
بلكه براي نيل به گذار آزادانه از 
خويشتن به ديگري و كنش متقابل 
وتجلي اعجاز  دو هويت مستقل در 

  .تبادل است 
حال اگر بخواهيم خود را از حب و    

بغضهاي شخصي و داوريهاي شتابزده و 
در قضات  انگارانهتبيين هاي ساده 

 "نسبت به كردار و گفتار و پندار
رها كرده و براي قضاوت  "ديگري

،مالك و سنگ محك و ترازويي دو 
كفه و ميزاني مشترك براي همه بكار 
گيريم ، بايستي كردار و گفتار و 
پندارهر فردي و يا گروه و سازمان 
سياسي را تنها با اين ميزان ارزيابي 

و ار و پنداركنيم كه  آيا آن گفت
در راستاي تحقق  خصوصا كردار

زادي و اصول آحقوق ملت و استقرار 
وطن ضامن  استقالل ايران به مثابه

با هر مرام و عقيده ( هر ايرانيماندگار
ساختهاي  "تغيير  "و در راستاي ) اي 

اجتماعي و فرهنگي و سياسي از محور 
قدرت به محور آزادي؛ قرار دارد و يا 

براي تحقق اين حقوق مانع و رادعي 
حيات استبداد و  ، بوده و بر عكس

وابستگي را  تداوم بخشيده و فرصت  
هاي استثنايي تاريخي را براي رهايي 
از قيد  استبداد و وابستگي سوزانده 

  .است 
اين شاغول زماني با موفقيت  در     

بناي ايراني آزاد و مردمساالر و 
حقوقمند بكار گرفته ميشود كه در هر 
قضاوت و بر داشت و نقدي از گذشته و 
اتخاذ هر روشي براي آينده ، تفاوتهاي 
ديدگاهها و روشهاي مبتني بر آزادي و 
يا قدرت  را در هر كردار و گفتار و 

هاي  پنداري و نيز استراتژي و تاكتيك
افراد و  اتخاذ شده  مبارزاتي 

شخصيتهاي سياسي و سازمانها و 
واقب گروههاي سياسي و همچنين  ع

آن ديدگاهها را  براي  نسل در مبارزه 
  .با شفافيت هر چه تماتر  روشن سازد

  
نمونه بارز قدرتي كه با  مرزبندي    

هاي تبعيض آميز  بين اجزاء جامعه  
،آنرا گرفتار خشونتي ويرانگر ميسازد 

تمامي .،نظام واليت فقيه  است 
خشونت و فقر مادي و معنوي كه 

ان گرفتار است جامعه امروز ايران بد
در واليت مطلقه فقيه با روشني تمام 

واليت مطلقه يك تن  .جلوه گر است
بر يك جامعه ، به ضرورت ، قدرت يك 

و آنگاه  تن برهمه جامعه معني مي دهد
كه واليت مطلقه؛ قدرت مطلقه معني 
مي دهد و توسط مأموران اعمال مي 
شود، خشونت عرياني مي گردد كه 

رندگانش مي افتد نخست به جان بكارب
نها را معتاد مي كند و چون فرهنگ آو 

حذف و عدم تحمل و زبان ستيز و 
دايره حذف و دفع قدرت به غير 
خودي ها منحصر نمي ماند، به حوزه 

نيز كشيده  ي قدرت حاكم خودي ها
 اكنونهمانگونه كه ميبينيم  ،ميشود

چرا كه ماهيت متذبذب .شده است
زي قدرت باعث ميشود خودي ديرو

بنا بر اقتضائات امروز قدرت ،غير 
خودي محسوب شود و اينگونه است 
كه سركنگبين جهالت در حوزه قدرت 

  .جز بر صفراي تباهي نخواهد افزود 
اكنون در اين برهه مهم تاريخ ايران    

كه جنبش اخير مردم  با شعار هاي 
، مرگ بر اصل  يمرگ بر ديكتاتور

با اقتدار واليت فقيه  ،مبارزه همه جانبه 
نظام حاكم خصوصا راس آنرا در پيش 

بها ي شيگرفته است، همراه با فراز و ن
جنبش مردم و در  لحظات شيرين 

مقاومت و ايستادگي مردم و  حاصل از
نيز لحظات تلخ حاصل از كشتار مردم و 

ي اعمال شده تجاوزها و تخريبهاي
 بحث بر روي چند،نظام حاكم  توسط

ظهارات و چون موضع گيريها و ا
شخصيتها وطيفهاي سياسي كه به نحوي 
از انحاء بر روي حركت جنبش اثر 

د ، نيز داغ و پر نمثبت و يا منفي دار
  .التهاب است

اما كردار و پندار و گفتار افراد و   
در  گروههاي سياسي و عواقب آنها

در آينه اهداف اين جنبش كه در  واقع
يا .فوق بر شمرده شد ،روشني مي يابند

كردارها و گفتارها و پندارها هم  اين
ني يعسنخ با خاصه هاي مبارزه ايراني 

ناسازگار با هرگونه  تبعيض و جبر و 
مرزبندي بين شهروندان و ضد سلطه 
بيگانه و موافق و ضامن حقوق ملت 
است و يا بر عكس با همه آنها سازگار و 
خواسته و يا ناخواسته ضامن منافع نظام 

  . زور حاكم است
انگونه كه نگارنده در سطور باال هم  

قيد كرد ، براي پرهيز از هرگونه 
داوريهاي شتابزده و تبيين هاي ساده 

تنها به سنجش نقش  ميبايستي  انگارانه
هر كردار و گفتار و پنداري دربستر 
اهداف جنبش تاريخي مردم ايران 

  . پرداخت
اكنون كه جنبش مردم با وجود همه  

يت فقيه به حيات رفتار سبعانه نظام وال
فعال خود ادامه داده است ،در درون 

با همه ( جنبش دو نوع موضع كلي 
 در برابر  نظام)طيفهاي فرعي خود 

  : قرار دارد  حاكم
هرچند تجربه نشان داد كه در  - 1

 آقاي  دوره رياست جمهوري
پذيري هيچ  خاتمي،نظام  براي اصالح

اكنون  ظرفيتي از خود نشان نداد،و
با وجود  جربه قرار داريم وبعد از ت

ميز اخير نظام آرويكردهاي خشونت 
در برابر مردم آنهم در ابعاد بسيار سبعانه 

اميد داشتن به اصالح پذير  تر از قبل  ،
بودن نظام واليت فقيه و آنرا هنوز 

واجد شرايط براي احقاق حقوق 
در قانون اساسي فعلي  "مغفول مانده "

طح دانستن كه  با تغييري در س
 . باشد مديريتي قابل حصول مي

نظام مافيايي  ناصالح ناپذير دانست- 2
حاكم و عبور از نظام واليت فقيه و نفي 
همه جانبه ماهيت خشونت و بحران 
زاي آن و  اميد بستن به استقرار نظامي 

 مردمساالر و حقوقمند 
  
از آنجا كه سرعت غير قابل وصف    

جنبش در درنورديدن مرزهاي قدرت 
خته ،باعث شده است كه  در طيف سا

اصالح طلبان قديم هم  تغييراتي رخ 
با اظهار نظرهاي  ، در اين طيف دهد

متنوعي در باره نوع نگرش به جنبش و 
  :نظام  مواجه ايم 

از طرفي يك سر طيف  اقاي محمد  
رضا خاتمي  قرار دارد كه در مصاحبه 

در پاسخ   88مرداد  17اعتماد با وي در 
: خبرنگار اعتماد مبني بر اينكه به سوال 

جنبش اجتماعي چه نسبتي با آقايان 
موسوي، خاتمي و كروبي دارد؟پاسخ 

 ميدهد 
جنبش اجتماعي آنقدر قوي است ":

