
  

 

در.مي انگارند»النصر بالرعب«مالي نيستند كه راه حل مقابله با جنبش مردم ايران را،–ظاميتنها خامنه اي و مافياهاي ن:انقالب اسالمي
ويژگي هائي براي اين جنگ مي شمارند كه، بنا . غرب نيز، گرايشهاي جنگ طلب، براي بحران اقتصادي امريكا، راه حلي جز جنگ نمي بينند

، هم در ايران و هم در امريكا، گرايشهاي بحران ساز همه كار مي كنند تا كه اوباما به بدين سان!  برآنها، جنگ با ايران، مشكل گشا است
در فصل اول، به . به اين گمان كه بحران خارجي سبب فرو خوابيدن جنبش مردم ايران بگردد. سياست بوش بازگردد و بحران تشديد شود

  .مالي مي پردازيم –تمي و روابط حكومت اوباما با رژيم مافياهاي نظامي و بحران ا » جنگ راه بيرون رفت از بحران اقتصادي است «نظريه
و  88خرداد  22هستند به قالبي بودن انتخابات رسواي  اتيدر فصل دوم، خبرها و نظرهائي را از نظر خوانندگان مي گذرانيم كه اعتراف      

  .» آشتي ملي«ي و مافياي او و شكست خوردن تقالها براي مالي بر حذف هاشمي رفسنجان –گويائي دارند از قصد مافياهاي نظامي 
مالي و نقش  –را مي آوريم كه وسائل ارتباط جمعي مافياهاي نظامي » تبارشناسي كودتاچيان«در فصل سوم، قسمت هشتم مطالعه در باره      

  .آنها را در كودتا مي شناساند
 .را خوانندگان در دسترس مطالعه مي يابند» جنبش مردم ايران مراحل زماني ششگانه«در فصل چهارم، قسمت پاياني      

  3در صفحه    
  

  فريد راستگو
  چارچوب نظام نه تاكتيك است نه استراتژي

 
    ...)سخني با آقايان سحابي، مهاجراني، كديور و( 

بدون بررسي اجتماعي شعارهاي مردم و علل چرائي  "جمهوري اسالمي خواهان"آبان جمعي از  13هرات روز قدس و بدنبال تظا   
لگد مال كردن عكس سيد علي خامنه اي و بقول خودشان طرح شعارهاي تند بعناوين مختلف فرياد بر مي آورند كه معترضين نبايد 

مهوري اسالمي خواهان با اين بيانات قصد دارند جنبه مثبت جنبش ج  .شعار تند بدهند و از چارچوب نظام خارج شوند
تك گرايشي و تك صدائي يعني همان وحدت كلمه  گرائي آنست نابود سازند و آنرا مبدل به آزاديخواهانه مردم را كه همانا كثرت

، صداي ديگران را در گلو خفه "رهبر فقط روح اهللا/ حزب فقط حزب اهللا "خميني كنند تا در آينده با طرح شعاري همچون شعار 
بياد بيĤوريم از خرد است كه كالن بر مي خيزد و از همين . كنند و در روز مقرر به صحت و سالمتي استبداد خود را گسترش دهند

 جاست كه بايد محترمانه در مقابل نظراتي كه خواهان تك صدائي كردن و به انحصار دارآوردن جنبش آزاديخواهانه مردم هستند
  ايستاد زيرا فردا را امروز مي سازيم

  14در صفحه 

  
  پيام مجامع اسالمي ايرانيان

  روز دانشجو –1332شانزده آذر به مناسبت   
  
  

دانشگاه و استاد و دانشجو همواره در طول تاريخ معاصر ايران، 
. اساسي از جنبش آزاديخواهي مردم ايران بوده استعنصري 

آمريكايي عليه حكومت ملي دكتر  -پس از كودتاي انگليسي 
محمد مصدق كه باهمكاري وطن فروشان داخلي صورت 
پذيرفت، اين باز دانشگاه و جنبش هاي دانشجويي بود كه  در 
مبارزه عليه استبداد شاهي به مثابه نيروي محركه پرچم دار 

ستقالل ايران و آزادي ،بر اساس موازنه منفي اصيل ترين ا.شد
فكر راهنماي مبارزات مردم ايران براي حاكميت يافتن بر 

 اعتراض  مسالمت آميز  1332شانزده آذر  . سرنوشت بوده و است
دانشجويان به سفر نيكسون به ايران با حمله نيروهاي سركوب 

س درس و به رژيم پهلوي به دانشگاه و به خون كشيدن كال
شهادت رساندن سه شهيد راه استقالل و آزادي ،شريعت 

ياد و خاطره شان گرامي .رضوي،قندچي و بزرگ نيا همراه شد 
  .باد و راهشان پاينده

  
  16صفحه در                         

 
 
 
 
 
 

New  
    

  ابوالحسن بني صدر
  

با سپاس از برگزاركنندگان و شركت كنندگان در اجتماع كلن كه 
  .ونه اي از جامعه اي مستقل و آزاد كردندآن را نم

  

    گذار از بحران به دموكراسي
  

پرسشي است كه از اين جانب خواسته شده بود، در اجتماع       
بدان ) 1388آذر  6(  2009نوامبر  27ايرانيان در شهر كلن، در 

  .:پاسخ گويم
  

افراط و اعتدال و اين قاعده كه هر امر نخست در باره 
  :د بايد انجام بگيرددر زمان خو

  
از نگراني هايي كه گرايشهاي سياسي مختلف ابراز مي دارند،     

مهمتر از همه، ادامه يافتن و يا نيافتن جنبش، بنا بر اين، پيروز شدن 
اين نگراني، بجاي آنكه از راه جريان آزاد انديشه . و يا نشدن آنست

ز ميان برخيزد، از ها انجام بگيرد تا كه جنبش ادامه يابد و نگراني ا
امور «راه متهم كردن به افراطي گري و اين كه افراطي ها قاعده 

.  را از ياد برده اند، بعمل مي آيد» مرهون زمان خويش هستند
بديهي است وقتي نقد جاي به متهم كردن مي سپارد، منطق 

از كار بردهاي منطق صوري، يكي جا به جا . صوري روش مي شود
.  براي مثال نشاندن افراط به جاي اعتدال. كردن دو ضد است

پس ضرور است نخست تعريف روشني از افراط و اعتدال پيدا 
  :كنيم و سپس ببينيم چه امري را در چه موقعي مي بايد انجام داد

  
پس . عدل ميزاني است كه حق را از ناحق تميز مي دهد ●

 و افراطي گري،.  آنست سر اعتدال، شناختن حق و ايستادن بر
. نشناختن حق و قدرت را هدف و زور را روش كردن است

پس اگر حق هدف و . اعتدال حق را هدف و روش كردن است
را حاصل مي )  زور(= زور روش شود، چون زور، نه حق كه قدرت 

  . كند، كار آدمي افراطي گري است
بدين قرار، ايستادن بر سرحقوق انسان و حقوق يك ملت، از      

نايستادن بر سر اين حقوق، . ت، اعتدال استجمله حق حاكمي
چشم پوشيدن از حقوق، افراطي گري در . افراطي گري است

  . ناتواني و زبوني و تجاوز به حقوق،  افراطي گري در تجاوز است
اما زمان احقاق حق چه زماني است؟ در آنچه به حقوق انسان  ●

هاي  مربوط مي شود، چون اين حقوق ذاتي حيات انسانند، لحظه
هر انساني مي بايد حقوق . زندگي لحظه هاي عمل به حقوق هستند

زمان . خويش را بشناسد و زندگي خود را عمل به اين حقوق كند
اعتراض به تجاوز به حقوق انسان و به مقابله با متجاوز برخاستن نيز، 

توضيح اين كه در زمان وقوع تجاوز، مي . زمان وقوع تجاوز است
غاز كرد و تا از ميان برداشتن رابطه اي كه به بايد اعتراض را آ

  .متجاوز امكان داده است به حق تجاوز كند، بدان ادامه داد
  2صفحه در                                                                                 
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زمان احقاق حقوق ملي نيز زمان  ● 
براي . تجاوز به اين حقوق است

هم » واليت جمهور مردم«مثال، 
حقي از حقوق هر انسان و هم حق 
جمعي از انسانها است كه در وطني، 
تاريخ مشترك جسته اند و ملتي گشته 

اما در وضع امروز ايران و با . اند
فقيه و قواي وجود واليت مطلقه 
، زمان »رهبر«سركوبگر در اختيار 

اظهار اين حق، كدام است؟ آيا از 
راه مصلحت نبايد در محدوده قانون 
اساسي ماند و خواستار اجرا شدن 
اصولي از همين قانون اساسي شد 
كه براي انسان و ملت ايران حقوق 

  قائل شده اند؟ 
مصلحت : پاسخ اين پرسش اينست     

بنام . مفسدت  استبيرون از حق، 
مصلحت، بنا را بر توانائي متجاوز و 
ناتواني مورد تجاوز و چشم پوشي از 
. حق گذاشتن، افراطي گري است

افراطي گري ملتي را ناتوان شمردن و 
افراطي گري . ابراز ناتواني است

برسميت شناختن دولت مافياهاي 
نه تنها به اين . مالي است –نظامي 

را از راه دليل كه حاكمان قدرت 
تجاوز به حقوق بدست آورده اند، 
بلكه به اين دليل نيزكه اصولي از اين 
قانون اساسي كه در آنها حقوق انسان و 
حقوق مردم بيان شده اند، هم بدون 
. ضمانت اجرائي هستند و هم مشروط

راستي اينست كه اصول اين قانون، 
ترجمان اصلي محوري هستند كه 

  .واليت مطلقه فقيه است
دانستني است كه پيش از انتخابات      

قالبي، كم نبودند كساني كه راه حل را 
لغو واليت مطلقه فقيه و بازگشت به 
پيش نويس قانون اساسي مي دانستند 

از جمله آقاي دكتر يزدي دبير نهضت (
آقاي منتظري واليت مطلقه ). آزادي

فقيه را از مصاديق شرك و ناسازگار با 
شعار «پس چرا . عقل و شرع نيزدانست

نه به واليت فقيه و آري به واليت 
افراطي گري شده » جمهور مردم

است؟ مخالفت با شرك و واليت مطلقه 
فقيه ناسازگار با عقل و دين، افراطي 
گري نيست، تصديق آن افراطي گري 

سكوت كردن در قبال آن، . است
افراطي گري در ترساندن و تضعيف 

  .است
ار مي بايد در با وجود اين، هر ك     

در همين : موقع خود انجام بگيرد
قانون اساسي، حاكميت مردم به 

پس شعار . رسميت شناخته شده است
واليت جمهور مردم مي بايد «كردن 

، شعاري است كه همگان »برقرار شود
و از آنجا كه . مي توانند سر دهند

استقرار مردم ساالري نياز به كثرت 
دال است آراء و عقايد دارد، عين اعت

هرگاه كساني كه مي خواهند تمام 
نه به واليت «حق را اظهار كنند، شعار 

را  » فقيه و آري به واليت جمهور مردم
  . سر دهند

به آنها كه گمان مي كنند ماندن در      
محدوده رژيم اعتدال است و بيرون 
رفتن از آن افراطي گري، از نو هشدار 
ميدهم كه اجماع دو مانع، يكي 

ب سبعانه رژيم و ديگري زنداني سركو
كردن جنبش در محدوده رژيم، سبب 

چرا كه . شكست جنبش مي شود
سركوب گران را مطمئن مي كند كه 
رژيم برجا مي ماند پس در سركوبگري 

چرا كه . جري تر نيز مي شوند
مالي هستند كه  –مافياهاي نظامي 

ها را رسم مي كنند و » خط قرمز«
خط  جنبش زنداني در محدوده

قرمزها، به آبي مي ماند كه سقوط 
. سنگي در آن، موجهائي را بر انگيزد

اين آب، زود يا دير ركود و سكون 
و خاطر نشان مي . خود را باز مي يابد

كنم كه كثرت گرائي، از عوامل ادامه 
چرا كه هم به . جنبش تا پيروزي است

جمهور مردم امكان مي دهد در جنبش 
كوب رژيم شركت كنند و هم قواي سر

را مطمئن مي كند رژيم را  نمي توان 
با سركوب نگهداشت و هم به مردم 
امكان مي دهد مردم ساالري را تجربه 
كنند و هم خشونت را بي محل مي 
كند و هم در جريان جنبش، گرايشهاي 
سياسي كه توانا به اداره كشور در 
دموكراسي هستند، توان مي گيرند و 

را به  هم ترس از آينده جاي خود
شجاعت شركت در ساختن آينده و 
اميد به زندگي در استقالل و آزادي را 

  .مي دهد
اين قاعده كه هركاري در زمان  ●

خود مي بايد انجام گيرد، قاعده 
صحيحي است بشرط آنكه با استفاده از 
منطق صوري، وسيله توجيه افتادن در 
. كج راهه و پيش رفتن در آن نشود

اعده را بر ميزان هرگاه بخواهيم اين ق
عدالت، بكار بريم، مي بايد قاعده را در 

توضيح اين . تصحيح تجربه ها بكار بريم
، همگان براين روش ۵7كه در انقالب 

بودند كه انجام كارها را به بعد از 
غافل از اين . پيروزي انقالب بازگذارند

كه جنبش همگاني كارهائي را مي 
د از بع«تواند و مي بايد انجام دهد كه 

، يعني در زمان جانشين شدن »پيروزي
دولت با دولت، آن كارها ديگر انجام 

زيرا دولتي كه جانشين . شدني نيستند
مي شود، رابطه قدرتي است كه برقرار 
مي شود، پس نزاع برسر تصرف قدرت 
جانشين همكاري در جنبش همگاني 

بدين سان بود كه استبداد . مي شود
استبداد مالتاريا برقرار شد و به 

  . مالي تحول كرد –مافياهاي نظامي 
  

عبور از بحران به دموكراسي 
ايجاب مي كند كه جنبش 
همگاني، دموكراسي را تدارك 

  :كند
  
كارهائي كه اگر امروز نيز انجام    

  :گيرند دير خواهد بود، عبارتند از
خلق و تمرين فرهنگ مردم   -  1

ساالري از راه هدف و روش كردن 
زادي انسان، استقالل و استقالل و آ

آزادي جامعه ملي و حقوق انسان و 
  . حقوق ملي

با وجود «: اين ايام، گفته مي شود     
جهاني شدن، استقالل را نمي توان 

اين ادعا، گوياي مبهم . »هدف گرداند
ماندن معاني استقالل و نيز آزادي 
براي گويندگان چنين سخني است و 