كه همه را به دنبال خودش مي 
را  حزب مشاركت اين توان... كشاند

ندارد كه بتواند اين عده از مردم را به 
ن توان ها بياورد چراكه اگر اي خيابان

از آن  يديگر يرا داشتيم در جاها
 يوقتي ما گردهماي.كرديم استفاده مي

 يخواهيم تشكيل دهيم، كل افراد مي
توانيم جمع كنيم دو هزار نفر  ي كه م
و  يبراي اين كار سازمانده. است

  ".نداريم يامكانات كاف
ك داد  كه در بو نيز نقطه نظر آقاي با

 "نوين قانون اساسي"سبزها به "مقاله  
علنا عبور "!نظام رفتني است! بيانديشند

از نظام و براندازي آن را هدف جنبش 
امروزه احيا و تكرار  ":ميداند 

از قانون اساسي و تكرار  » بخشهايي«
كه در بيانيه هاي » دوران امام«

مهندس موسوي يا آقايان كروبي و 
خاتمي بر آن تأكيد مي شود، نه 

ممكن و «است، و نه » منطقي و مفيد«
بنابراين اهالي جنبش !  است» شدني

نظام قانوني «سبز، به برپاسازي يك 
اميد بسته اند كه از تناقضها و » نوين

تمام اين سي «اشتباهات و ظلمهاي 
قانوني نوين كه . تهي باشد» سال اخير

» چتر فراگيري براي تمام ايرانيان«
باشد از هر مرام و مذهب و تبار و 

در اين جنبش،به ما .. جنس و قومي
براي » عضوگيري از تمام ايرانيان«

مشاركت در براندازي نظام نيازمنديم 
"  
رئيس دولت  ديگر طيف و يك سر 

كه قرار دارد  اصالحات محمد خاتمي 
وقتي آنهايي كه معتقد  "با اين سخنان 

به جمهوري اسالمي هستند، نميتوانند 
حرف خودشان را بزنند ،آن وقت 

ي كساني پيش ميĤيد نوبت عمل از سو
نگراني  "ندارند كه اصل را قبول

عميق خود را از قرار گرفتن رهبري 
جنبش در دست كساني كه به نظام 
 واليت فقيه باورمند نيستند  عنوان مي

كند و عبور از نظام واليت فقيه را  
 "انحراف  جنبش از مسيرخود  "

ميداند وگرنه در اخرين اظهار نظرش 
خطاب به حاكمان اين ابان ماه   27در 
 كاش"رزو را بيان نميكرد كه آ

بيا به  آقاي موسوي گفت حاكميت مي
 كه مديريت كن اين جنبش را صحنه و

  "نشود خودش منحرف جنبش از مسير
در اين نوشتار تنها به اظهار  نگارنده اما

نظرهاي آقايان موسوي و كروبي در 
تادر پرتو د ميكن مقاطع مختلف بسنده

ار و گفتار ايشان را در آن نقش كرد
  جنبش كنوني در يابيم

ضمن اينكه هر مقاومتي كه به پيشبرد  
اهداف جنبش در مبارزه با زور حاكم 

قابل تحسين است ، شود  موثر واقع مي
قاي موسوي آعملكرد  آن بخش ازو 

در مقاومت در برابر روشهاي خشونت 
آميز نظام حاكم و همچنين تالش اقاي 

تجاوز به عنف كروبي در افشاي 
بازداشتيان توسط ماموران نظام حاكم 
و دفاع از حقوق مردم  ، قابل تحسين 
و در راستاي اهداف جنبش مردم  قابل 
ارزيابي است ،مي توان مشاهده كرد 
كه  مواضع هر دو در مقابل  نگرش به 
نظام حاكم و طيفي كه در جنبش 
شركت كرده است در همان 

پذيري چهارچوب  اعتقاد به اصالح 
نظام و مرز بندي خودي و غير خودي 

باقي )ايرانيان  داخل و خارج از نظام (
كروبي در ديدار آقاي . مانده است 

پارلمان (سفراكسيون خط امام مجل
رهبران ":اعالم كرد )  88آبان  25نيوز

هاي  جنبش سبز مقيد به چارچوب
 -انقالب، نظام و قانون اساسي هستند 

را از  جريان اصالحات خط خود
  ".داند مخالفان با اصل نظام جدا مي

در جمع اعضاي نيز  قاي موسوي آ
اعالم  88مهر  8 فراكسيون خط امام

تشكيل جنبش سبز در  ":كرد
هاي نظام و انقالب خواهد  چارچوب

و نيز در رابطه با طيفهاي درون  "بود 
در  1388آبان  11جنبش  در تاريخ

 يسرخ اهللا عرب ديدا با خانواده فيض
كسانيكه مخالف نظام :"تصريح كرد

بودند هيچ گاه وارد جنبش سبز 
  "نشدند

هرچند بر نگارنده روشن نيست كه آيا 
آقاي موسوي با هر فردي كه در 
جنبش شركت كرده است اعم از 
ايرانيان داخل و يا خارج از كشورجدا 
رودررو صحبت كرده و ازنيات و افكار 
م  آنها و مواضعشان در قبال نظام حاك

امري كه دور از ! مطمئن شده اند؟
همانگونه كه ! واقعيت به نظر ميرسد

نگارنده اين سطور نيز نميتواند ادعا 
كند  در جنبش اخير باورمندان به نظام 

چرا كه . حاكم هيچگاه وارد نشده اند
. اين امر نيز مسلما بدور از واقعيت است

اما  فيلمها و گزارشات تظاهرات و 
ر دسترس همگان شعارهاي مردم د

است وخود شاهد مواضع كنوني 
  .جنبش در قبال نظام  حاكم مي باشد

در  خوشبختانه هرچند اقاي موسوي
خود قانون ":اعالم كرد 88 آبان  18

اساسي هم وحي نيست و اگر الزم باشد 
ميتواند اصول آن مورد تجديد نظر 

   68قرار گيرد همانطور كه در سال 
  

   15در صفحه
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واهانه جنبش آزاديخ
مردم پيروز ميشود 

  )7.....(اگر
  

دوران همكاري بسياري از ايرانيان = 1
با حلفاي عباسي كه در مقاله قبل ذكر 

دوران همكاري ايرانيان با = 2. شد
دوران همكاري ايرانيان با = 3. مغوالن

دوران همكاري و وطن = 4تيموريان و 
فروشي برخي از زمامداران و رجال و 

با روس و انگليس و مسئولين ايراني 
آمريكا تا به امروز كه اين همكاري 
موجب تجزيه و نفي استقالل و آزادي 
ايران شده است و ايران و ايرانيان را 
از حقوق ملي و حاكميت مردم بر 
سرنوشت خويش محروم ساخته 

      . است
نفي استقالل و مداخله دادن اجانب 
در امور ايران توسط بخشي از مقامات 

رجال و نخبگان بيگانه پرست  نااليق و
ميالدي بعلت  1801ايراني از سال 

سرازيرشدن استعمارگران روس و 
سرجان . انگليس به ايران گسترش يافت

ملكم اولين مامور ورزيده امپراطوري 
انگليس بود كه توانست با صرف مبالغي 
هنگفت فتحعليشاه قاچار و ديگر 
زمامداران و سرداران را خريداري 

ه سياست مصيبت بار خود در كند و ب
  . مورد ايران جامه عمل به پوشاند

وقتي ناپلئون در صدد بود تا در اوج 
قدرت با شاه ايران بر عليه انگليس وارد 
عمل شود سرجان ملكم، فتحعليشاه را 
مجبور ساخت تا اين حكم را امضاء 

در اين هنگام كه با دولت « نمايد 
 انگليس و فرمانفرماي كل هندوستان
عقد اتحاد و مودت بسته شده است، 
بايد بدانيد هر گاه كسي بخواهد از 
طرف ملت فرانسه در حدود و اطراف 
قلمرو و يا در سواحل و يا بنادر و در 
سر حدات ايران وارد شود، بموجب 
اين فرمان، بهچ وجه نبايد بگذاريد 
داخل ايران شوند و شما مجاز هستيد و 

يد و به حكم داريد به آنها توهين كن
قتل برسانيد و از وظايف مهم شما است 
كه به عمال سياسي و تجاري و بستگان 
حكومت هندوستان كه از جانب دولت 
انگليس مي باشند با دوستي و يگانگي 

  )1(» ...رفتار كنيد
در اين ايام سر سپردگي بخشي از 
رجال به خارجيان و نقش خارجي در 
سرنوشت ايران آنقدر رونق مي يابد 

بعد از مرگ محمد شاه قاجار  كه
برخي از آنان براي بقدرت رسيدن 
دست به دامن سفارت بريتانيا در ايران 

ميرزا آقاخان نوري براي   . ميشوند
رسيدن به مقام صدر اعظمي 
ناصرالدين شاه از بيرون تهران به 
فرانت وزير مختار بريتانيا نامه نوشت و 
از او ياري خواست تا براي رسيدن به 

عباس . مقام از او حمايت نمايدآن 
فرانت كه از  : امانت مي نويسد

هواداري نوري از انگلستان با اطالع 
بود ارزش نامزدي كار آمد چون او را 
براي صدارت و نيز نفوذ فراوانش را در 

پس بي درنگ . لشكر به روشني مي ديد
وي را به مهد عليا توصيه كرد و نوشت 

ا آقا خان حضور فردي مانند ميرز    « 
نوري در حكومت ايران بسيار اساسي 

  )2.(»است

برخي از روحانيون آن دوره مثل      
امام جمعه تهران همچون امروز كه در 
نظام واليت فقيه شاهد آن هستيم در 
خدمتگزاري به اجانب يد طوالئي 
داشته اند و از نامزد بريتانيا يعني ميرزا 
آقا خان نوري براي مقام صدارت 

عباس امانت مي . مي كنند حمايت
بدتر از همه مي ديدند كه   : نويسد

انگليسي ها همكاري و توافق دو تن از 
علماي تراز اول پايتخت را نيز براي 
صدارت نامزد خود به دست آورده 

فرانت از احساسات و حسن نيت . اند
اين مجتهدان عظام در حق بريتانيا 

  ) 3. (بسيار خوشنود بود
تني چند از عمامه  در ادامه همكاري

داران با دولت فخيمه بريتانيا است كه 
آيت اهللا كاشاني و بهبهاني و محمد 
تقي فلسفي و برخي ديگر از معممين با 
انگليس و آمريكا برعليه دولت مصدق 
همكاري مي كنند تا موجبات سقوط 
دولت ملي اين مرد وطن پرست كه 
براي احقاق حقوق ملت مظلوم ايران 

كرد را فراهم آورند و بدين مبارزه مي 
 1332طريق در كودتاي ننگين سال 

و در هفتمين دور . شركت نمودند
انتخابات رياست جمهوري به سال 

كه رقابت بين ناطق نوري و  1376
محمد خاتمي بود آقاي محمد جواد 
الريجاني از طرف ناطق نوري مامور 
شد تا دوان دوان به لندن سرازير شود 

رون يكي از مسئولين و از آقاي نيك ب
دولت    ارشد وزارت امور خارجه

فخيمه بريتانيا ميخواهد تا در اين 
انتخابات از آقاي ناطق نوري حمايت 

  . كند
براي اثبات اين واقعيت تلخ كه     

بخشي از رجال ايراني بدنبال قدرت 
پيوسته در پي خارجيان روان هستند و 
به آنان اتكاء مي نمايند مي توان صد 

كافيست به . مدرك و سند پيدا كردها 
خاطرات برخي از ايرانيان و رجال 
سياسي ايراني و همچنين خارجياني كه 
به ايران سفر كرده اند و يا در ايران 
ماموريت داشته اند نظر بياندازيم تا 
متوجه شويم كه چگونه در دو قرن 
گذشته براحتي ابرقدرتها با خريدن 

ن نفوذ مشتي از رجال بي وطن در ايرا
كرده اند و با تشكيل شبكه وسيعي از 
روحانيون، نخبگان و زمامداران در 

حضور  . امور ايران مداخله كرده اند
اين نوع رجال و نخبگان در سطح 
جامعه است كه عليرغم بيش از صد 
سال مبارزه مردم ايران زمين براي 
زيستن در استقالل و آزادي هنوز بايد 

يكتاتور و ايرانيان زير پاي مشتي د
حاميان رنگارنگشان له شوند و از 
ابتدائي ترين حقوق شان محروم 

بطوريكه در قرن بيست و يكم . باشند
حتي نوع لباس پوشيدن مردم ايران را 
مرتجعيني مثل جنتي ، احمدي نژاد، 
ابوالقاسم خزعلي ، سيدعلي خامنه اي ، 
مكارم شيرازي ، محمد يزدي و مصباح 

ي همچون يزدي و سرداران سپاه
جعفري، يداهللا ) محمدعلي(نجار، عزيز

جواني، عراقي، فيزوزآبادي، محصولي 
  . تعيين ميكنند..... و 

اگر امروز در سرزمين ثروتمند ايران 
ملتي تحت ستم و در فقر فرورفته 
زندگي را به سختي سپري مي كند 
مسبب اصلي اش همين سياستمداران و 
باصطالح نخبگان دزد و خائن اند كه 
همواره براي ملت اشك تمساح مي 
ريزند و مردم را در عقب ماندگي و 
سيه روزي نگاهداشته اند و براي 

رسيدن به غنائم و طال و قدرت هنري 
جز خيانت به استقالل و آزادي ايران 

  . و ايرانيان نداشته اند و ندارند
لرد كرزن وزير خارجه انگلستان در    

مورد اين سياستمداران چنين مي 
امرار معاش اينها اغلب از طرق : ويسدن

غير مشروع و منابع غير مجاز مي 
يعني از راه فساد و رشوه (گذرد

خواري و جاسوسي عليه مملكت 
اوقات آنها تماماً صرف دسيسه و ). خود

پشت هم اندازي است، آنهم براي يك 
مقصود فقط، يعني پول و مقام و بدست 

اين طبقه جز تملق و . آوردن ثروت
لوسي و خيانت به مملكت خود چاپ

اينها مردمان . چيزي ياد نگرفته اند
. فرومايه و محيل و نادرستي مي باشند

چه بسا ديده شده است اشخاصي كه 
داراي ثروتي نبودند، همينكه به يك 
مقامي رسيدند، داراي همه چيز شده 

قصر عالي، نوكر و دستگاه مجلل و . اند
روح . زندگي شاهانه درست كردند

لي و وطن پرستي در نهاد آنها پيدا م
  )4.(نميشود

در قرن نوزدهم در زماني كه روسها     
و انگليسيها براي بلعيدن منابع ايران با 

اين  هم به رقابت مي پرداختند 
فرومايگان در هر لباس و مقامي كه 
بودند با دريافت رشوه به اجانب امتياز 
داده و شروع به وطن فروش مي 

و ذوق رفتن به اروپا و شوق . نمودند
تفريح و تفرج در انگلستان و ساير 
كشورهاي اروپا و گرفتن چند ليره 
حق االمتياز جلو چشم و گوش 
زمامداران ايران را بطوري كه 
خواهيم ديد چنان گرفته بود كه يكجا 
تمام مملكت را به انگليس و روس 

  .فروختند
از در دورا ن ميرزا علي اضعر خان     

لطان و بعد از سفر سوم امين الس
( هجري قمري  1306ناصرالدين شاه 

به فرنگ است كه بخش ) ميالدي1889
عظيمي از رجال و مقامات ايران بطور 
بي سابقه اي با اعطاء امتيازات وافر به 
. اجانب شروع به وطن فروشي كردند