يت را باز مي گويد غفلت از اين واقع
كه دموكراسي تحقق نمي يابد مگر به 
اين كه هر انسان، در استعداد رهبري 

استقالل تصديق . خود، استقالل بجويد
وجود استعداد رهبري در هر انسان و 
شناختن حق بكار بردن اين استعداد 
در سامان بخشيدن به زندگي خويش و 
شركت در اداره زندگي جامعه است 

تقالل يك اس). واليت جمهور مردم(
ملت نيز، باز شناختن حق حاكميت او 

بدين قرار، بر فرض . بر خويشتن است
سلطه ) و نه شدن(كه جهاني كردن 

ماوراء ملي ها بر اقتصاد جهان و حتي 
پيشخور (بسط اين سلطه در زمان 

) كردن و از پيش متعين كردن آينده
نباشد و امر مطلوبي نيز باشد، ربطي  به 

ل انسان و استقالل اين معني از استقال
افزون بر اين، آزاد زيستن . ملت ندارد

در گرو واقعيت يافتن استقالل در 
  . معاني ديگر خود نيز هست

بنا بر اين معني از استقالل، آزادي      
از . از استقالل جدائي ناپذير است

جمله به اين دليل كه انسان فاقد 
. استقالل، آزادي انتخاب نيز ندارد

استقالل نيز، آزادي انتخاب  جامعه فاقد
  .ندارد

خشونت زدائي مداوم و يكسره بي   - 2
در . محل كردن خشونت در سياست

اما . ، گل بر گلوله پيروز شد۵7انقالب 
خشونت زدائي، بدين معني كه عرصه 
سياست، عرصه جريان آزاد انديشه ها و 
اطالعات و پيشنهاد راه حل ها به جامعه 

ي به جامعه ملي ملي و بازگذاشتن داور
به بعد از پيروزي . باشد، انجام نگرفت

غافل از اين كه . انقالب بازگذاشته شد
. پر مي كند) زور(= خالء را قدرت 

اين غفلت سبب شد كه زورآزمائي 
دركار آيد و عامل بازسازي استبداد 

  . بگردد
و از آنجا كه جنبش همگاني مي      

ته شود وقتي مرزبنديهائي از ميان برداش
شوند كه زور در ميان گذاشته است، 
خشونت زدائي كار بايسته اي مي شود 

از . كه همگان مي بايد در آن شوند
جمله، بر عهده شركت كنندگان در 
جنبش مي شود كه شعارهاي بيانگر 
خشونت را با شعارهائي جانشين كنند 
كه هم آنچه را نمي خواهند و همه 

از و ب. آنچه را مي خواهند، بازگويند
بر عهده سازمانها و شخصيت ها و 
مبلغان سياسي مي شود كه بدانند عقل 
قدرتمدار، همواره با تخريب شروع 

پس عقل خود را آزاد كنند و . مي كند
از متهم كردن و برچسب زدن 
بازايستند و در برقرار كردن جريان 
آزاد انديشه ها و اطالعات، از راه بحث 

پس جامعه اي كه . هاي آزاد بكوشند
از سه انقالب در يك قرن، هنوز  مردم 
ساالر نگشته و دولت حقوقمند نيافته 
است، بيشتر از هر جامعه ديگري به 
ارزيابي و نقد و تبديل شدن به جامعه 

  .باز و ارزياب و منتقد نياز دارد
كثرت گرائي و پذيرفتن و بكار  – 3

در قسمت اول، اثر . بردن حق اختالف
مه جنبش تا كثرت گرائي را در ادا
در اين جا . پيروزي، خاطر نشان كردم

به حق اختالف كه در ايران امروز،  
اكثريت بسيار بزرگي بدان قائل نيستند 
و رابطه كثرت گرائي و توحيد گرائي 

  : مي پردازم
حق اختالف، از حقوق ذاتي انسان  ●

توضيح اين كه هر انساني از راه . است
اور اختالف با دانسته و ب(نقد خويش 

هرگاه اين حق . رشد مي كند) خود
وجود نداشت، استعدادهاي انسان، بي 

چنانكه استعداد ابتكار . عمل مي شدند
و ابداع و خلق، بدون بكار بردن حق 

زيرا تا با آنچه . اختالف، بكار نمي افتد
شده است، اختالف پيدا نكند، در پي 

از راه ابداع - آنچه مي خواهد بشود، 
استعداد . نمي شود - و ابتكار و خلق

علم و فن نيز، بدون اين حق، بكار نمي 
زيرا اگر آدمي در صحت دانسته . افتد

خود  شك نكند و با آن اختالف پيدا 
  ... و. نكند، درپي دانش نمي شود

حق اختالف با ديگري، از حق ذاتي  ●
پرسشي كه در . اختالف نشأت مي گيرد

طول تاريخ، بر اصول استقالل و 
ا قدرت مداري، پاسخها آزادي و ي

استفاده : جسته است، اين پرسش است
از حق اختالف اگر مانع از تشكيل 
جامعه ها نشود، دست كم اداره آنها را 

پس مي بايد ميان . نا ممكن مي كند
كثرت آراء و توحيد آراء رابطه اي 
برقرار كرد كه تشكيل و اداره جامعه را 

  . ميسر كند
، جمهور بر اساس قدرتمداري - الف 

مردم عقل نظر ساز و توانا به مديريت 
اين عقل را نخبه ها دارند و . را ندارند

» عوام«در مقام تنظيم رابطه نخبه ها با 
  :دو پاسخ به اين پرسش داده شده اند

يكي واليت مطلقه كسي كه سخن او  - 
بنا بر .  فصل الخطاب، توصيف مي شود

اين پاسخ نظرهاي نظر سازها مي 
ظهار شوند اما تميز نظر مطلوب توانند ا

و اظهار آن با كسي است كه واليت 
بمحض تميز و اظهار نظر . مطلقه دارد

مطلوب، جمهور مردم مي بايد آن را 
  . بپذيرند و بكار برند

واليت با جمهور مردم از نخبه و   - 
اال اين كه نخبه ها . است» عوام«

هستند كه نظر مي سازند و توانائي 
را بر طبق نظري دارند  مديريت جامعه
پزيتويستهاي ليبرال، بر . كه مي سازند

چون تنها : مي گويند. اين نظر هستند
علم است كه بي طرف است، پس 
اداره جامعه مي بايد در دست 
دانشمندان باشد و انتخابات فرصتي به 
مردم مي دهد كه ميان نخبه هاي 
دانشمند و برنامه هائي كه پيشنهاد مي 

دموكراسي هاي . ب كنندكنند، انتخا
  .ليبرال بنا بر اين نظر،  اداره مي شوند

بر اصول استقالل و آزادي،  –ب 
  :پرسش پاسخ ديگري مي جويد

هر انساني مجموعه اي از استعدادها  –
از جمله استعداد ساختن انديشه . است
بر ميزان عدل، امكانها را مي . و نظر

بايد از آن همه انسانها شناخت و جامعه 
ي بايد نظامي باز بجويد تا كه هر م

انساني بتواند استعدادهاي خويش را 
  . بكار برد و رشد دهد

نظرها و اطالع ها، از راه جريانهاي  –
آزاد نظرها و اطالعها و به يمن بحثهاي 
آزاد، نقد مي شوند و جامعه از كثرت 
نظرها به توحيد در نظري مي رسد كه 

اه هرگ. به حق و دانش نزديك تر است
جامعه در يك نظر توحيد نكند، در دو 
نظر و يا بيشتر توحيد مي كند و 
انتخابات فرصتي مي شود براي اين كه 
نظر صاحب اكثريت مديريت كند و 
نظر و يا نظرهاي صاحب اقليت، 
ارزيابي و نقد كند يا كنند و ميل 
اكثريت را به قدرتمداري مهار كند يا 

در جامعه هاي داراي . كنند
سي، صاحب نظراني از مردم دموكرا

مي خواهند حق و مسئوليت خود را 
بشناسند و شماري از آنها، مردم ساالري 
بر اصل مشاركت را نيز پيشنهاد مي 

كه  –با توجه به بحران اقتصادي . كنند
اقتصاددانان واقع بين هشدار مي دهند 
هنوز در پيش است و مي تواند بسي 

يگر، و بحرانهاي د –ويرانگر تر بگردد 
در صورتي كه انسانها نخواهند محيط 
زيست را محيط مرگ كنند و از 
خشونت به خشونت پناه برند، جهت 

  .عمومي تحول بدين سو است
ايرانيان با شركت در جنبش        

و شركت در جنبش  ۵٧همگاني سال 
كنوني، بسا بتوانند اين پاسخ را در 
جامعه خود به عمل درآورند و آن را 

. هاي ديگر نيز پيشنهاد كنندبه جامعه 
بديهي است عملي كردن اين پاسخ 

  نياز دارد به
پيش از : مبارزه با انواع سانسورها  -  4

انقالب ايران، تحقيقي در باره انواع 
كتاب دو . سانسورها انجام و انتشار دادم

تعميم «قسمت داشت، قسمتي به 
همگان استعداد رهبري و حق (» امامت

معه خويش را شركت در اداره جا
و قسمت ديگر، به انواع ) دارند

در طول . سانسورها مي پرداخت
انقالب و بعد از سقوط رژيم شاه، تا 
توانستم نسبت به خطر خود سانسوري و 

با . انواع ديگرسانسور، هشدار دادم
وجود اين، با استفاده از اسطوره 

، »يك ملت، يك رهبر«وحدت و 

كه   تا بدانجا. سانسورها تحميل شدند
شركت كنندگان در جنبش، حق در 
دست گرفتن عكس مصدق را نيز 

  .نيافتند
خودسانسوري نقش ويرانگرتري     

حرفي نزنيم مبادا  فعال «چرا كه . يافت
، بدان »جنبش به شكست بيانجامد

شدت عامل سانسور شد كه چشمان 
عقلها حاضر نبودند تمايل آقاي خميني 

بنا بر . ندرا به قدرتمدار گشتن  را ببين
اين، سانسوري كه با توقيف فله اي 
روزنامه ها توسط آقاي بهشتي، در 

،  انجام گرفت دنباله 60خرداد 
اين . خودسانسوريها و سانسورها بود

سانسورها سبب مي شدند كه جنبش با 
. سقوط رژيم شاه، پايان يافته تلقي شود

صحنه را ترك مي » مي بايد«مردم 
ار تمايلهاي گفتند و آن را در اختي

سياسي براي رقابت بر سر قدرت خالي 
كوشش باورمندان به . مي گذاشتند

استقالل و آزادي براي اين كه مردم 
صحنه سياسي را ترك نگويند و در 
ساختمان دولت حقوق مدار شركت 

چرا . كنند، نتيجه بايسته را ببار نياورد
كه قدرت هدف و وسيله شده بود و 

بسود  نقش مردم اين مي شد كه
گرايشي و به زيان گرايش ديگري وارد 

  . عمل شوند
هرگاه قرار بر اين باشد از تجربه       

درس بياموزيم، مي بايد نسبت به 
سانسورها، حساسيت را به حداكثر 

به ترتيبي كه هركس بتواند . رسانيم
روشهاي . نظر خويش را اظهار كند

تخريبي كه در سانسور بكار مي روند، 
. ر رفت، انتقاد و بي اثر شوندهر بار بكا

آنچه «در ارزيابي و نقد، اصل بر نقد 
آنكه گفته «و نه » گفته شده است

مي بايد همگان بپذيرند . بگردد» است
كه خودسانسوري و ديگر  سانسورها 
دشمن بزرگ يك جنبش همگاني 

سانسورها، اگر پيش از آزاد . هستند
شدن  مردم از واليت مطلقه مافياهاي 

مالي جنبش را از پا در  – نظامي
نياورند، بعد از آن، از پا در مي آورند 
و بارديگر، رقابت خشونت آميز بر سر 
قدرت را جانشين شركت در استقرار 

  .دولت مردم ساالر مي كنند
مبارزه با انواع ابهام ها، بخصوص  – ۵

ابهام در معاني، از راه  شفاف كردن 
مورد . معاني، ضرورت به تمام دارد

عتدال و افراط را در آغاز روشن ا
در اين جا يادآور مي شوم كه . كردم

پر زيان ترين روشها، استفاده از قياس 
صوري، براي يكسان جلوه دادن دو 
ضد و دو ضد باوراندن دو همسان 

براي مثال، هرگاه مردم ايران . است
بطور شفاف در مي يافتند كه آقاي 
خميني قصد دارد واليت مطلقه خود 

جانشين استبداد مطلقه شاه كند، چه را 
اندازه احتمال داشت كه جنبش 
رهبري اي را پيدا كند كه كرد؟  با 

از » اصالح طلبان«وجود آن تجربه، 
سخن مي » ظرفيتهاي قانون اساسي

گويند بدون اين كه حتي يك ظرفيت 
در . از اين ظرفيت ها را بشناسانند

آغاز، وجود چنين ظرفيتهائي را انكار 
در اين جا،  يادآور مي شوم .  مكرد

كه قانون اساسي در فصل سوم خود، 
» حقوق ملت«، به 42تا اصل 20از اصل 

دو  اما اين حقوق از .پرداخته است
از نظر قيد : جهت مشروط هستند

  موازين «
  16در صفحه 

 گذار از بحران به دموكراسي
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: و امريكا» ايران«
جنگ راه حل مشكل 

گذار از  -؟ !اقتصادي
  :گفتگو به مجازات

 
 

امريكا براي برگرداندن آيا 
توجه مردم از بحران 
اقتصادي دست به جنگ با 

 :ايران مي زند؟
  
  
، ساندي نظر 2009نوامبر  15در  ◄

يك اقتصاددان امريكائي را، بنام 
را انتشار داده  Faberمارك فيبر 

اين اقتصاددان بر اين نظر است . است
كه امريكا براي برگرداندن توجه مردم 

ن اقتصادي، دست به امريكا از بحرا
بزرگ ترين رسانه . جنگ خواهد زد

در اكتبر  Sohu.comچيني  بنام 
كه Rand شركت رند : ، نوشت2008

شركت مشاور ارتش امريكا است، در 
وزارت دفاع امريكا اعمال نفوذ مي 
كند تا اين وزارت خانه را متقاعد كند 
براي بيرون بردن اقتصاد امريكا از 

دست به جنگ ركودي كه در آنست، 
  . با يك قدرت خارجي بزند

بنا بر قول رسانه هاي فرانسه، اطاق       
فكري كه شركت رند باشد گزارشي را 
تسليم وزارت دفاع امريكا كرده است 
كه بنا بر آن، جنگ درمان بحران 