در اين زمان حضور خارجيان محدود 
به امور سياسي و نظامي نبود بلكه دامنه 
آن به امور اقتصادي هم رسيد و در 
بازارهاي تجاري و شهري انعكاس يافته 

  .بود
ناظم السالم كرماني در اين باب مي     

در پنجاه سال سلطنت آنچه « نويسد
تصديق شده هشتاد و سه مقاوالت 
تجارتي و سياسي و سر حدي و 
امتيازي با دول و اتباع خارجه بست در 

يد سي و جميع آنها ايران مغبون گرد
پنج از آن مقاوالت و امتياز نامها بقوت 
رشوت و اخذ پيكش چشم بسته بصحه 

امتياز رژي و بانك    رسيد كه من جمله
شاهنشاهي انگليس و روس و اجازه راه 
آهن و شوسه كه مضارش برهر ذي 

  )5(» جنسي پوشيده نيست
درست است كه در دو قرن گذشته      

رگي تاريخ بما مي گويد هر تحول بز
كه در ايران رخ داده است نقش 
قدرتهاي خارجي و چه بسا در گيري 
آنان و دخالتشان در امور ايران بي 
تاثيرنبوده است ولي براي آنكه تاريخ 
برايمان حكم الالئي نداشته باشد بايد 
بدون تعصب از تاريخ با همه نيك و بد 
هايش آموخت و درس عبرتي براي ما 

اينست كه اين درس عبارت از . باشد
تنها نبايد نقش خارجي را عمده كنيم و 
تمام فالكت خود و كشورمان را از 

چشم آنان ببينيم، زيرا آنان در هر كجا 
و هر زمان بدنبال منافع و مصالح كشور 

اين بدين معني نيست كه . خويش اند
مي خواهيم توجيه گر اعمال مداخله 
گرايانه و چه بسا سلطه گرانه آنان باشيم 

بلكه . آنان حق بجانب بدهيم و به
هدف اينست كه نسبت به نقش خود 
بعنوان يكي از اعضاء جامعه ايراني و 
بويژه نقش برخي از نخبگان و رجال 
سياسي وطني كه روح ملي و وطن 
پرستي در ذات اشان پيدا نمي شود 

ما . آگاه باشيم و آنرا از نظر دورنداريم
هستيم كه به ديگران اجازه مي دهيم 

ما مسلط شوند و از ما سوء استفاده  بر
اين حكم هم در روابط شخصي . نمايند

و هم در روابط اجتماعي و كشوري و 
هم در روابط بين المللي صادق 

يكي از علل شكستهاي پياپي  . است
جنبش هاي ضد استبدادي و 
آزاديخواهانه مردم ايران كمبود 
رجال و زمامداران وطن دوست و 

از دوران فتح . تآزاديخواه بوده اس
عليشاه اكثر مقامات مملكتي يا وابسته به 
انگليس بوده اند و يا وابسته به روسيه و 
يا به آمريكا و يا در نهايت مستبديني 
بوده اند كه با محوري كردن بيگانگان 
در امور كشورمان هم ايران و هم 
زندگي ايرانيان را در گرو خارجيان 

حفظ  قرار داده اند تا قدرت خود را
نمايند و همين مقامات هستند كه باج 
ها و امتيازات كالني را به بيگانگان 
واگذار نموده اند و مي نمايند تا 
بتوانند در قدرت باقي بمانند و مردم را 
از حقوق انساني و ملي خود محروم 

انعقاد معاهده گلستان در تاريخ . سازند
ميالدي و امضاء عهد نامه ننگين  1812

ميز تركمان چاي در تاريخ و اسارت آ
كه بعد از اين عهد نامه است كه  1827

استقالل ايران تقريباً از بين رفت و 
ايران بصورت كشور تحت الحمايه 

 90روس در آمد و اين حالت بمدت 
ادامه  1917دسال تا انقالب اكتبر 

برقراري مجدد كاپيتوالسيون . داشت
يا مصونيت قضائي پرسنل آمريكائي در 

از طرف محمد رضاشاه  1342سال 
پهلوي و اعطاء بحرين به بريتانيا در 

) 1350مرداد (  1971اوت  14تاريخ 
توسط همين پادشاه و نخست وزيرش 
امير عباس هويدا، بحريني كه سال 

رسماً بعنوان جهاردهمين استان  1336
و معامالت . كشور معرفي شده بود

پنهاني آقاي خميني با ريگان و جرج 
ن او بنام اكتبر سورپرايز و بوش معاو

ايران گيت و امضاء قرارداد نگيني با 
آمريكا در پي آزاد كردن گروگانها كه 
امضاء كننده آن آقاي بهزاد نبوي 
گفت من بدستور امام قرار داد وثوق 

باج  . الدوله ديگري را امضاء كرده ام
و خراج دادن سيد علي خامنه اي به 

ز منافع چين و روسيه و چشم پوشي او ا
ايران در درياي خزر، خود نمونه هاي 
كوچكي از اين امتيازدهي و باج دهي 

پس بايد با تحليل هاي . مي باشند
نادرست كه همه چيز را از چشم 
بيگانگان مي بينند و با اين قضاوت كه 
مثالً بيگانگان بما ايرانيان حسد مي برند 
و نمي گذارند ما پيشرفت كنيم مرز 

كنكاش و ذهن خالق بندي كرد و با 

بدنبال شناخت پايه هاي قدرت 
اگر عين جاني دالر . استبداد باشيم

پيوسته در ) كارگاه معروف پليس(
جستجوي قاتلي باشيم، و همه چيز را 
بگردن ديگران بياندازيم اين بدين 
معناست كه خود را نااليق و ناتوان 
انگاشته ايم و وجود ذي جود خود را 

اين صورت قبول نفي كرده ايم و در 
داريم كه يك فرد و يا يك جامعه بي 
هويتي هستيم كه رهبري خود را به 
ديگران واگذار كرده ايم و همچون 
بندگان و بردگان افسار خود را به 
ديگري واگذار نموده ايم تا آنان هر 
قسمي كه دوست دارند با ما رفتار 

اين عمل و خصوصيت براي   . نمايند
ت ايران شرم يك ملت بزرگي مثل مل

سئوال اينست كه آيا فساد . آور است
مزمن سياسي و اداري و اقتصادي و 
اجتماعي ايران چه در حكومتهاي 
پيشين و چه در جمهوري اسالمي 
علتش بيگانگان هستند يا وطن فروشان 
خود كامه اي كه با وعده وعيد تو 
خالي نويدهاي بزرگي را به مردم مي 

م باشند؟ دهند بدون آنكه در فكر مرد
آيا خارجيان عامل فرو ريختن مباني 
اخالق جامعه و واپس ماندگي عمومي 
جامعه هستند؟ يا جاه طلباني كه با 
همكاري و دفاع از مستبديني چون 
محمد رضا پهلوي و خميني و خامنه 
اي به حقوق حقه مردم تجاوزمي كنند 
و همين امروز تعدادي از آنان چه در 

كشور در داخل و چه در خارج از 
لباس ضديت با احمدي نژاد با تائيد 
قانون اساسي جمهوري اسالمي كه 
مردم را رسماً در شمار صغار و 

جورين قلمداد مي كند بعناوين حم
مختلف خواهان جلوگيري از پيشروي 
جنبش آزاديخواهانه مردم ايران 

آيا خارجيان هستند كه مبناي . هستند
ه خود را بر تباهي جان و عمر و انديش

و ثروت ايرانيان گذاشته اند يا قدرت 
طلباني كه كشور را ملك شخصي خود 
مي دانند و با اين همه در آمدهاي 
هنگفت نفتي موجب فقر روز افزون 

آيا بيگانگان با سياستهاي . مردم هستند
اقتصادي ورشكسته و واردات بي رويه 
موجب ورشكستگي ايران و بسته شدن 

ي خيل صنايع و كارخانجات و بيكار
عظيم كارگران و زحمتكشان و ديگر 
مردم بي پناه شده اند يا سركوبگراني 
كه راي مردم را مي دزدند و مردان و 
زنان ايراني را در زندان مورد شكنجه 

تشنگي . و تجاوز و اعدام قرار مي دهند
سيري ناپذيري آنها به مال اندوزي 
باعث ميشود چنان به چپاول وغارت 

وئي سر زمين دست زنند كه تو گ
. اجانب را اشغال وتسخير كرده اند

داريوش همايون در مورد رضا شاه مي 
كشور را ملك شخصي فرمانروا : نويسد

انگاشتن، كه يك سنت باستاني 
حكومت در ايران است، ادامه يافت به 
حدي كه شاه از هيچ به مقام يكي از 

و . بزرگترين زمينداران كشور در آمد
گروههائي از : ايددر جاي ديگر مي افز

جامعه ايران منابع ) اليت(سرامدان 
  ملي را دارائي شخصي خود مي 

  
  15در صفحه
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جنبش آزاديخواهانه 
مردم پيروز ميشود 

  )7.....(اگر
  

دانستند و هر كدام بسته به توانايي 
خود و ارتباطشان با رهبري سياسي از 

  ) 6.(آن بيدريع بهره مي بردند
  :جاودان و بقول نابغه طوس فردوسي

  نه دشمن در اين بوم و بر النه داشت
  نه بيگانه جائي در اين خانه داشت 
  از آن روز دشمن به ما چيره گشت

  ه ما را روان و خرد تيره گشتك
   از آن روز اين خانه ويرانه شد

  ه نان آورش مرد بيگانه شدك
تو گوئي فردوسي در قرنهاي     

گذشته آينده را مشاهده مي كرده 
از وراي شاهنامه به ايران و است و 

ايرانيان پيام مي دهد كه مواظب خود 
و رجال خود باشيد كه دشمن زماني 
بر شما مسلط ميشود كه در ناآگاهي و 
جهل زندگي كنيد و يا خود را به جهل 
بزنيد و ذهن خالق خود را بكار نگيريد 
و كشورمان زماني ويران ميشود كه 

يم و تحت الحمايه بيگانگان قرار گير
نان را از آنان طلب كنيم و ناكسان بر 

     .ما حكمراني كنند
عباس امانت با استناد به اسناد وزارت    

امور خارجه انگليس در اين زمينه مي 
از هنگامي كه ناصرالدين شاه : نويسد

هجري  1269نظر خويش را در سال 
تعداد . قمري متوجه هرات ساخت

موارد تقاضاي تحت الحمايگي سياسي 
شيل و . به شدت افزايش يافت

همكارانش به پيروي از دستورالعمل 
پالمرسون، غالباً خود سرانه ايرانيان 
صاحب مقام و نفوذ را به تحت 

  )7. (الحمايگي مي پذيرفتند
  پديد آمد از هر سوئي خسروي

  يكي نامجوئي به هر پهلوئي 
ناصرالدين شاه از تحت نفوذ در     

يه و آمدن مقامات كشوري به روس
اين . انگليس آگاه بود و آزار مي ديد

آزار كه ناشي از احساس حقارت 
اوست بخاطر آن بود كه اكثر اين 
افراد از بلند پايگان حكومت اش بودند 
و او مي دانسته است كه هر وزيري، و 
هر حاكمي و سپاهي كه در دولت او 
مرتكب زشت ترين اعمال ميشوند يا 

د و يا وابسته به سفارت روسيه هستن
« . وابسته به سفارت انگليس مي باشند

در اغلب مجالس و محافلي كه 
ناصرالدين شاه با حضور رجال در بار و 
دولت يك امر سياسي و محرمانه را 
طرح مي كرد چون مي دانست 
يكدسته وابسته بسفارت انگليس و دسته 
ديگر مربوط بسفارت روس هستند 
بگوشه و كنايه بĤنها ميگفت كه از 

سوسي براي بيگانه خوداري كنند و جا
اخبار محرمانه مملكتي را بĤنها ندهند 
ولي متاسفانه از اين دستور خود 

  )8(» هيچوقت نتيجه نميگرفت
مسلماً روش هاي انحصارگرانه و 
مستبدانه ناصرالدين شاه موجب شده 
اند تا انسانهاي فاسد دور او جمع شوند 
زيرا يكي از خاصيت هاي حكومتهاي 

دادي در اين است كه افراد وطن استب
پرست و آزاده از آنان دوري مي 

نمونه . جويند و يا زود تصفيه شوند
بركناري ) 1: هاي آن عبارتند از

بزرگمهر از وزارت و قتل او توسط 

قتل قائم مقام فراهاني ) 2. انوشيروان
عزل امير ) 3. بدستور محمد شاه قاجار

و كبير از دستگاه سلطنتي و سپس قتل ا
كودتاي ) 4.توسط ناصرالدين شاه

محمد رضاشاه بر عليه مصدق كه 
افتخار و محبوب مردم ايران و 
خاورميانه و مردمان جهان سوم بود با 

گرونگيري ) 5.همياري آمريكا و انگليس
واشغال سفارت آمريكا بمنظور تصفيه 

كودتا ي ) 6.بازرگان از حكومت
خميني بر عليه بني صدر اولين رئيس 

 28مردمي ايران كه در تاريخ  جمهور
در ميدان آزادي فرياد زد  1359آبان 

ما انقالب نكرده ايم تا شش نوع زندان 
داشته باشيم و فرزندان اين مرز و بوم 

عزل آيت ) 7.را شكنجه و اعدام كنيم 
از مقام ) اميد ملت و امام( اهللا منتظري 

جانشيني خميني توسط خميني و 
شن مي كند اين اقدامات رو. يارانش

تنها نااليق ترين و فاسد ترين و بد نام 
ترين افراد جامعه اند كه قادرند بخاطر 
اميال حقير و پست خود با حكومتها 
مستبد همكاري كنند و در تحقير و 
تحميق مردم شركت جويند تا مردم 
نتوانند حقوق حقه خويش را مطالبه 

  . كنند و در رشد و شكوفائي بسر برند
ها ي سياسي انحصاري و در حكومت   

غير دمكراتيك حاكم خود كامه ما فوق 
قانون محسوب ميشود و مملكت بايد 
. مطابق خواستها و اميال اش اداره شود

در اين نوع حكومتها به نظر و راي 
اهميتي داده نمي شود و لذا   مردم

اين حكومتها خالي از مردمان با ابتكار 
و با پرنسيب و آزاد انديش و فاسد 

اپذير و مستقل اند ولي مملو از ن
فاسديني اند كه هر لحظه در فكر 
خيانت و جنايت بر ضد هموطنان 

  .خويش هستند
داريوش همايون در مورد فساد     

فساد به حدي   : دربار پهلوي مي نويسد
رسيده بود كه بخش محسوسي از در 

هرچند هر گز  - آمد ملي را مي بلعيد
ني اندازه نمي توان ابعاد آن را به روش

و در جاي ديگر ادامه مي  . گرفت
رهبري سياسي بويژه در   :دهد

از سوئي . موضوع فساد آسيب پذير بود
قدرت ) سلسله مراتبي(ساخت پايگاني 

بود كه همه راهها را به راس هرم ختم 
مي كرد و از سوئي خاصيت انحصار 
جوئي آن بود كه سوء استفاده را نيز 

دستهاي  مانند خود قدرت سياسي در
تصادفي نبود . معدود گرد مي آورد

كه بزرگترين موارد فساد در ميان 
كساني ديده ميشد كه به رهبري 

نزديكتر ) ر - بخوانيد شاه، ف( سياسي 
  ) 9.(از همه بودند

آقاي خميني و رهروانش كه قول 
داده بودن با رفتن رژيم فاسد پهلوي 
حكومتي كرامت بخش انسان و ارج و 