با توجه به ادامه . اقتصادي كنوني است
بحران اقتصادي امريكا و تشديد 

شي براي بيكاري، جنگ بمثابه رو
بيرون رفتن از بحران مورد توجه 

  . شركت رند شده است
اما آيا حق با فيبر است؟  آيا رسانه      

سوهو راست مي گويد؟ در پاسخ به 
تا : اين دو پرسش، ساندي مي نويسد

وقتي كه رسانه هاي فرانسوي نيز اين 
اطالع را نداده بودند، اطالع سوهو را 

به اين اما با توجه . جدي نمي گرفتم
امر كه مطبوعات فرانسه نيز همين 
اطالع را مي دهند، نمي توان آن را 

  .معتبر نشمرد
در حقيقت، كينز گرائي نظامي      

اقتصاد دان انگليسي كه در سمت يابي  (
اقتصاد غرب  بعد از جنگ دوم، نظريه 

را وسيله توجيه ) او نقش مهمي ايفا كرد
جنگ براي تحرك بخشيدن به اقتصاد، 

مدت نيم قرن سياست امريكا بوده ب
اقتصاد داني نيز كه به مسئله . است

جنگ افروزي جديد، بمثابه محركي 
براي بيرون بردن اقتصاد از ركود 
توجه كرده است،  مي داند كه جنگ 
وسيله توجيه هزينه هاي جنگي و اين 
هزينه ها عامل تحرك صنايع جنگي و 

  . صنايع وابسته به آنست
عات ديگري به اين نتيجه اما مطال     

رسيده اند كه جنگ عامل تحرك 
برخالف باور عمومي، . اقتصاد نمي شود

كارشناسان توضيح مي دهند كه 
تحرك اقتصاد امريكا بعد از جنگ دوم 
جهاني بدين خاطر نبود كه امريكا وارد 

آنان توضيح مي دهند .  آن جنگ شد
كه پيش از ورود امريكا به جنگ، 

مريكا براي انگلستان صنايع نظامي ا
  . اسلحه توليد مي كردند

براي اين كه بدانيم واقعيت كدام        
است، با اقتصادداني صحبت كرديم كه 

در . به منازعات بين المللي نيز وارد بود
، از او پرسيديم آيا  2008ماه ژوئيه 

جنگ محرك اقتصاد و عامل رونق آن 
مي شود؟  بخصوص با توجه به اين امر 

اينهمه ما در جنگ عراق هزينه كه 
كرديم و بجاي رونق اقتصادي، ركود 
اقتصادي ببار آورد و دولت امريكا را 

پاسخ آن .زير بار قرضه سنگيني برد
جنگ  : اقتصاد دان عبارت بود از

البته اگر . همواره عامل ركود است
جنگ بسيار كوتاه مدت باشد، ممكن 
است در كوتاه مدت، عامل رونق 

اگر پيروزي سريع . شوداقتصادي 
بدست نيايد و جنگ مزمن شود، جنگ 
همواره موجب ركود اقتصادي مي 

  . شود
گرفتار شدن امريكا در جنگ      

كه  - طوالني در عراق و افغانستان
طوالني تر از جنگ دوم جهاني شده 

نه عامل رونق كه عامل ركود  –اند 
  . شده است

اه اما آيا امريكا مي تواند جنگ كوت     
مدتي با كشوري كه تسليحات ناچيزي 
دارد براه بياندازد تا كه اقتصادش 
رونق پيدا كند؟ بسيار غير محتمل 

چرا كه بسياري مي پنداشتند . است
جنگ با عراق كوتاه مدت مي شود و 

در حقيقت، جنگ براي دست . نشد
با وجود . يافتن بر منابع نفت عراق بود

اين، بسياري در كار توجيه جنگ 
  . يگري هستندد
جنگ با كشوري كه داراي تسليحات    

كم باشد، به ضرورت كوتاه مدت نمي 
چنانكه روسها سالها در افغانستان . شود

گرفتار جنگ ماندند زيرا امريكا به 
جنگجويان افغاني اسلحه و پول مي 

جنگ افغانستان و عراق نيز روشن .  داد
مي كند كه امريكا منابع مالي كافي 

بنا بر . طوالني را ندارد براي جنگ
اين، هركس بگويد جنگ عامل رونق 
اقتصاد امريكا مي شود، راست نمي 

  .گويد
ترين موسسه  د بزرگشركت رن ◄

 1946جهان است كه در   تحقيقاتي
ه توسط نيروي هوائي آمريكا ايجاد شد

و مسئول استراتژي هسته اي و  است 
در واقع . جنگي آمريكاست

  ويكپنتاگون  ترين اتاق فكر بزرگ
ند زيرا ر. است شركت چند مليتي

است و در قلمروهاي مختلف  بزرگ
ه هاي ناتو دفتر زد در كشورفعال و 

و   از قديم در امور اجتمايي. است
نيز كار مي   فرهنگي يامنيتي و حت

كار اصليش همان برنامه . ه استكرد
اي  ي رياضي براي جنگ هستهگذار
و مسئوليت چگونگي  ه استبود

اي و  ها از جمله جنگ هسته جنگ
اي به خصوص با  مذاكرت هسته

شوروي، چين و سپس روسيه و پيمان 
 نظامي آمريكاگذاري ناتو و كال برنامه 

  . را تصدي مي كرده است
اما در منطقه خاورميانه، كشوري كه     

امريكا بخواهد با آن جنگ كوتاه مدت 
به سخن ديگر، . كند، جز ايران نيست

مالي نيستند كه  –فياهاي نظامي تنها ما
بحران مي سازند و كشور را به لبه 

گرايش . پرتگاه جنگ مي برند، بلكه
هاي جنگ طلب امريكا و سرمايه 
داران و خانواده هاي حاكم كه نظام 
بانكي و صنايع نظامي را مالكند، نيز، بر 

  .طبل جنگ با ايران مي كوبند
مالي مانور  –رژيم مافياهاي نظامي  ◄

دفاع از تأسيسات اتمي در برابر حمله 
هوائي و موشكي را بمدت سه روز 

آذر  4( 2009نوامبر  25انجام داد و در 
  .به پايان رساند) 88
  

دفاع ايران پيش » وزير«
بيني مي كند جنگهاي 
بيشتري در منطقه روي 
دهند و اسرائيل خود را 
براي حمله به ايران مسلح 

  :مي كند
  
ني مي احمد وحيدي پيش بي*

كند كه منطقه گرفتار جنگهاي 
  :بيتشري مي شود

  
، احمد )88آذر  4(به گزارش ايسنا  ◄

دفاع ايران، گفته » وزير«وحيدي، 
ما در منطقه اي زندگي مي كنيم : است

كه در سالهاي اخير شاهد چندين 
 –ساله ايران  8جنگ : جنگ بوده است

و دو جنگ اول )  1988 -1980(عراق 
س و جنگ در و دوم خليج فار

. افغانستان و بتازگي، جنگ در يمن
پس بايد ساده انديش باشيم اگر تصور 
كنيم جنگهاي بيشتري روي نخواهند 

  .داد
نيروهاي مسلح ايران مي بايد      

همواره آماده باشند و بخصوص قدرت 
خود را نشان بدهند تا كه دشمن 
دريابد دست زدن به جنگ بر ضد 

  . ايران، بيهوده است
  
اسرائيل براي انجام حمله  *

موفقيت آميز بر ضد ايران، به 
زيردريائي ها و سيستم هاي ضد 

  :موشكي مجهز مي شود
  
، آسوشيتد پرس 2009نوامبر  25در  ◄

اسرائيل با مجهز : گزارش كرده است
كردن خود به موشكهاي ضد موشك و 
دو زير دريائي كه قادر به پرتاب 
كالهك اتمي است، خود را براي 

مله به ايران و دفاع در برابر حمله ح
ايران، از جمله توسط قوائي كه در 
مرزهاي اسرائيل مسلح كرده است 

آماده كرده ) حزب اهللا و حماس(
با تجربه اي كه اسرائيل از .  است

جنگ با حماس در نوار غزه و با حزب 
اهللا لبنان بدست آورده است، توجه 
خود را معطوف به تسليحات دفاعي 

  .ته كرده استپيشرف
يك سيستم كه مي تواند راكتهائي را     

هدف قراردهد كه از نوار غزه و يا 
لبنان شليك مي شود، با موفقيت 

بنا است كه اين . آزمايش كرده است
.  سيستم در سال آينده بكار گرفته شود

ارتش، همچنين، نسل جديدي از ضد 
موشكهاي موسوم به آرو را  آزموده 

كها مي توانند اين ضد موش. است
موشكهاي دوربرد ايران، بنام شهاب، را، 
پيش از رسيدن به خاك اسرائيل، 

  . هدف قرار دهند
اسرائيل سه زير دريائي ساخت       

آلمان، بنام دولفين، خريداري كرده 
اينك دو زير دريائي ديگر را نيز . بود

اين موشكها مي .خريداري كرده است
ند كه توانند به موشكهائي مجهز شو

. توانا به حمل كالهك اتمي هستند
قرار است اين زيردريائي ها در 

اسرائيل .سواحل ايران، استقرار بجويند
برغم تكذيب هايي كه مي :مي گويد

كند، ايران مي كوشد سالح اتمي 
اسرائيل هيچگاه تصديق . توليد كند

نمي كند كه زير دريائي هاي دلفين به 
ت سالح اتمي مجهز است اما مقاما

ارشد اسرائيل مي دانند كه فرماندهان 
ارتش اسرائيل مأمور شده اند نقشه 

حمله به ايران را آماده اجرا كنند تا 
كه اگر ديپلماسي به جائي نرسيد، به 

  .اجرا گذاشته شود
غير از ترس شديد اسرائيل از مجهز       

شدن ايران به سالح اتمي، براي 
و  اسرائيل، تهديد بالفاصله، حزب اهللا

ارتش اسرائيل بر اين .حماس هستند
باور است كه از جنگ با حزب اهللا 
بدين سو، اين حزب تسليحات خود را 

از جمله . برابر افزايش داده است  3به 
فروند موشك دارد كه برخي   40000

از آنها مي توانند هر نقطه اي را در 
  . خاك اسرائيل هدف قرار دهند

، حماس از زمستان گذشته بدين سو     
نيز بر چند و چون راكتهاي خود 

ژنرال آموس يادلين، . افزوده است
رئيس اداره اطالعات ارتش اسرائيل 

بتازگي، حماس موشكي را : مي گويد
در اختيار گرفته و آزمايش كرده است 

بنا بر اين، . كيلومتر برد دارد 60كه 
براي نخستين بار، مي تواند شهر تل 

  . آويو را هدف قرار دهد
مديران صنايع نظامي اسرائيل مي       

سامانه هاي مجهز به دور بين را : گويند
مستقر مي كنيم تا كه موشكهاي دشمن 
را پيش از رسيدن به خاك اسرائيل 

سامانه . بينند و درجا آنها را نابود كنند
بقدري پيشرفته است كه مي تواند در 
يك لحظه رد موشك را بيابد و 

لحاظ انطباق با محاسبات الزم را از 
شرائط آب و هوائي را انجام و موشك 

  . دشمن را هدف قرار دهد
  

حكومت اوباما به حكومت * 
اگر : چين هشدار مي دهد

مشكل اتمي ايران حل نشود، 
  :اسرائيل به ايران حمله مي كند

  
 روزنامه، 2009نوامبر  26در  ◄
 هفته دو :گزارش كرده است نگتنيواش
 سيرئ اما،اوب باراك سفر از شيپ

 يعال مقام دو ن،يچ به كايآمر يجمهور
 به و رفته كشور نيا به ييكايآمر رتبه
 در پكن اگر اند گفته ينيچ يها مقام
 نكند، كمك رانيا يا هسته مناقشه حل
 و شده ميوخ است ممكن طيشرا
 .كند حمله رانيا به لياسرائ

 مقام دو در،يب يجفر و راس سيدن    
 يط كا،يآمر يمل تيامن يشورا ارشد

 و رفته نيچ به »ژهيو تيمامور« كي
 عواقب از را ينيچ يها مقام

 رانيا يا هسته بحران كننده نگران
 .اند ساخته مطلع

 به دريب يجفر و راس سيدن    
 برنامه لياسرائ: اند گفته ها ينيچ

 دغدغه« عنوان به را رانيا يا هسته
 و نگرد يم خود يبقا به مربوط
 به دارند، بقا هدغدغ كه ييكشورها

 ».دهند ينم فرا گوش كشورها گريد
آنها به مقامات چين توضيح داده اند    
 است؛ مشخص دغدغه نيا يمعنا كه

 بمباران را رانيا لياسرائ است ممكن
 جيخل حوزه در بحران به كه كند

 به زين بحران نيا شود؛ يم يمنته فارس
 اقتصادش كه ن،يچ يبرا خود نوبه
 نيآفر بحران ست،ا نفت تشنه خود

 .شد خواهد
 را خود پاسخ ديسف كاخ هفته نيا     
 متحده االتيا به نيچ :كرد افتيدر

 هيانيب كي از پكن كه داد اطالع
 خاطر به ران،يا بر ضد داللحنيشد

 قم يساز يغن ساتيتاس انهيمخف ساخت
 .كند يم يبانيپشت
كه  سدينو يم پست نگتنيواش    

 آورده دست به ار هيانيب نيا از يا نسخه
 سينو شيپ از يبخش هيانيباين . است

 حكام يشورا به كه است يا قطعنامه
تقديم  ياتم يانرژ يالملل نيب آژانس

  .خواهد شد
 يبرا نيا پست، نگتنيواش نوشته به    

 هم كه است 2006 سال از بار نينخست
 يا هيانيب نيچن از  هيروس هم و نيچ

 يالملل نيب آژانس در رانيابرضد
  .اند كرده يبانيپش ياتم يانرژ

  
امريكا از گفتگو با ايران به 
وضع مجازاتها عليه ايران 

  :گذر مي كند
  
، آسوشيتدپرس 2009نوامبر  20در  ◄

حكومت امريكا از : گزارش كرده است
سياست گفتگو با ايران به سياست 

اما . مجازات ايران عبور كرده است
وضع مجازات عليه ايران نيازمند 

از اين رو، . ت بين المللي استحماي
اوباما و حكومت او مشغول تحصيل 

  . حمايت بين المللي هستند
مشكل اينست كه مجازاتهائي بايد      

وضع شوند كه كارساز باشند و جلب 
موافقت كشورهاي ديگر با وضع اين 

در ديدار . مجازاتها مشكل است
، امريكا ، 1+  5نمايندگان كشورهاي 

، 2009نوامبر  20 در بروكسل، در
امريكا في الجمله موفقيتي در جلب 

كشور ديگر با وضع مجازاتها  5موافقت 
با . بر ضد ايران بدست آورده است

وجود اين، وضع اين مجازاتها به هفته 
  .ها كار نياز دارد

ماهها حكومت اوباما كوشيد از      
طريق گفتگو با ايران، مشكل اتمي  را 

ليت اتمي حل كند كه احتمال فعا
اما . مخفي ايران بوجود آورده است

ايران عالقه درخوري به گفتگوها و 
  .موفق شدنشان، از خود نشان نداد

ناموفق شدن ديپلماسي، بسا اقبال      
حكومت اوباما را، در جلب موافقت 
اروپا و كشورهاي روسيه و چين با 
وضع مجازاتهاي سخت تر عليه ايران، 