بشر بنا خواهند ساخت  قرب گذار نوع
و عدل و داد و راستي و درستي را نه 
فقط در ايران بلكه در جهان گسترش 

رژيم فاسدي را بجاي . خواهند داد
رژيم پهلوي برپا كردن كه فقط يكي 
از سرداران سپاه اش يعني آقاي 
محصولي يكشبه تلياردر ميشود و سردار 
ديگرش آقاي رفيق دوست در يك 

ميليارد تومان  123ي كالهبرداري بانك
 180نصيب خود مي سازد و ديگري 

ميليون دالر از ايران خارج مي كند و 
اين مبلغ طبق گفته نخست وزير تركيه 

. طيب اردوغان در تركيه توقيف ميشود
و بعد از انتخابات رياست جمهوري 

در دولت احمدي نژاد  1388خرداد
ميليارد دالر سرقت و ناپديد  60

دبير "را  كه خود  اليزارآقاي پ . ميشود
اجرايي كميته تحقيق و تفحص مجلس 

معرفي مي كند،  "هفتم از قوه قضائيه
تنها  براساس فيلم و متن منتشر شده 
 44دريكي از سخنراني هايش بيش از 

تن از مقامات ارشد جمهوري اسالمي، 
از جمله عباس واعظ طبسي، توليت 

محمد  آستان قدس رضوي، آيت اهللا 
اشاني عضو سابق شوراي امامي ك

نگهبان و امام جمعه تهران، آيت اهللا  
محمد يزدي دبير جامعه مدرسين 

علميه قم، آيت اهللا ابوالقاسم  حوزه  
خزعلي عضو جامعه مدرسين، حجت 
االسالم علي اكبر ناطق نوري رييس 

بازرسي ويژه دفتر رهبر جمهوري  
اسالمي، حائري شيرازي نماينده ولي 

و امام جمعه شيراز،  فقيه در فارس
كه تنها برخي از دزدان دور سيد ....و

علي خامنه اي هستند را به فساد 
اقتصادي، زمين خواري، تصاحب 

خواري  كارخانه و معادن ملي و رانت 
و پرونده فساد مالي متهم مي 

  :و فردوسي پيام مي دهد   )10.(نمايد
  چو ناكس به ده كدخدائي كند

  كشاورز بايد گدائي كند 
  به يزدان اگر ما خرد داشيم
    كجا اين سرانجام بد داشيم

باز هم در مورد اين ناكسان مي      
نويسم و باز نشان خواهم داد آناني كه 
مردم را از آزادي محردم مي كنند يا 
مستقيماً وابسته به اجانب هستند و يا 
مجبورند براي ادامه حيات به اجانب 
و متكي شوند زيرا استقالل و آزادي د

پس بدون شناخت . روي يك سكه اند
اين ناكسان و مبارزه پيگير با آنان 
جنبش آزاديخواهانه مردم نمي تواند 

  .پيروز شود
  سر ابراز و پيروز باشيد

Fa_rastgou@yahoo.com  
   

تاريخ روابط سياسي ايران و      )1(
  محمود محمود. انگليس

ناصرالدين شاه  –قبله عالم      )2(
عباس امانت . و پادشاهي ايران

  ترجمه حسن كامشاد
  كتاب پيشين عباس امانت      )3(
لرد . ايران و مسئله ايران     )4(

  كرزن
. تاريخ بيداري ايرانيان     )5(

  ناظم السالم كرماني
فردا سه گفتار در ديروز و      )6(

داريوش . باره ايران انقالبي
  همايون

  كتاب پيشين از عباس امانت     )7(
عصر بي خبري يا تاريخ        )8(

ابراهيم .امتيازات در ايران 
  تيموري 

كتاب پيشين داريوش      )9(
  همايون

سخنراني عباس پاليزار در )10(
در دانشگاه همدان و  1387بهار 
  شيراز

  

  
تاكتيك جنبش مردم و 

و استراتژي تحول 
  بسوي آزادي

  
و اين امر گامي به پيش  ".اينچنين شد

نسبت به تاكيد بر محصور ماندن در 
چهارچوب قانون اساسي فعلي با راس 

  .مطلقه اي بنام ولي فقيه ميباشد
قاي آهستند طرفدارن طيف  اما 

موسوي كه معتقدند  وي در ذهن 
خود از نظام واليت فقيه عبور كرده 

ام به واليت فقيه زت و تكيه وي بر التاس
ي ژو قانون اساسي تاكتيك و نه استرات

  .باشد وي مي
به توضيح است كه  مدر همينجا الز

همانگونه كه وسيله از هدف جدا نيست 
 ، و هدف وسيله را توجيه نميكند

تواند جهتي خالف  تاكتيك نيز نمي
سنخ  جنس و ي داشته باشد و ازژاسترات

  !ن نباشد آ
هدف خوب  هترين مالك اينكه ب

پسندهمگان است، اما وسيله بد راعموم 
هدف وسيله را "پس .نمى پسندند
پيوسته  هدف "بلكه "كند توجيه نمي
  "بيان مى شود است كه در وسيله

لذا كساني كه معتقدند هدف وسيله را 
توجيه ميكند و يا با تاكتيك بد ميتوان 

ي درست برد  ،چشم ژاسترات راه به
 تشان از اين واقعيت غافل ميبصير

با اصل پيوسته  گردد كه وسيله و هدف 
يعني  هدف خوب . ندراهنما مرتبط ا

برهمان اصل راهنمائى درتصورنمى 
اصل راهنمائى كه . آيد كه وسيله بد

آدمى را به فكرهدف خوب مى اندازد، 
متناقض اصل راهنمائيست كه او را به 
 .فكراستفاده ازوسيله بد مي اندازد

درحقيقت غيرممكن است بتوان بريك 
اصل راهنما، هدف ووسيله اى برگزيد 

پس . كه يكى خوب وديگرى بد باشد
به اعتباراصل راهنما، هدف خوب  با 

  .وسيله بد، متناقض است
و همين امر نيز در مورد تاكتيك و 

همانگونه كه .ي صدق ميكند ژاسترات
 و ي بدون ابهامژزماني كه استرات

 راه و مسير را شفاف ميمشخص است و 
تواند تاكتيكي را با خود  نمي، ند انماي

درس  اشتباه ميدهد آسازگار بداند كه 
اصالح پذيري  بيان از اينرو تاكتيك .

اتژي لزوم رنظام  به هيچ وجه با است
يه همخواني و قعبور از نظام واليت ف

  .سازگاري ندارد
نگارنده  اين نوشتار البته از مكنون   

قاي موسوي وآنچه در ذهن قلبي آ
ايشان  مي گذرد بدون بيان صريح 
خود وي آگاه نيست و تنها موارد مورد 
استنادش بيانيه ها و اعالم نظرهاي 

دوستداران   اما.  رسمي ايشان است
چنانچه مطمئنند كه  قاي موسويآ

برداشتشان از روش اتخاذي آقاي 
هم موسوي درست است  ،بهتر است 

نكنند و اميد واهي  خود را دچار غفلت
ن آنبندند كه اين تاكتيك حتما به 

استراتزي  راهبر ميشود و هم اينكه 
موظف و مسئولند كه به وي دلسوزانه 
ياد آور شوند  كه اگر واقعا چنين است 