سجادپور، كريم . بيشتر كرده است
 Carnegieكارشناس مسائل ايران در

Endowment for international 
Peace  توضيح مي دهد كه بسياري از

اين كشورها، بطور غريزي، هنوز با 
اما . وضع مجازاتها عليه ايران مخالفند

به راه نيامدن ايران، آنها را بر آن مي 
دارد كه با وضع مجازاتها موافقت 

  . كنند
نوامبر، در  19ت اوباما در پرزيدن     

از آنجا كه ايران : كره جنوبي گفت
پيشنهاد آژانس بين المللي انرژي اتمي 

 5/3كيلو اورانيوم  1200انتقال  –را 
را رد كرده  –درجه به خارج از ايران 

است، ناگزير، ما با طرفهاي خود در 
تاكتيكهاي «جامعه بين المللي، در باره 

وارد گفتگو شده به ايران، » فشار بيشتر
در هفته هاي آينده، مجموعه اي .  ايم

از اقداماتي كه بر ضد ايران مي توانند 
  . بعمل در آيند، سنجيده خواهند شد

انتقال اورانيوم ايران به خارج از      
اين كشور، دربي فرض شد كه چون 
باز شود، مي توان گفتگو  با ايران را 

ن اما متكي وزير خارجه ايرا. پيش برد
ايران : اين درب را بست وقتي گفت

اورانيوم خود را به خارج از ايران 
  . منتقل نمي كند
دورتر خواهيم ديد كه : انقالب اسالمي

سخنگوي وزارت خارجه رژيم جز اين 
  . گفت
روسيه با  هرگاه چين و احتماال       

وضع و اجراي مجازاتهاي جديد عليه 
ند، ايران موافقت نكنند، امريكا مي توا

باتفاق اتحاديه اروپا،  خود اين 
مجازاتها را وضع كند و به اجرا 

اما گزينه اول امريكا اينست . بگذارد
كه مجازاتهاي جديد با موافقت روسيه 
و چين و با تصويب شوراي امنيت 

  .وضع شوند و به اجرا در آيند
دو مجلس نمايندگان و سناي       

  امريكا طرحي را تصويب كردند كه 
  

  4صفحه  در

 جنگ و بحران اقتصادي؟



                                                                                                                                                                                       

 

 
4 
 

 
 

1388آذر     29تا    16   ا ز     738اره  شم 2009  دسامبر  20تا    7  ز ا  

 

دست اوباما را براي اعمال مجازاتها 
در حقيقت، . عليه ايران باز مي گذارد

با وجود اين كه ايران كشور توليد 
درصد  40كننده نفت است، حدود 

. بنزين مصرفي خود را وارد مي كند
تحريم فروش بنزين به ايران، مجازات 

  .كارسازي مي تواند باشد
غ مي رود اين توانائي در اوباما سرا     

كه او بتواند متحدان خود را با تشديد 
  با وجود . مجازات ايران موافق كند

اين، هيچ معلوم نيست كه چين، با 
  وجود بازرگاني رو به افزايشش با ايران 
و سرمايه گذاري در نفت و گاز ايران، 
حاضر به شركت در مجازات بيشتر 

مقاصد روسيه نيز روشن . ايران شود
مدوديو، رئيس  هرچند. نيستند

: جمهوري روسيه، در ماه سپتامبر، گفت
وضع مجازاتها عليه ايران ممكن است 

  . اجتناب ناپذير شوند
استفان كوهن، رئيس مؤسسه     

مطالعات پيرامون صلح و رشد در 
اين امر كه چين : خاورميانه، مي گويد

در علن اظهار موافقت با وضع 
مجازاتهاي سخت تر عليه ايران نمي 

اما بسا با وضع . د، تعجب آور نيستكن
گويا تر . اين مجازاتها موافقت كند

موضع اخير روسيه است در باره 
اجتناب ناپذير شدن وضع مجازاتهاي 

  .جديد عليه ايران
  

تحويل : رژيم مي گويد
با  درجه 5/3اورانيوم 

در درون  درجه 20اورانيوم 
كشور بايد انجام بگيرد و 
ايران تضمين صددرصد مي 

  :خواهد
  

به مبادله اورانيوم  ايران حاضر* 
درجه  20درجه با اورانيوم  5/3

در خود ايران است و تضمين 
  :صد در صد مي خواهد

  
، ميهمان دوست، 88آذر  3در  ◄

سخنگوي وزارت خارجه رژيم گفته 
هيچيك از مقامات ايران نگفته : است

 5/3اند ايران حاضر نيست اورانيوم 
درجه خود را به خارج از كشور 

ان آماده مبادله اورانيوم در اير. بفرستد
ايران تضمين . خاك خود است

 20صددرصد مي خواهد كه اورانيوم 
درجه براي نيروگاه اتمي تهران را 

  .دريافت مي كند
در همان تاريخ، جليلي، دبير شوراي  ●

عالي امنيت ملي نيز، اين سخن را 
تكرار كرد و افزود كه ايران آماده 

  .است 1+  5گفتگو با كشورهاي 
  

پيشنهاد ايران قابل : البرادعي* 
 1+5قبول نيست و كشورهاي 

قطعنامه اي را تقديم شوراي 
  :حكام مي كنند

  
، اولين روز 2009نوامبر  26در  ◄

نشست شوراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي دويچه وله گزارش كرده 

 يالملل نيب آژانس حكام يشورا: است
 و پنجشنبه نشست در ياتم يانرژ

 يالبرادع گزارش نيآخر جمعه،
 يبررس. كند يم يبررس را رانيا درباره

 زين رانيا درباره  قطعنامه كي بيتصو و
 رانيا. دارد قرار نشست نيا دستور در
 بيتصو صورت در كه كرده ديتهد

 را آژانس با خود يهمكار قطعنامه، نيا
 .كند يم محدود

 حكام يشورا  روزه دو نشست    
 روز ياتم يانرژ يللالم نيب آژانس

 نيو در) آذر 5( نوامبر 26 پنجشنبه
 27 جمعه روز انيپا تا و شده آغاز

  عالوه نشست نيا در. دارد ادامه نوامبر
 محمد گزارش نيآخر يبررس بر

 زين يا قطعنامه ران،يا درباره يالبرادع
 كه شود يم بيتصو احتماال و يبررس
 تيامن يشورا دائم عضو پنج يسو از
 .است شده ارائه و هيته نآلما و

 درباره يالبرادع گزارش نيآخر    
 در) آبان 25( نوامبر 16 روز رانيا

 قرار آژانس حكام يشورا ارياخت
 به نسبت گزارش نيا. گرفت

 يمحتوا يالبرادع نيشيپ يگزارشها
 .دارد تر يانتقاد و تندتر
 عدم ديجد گزارش در يالبرادع
 ياتم مركز ساخت موقع به  اطالع

 برابر در رانيا تعهدات با ريمغا را ردوف
 ريتاخ است، گفته و كرده اعالم آژانس

 به ياطالعات نيچن ارائه در رانيا
 يكمك ياعتمادساز به آژانس،

 ،يالبرادع گزارش بنابر. كند ينم
 هدف مورد در رانيا حاتيتوض

 يبند زمان و فوردو ساتيتاس ساخت
 ازمندين آن ساخت و يطراح
  .است يساز شفاف

 به مربوط يها تيفعال رانيا      
 يها پروژه نهيزم در كار اي يساز يغن

  درخواست كه را نيسنگ آب به مربوط
 نكرده قيتعل بوده، تيامن يشورا
  .است
 آژانس ركليمد ،يبرادع محمد ◄
 نيآخر كه ياتم يانرژ يالملل نيب

 يم را خود تيمسئول دوران يروزها
 تشاران از تر شيپ ساعت چند گذراند،
اگر شوراي ( هيسلطان يآقا اظهارات

 5حكام قطعنامه پيشنهادي كشورهاي 
را تصويب كند، ايران سطح  1+

 همكاري خود را به حداقلي كه قانونا 
 )به آن متعهد است، كاهش مي دهد

 رانيا مقامات عملكرد زا: است  گفته
 ديناام كشور نيا يا هسته بحران در

 .است شده
  
اره برنامه اتمي نامه اوباما در ب*

ايران به لوئيز ايناسيو لوال دا 
  :سيلوا، رئيس جمهوري برزيل

  
، احمدي 2009نوامبر  26تا  23از  ◄

نژاد سفري به سه كشور امريكال التين، 
. برزيل و بليوي و ونزوئال، انجام داد

اوباما، رئيس جمهوري امريكا، با 
استفاده از سفر احمدي نژاد به امريكا، 

ه لوال، رئيس جمهوري برزيل نامه اي ب
 25(نيويورك تايمز . نوشته است

محتواي اين نامه را كه تاريخ ) نوامبر
نوامبر است، عبارت دانسته است  22آن 
  :از
بنا بر قول دستيار لوال، اين نامه كه  ●

يك روز پيش از سفر احمدي نژاد به 
برزيل براي رئيس جمهوري اين كشور 

شود به ارسال شده است، مربوط مي 
موضع امريكا در باره برنامه اتمي ايران 

  . است
بنا بر دو مقام حكومت اوباما، او  ●

موضع حكومت برزيل را بخاطر دعوت 
از احمدي نژاد، بصراحت انتقاد نكرده 

تنها از او خواسته است با استفاده . است
از فرصت، حمايت خود را از كوشش 
بين المللي براي رسيدن به سازشي در 

  .باره، اظهار كند اين
صفحه اي، اوباما حمايت  3در نامه  ●

خود را از پيش نويسي كه البرادعي 
كشور طرف گفتگو با ايران  6تهيه و 

  . پذيرفته اند، اظهار كرده است
نوامبر، حمايت  23پرزيدنت لوال، در  ●

خود را از  حق ايران در داشتن 
تكنولوژي اتمي براي توليد انرژي، 

  . بازگفت
وباما، در نامه خود، به  مسائل ا ●

هندوراس و كنفرانس سران جهان در 
  .كپنهاك نيز پرداخته است

  

قطعنامه شوراي حكام آژانس * 
بين المللي انرژي اتمي در باره 

 :ايران و واكنش ها
  
شوراي حكام آژانس بين المللي  ◄

  2009نوامبر  27انرژي اتمي، در 
  1+  5پيشنهادي كشورهاي  قطعنامه

بنا بر . ليه رژيم ايران را  تصويب كردع
 دومين پنهاني ساخت اين قطعنامه، از

 از و انتقاد ، اورانيوم سازي غني مركز
 بالفاصلهخواسته شده است  رژيم 
 .كند متوقف را مركز اين ساخت

 هاي گزارشبنا بر اين قطعنامه،     
حاكي هستند كه  البرادعي مداوم
 برنامه هك كند تاييد تواند نمي آژانس
 كاربردهاي براي صرفا ايران يي هسته
 را جدي نگرانيو  است آميز صلح
 يك است ممكن ايران اينكه به نسبت
 كرده پنهان را نظامي يي هسته برنامه
 .دارد مي ابراز باشد

 راي 3 مثبت، راي 25 با قطعنامه اين    
 شده تصويب ممتنع راي شش و منفي
  .است
ر در پي تصويب قطعنامه، د ◄

نوامبر،  30و  29و  28روزهاي 
  :واكنشهاي ذيل اظهار شده اند

 10احمدي نژاد دستور ساختن  ●
.  مركز غني سازي ديگر را داده است

هنوز اولي تكميل نشده، صدور اين 
دستور جز اقدامي بقصد بحران سازي 

  .نيست
مجلس مافياها از حكومت احمدي  ●

نژاد خواسته است همكاري با آژانس را 
  .حد اقل كاهش دهدبه 
راه حل : الريجاني گفته است ●

ديپلماتيك براي مسئله اتمي ايران 
  .وجود دارد

وزيران خارجه كشورهاي غرب و  ●
نيز روسيه به ايران هشدار داده اند كه 
مي بايد قطعنامه شوراي حكام را 

  .جدي بگيرد
با توجه به بحران در : انقالب اسالمي

ودتا چاره رژيم و جنبش همگاني، رژيم ك
. اي جز تشديد بحران اتمي نمي جويد

در درون رژيم، سه گروه كه به دنبال 
بودند، ناكام شدند و رژيم » آشتي ملي«

  :آشفته تر از  آن شد كه بود
  

با وجود اين هشدار 
اجتناب كه تغيير

است، مافياهاي ناپذير
مالي بنا بر  –نظامي 

حذف رقباي خود در 
  :درون رژيم دارند

  
  
  

ابات قالبي بود، انتخ
هاشمي رفسنجاني بايد «

» وحدت«، »كوبيده گردد
دو طرف ناممكن و تغيير 

  . اجتناب ناپذير است
  

يم مردم گول خورد :مرعشي* 
را براي شركت در انتخابات 

  دعوت كرديم
  
، سيد حسين 88آبان  26در  ◄

مرعشي، برادر همسر هاشمي 
رفسنجاني، در مصاحبه با كلمه از جمله 

  : گفته است
مرعشي در پاسخ به اين سوال كه  ●

چند وقتي است كه از سوي ريش 
سفيدان جناح اصولگرا بحث وحدت 

ذشت اين آيا با گ ملي را مي شنويم،
زمان پنج ماهه از انتخابات اين طرح 

البته ما  :به سرانجام خواهد رسيد؟گفت
هنوز اين طرح را نديده ايم ولي اين 
اقدام را دلسوزانه مي دانيم چون آنها 
پذيرفته اند كه استمرار وضع موجود و 
منكر همه چيز شدن و گفتن اين حرف 

 40كه هيچ مشكلي وجود ندارد و 
ي در انتخابات شركت ميليون ايران

كردند و نظام از پشتوانه كافي 
برخوردار است و مسئله اي نيست، 
درست نيست و اين حذف كامل 

اين ها وجود  صورت مسئله مي باشد،
مشكل را قبول كرده اند و براي آن 

  راه حل ارائه كرده اند
البته همانطور كه گفتم ما اين طرح      

لگرا را نديده ايم ولي در جريان اصو
هم ديگر انسان هاي عاقل تاثيرگذار 
نيستند و دوره تاثيرگذاري آنها مانند 
دوره تاثيرگذاري اصالح طلبها تمام 

  .شده است
مرعشي در پاسخ به اين سوال كه در  ●

حال حاضر دو طيف در كشور ما وجود 
دارند يكي عده اي كه مي خواهند 
وضع كنوني حفظ شود و ديگر عده 

بايد تغيير صورت اي كه مي گويند 
نقطه تالقي اينها براي وحدت ، پذيرد

وضع موجود حتما  :گفت ملي كجاست؟
ما مي گوئيم كه اين . تغيير مي كند

تغيير نبايد با سرعت اتفاق بيافتد، تا 
خسارت كمتر شود ولي آقايان مي 
گويند نه همين طور باشد تا زمان تغيير 

اگر منتظر اين زمان تغيير . فرا برسد
) كه حتما هم فرا مي رسد (م باشي

  .هزينه اش زياد است
ما بايد از درون خانواده انقالب اين     

تغيير را كنترل كنيم و سامان دهيم تا 
 . هزينه هاي ملي آن را كاهش دهيم

ولي دوستان ما در حاكميت تن به 
و مديريت نشده مي دهند  طئيتغيير ب

واين عمل بسيار خطرناك است و 
نه هاي جبران ممكن است هزي

ناپذيري را براي نظام و انقالب و كشور 
بهتر است كه تغييرات را . داشته باشد

وضع موجود نه . عاقالنه مديريت كنيم
در سياست خارجي نه در سياست 
 . داخلي نه در اقتصاد قابل دوام نيست

اگر هم بگوييم قابل دوام است دوره 
اش خود به خود تمام مي شود، چون 

  .راستهمه چيز گذ
اين مي گذرد و دوران آقايان تمام     

 منتها ما كه دلسوز انقالب و. مي شود
نظام هستيم مي گوييم به جاي اينكه 
تغيير به صورت طبيعي و در ميان مدت 
به انجام برسد بهتر است كه عقالي 
نظام تغييرات را مديريت كنند تا هزينه 

  .هايش كمتر شود
اعتراض من معتقدم كه بيان  :وي افزود

مردم بعد از انتخابات نشانگرحيات 
سياسي جامعه بود، به جاي اين كه 
. بگوييم اغتشاش بايد بگوييم زندگي

حيات سياسي اين است كه مردم نتيجه 
نمي  ،اي را كه حكومت اعالم مي كند

. پذيرند و آن را به چالش مي كشند
اگر كسي نفس ميكشد نبايد به او 

من  .بگوييم كه چرا نفس مي كشي
حيات . حيات دارم پس نفس مي كشم

سياسي به همين تسليم نشدن ها، 
اعتراض ها و فرياد زدن ها و پيگيري 

به همين خاطر  . مطالبات به حق است
در حالت عادي و در يك فعاليت 

اجتماعي اين عمل شايد جرم باشد 
  .ولي در سياست اين جرم نيست 

وي در پاسخ به اين سوال كه ممكن  ●
ي بعضي از مخاطبان اين است برا

سوال پيش بيايد كه چرا در بين اصالح 
طلباني كه بازداشت شده اند نام آقاي 

از آنهايي كه  :مرعشي نيست؟گفت
بازداشت كردند بپرسيد كه چرا آنها را 

همه ملت ايران . بازداشت كردند
بازداشت نيستند و ما يك جزئي از ملت 

لبته من از آن ا. هستيم و مثل بقيه
ت كساني هستم كه معتقدم اگر قرار دس

است رفقاي ما در زندان بمانند خوب 
جمع وسيع چند ده هزار است كه 

 .نفري ما داوطلبانه به زندان برويم
چون همه شريك جرم هستيم و همه 
در انتخابات بوديم و گول خورديم و 
مردم را دعوت كرديم براي شركت 

  .در انتخابات 
در دفتر مسئولي مثال اگر تو بروي و      

فرياد بزني و در محيط اداري توهين 
كني ممكن است كه جرم تلقي شود 
ولي اگر سياسيون در عرصه سياسي و 
مردم در جامعه عليه حكومت فرياد 

قانون اساسي . زدند اين جرم نيست
گفته كه جرم سياسي بايد تعريف شود 
ودادگاه آن با حضور هيئت منصفه 

كر مي من شخصا ف .رسيدگي گردد
كنم كه اشتباه بزرگي صورت گرفت و 
حيات سياسي جامعه ايران كه در 
انتخابات نشان داده شد و بعد از آن 

كه اين حيات سياسي (  ادامه پيدا كرد
جامعه ما نتيجه تعالي انقالب و تعاليم 

) و نشانه بالندگي ايران بود ) ره (امام 
يك عده كوته فكر آمدند و به آن 

موضوع را به سمت  گفتند اغتشاش و
مجرمانه نشان دادن، بردند و عده اي 

بنده . بي گناه را به زندان انداختند
شخصا معتقدم كه مسئله زندانيان هرچه 
سريعتر بايد حل شود و اين حرفي كه 
بنده زدم بايد به يك خواست عمومي 
تبديل شود و همه كساني كه خودشان 
را در جرم اين زندانيان سياسي شريك 

انند همه با هم متحد، برويم و مي د
  .خود را به زندان اوين معرفي كنيم

  
محسن رضائي به هاشمي * 

ميليون  8: رفسنجاني گفته است
از آراي ريخته شده به صندوقها 

  :قالبي بوده اند
  
اصول «زاكاني، عضو ، ٨٨آذر  ١در  ◄

 :مجلس مافياها گفته است» گراي
نفره با  6به ديدارهاي گروه  زاكاني،

: اشاره كرد و گفت ،هاشمي رفسنجاني
هاشمي در يكي از اين ديدارها گفت 
كه رضايي به من گفته كه راي درست 

 8ميليون است و  32در اين انتخابات 
ميليون ديگر ساختگي است، روز بعد 
كه ما نزد رضايي رفتيم ابتدا وي اعالم 

هايي از بنده دارد كه  كرد كه گله
م هاشمي پيش از انتخابات گفته بود

  .رضايي را وارد انتخابات كرده است
من در آن جلسه به رضايي گفتم       

ها نيست و  كه اكنون زمان اين بحث
ميليوني كه  32تو بايد بگويي كه بحث 

لبته چگونه است؟ ا  اي، به هاشمي گفته
رضايي ابتدا اين موضوع را رد كرد 

هايي كه ارائه  ولي بعد در استدالل
رداشت كرديم كه اين كرد چنين ب مي

وي اين طور . موضوع را گفته است
  بعداز  5كرد كه تا ساعت  استدالل مي

ميليون تعرفه مصرف شده  17ظهر تنها 
 21و امكان ندارد كه بعد از اين ساعت 

  . ميليون تعرفه مصرف شده باشد
اهميت سخنان زاكاني در : انقالب اسالمی

اينست كه در گفتگوهاي در درون رژيم، 
حث نه در وقوع تقلب كه ميزان آن بوده ب

محسن رضائي محاسبه را بر اساس . است
اما . تعرفه توزيع شده بعمل آورده است

تعرفه توزيع  شده دليل آن نيست كه  
 17خرداد،  22بعد از ظهر روز  5تا 

  با وجود اين، . ميليون رأي اخذ شده باشد
  

  5در صفحه 
  

 جنگ و بحران اقتصادي؟
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 5/26بر همين مبني نيز، حداكثر 
  . ليون رأي ممكن بوده است اخذ شوندمي

بعد از  5صبح تا  8زيرا برفرض كه از 
  ظهر، بدون انقطاع، رأي گرفته شده بود، 

 31666در هر دقيقه، در سراسر كشور، 
بعد از تا  5پس از . رأي گرفته شده است

در بخش بزرگي از ايران، رأي ( شب  10
بعد از ظهر به  8گيري تا پيش از ساعت 

ميليون  5/9، حد اكثر )ي رسدپايان م
. رأي مي توانسته است اخذ شده باشد

. ميليون مي شود 5/26جمع دو رقم، 
بدين سان، نتيجه همان مي شود كه 
انقالب اسالمي، بعد از انجام تقلب بزرگ، 

بنا بر اين . به اطالع مردم ايران رساند
ميليون رأي  5/13نتيجه، تقلب حدود 

  . بوده است
  

سنجش افكار قبل از دو : زاكاني
انتخابات مي گفتند كارانتخابات 

  : به دور دوم مي كشد
  
مجلس گفته » نماينده«زاكاني،  ◄

دو روز پيش از انتخابات رياست : است
جمهوري، دو سنجش افكار يكي توسط 
وزارت كشور و ديگري توسط وزارت 
اطالعات انجام گرفت و هر دو به اين 

نتخابات نتيجه رسيدند كه در دور اول ا
رياست جمهوري هيچيك از نامزدها 
موفق نمي شوند نصف بعالوه يك آراء 
را بدست آورند و كار انتخابات به دور 

  .دوم مي كشد
صندوق صدا و : هم او گفته است     

رأي بنام مير  750رأي،  800سيما، از 
  .حسين موسوي بود

با اينهمه، مافياهاي : انقالب اسالمي
نژاد را با افزون بر  مالي احمدي –نظامي 
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مالي  بر  –بناي مافياهاي نظامي * 
  : حذف هاشمي رفسنجاني است

 
، به گزارش آفتاب، 88آذر  3در  ◄
 ونيفراكس سيير يجانيالر يعل

 يآقا«: گفته است مجلس انياصولگرا
 است؛ انقالب خيتار از يبخش يهاشم
 نيبنابرا است، زنده يهاشم فرمود امام

 و اري شهيهم يو. است زنده انقالب
 كي شانيا. بود يرهبر و امام رويپ

 فيشر يصنعت دانشگاه در شيپ سال
 رويپ كه كنم يم افتخار بنده" گفتند
 "است يرهبر من عشق هستم، يرهبر
 هم يحرف اگر او خانواده درباره حال

 دنبال خودش ريمس از ديبا هست،
 .»شود

 اوست، ريتحق در صحبت«: افزود يو
 است مطلق شانيا كه ميگو ينم بنده
 ياسيس ي عرصه وارد كه يكسان همه

 داشته را نقد يآمادگ ديبا شوند، يم
 كه است نيا در من صحبت. باشند
 گرفته قرار هدف افراد ريتحق چرا
 .»است
، دكتر مظفر نامدار كه 88آذر  1در  ◄

نوشته اش مي گويد جانبدار خامنه اي 
، مقاله اي انتشار داده و عامل است

تشكيل طبقه رانت خوار از قبل دولت 
  :را ، هاشمي رفسنجاني دانسته است

ميخاييل وسلنسكي يكي از چند «     
صد نفر صاحبان امتياز در اتحاد 
جماهير شوروي سابق بود كه رهبري 
مجامع شوراها در اين كشور را بعهده 

 "او در كتابي به نام . داشت
نحوه شكل گيري يك  "التورا نومانك

طبقه ممتازسرخ و زندگي روزمره اين 
ديوانساالري جديد را در انقالب 

وسلنسكي در . كمونيستي شرح مي دهد
مي  "نومانكالتورا  "توصيف مفهوم 

طبقه ممتازان و عاليجنابان سرخ : گويد
كه در شوروي و كشورهاي اروپاي 

گروهي . شرقي حكومت مي كردند
چه كامالً با حزب مخلوط بسته كه اگر

نبودند ولي قدرت و ثروت عمومي را 
  .در اختيار داشتند

پس از پذيرش قطعنامه و پايان جنگ، 
با سياست هاي دولت  1369از سال 

سازندگي، خيزش اوليه در شكل گيري 
وتجديد ) نومانكالتورا( طبقه خواص

حيات ديوانساالري نظام مشروطه 
يا ادغام سلطنتي با زمزمه هاي انحالل 

نهادهاي انقالب و در راس آن جهاد 
سازندگي كه يكي از موانع اصلي شكل 
. گيري خواص بود، برداشته شد

سياست هاي دولت سازندگي جناب 
آقاي هاشمي رفسنجاني و تساهل و 
تسامح ايشان در برخورد با دولت 
مردان و كارگزاران سازندگي، 

« استعداد الزم براي رشد عنكبوتي 
را به اندازه كافي دارا » تورانومانكال

  .بود
زميني كه نومانكالتوراي جديد ايران 
در آن متولد شد و رشد كرد هيچگاه 
مستعدتر و حاصلخيز تر از دولت 
سازندگي و باورها و اعتقادات رييس 

سياست توسعه و . اين دولت نبود
تعديل و تساهل نسبت به اين 
ديوانساالري و بوركراسي هاي ناشي از 

ديده اي به وجود آورد كه در آن پ
تا  1369سال يعني از سال  15كمتر از 

وسعت زيادي پيدا كرد و مثل  1383
قارج در ساختار نظام جمهوري اسالمي 

همانطوري كه گفته . ايران رشد كرد
شد دولت سازندگي در واقع پرورش 

) نومانكالتورا(دهنده اين طبقه ممتاز 
جديد بود كه تحت نظارت ومديريت 

ازماني از كارگزاران سازندگي، در س
جريان كارگزاران  1374بهمن سال 

سازندگي ايران را به وجود آورد كه 
پس  25/5/1378اين جريان در تاريخ 

از روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي 
رسماً تبديل به يك حزب سياسي 

آنچه كه بايد به عنوان نقطه . گرديد
گيري طبقه ممتاز در اين  عزيمت شكل

ره مورد توجه قرار گيرد اين است دو
كه دولت آقاي هاشمي رفسنجاني 
پرورش دهنده اين نومانكالتوراي در 

  .حال رشد در ايران بود
اين جريان نوظهور متشكل از افرادي 
چون غالمحسين كرباسچي، محمدعلي 
نجفي، سيد حسين مرعشي، سيد محسن 
نوربخش، عطاءاهللا مهاجراني، علي 

مرضا فروزش، علي هاشمي بهرماني، غال
محمد هاشمي بهرماني، فائزه  مصلحي، 

هاشمي بهرماني، رضا امراللهي، سيد 
طبا، محسن هاشمي  مصطفي هاشمي

اسحاق جهانگيري، رضا  بهرماني، 
فر،  زاده، محمد عطريان ملك

اهللا آقايي، سيد حسين هاشمي،  هدايت
  اسماعيل جبارزاده، عبدالناصر همتي،

رتضي الويري، زاده، م فاطمه رمضان
  .فريدون

احضار مهدي هاشمي و پرونده  ◄
افراد خانواده هاشمي رفسنجاني نيز، 
گوياي اين واقعيتند كه مافياها دست 
بردار نيستند و بنابر حذف هاشمي 