ه دو ايشان در ذهن از نظام عبور كر

ميدانند كه بر  "مصلحت  "اند ولي
پايبندي خود به ماندن در چهارچوب 

رار ورزند ،دود اين دوگانگي نظام اص
در رفتار و گفتار ابتدا به چشم كساني 

رود كه با اين قبيل رفتار دوگانه  مي
چرا . اندازند  جنبش را به غفلت مي

گريز از شفافيت و گرايش به ابهام  كه 
سبب مي شود ، هدفها ناروشن و 

هرگاه . موضعگيري ها چند پهلو شوند
در تجربه ها همانا در تجربه  
مشروطيت، ملي كردن صنعت نفت و 

تأمل كنيم ، ابهام پيوسته    57انقالب  
م از موانع بزرگ همگرائي و هم از ه

عوامل تحول از اتحاد به افتراق بوده 
  . است

قاي آبر همه مبرهن است كه  هم 
قاي كروبي آموسوي و هم 

در كانديداهاي نظام حاكم بودند و 
لحظه ثبت نام خود براي 

نيز التزام ي در نظام حاكم ،كانديداتور
عملي  به واليت فقيه سپردند ، اما به 
استناد شعارها و رفتار مردم  مالحظه 
مي شود كه جنبش با جهش هاي كيفي  

به صفت شخص تنها نه ( از راس نظام 
آقاي خامنه اي ،بلكه از اصل واليت 

لذا قائل بودن   ،گذر كرده است) فقيه 
و نظام به  ياساس قانون يمحدوده  به 

كه در آن جنبش  يعنوان محدوده ا
 نشيبرسد، گز جهيبه نت ديبا يم مردم

و هر گونه تعلل است شكست  ياستراتژ
 و يا دوگانگي در تاكتيك و استراتژي 

فاصله  متخذان آنرا از هر طيف ،
سياسي و يا مرام و عقيده اي كه باشند 
، با جنبش به تناسب همان جهشهاي 

زنهار كه در .ندكيفي زياد تر ميك
فرداي عبور از نظام ،كه چندان دور 
نيست و نظام واليت فقيه همچون 
عصاي موريانه خورده سليمان در هم 
فرو ميريزد ، نوع نگرش مردم و 
ه قضاوت تاريخيشان نسبت به كساني ك

در اصال ح ناپذير بودن نظام تعلل 
ورزيدند و با  وجود مشاهده به عينه 

كارآمدي نظام   فساد همه جانبه  ،به
بسيار ديگر دل بستند ، پوسيده مافيايي

  . خواهد بود
همانگونه كه ذكرش رفت ، فضاي 

فضاي . آزادي نهايت و كرانه ندارد
آزاد و مستقل  فرداي ايران ،گنجايش 
هر انسان آزاده ي را دارد و ملك 
طلق كسي نيست كه تيغ خودي و غير 

  خودي بر شهروندان كشد ،
  عر موالناو به مصداق  ش

  قفلي بود ميل و هوا بنهاده بر دلهاي ما
مفتاح شود، مفتاح را دندانه شو ،  

  دندانه شود
آزادگان ،نبايد به تحول هر فرد و  

جمعيتي در گذر از قدرت به آزادي  
بخيل باشند وبايستي از آن حسن 
استقبال  نيزكنند و وجود هر آزاده اي 
را مفتاح و كليد راهيابي به فضاي 

اما . داي آزاد ايران قلمداد كنندفر
زنهار كه زمان عمل اجتماعي همواره 
منطبق با زمان گردش وضعي نيست 
،فرصتها را در تحول به سوي اهداف 
تاريخي ايرانيان و وجدان ملي آنها، 
نبايد نه از  خود و نه از جنبش گرفت و 

  . هرز داد
در نوشتار بعدي به انگيزه هايي كه 

و يا  اتخاذ تاكتيكميتوانند  مبناي 
ماندن در چهارچوب نظام  استراتژي

  . حاكم باشند ، ميپردازم
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مجمع ايرانيان شھر : برگزار کننده

  کلن
 

  مشكل رهبري
  
  

رسيدن به قدرت كرده اند؟ كار بايسته 
اينست كه از آنها نيز دعوت شود آزاد 
شوند، قدرت را بمثابه هدف و روش 
رها كنند و استقالل و آزادي را هدف 

اين همان كاري است . و روش كنند
طي سه دهه، با صميميت تمام كه 

انجام داده ايم و انجام مي دهيم  
  .هرچند پاسخي جز ناسزا نشنيده ايم

تعيين تكليف بعد از پيروزي   -  2
انقالب را، بعد از رفتن شاه تجربه كرده 

هرگاه بخواهيم از آن تجربه . ايم
  درس آموزيم، 

نخست مي بايد نيروي جانشين تا  ●
ني در پندار يع. ممكن است شفاف شود

و گفتار و كردار نه به منفي ها و آري 
  .به مثبت ها باشند

. همواره از طريق مردم عمل كند ●
يعني ابزار سركوب كه بدو اجازه دهد، 
با تصرف قدرت، با مردم رابطه مطاع و 

  . مطيع برقرار كند، در اختيار نگيرد
همراه با  عبور جنبش از مانع ها،  ●

ه ترتيبي كه ب. فرآورده جنبش باشد
ميان مردم شركت كننده در جنبش و 
نيروي جانشين، اعتماد متقابل و دوستي 

رهبري كه جنبش . استوار پديد آيد
پديد مي آورد، مي بايد مجري تصميم 
مردم باشد و اين رابطه جاي به رابطه 

  اي نسپارد كه بخصوص با سقوط رژيم 
شاه، ميان آقاي خميني و مردم برقرار 

  :شد
عني رابطه خميني تصميم گيرنده ي     
مردم مجري تصميم جاي به مردم  ←

نيروي جانشين اجرا  ←تصميم گيرنده 
  . كننده، بسپارد

جنبش بهمان نسبت كه به پيش مي  – 3
رود،  تكليف تحول بدون خشونت  
رژيم را به دولت حقوقمدار معين مي 

سه انقالب ايران از بناي دولت . كند
ند، زيرا تكليف حقوق مدار ناتوان شد

بعد «نظام سياسي و بنا براين دولت، به 
.  ، بازگذاشته شد»از پيروزي انقالب

ستون پايه هاي قدرت كه مي بايد 
برداشته شوند و تدابيري كه براي 
برداشتن آنها بكار رفتند، در اختيار نسل 

بنا براين، در جريان . امروز هستند
جنبش، تكليف نظام جانشين و دولت 

  .ار را مي توان معين كردحقوقمد
وقتي زر و زور و تزوير و وابستگي   - 4

به قدرتهاي خارجي، بمثابه وسائل 
رسيدن به قدرت رها شدند و وقتي 
استقالل و آزادي هدفها و روشهاي 
همگان گشتند، مرزبندي هاي خودي 
. و غير خودي از ميان برمي خيزند

رابطه ها سياسي و غير خشونت آميز 
رگاه زورمدارها ه. مي شوند

زورمداري را ترك گويند و در 
گزيدن استقالل و آزادي بمثابه هدف 
و روش، صميمي باشند، پيشاپيش، 
مشكل حل شده است و مانعي از مانع 

  .ها از سر راه جنبش برداشته مي شود
پيشينه آدمي نقشي تعيين كننده   - 5

توضيح اين كه يك معتاد مي . دارد
رك كند اما خطر تواند اعتياد خود را ت

. بازگشت به اعتياد را نبايد ناچيز شمرد
توجه به اهميت خطر ايجاب مي كند 
كه مراقبت شود اسباب بازگشت به 

اعتياد در اختيار معتاد قرار نگيرد و او 
در موقعيت و شرائط باز گشت به اعتياد 

 اعتياد به قدرتمداري، اوال . واقع نشود
 آخرين چيزي(آسان ترك نمي شود 

كه از سر مؤمن بدر مي رود، قدرت 
 و ثانيا ) مداري و رياست كردن است

بمحض قرار گرفتن در موقعيت و 
شرائط قدرتمداري، ترك كرده از نو 

  چنانكه،. معتاد مي شود
پيشينه آقاي كاشاني كه همكاري و  ●

حمايت از رضا خان و دوندگي براي 
شاه شدن او بود، در موقعيت و شرائط 

مرداد، او  28از كودتاي  ماههاي پيش
را  از سازمان دهندگان اصلي كودتاي 

يادآور مي شود كه . مرداد گرداند 28
بنا بر گزارش سيا از آن كودتا و اسناد 
ديگر، نخست قرار بر نخست وزيري 