  :رفسنجاني دارند
محسن هاشمي، از جلسه اي كه  ●

پيرامون بررسي مسائل مترو تهران 
تشكيل شده بود، استفاده كرد تا از 

و خانواده ) رئيس مترو تهران(خود 
استفاده از اين جلسه . خود دفاع كند

خود مي گويد كه دست اين خانواده 
كه زماني صدا و سيما و بسياري از 
وسائل ارتباط جمعي را در اختيار 
داشت، از اين وسائل، حتي براي دفاع 
از حمله هائي كه به اعضايش مي شود، 

ان  طرفه اين كه در هم. كوتاه است
جلسه نيز نگذاشتند او سخنان خود را به 

  .آخر برساند
بعد از سخنان نيمه تمام محسن  ●

هاشمي در آن جلسه، احمدي نژاد 
دولت اداره مترو را خود : گفت

قالي باف، شهردار . برعهده مي گيرد
تهران، در رد سخن احمدي نژاد 

اداره مترو، بنا بر مصوبه مجلس، : گفت
محسن . تبا شهرداري تهران اس

در باره مشكالت : هاشمي هم گفت
مترو دروغ گفتيم تا از دولت بودجه 

با وجود اين، قالي باف و او مي ! بگيريم
مترو يك مشكل دارد و آنهم : گويند

كمبود بودجه است كه دولت بايد 
  .تأمين كند

، زاكاني، نماينده 88آذر  1در  ◄
مجلس مافياها، در باره تخلفات مالي 

  :مي رفسنجاني گفته استفرزندان هاش
در خصوص تخلفات مالي فرزندان       

پسران هاشمي : ، زاكاني گفتهاشمي
هاي  بخصوص مهدي هاشمي پرونده

دارند كه  70جدي از سالهاي دهه 
انشاءاهللا به آنها نيز رسيدگي خواهد 

  .شد
خبرگزاري  1388آبان   30در  ◄

فارس در مورد مهدي هاشمي، 
 :گزارش كرده است

دولت آمريكا پيگرد قضايي شركت    
نفتي استات اويل در مورد يك پرونده 
رشوه خواري در ايران را كه به سال 

متوقف كرده  ،بر مي گردد 2002
  .است
يك مقام  ]گزارش رويترز[بر اساس      

ژي استات اويل گفت  شركت نرو
توافقي با كميسيون سهام و اوراق 
بهادار آمريكا، وزارت دادگستري و 
دفتر دادستاني اين كشور حاصل شده 
است كه بر اساس آن موضوع معامله 

سسه هورتون حل و مواستات اويل با 
  .فصل شده است

استات اويل متهم است در سال    
موسسه مشاوره و از طريق يك  2002

نفتي به نام هورتون كه مقر آن در 
لندن قرار دارد براي دستيابي به 
امتيازات نفتي در ايران مبالغي را به 
. عنوان رشوه پرداخت كرده است

گفته مي شود اين رشوه به يكي از 
) ه.م(آقازاده ها در ايران به نام 

كه ظاهرا نقش ) ا .محسن هاشمي ا(
اشات بعد از مهمي نيز در بروز اغتش

انتخابات داشته است پرداخت شده 
ميليون  35مبلغ اين رشوه نيز . است

  .دالر بوده است
اين رشوه ستاني تنها : انقالب اسالمي

شركت نفتي نروژي، در نروژ . مورد نيست
و امريكا، تحت تعقيب قرار گرفت و 

اما رشوه ستان كه فرزند . محكوم شد
ول، از هاشمي رفسنجاني بود، بنا بر معم

    .تعقيب قضائي مصون ماند
، به گزارش ايلنا، 88آذر  3در  ◄

، دادستان آبادي دولتعباس جعفري 
در پاسخ به پرسش خبرنگار  تهران، 

فارس مبني بر اينكه آيا اتهامي متوجه 
مهدي هاشمي است كه او به تهران 

چرا كه  ؟بازگشته و به آنها پاسخ دهد
امر  اي از اين وي شب گذشته طي نامه

ما كه : ه استگفت ،استقبال كرده است
از نامه مهدي هاشمي استقبالي استنباط 

ايم منتها اشاره كردم كه  نكرده
كس در دستگاه قضايي از حاشيه  هيچ

امن برخوردار نيست و بهتر است كه 
گناهي هستند در  افراد اگر مدعي بي

 .مراجع قضايي حاضر شوند
به ، نامه مهدي هاشمي 88آذر  3در  ●
در . قوه قضائيه انتشار يافت» رئيس«

نامه، در آنچه مربوط به احضار خود از 
سوي دادستان تهران مربوط مي شود، 

  :آمده است
اطالع نيستيد كه بعضي از  البد بي«     

ها معلول الحال، اين اظهار  رسانه
مهدي هاشمي بايد به تهران بازگردد (

را دليل وجود پرونده اي در دادگاه ) 
اند وحتي به  ا عليه اينجانب گرفتهه

 . خاطر آن در خارج از كشور هستم
اين همه در حالي است كه تا اين 
لحظه از سوي مسووالن قضايي و 

اي به  امنيتي اخطار يا احضاريه
اينجانب داده نشد گرچه ادعاهايي در 

هاي خاص مطرح شده كه  رسانه
تكذيب آنها هم ازسوي من منتشر شده 

  ».مي شود رراو باز هم تك
مهدي هاشمي مي بايد : وزير واواك* 

 :به كشور بازگردانده شود
در  يمصلح دريح، 88آذر  10در  ◄

كميسيون امنيت ملي و سياست  جلسه 
 تأكيد بربا خارجي مجلس مافياها، 

به  يهاشم يلزوم بازگرداندن مهد
 يها سرنخ يريگيپ يكشور برا

گفته  آشوبهاي پس از انتخابات گفت
با توجه به مدارك و  هيقوه قضائ :است

دارد  اريكه در اخت يمستندات كامل
را احضار كند كه متاسفانه با  يو ديبا

اتفاق صورت  نيهنوز ا يكار اهمال
 .ستنگرفته ا

  
اگر هاشمي : مهدي طائب* 

رفسنجاني و خاتمي و موسوي را 
بگيرند، حتي دو گاو هم به هم 

  :شاخ نمي زنند
  
دي طائب، برادر ، مه88آبان  26در  ◄

فرمانده سابق بسيج كه  حسين طائب
نامش در صدر ليست جنايات كهريزك 
و كشتار مردم در راهپيمائي هاي 
اعتراضي برضد كودتا قرار دارد، در 
يك همايش بسيج در استان گلستان 

حسين طائب .(سخنراني كرده است
اكنون شده قائم مقام سازمان اطالعات 

 !)سپاه
بي سر و صدا و بدون  اين همايش،      

تبليغات كه موجب شد دانشجويان غير 
بسيجي هم در آن شركت كنند، در 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

با حضور بسيجي هاي  گرگان و
دانشگاه و بسيج برخي ادارات دولتي 

  . شد برگزار
از جمالت سخنان عجيب مهدي    

طائب را كه عضو جمعيت رهپيويان 
، به نقل از وبالگي بنام انقالب است

  :مي خوانيد "مهدي"
يك باند جاسوسي  74يا  73در سال  - 1

برجي مجلل در  پيدا كرديم كه در
اتوبان مدرس تهران فاحشه تربيت مي 

مسئولين  كرد براي منحرف كردن
يكي از گردانندگان اين باند . نظام

 مهدي هاشمي، پسر آقاي هاشمي
. ير شدرفسنجاني بود كه بالفاصله دستگ

 اما با اعمال نفوذ پدرش و تعدادي از
مديران وزارت اطالعات، مهدي و 

و  دختران. ساير اعضاي باند آزاد شدند
زنان فاحشه شاغل در آن باند نيز در 

 خرداد در ستاد دختران 22انتخابات 
فيروزه اي مهندس موسوي مشغول 

  ! فعاليت شدند
راي به نام  6 در يكي از محالت قم - 2
 "كروبي"راي به نام  4و  "نگجومو"

راي  يعني راي آقاي كروبي از. بود 
   . جومونگ كمتر بود

اگر همين االن موسوي و هاشمي و  - 3
خاتمي دستگير شوند هيچ اتفاقي نمي 

حتي دو تا گاو به هم شاخ نمي . افتد
  ! زنند

برنامه اصالح طلبان اين بود كه  - 4
موسوي رئيس جمهور و خاتمي رهبر 

  . فاتحه نظام را بخوانندو ! شود
چهار، پنج روز مانده به انتخابات  - 5

مسئولين ستاد مهندس موسوي با 
مسئول ستاد . داشتند رفسنجاني جلسه

علتش هم . من اميدي ندارم : قم گفت
طرفداران آقاي  اينست كه اكثر

اگر . موسوي به كنترل مواليد معتقدند
ماشين هايي كه  دقت كنيد در اين

تبليغ ميكنند يك مرد و  براي موسوي
داخل  يك زن و حداكثر يك سگ

شما منتظر باشيد روز . ماشين است
 انتخابات طرفداران احمدي نژاد مثل

مور و ملخ از محالت پايين شهر راي 
در نتيجه قرار شد نظر . مي دهند

انجام شود و يكي دو روز مانده  سنجي
به انتخابات مطمئن شدند كه راي نمي 

  .آورند
يسه كنيد با ادعاي زاكاني، نماينده مقا( 

مجلس و عضو ديگر رهبري جمعيت 
كه سخنراني اش در  رهپيويان انقالب 

يك همايش ديگري مربوط به بسيج 
دانشجوئي در دانشگاه امام صادق در 

او . هاي خبري منعكس شد   تمام سايت
در آن سخنراني گفت كه وزارت 
كشور و وزارت اطالعات در آخرين 

انده به انتخابات يك روزهاي م
نظرسنجي دادند كه بموجب آن 
انتخابات به مرحله دوم مي كشد و 
احمدي نژاد در دور اول راي نمي 

همين مسئله باعث شد تا بگويند . آورد
  !)تقلب شد

پياده نظام دشمن كه در دانشگاهها  - 6
شعار اهللا اكبر  تربيت شده توانست با

طوري . عده اي از مردم را همراه كند
 700انتخابات  كه روز دوشنبه پس از

هزار نفر بين ميدان انقالب و ميدان 
وقتي غروب . آزادي تجمع كردند

ديدند خونريزي اي كه انتظارش را 
 داشتند از طرف نظام صورت نگرفت،

لذا حمله كردند به يك پايگاه بسيج و 
 نفر از جمله يك مادر و دختر كشته 7

و آن  اما تير آنها به سنگ خورد. شدند
 مادر و دختر از خانواده حزب اللهي

بودند كه درخواست ديدار آقاي 
فرداي آن روز . موسوي را رد كردند

ديدار خانواده آن مادر و  سه هيات به
دختر رفتند و گفتند تا شنبه يا يكشنبه 

صبر كنيد، كار نظام تمام  هفته بعد
است و ما يك تشييع جنازه آبرومند 

اما جواب . نيم برگزار مي ك براي شما
   رد شنيدند

مماشات  تا روز جمعه با اغتشاشگران - 7
. سخنراني آقا آبي بود بر تهران. شد

روز شنبه مردم صف خودشان را جدا 
 كردند و فقط پياده نظام دشمن در

آن هم چه كساني؟ بچه . خيابانها ماند
اينها چنگال رو . هاي پونك و نياوران

باتوم . با دستمال كاغذي بلند مي كنند
  كه باتوم رو ديدند  همين. خور نبودند
  . فرار كردند

االن شما در اينترنت نرويد خبري  - 8
كدوم . از بحران در كشور نيست

بحران؟ مردم مشغول زندگي خودشان 
  .هستند

  
هاشمي رفسنجاني : مهدي زيارتي* 

چگونه مخالفان خود را از ميدان 
  :بدر مي كند

  
ه و انتشار از  نوارهايي كه درز كرد ◄

يافته است، سخنان مهدي زيارتي، 
است كه خود از جاعالن » روحاني«

او در جمع بسيجي ها . تاريخ است
روزي كروبي از هاشمي : گفته است

آقاي : شكايت مي كرد و مي گفت
هاشمي گفته است  كروبي با زني 
همبستر شده و آن زن باردار شده 

شكايت او را نزد آقاي هاشمي . است
چرا آقاي كروبي : ايشان گفتند .برديم

  رفتاري مي كند كه در موضع اتهام 
فهميديم آقاي  قرار بگيرد؟  بعدا 

هاشمي هركس را بخواهد خراب كند، 
اول يك شايعه اي براي او مي سازد و 
به او حالي مي كند اگر تمكين نكند، 

  .خراب خواهد شد
  6در صفحه 

 جنگ و بحران اقتصادي؟
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هيأت هاي ميانجي كه در 
ودند، به ب»  آشتي ملي«پي 

  :جائي نرسيدند
  

آشتي نشد، در عوض، صدور * 
احكام محكومت و تهديد موسوي و 

  :كروبي به محاكمه ادامه يافت
  
  در بخش اول اين فصل خوانديد كه   
البته همانطور : مرعشي مي گويد ◄

را ) آشتي ملي(كه گفتم ما اين طرح 
نديده ايم ولي در جريان اصولگرا هم 

ل تاثيرگذار نيستند ديگر انسان هاي عاق
تاثيرگذاري آنها مانند دوره   و دوره 

تاثيرگذاري اصالح طلبها تمام شده 
  .است
يكي از دو هيأت را مجلس معين  ◄

كه عبارت (از اعضاي اين هيأت . ميكند
نادران، كاتوزيان، عباسپور، بوده اند از 

،  )و زاكاني ابوترابي، كاظم جاللي
حبه او بخشي از مصا. يكي زاكاني است

در . در بخش اول اين فصل نقل شد
» آشتي ملي«اين مصاحبه، در آنچه به 

  :مربوط مي شود، او مي گويد
به در ديدار هيأت با موسوي، من   ●

موسوي گفتم كه ما شما را از نيروهاي 
دانيم چرا شما خودت را  انقالب مي
اگر دليلي در خصوص . كني خراب مي

اني آن تو تقلب در انتخابات داري، مي
را ارائه كني تا ما پيگيري كرده و به 
نتيجه برسيم اما دريغ از يك استدالل 
. و سرخط كه ما به دنبال آن برويم

البته بايد بگويم كه موسوي در آن 
ديدار خيلي نرم و آرام با ما برخورد 

  .كرد
در روز بعد از اين ديدار به ديدار     

پس از آنكه  . هاشمي رفسنجاني رفتيم
ترابي به هاشمي گفت كه ديروز با ابو

ايم، هاشمي  موسوي صحبت كرده
اعالم كرد كه موسوي همه 

هايش را به شما نگفته و  حرف
چون فرداي . كاري كرده است پنهان

موسوي و سيدحسن   انتخابات خاتمي،
خميني به من زنگ زده و ظهر همانروز 

موسوي جز به ابطال  .به دفترم آمدند
ت و البته موارد انتخابات قانع نيس

ديگري را هم خواهان شده تا دست از 
البته هاشمي در همان  .اعتراض بردارد

جلسه گفت كه من به آنها اعالم كردم 
كه از مسير قانون حركت كنيد هر 

گفتند كه شوراي  چند كه آنها مي
نكته قابل توجه   نگهبان را قبول نداريم،

اين است كه قانوني كه هاشمي به آن 
كرد، يك شوراي حكميت  مياشاره 

  .غير از شوراي نگهبان بود
اين جريان از : وي ادامه داد ●

كانديداهاي مختلف استفاده كرد تا 
بتواند به هر شكلي از آراي 

نژاد كم كند و در نهايت يكي  احمدي
هاي خود كه بعدا مشخص  از گزينه

شد، موسوي است را به رياست 
  .جمهوري برساند

از پيش تعيين شده  اين سناريوي      
به شكلي . شد مرحله به مرحله اجرا مي

شب روز انتخابات  11كه از ساعت 
هاي تبريك براي موسوي صادر  پيام

شد و موسوي نيز در همان شب خود 
جمهور اعالم كرد اما از فردا  را رئيس

كه كمي از نتيجه انتخابات مشخص 
شده بود، اين جريان بحث تقلب را 

  . مطرح كرد
نظر اعضاي ديگر هيأت : ب اسالميانقال

اما اين عضو هيأت  به . اظهار نشده اند
، طرف موسوي و »آشتي ملي«جاي 

كروبي و خاتمي را متهم مي كند به 
تدارك طرحي كه پيش از انتخابات به 

اجرا گذاشته اند و هدف از اجراي طرح 
نيز، جمع كردن دست و پاي خامنه اي و 

  .بودواليت فقيه را محدود كردن 
  

طرحي با «: حداد عادل* 
عنوان وحدت ملي يا آشتي ملي 

  :وجود خارجي ندارد
  
 حداد يغالمعل، 88آبان  4در  ◄

 شگاهينما به خود ورود بدو در ، عادل
 جهان غرفه در حضور با ،مطبوعات

 رامونيپ كه يمطالب: ، گفته استوزين
 موضوع با شود يم انيب مبحث نيا

 ياريبس يها تفاوت يدارا آن ياصل
 نيا كه يافراد از كي چيه .است

 عنوان كردند يم يريگيپ را موضوع
 نكرده مطرح را يمل وحدت اي يآشت
 موضوع نيا طرح ستين مشخص .اند
 و گرفته چشمه سر كجا از شكل نيا به
 . است شده مطرح يهدف چه با

 طرح ياصل اهداف حيتشر با يو    
 ينم اساسا طرح نيا: گفت مبحث نيا

 اي كند يمعرف مقصر را يكس خواست
 را نيطرف از كدام هر كه دينما يسع

 خود مواضع از ياندك كه دينما متقاعد
 مطلب نيا يرو بر  بلكه نديايب كوتاه

 قيطر از تخلفات كه داشت ديتاك
 تينها در و شود يريگيپ يقانون مراجع
 قانون تيرعا يبرا قيتشو آن هدف

 . بود مردم يرا به نيتمك و جامعه در
 ياعضا يزنيرا درباره حدادعادل

 فوق طرح كه يگروه دهنده ليتشك
 ماه دو يط: گفت كرد يم يريگيپ را

 داريد يهاشم يآقا با بار دو گذشته
 را خود يدگاههايد و گرفت صورت
 مطالب زين شانيا و نمودند مطرح

 نيا كل در و كردند ارائه را يمثبت
  . داشت يپ در يمثتب جينتا ها مالقات

 
هاشمي رفسنجاني و  از* 

موسوي و كروبي و خاتمي براي 
» روز مجلس«شركت در مراسم 

  :دعوت نشد
  
، باهنر نايب رئيس 88آذر  3در  ◄

تا جايي كه بنده : مجلس گفته است
طبق سنوات گذشته، از  ،مطلع هستم

روساي مجالس دوره پنجم و ششم 
) مهدي كروبي،علي اكبر ناطق نوري(

» ز مجلسرو«براي شركت در مراسم 
  .شده استندعوت 

نشريه ابتكار در اين باره نوشته   ●
اين در حالي است كه برگزاري : است

اين همايش در سال گذشته با حضور 
چهره هايي همچون سيدحسن خميني، 
اكبر هاشمي  رفسنجاني،  محمد خامنه 
اي، محمد خاتمي، مهدي كروبي، علي 
اكبر ناطق نوري، محمدرضا مهدوي 

جنتي، حبيب اهللا كني، احمد 
 "نخستين همايش ... عسگراوالدي و
واقعا نمود اتحاد ميان  "شكرانه اتحاد

چهره هاي سياسي از گروه هاي 
البته تنها غايب آن مراسم، . مختلف بود

محمود احمدي نژاد بود كه دعوت 
  .رئيس مجلس را استجابت نكرد

) 88آذر  4كيهان ( و شريعتمداري  ●
روبي و دليل دعوت نكردن از ك

را عبارت دانسته ... موسوي و خاتمي و
  :است از

 هاي روزنامه از برخي ديروز«   
 هاي رسانه و ها سايت و اي زنجيره
 اين به اعتراض با انقالب ضد و بيگانه
 در شركت براي كروبي آقاي كه

 است، نشده دعوت مجلس روز همايش
 موضوع از انحراف به را همايش اين
 متهم تاس »ملي وحدت« كه آن

 سران« نظير تيترهايي با و كردند
 مجلس همايش به دولت منتقد شاخص
 دور خود خيال به! »اند نشده دعوت

 در نظام عليه جوسازي از جديدي
 باره در كه زدند كليد را مجازي فضاي

  است؛ گفتني آن
 چند طي كروبي و موسوي و خاتمي

 انكار غيرقابل اسناد گواهي به اخير، ماه
 بي و دقيقاً است، مضبوط و موجود كه
 شده اعالم قبل از فرمول كاست و كم

 با مقابله براي اسرائيل و آمريكا
. كردند دنبال را اسالمي جمهوري

 به شده ياد فرمول از آنان پيروي
 مراحل تمامي كه بود آشكار اي اندازه
 پيشاپيش و قبل از فتنه سران حركت

 استناد به كيهان و بود بيني پيش قابل
 در و موجود تماماً كه آن هاي هنسخ

 و مختلف فازهاي است، دسترس
 از قبل را، اشاره مورد فتنه فرمول
 شود، عملياتي كه آن از پيش و شروع
  ».بود پرداخته آن به و داده نشان

 
كميته هفت نفري جامعه * 

روحانيت مبارز كه براي ايجاد 
بوجود آمد، به » آشتي ملي«

  :هدف نرسيد و منحل شد
  
،  سالك سخنگوي 88آذر  4ر د ◄

جامعه روحانيت، در باره جلسه روز 
: پيش اين جامعه، از جمله، گفته است

 در مبارز روحانيت جامعه سخنگوي
 خصوص در سوالي به پاسخ در پايان
 ميانجيگري نفره 7 كميته انحالل دليل
: كرد تصريح مبارز روحانيت جامعه در
 كميته آن بزرگان با صحبت دليل به

 نيازي كه شد گرفته نتيجه و شد لمنح
 .نيست آن وجود به
يك دليل ديگر شكست كوششهاي  ◄

دو هيأت، صدور احكام محكوميت 
رژيم، . است كه همچنان ادامه دارند

چاره خود را تكيه بازهم بيشتر به قواي 
در اين باره، . سركوب گذاشته است

نيويورك تايمز مقاله اي حاوي 
ار داده اطالعات درخور توجه انتش

  :است
انقالب : مير حسين موسوي* 

شده كه ما شچاعت داشته باشيم 
  :و آزادي را بخواهيم

  
، مير حسين موسوي 88آبان  30در  ◄

 اصول به ما كه شده انقالب: گفته است
 كه شده انقالب. ميباش داشته يبنديپا
 به را يآزاد و ميباش داشته شجاعت ما

 يفطر خواسته و اصل كي عنوان
 از ميتوان ينم ما. ميبخواه دائم انسان

 كه يا نهيهز هر و ميبرگرد اصول نيا
 تحمل و ميده يم تن باشد الزم

  .ميكن يم
 
هيأت سوم كه عسگر اوالدي نيز *

در آن بود نيز به اين نتيجه رسيد 
كه موسوي و كروبي واطرافيانشان، 
فرصت بازگشت به زير چتر واليت 

  :فقيه را از دست داده اند
  
 دبير، عسگر اوالدي، 88آبان  30در  ◄
، رهبري و امام خط پيروان جبهه كل

 نامزد دو اطرافيان«با اشاره به 

  رياست انتخابات در خورده شكست
 بازخواني با ما: ، گفته است»جمهوري

 از را نظام بايد كشور در جديد نفاق
 ما داريم، نگه مصون ها آن آسيب شر
 يرز كنيم توصيه ها آن به همواره بايد
 فقيه واليت و اساسي قانون چتر

 شيطان دامن در افتادن از تا برگردند
 متاسفانه. دهند نجات را خود بزرگ

 فرصت كه اند كرده كارهايي ها آن
 . اند داده دست از را بازگشت

، عسگر اوالدي باز 88آذر  4در  ◄
 چتر زير اگر افراد اين«: گفته است

 نهمچنا و نگيرند قرار واليت و انقالب
 حذف به بكوبند خود مهري بي طبل بر

 كمك كشور سياسي فضاي در خود
 خفيه الطاف از هم اين شايد اند، كرده
 رياست انتخابات در كه است الهي

 بزرگ اي فتنه دچار آينده جمهوري
  » .نشويم تر
  

نوامبر  24( نيويورك تايمز* 
رژيم ) : 88آذر  3برابر  2009

ايران براي مهار نيروي مخالف، 
بيش از پيش، به قواي سركوب 

  :متوسل مي شود
  
از انتخابات رياست جمهوري بدين  ●

سو، دولت ايران براي متوقف كردن 
جنبش مخالفان در كشور، به ضرب و 
جرح و توقيف و محاكمه توسل جسته 

اينكه كه برغم سركوب، جنبش .  است
ادامه يافته است، از قرار،  دولت دست 

بي اعتبار به كوشش بزرگ تري براي 
» بازتعليم و تربيت«كردن مخالفان و 

در . نوجوانان و جوانان زده است
هفته هاي اخير، دولت تعرض هاي 
ايدئولوژيك جديدي را اعالن كرده 

  :است
مركز بسيج مخصوص  6000استقرار  ●

مدارس در سراسر كشور براي تبليغ 
آرمانهاي انقالب اسالمي و نيز ايجاد 

سانسور واحد جديد پليس براي 
انترنت، هم شركتها و هم مكاتبات از 

يك .  طريق انترنت و هم سايتها
شركت متعلق به سپاه پاسداران شركت 
دولتي مخابرات ايران را خريداري 

فروش مخابرات به سپاه . كرده است
امكان كنترل مخابرات تلفني و 

در بهار، . اينترنتي را به سپاه مي دهد
كه هم  سپاه آژانس خبري راه انداخت

 -براي مطبوعات و هم براي راديو 
  .تلويزيون، گزارش تهيه مي كند

جنگ «دولت مقابله با مخالفان را  ●
مي خواند و رهبران ايران گاه » نرم

آن را جدي تر از جنگ نظامي 
جنبش : مي گويند. توصيف مي كنند

مخالفان نتيجه هجوم فرهنگي غرب 
است و مي بايد با قاطعيت به مقابله با 

اين گونه سركوب گري . آن برخاست
را با اينگونه تدابير وسعت بخشيدن، 
حكايت از آن دارد كه دولت 
روحانيان و نظاميان را جنبش مخالفان 

اين جنبش . سخت متزلزل كرده است
قوي ترين جنبش از انقالب اسالمي 

  .بدين سو است
آيت اهللا علي خامنه اي، رهبر عالي  ●

ين سو، مرتب رژيم، از ماه سپتامبر بد
. را بكار مي برد» جنگ نرم«اصطالح 

او در ديدار با گروهي از هنرمندان و 
جو «آنها در يك : معلمان گفت

بسر مي برند كه در آن، در » شيفتگي
هر عنصر فرهنگي مي بايد از موضع 
جنگ وسيع ميان ايران و غرب مي 

او و ديگر مقامات دولت . بايد نگريست

ردن نظام از ضرورت باز اسالمي ك
آموزشي سخن مي رانند و بر ضرورت 
پاكسازي از نفوذ سكوالريسم و معلمان 
سكوالر و پاك سازي وسائل ارتباط 
جمعي از افكار مخرب، تأكيد مي 

  .كنند
تأكيد اخير بر جنگ فرهنگي،  ●

گوياي افزايش نفوذ سپاه پاسداران در 
در حقيقت، محمد علي . دولت است

در باره  جعفري، بيش و پيش از همه
  .سخن گفته است»  جنگ نرم«

در اين جا، روزنامه نوشته جزايري،     
يكي از سران سپاه را در كيهان خاطر 
نشان كرده و قول او را آورده است 

ما نبايد هرگز اجازه دهيم كه «كه 
  .»دشمن در جامعه اسالمي ما نفوذ كند

برخي از تحليل گران بر اين نظر  ●
ير حكومتگران، هستند كه تقالهاي اخ

همچون تقالهاي گذشته شان ناكام 
مي شوند و بسا نتيجه معكوس ببار مي 

  .  آورد
مهرزاد بروجردي كه در دانشگاه      

با : سيراكوس استاد است، مي گويد
كوشش براي مهار وسائل ارتباط جمعي 
و باز اسالمي كردن مدارس، دولتيان 
مي پندارند مي توانند جامعه را مهار 

اما دشمن آنها جمعيت ايران . كنند
جمعيت ايران جوان و درس . است

خوانده است و تقال براي كنترل آن، 
تنها بر شدت مخالفت اين جمعيت با 

  .دولت مي افزايد
پس از انتخابات رياست جمهوري،      

جمعيت بزرگ مردم به تقلب در 
انتخابات اعتراض كردند اما 
سركوبگري دولت سبب شد كه جامعه 

ص رهبر را مورد اعتراض و نفي شخ
  ...قرار دهند 

در اوائل سپتامبر، سردار محمد باقر  ●
ذوالقدر، قائم مقام پيشين فرمانده كل 

در جنگ : سپاه پاسداران، گفته بود
سخت، خط ميان شما و دشمن روشن 

اما در جنگ نرم خط مشخصي . است
  ...وجود ندارد

كمي بعد از اظهارات او، تدابيري      
اي تصرف وسائل ارتباط جمعي بر

توسط سپاه اتخاذ و به اجرا گذاشته 
سردار محمد رضا نقدي، فرمانده : شد

يك سوپر قدرت «بسيج اعالن كرد كه 
، با همكاري رسانه هاي »رسانه اي

دولتي و سپاه پاسداران بوجود مي 
سپاه مي خواهد، در بهار،  يك . آيد

. خبرگزاري بنام اطلس  بوجود آورد
برگزاري از نوع بي بي سي و اين خ

  .آسوشيتدپرس خواهد بود
   ...  