  .كاشاني بوده است
پيشينه هاي بقائي و مكي، برغم  ●

فداكاريهاشان در مبارزه براي ملي 
موقعيت و  كردن صنعت نفت، در

شرائط ماههاي پيش از كودتا، آنها را 
به اعتياد به قدرتمداري بازگرداند و 

مرداد صاحب نقش  28در كودتاي 
  . شدند

پيشينه آقاي خميني در دوران  ●
مصدق و همگامي او با آقاي بهبهاني 

مرداد، در موقعيت و  28در كودتاي 
شرائطي كه سقوط رژيم شاه فراهم 

. به اعتياد بازگرداندآورده بود، او را 
قدرتمدار شد و يكي از سياه ترين 

  .دورانهاي تاريخ ايران را باني گشت
پس گر چه اين سخن كه آدمي       

تحول مي كند، راست است، اما  
جامعه و رهبري در پي مردم ساالري، 
نمي بايد اسباب و موقعيت و شرائط 
بازگشت به اعتياد را در اختيار ترك 

كسي كه . قرار دهند اعتياد كننده
(= بجاي دانش و استعداد، از قدرت 

در مديريت استفاده كرده است، ) زور
مي بايد در موقعيت و شرائطي 
قرارگيرد كه دانش و استعدادهاي 

آقاي خميني دانش . خود را بكار برد
اداره كشور را نداشت و استعدادهاي 
خود را در مديريت بي نياز از قدرت 

پس وقتي در . ده بودبكار نبر) زور(= 
موقعيت يك حاكم مطاع قرار گرفت 
و وسيله زور را هم در اختيار يافت و 
جامعه را نيز گوش بفرمان ديد، زور را 
روش اصلي حكومت كرد و استبداد 

ساله و هرآنچه از خيانت و جنايت  30
و فساد كرده است و مي كند و تا 
هست خواهد كرد، حاصل بازگشت او 

  .قدرتمداري استبه اعتياد به 
بدين قرار، از همه قدرتمدارها        

صميمانه دعوت مي كنيم ترك اعتياد 
كنند و استقالل و آزادي خود را باز 

از . جويند و در جنبش شركت كنند
آنها نيز مي خواهيم هرگز خود را در 
موقعيت و شرائط اعتياد آور قرار 
ندهند و در پي دست يافتن بر وسايل 

اما بخصوص از . شوندقدرتمداري ن
مردم در جنبش و نيز نيروي جانشين 
است كه  مي بايد خواست موقعيت و 
شرائط بازگشت به اعتياد را نسازند و 
وسيله در اختيار ترك اعتياد كنندگان 

  يعني،. قرار ندهند
سالمت و كارآئي نيروي جانشين  – 6

. از جمله در گرو خشونت زدائي است

عد از پيروزي خشونت زدائي را به ب
چرا كه . انقالب نمي بايد بازگذاشت

جنبشي كه با خشونت پيش مي رود، 
پس از رسيدن به هدف از خشونت 

در انقالب ايران، . دست بر نمي دارد
باوجود اين، . گل بر گلوله پيروز شد

در پي سقوط رژيم شاه، خشونت 
تقديس و روش اصلي حكومت نيز 

  .گشت
ان مي كنم كه يكبار ديگر، خاطر نش      

خشونت گرائي مانع همگاني شدن 
جنبش و خشونت زدائي از عاملهاي 
مهم همگاني شدن جنبش و همگاني 
شدن جنبش بازدارنده رژيم از توسل 

حركتها و . به خشونت مي شود
شعارهاي شركت كنندگان در جنبش 
مي بايد شادي و اميد و هدف روشن 
آنها را بيان كنند و خشونت مأموران 

را، در نظر خود آنها نيز، غير قابل  رژيم
  . توجيه بگردانند

كساني كه نقش نيروي محركه   – 7
سياسي را بر عهده دارند و همراه با 
جنبش پيش مي روند تا كه نيروي 
جانشين بگردند، هيچگاه نبايد از ياد 

بنا . ببرند كه حق تصميم با مردم است
براين، بيشترين فرصت در تدارك 

ان دادن به آن، مي بايد جنبش و سازم
بر عهده شركت كنندگان در جنبش 

به ترتيبي كه جنبش . گذاشته شود
خصلت سازماندهي خودجوش را از 

  در وضعيت كنوني، . دست ندهد
دو روش عمومي قابل پيشنهاد  – 8

  :هستند
يكي شركت جمهور مردم در جنبش  ●

  از راه اعتصاب همگاني و ادامه آن تا 
  

ديان، دولت را به زماني كه استبدا
نيروي جانشين بيانگر اراده ملت 

  . بسپرند
ديگري اين كه قشرهاي جوان از  ●

زن و مرد، جنبش را به ترتيبي پيش 
ببرند كه قواي سركوب رژيم فرسوده 

  . گشته و از توان بيفتند
روش نخستين نيازمند سازماندهي       

امداد در مقياس كشور و تأمين حداقل 
ل جامعه در جنبش و زندگي بخش فعا
روش دوم نيازمند . اعتصاب است

سازماندهي دستكم در سطح دانشگاه ها 
و مدارس و سازمانهاي دولتي و بنگاه 

  . هاي اقتصادي است
بسا بتوان تركيبي از دو روش را       

بكار برد و زمان اجتماعي تحول را 
  . كوتاه و سالمت آن را كامل كرد

ند اما چون بنا هنوز گفتني ها بسيار      
بر اينست كه جنبش به ترتيبي كه پيش 
رود نقد و پيشنهادهاي بعمل درآوردني 
در اختيار قرار داده شوند،  گفتني 
هاي ديگر را به زمان خود باز مي 

  .گذارم
  
  

  مغازله؟
  
  پزشك او  . پيش از آن كشته شده بودا

به . بودوظيفه بازداشتگاه كهريزك 
آزادي، گزارش خبرنگار موج سبز 

رامين پوراندرجاني پيش از مرگش در 
جلسه كميته ويژه مجلس جزئيات 
مرگ شهيد روح االميني و جنايات 
كهريزك را فاش كرده بود و به همين 
دليل زنده ماندن پزشك وظيفه 
كهريزك به معناي فاش شدن نام 

هاي مخوف  بسياري از عامالن جنايت
  . بازداشتگاه كهريزك بود

، به گزارش نوروز، 88آبان  28در  ◄
مادر رامين پوراندرجاني، قبل 
ازرحلت پسرش با دكتر روح االميني، 
پدر شهيد محسن روح االميني تماس 

محسن «: مي گيرد و به او مي گويد
توسط رامين پيش از شهادت مورد 

حال جان پسر . معاينه قرار گرفته بود
من به علت بيان حقايقي در مورد 

ا در خطر شكنجه و شهادت پسر شم
 .»است

بنا بر اطالعات دريافتي توسط نوروز     
كه براي اولين بار و پس از اطمينان از 

دكتر صحت خبر آن را افشا مي كند، 
روح االميني هم در پاسخ به مادر 

شما مي خواهيد ": رامين مي گويد
من چه كار كنم؟ اگر رضايت بدهم 

شما با كساني . مشكل شما حل مي شود
كه متهم پرونده هستند نه طرف هستيد 

 من
وقتي بندگي قدرت : انقالب اسالمي

  انسان را از خود بيگانه مي كند، او
موجودي از نوع دكتر روح االميني مي  

  .شود
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