: دو اطالع از داخل كشور* 
خامنه اي سبب شكست سه » نه«

طرحي به خامنه اي . هيأت شد
پيشنهاد شده است كه، بنا بر آن، 
حكومت سايه تشكيل مي شود 

  :؟...و
  
بنا بر اطالع اول كه موثق است و  ◄

سه  با رويدادها همخواني دارد، هر
گروه طرحهاي خود را به خامنه اي 
ارائه كرده اند و پاسخ منفي دريافت 

خامنه اي مجراي اطالع . كرده اند
خود را منحصر كرده است به سپاه و 
ديگر نيروهاي سركوب و آنها به او 

» النصر بالرعب«گزارش كرده اند كه 
جنبش . روشي كارساز بوده است

همگاني فروكش كرده است و جنبش 
. شجوئي را نيز فرو مي خوابانيمدان

خامنه اي مي بايد بر موضع قاطع خود 
هرگونه روي خوش نشان دادني . بماند

  .به معترضين، رشته ها را پنبه مي كند
  

  7در صفحه 

 جنگ و بحران اقتصادي؟
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بنا بر اطالع از دو منبع، پيشنهاد يك  ◄
گروه از گروههائي كه در كار آشتي 
دادن دو طرف اصول گرا و اصالح 

نست كه موسوي كابينه طلب هستند، اي
در سايه تشكيل دهد و نظرات خود را 
در مسائل گوناگون طرح كند و كم 
كم احمدي نژاد را از طريق مجلس 

نفره هم  7حذف كنند و يك هيات 
براي تصدي رهبري، بعد از مرگ 
خامنه اي، تشكيل شود و خامنه اي با 

نفره را اعالم  7نظر خودش اين هيات 
ورائي را مجلس خبرگان ش. كند

انتخاب مي كند كه اعضاي آن از اين 
  . تن خواهند بود 7

آنهايي كه با موسوي  در ارتباطند      
ميگويند به وي  پيشنهاد مستقيم ارائه 

  .نشده چون ميدانند نمي پذيرد
آذر پول زيادي  15قرار است از      

بدون پشتوانه  در  جامعه تزريق كنند 
بيفتد و  تا بلكه چرخهاي اقتصادي راه

كشور از اين فالكت وبي پولي رهايي 
بنا براين بود كه تا عيد امسال . يابد 

مسئله رابطه با آمريكا هم حل شود و 
اما گرايشهائي كه از . رابطه برقرار شود

عادي شدن رابطه با امريكا و اروپا زيان 
اين گرايشها . مي بينند، مانع كار شدند

  .دهمچنان در كار تشديد بحران هستن
از ميزان وثوق اين خبر، : انقالب اسالمي

اما خواه چنين .  هنوز اطالع نيافته ايم
پيشنهادي تهيه شده باشد و خواه نشده 
باشد، مبناي آن كه سستي دولت كودتا 

    .است، يك واقعيت است
تبارشناسي «و بجاست قسمت هشتم     

را  بياوريم كه مربوط مي » كودتاچيان
اي گسترده رژيم شود به شبكه رسانه 

  :مافياهاي نظامي مالي است
  

تبارشناسي 
  8 –كودتاچيان 

  
  

، حامي كودتا وسائل ارتباط جمعي      
نيز  حامي رژيم واليت مطلقه فقيه كه 

نشريه فرستنده و  500بيش از هستند، 
 –انگليسي  –عربي  –به زبانهاي فارسي 

اين وسائل . هستند ...فرانسوي و
انقالب با انتشار در از ابتداي  ارتباطي

تيراژهاي بسيار باال با استفاده از 
امكانات دولتي و بيت رهبري و بودجه 

خارج  ودر داخل ، كشور سعي نمودند
، مبلغ رژيمي باشند كه با از كشور

اما با . كودتاها ادامه حيات داده است
گذشت بيش از سي سال از انقالب اين 

ان همه نشريه نه تنها نتوانستند بر حامي
، از به تدريج، بلكه نظام حاكم بيفزايند

حمايت   عوامل محروم شدن رژيم از
  . نيز شدندمردم 

نشريات حامي حاكميت استبداد با     
دريافت سوبسيد هاي الزم و انتشار در 
شمارگان باال هرگز نتوانستند 

با . خوانندگان را به خود جلب نمايند
اين حال، چون بودجه آنها تأمين 

نتشر مي شوند و رژيم به استناد است، م
انتشار آنها، مدعي مي شود در ايران 

  ! آزادي مطبوعات برقرار است
برخي از نشريات با  ،در ايران     

بيت المال منتشر مي پول استفاده از 
شوند و معموال به بيت رهبري و يا 
گروههاي مالي وابسته به بيت متصل 
هستند و تنها كارشان نمايش و توجيه 
اخبار واطالعاتي است كه موجب 

اين . مي شود »قدرت رهبر«تثبيت 
نشريات از كليه ترفندهاي فريبكارانه و 
دروغ استفاده مي كنند تا بتوانند 

 اقليت كوچك جامعه را حداقل 
  . نگاه دارند رژيم، بسته به دل

كليه هزينه هاي اين نشريات از     
 اموال بيت رهبري و دولت و بنياد ها

لذا هرگز نگران تيراژ  . مي شود تامين
برخي از اين  ،خود نيستند در زير

  :مي شوندنشريات معرفي 
  
انواع نشريات وابسته به باندها و  *

   :نهادها
  

  نشريات وابسته به بيت رهبري 
  نشريات وابسته به حوزه علميه 

نشريات وابسته به سپاه پاسداران  و 
  نيروي انتظامي و بسيج 

  ه صدا و سيما نشريات وابسته ب
نشريات وابسته به خبرگزاري جمهوري 

  اسالمي ايران 
  نشريات وابسته به وزارت امور خارجه 

فرهنگ و   سازمان نشريات وابسته به
  ارتباطات اسالمي 
   ويقدس رض ستانآنشريات وابسته به 

  نشريات وابسته به باند مصباح يزدي 
  نشريات وابسته به باند محمد ريشهري 

  ابسته به باند مهدوي كني نشريات و
  نشريات وابسته به بنياد شهيد 

  نشريات وابسته به سازمان زندانها 
  
  : نشريات وابسته به بيت رهبري *
  

بيت رهبري با در اختيار داشتن      
مد هاي نامشروع آميلياردها تومان در

براي  ،از اموال و دارايي هاي كشور
دهها نشريه را به  ،حفظ موقعيت خود

اظ مالي به صورت مستقيم و غير لح
شكار و آ –علني و غير علني  –مستقيم 
قرار داده  مالي  مورد حمايت ،پنهان
كار اين نشريات مداحي از . است

خامنه اي و حمله به هركسي است كه  
حمله به او را الزم ببيند » بيت رهبري«

و پرونده سازي براي كساني است كه 
و  نوبت حذف شدن به آنها مي رسد

مجبور به سكوت كردن روحانيان 
مخالف واليت مطلقه فقيه و توجيه 
. خيانتها و جنايتها و فسادها است

خوشبختانه به دليل افشاي ماهيت 
نشريات  ، »رهبر«واليت مطلقه فقيه و 

وابسته به بيت به صورت گسترده از 
بخش  .سوي مردم تحريم شده اند

عمده اي از اين نشريات به سازمانها، 
رژيم ارات، نهادها و مراكز وابسته اد

  .دشونارسال مي 
در زير برخي نشريات وابسته به بيت    

در بين . معرفي مي شوندرهبري 
اولويت  ازسسه كيهان ؤم ،نشريات

سسه اطالعات ؤزيرا م .برخوردار است
و جمهوري اسالمي مانند كيهان در 
ايجاد بحران و تشنج تالش نمي كنند و 

  .را تبليغ مي كنندطلقه تنها ولي فقيه م
روزنامه كيهان به سرپرستي بيت  ●

مورد  افرادرهبري كه سالها توسط 
تاييد اين بيت اداره مي شد و هم 
اينك بعد از اينكه سالها در اختيار 
مهدي نصيري بود بر عهده حسين 
شريعتمداري و باند همراه وي مانند 

 -حسن شايانفر محمد جعفر بهداد 
 –صفار هرندي   - محمد مهاجري 

حسين . نهاده شد... نوريزاد و –ملكيان 
به كه سالها بازجوي تو شريعتمداري

مقام مدير بود با قرار گرفتن در  دهنده
به كار تخريب پرداخت و  و مسئول، 
تبديل به نشريه روزنامه را به تدريج 

مخصوص ايجاد بحران و تخريب و 
جهت ادن د نشانيو آفريني تشنج 

توقيف و » فان نظاممخال«دستگيري 
ه هائي شد كه مي بايد سسات و نشريؤم

مدير و همكاران او . تعطيل مي شدند

در نشريه كيهان همچنان به ايفاي اين 
  .نقش مشغولند

اراي به دهنده زندانيان داين تو    
ارتباطاتي بسيار قوي با مير حجازي و 
مجتبي خامنه اي در بيت رهبري و نيز 

ا مانند ارشاد و برخي از وزارت خانه ه
حفاظت  اداره اطالعات و همچنين

اطالعات سپاه پاسداران و دفتر سياسي 
و برخي از زندانهاي مخصوص و سپاه 

مرتبط با برخي از بازجويان و شكنجه 
  .گران مي باشد

اين روزنامه مخصوص زندانها و    
. نيز هست گروههاي انصار حزب اهللا

بازجويان همكار  ،هتوضيح اين ك
نياز دارند مقاومت  شريعتمداري حسين

اينست كه مؤسسه . زندانيان را بشكنند
دست به چاپ تعداد محدودي كيهان 

. انباشته از دروغ مي زندكيهان 
بازجويان شكنجه گر كيهان جعلي را به 
رؤيت زندانيان مي رسانند تا مگر با 

اخبار واطالعات چاپ شده  استفاده از
را مقاومت بازداشت شدگان  ،نآدر 

  . دندر هم شكن
قا عالوه بر انتشار چنين آحسين      

نشرياتي  و چاپ نشرياتي اقدام به جعل
سازمانهاي مأمور سركوب، مي كند كه 

. براي پرونده سازي به آنها نياز دارند
از و چاپ سه نشريه جعلي  جعلمانند 
دانشجويان دانشگاه امير كبير كه قول 

دستگيري و به زندان افتادن مدرك 
ن نشريه به مدت چند آمديران مسئول 

علت پرونده سازي براي  .سال شد
ن آدر بود كه درگيري  دانشجويان،

، به هنگام حضور احمدي نژاد ،دانشگاه
 .بودبوجود آمده 

كيهان به جز نشريه روزانه،  مؤسسه    
نشريات ديگري را نيز به چاپ مي 
رساند اما به جرات مي توان گفت كه 

مقبول تشارات اين نشريه هيچكدام از ان
در زير به معرفي . نگشته اندمردم 

به احتمال زياد  . نشريات مي پردازيم
برخي از مديران مسئول اين نشريه و 
نشريات ديگر تغيير كرده و جابجا شده 

 .اند 
امير  - موسسه كيهان  –كيهان بچه ها  - 

 حسين فردي 
محمد  - موسسه كيهان  –كيهان عربي - 

  مهدي روحاني 
 -موسسه كيهان  –كيهان فرهنگي - 

  محمود اسعدي 
 -موسسه كيهان  –كيهان كاريكاتور - 

  محمد حسين نيرومند 
ه سسؤم –هفته نامه كيهان ورزشي  - 

  محمد سعيد مدني  - كيهان 
موسسه  –روزنامه كيهان ورزشي  - 

  كيهان
 -موسسه كيهان  –كيهان هوايي  - 

  عباس سليمي نمين 
اكبر  - ان موسسه كيه  –زن روز  - 

  حسيني 
 -ه كيهان سسؤم –كيهان انگليسي  - 

  حميد نجفي تبريزي 
 -موسسه كيهان  –كيهان بين المللي  - 

  حميد نجفي تبريزي  - انگليسي 
  
   :اطالعات  ●
  

اطالعات نيز از ابتداي انقالب  مؤسسه
زير نظر ولي فقيه قرار دارد و در 
راستاي تاييد منويات رهبري مشغول به 

صاحب اين نشريه ها  مؤسسه . كار است
  : است

موسسه اطالعات  –روزنامه اطالعات  - 
سيد محمود   - شركت ايرانچاپ –

  دعايي 
موسسه   –اطالعات سياسي واقتصادي  - 

  مهدي بشارت  - اطالعات 

 –موسسه اطالعات  –اطالعات علمي  - 
  سيد طاهر قاسمي 

  موسسه اطالعات  –اطالعات هفتگي  - 
  
  : اسالمي روزنامه جمهوري ●
  
آن  صاحب امتياز، ابتداي انقالب در
و سردبيرش مير  يد علي خامنه ايس

اين نشريه مانند  .حسين موسوي بود
هايي دديگر نشريات داخلي فراز و فرو

داشته است و هم اينك به مدير 
مسئولي مسيح مهاجري منتشر مي شود 
و تقريبا هوادار هاشمي رفسنجاني و 

ه دليل سابقه اما ب .استحكومت منتقد 
در حال  مسيح مهاجراني،طوالني 

نشين كردن او با بيت قادر به جا ،حاضر
  .ديگري نيست

  
   هفته نامه يالثارات الحسين●
  

و  گرسركوب گروههاينشريه مخصوص 
خامنه به دليل نياز . است چماقداران

با هزينه اي به چنين نشريه اي،  اي
و روزنامه  اوبسيار باال از سوي بيت 

ن و جنتي و سازمان تبليغات كيها
 چاپ و بزرگ، در تيراژي ،اسالمي

 افراد اين گروهها، در تهران وميان 
  .مي شود، توزيع شهرستانها

متعلق به  نشريه يالثارات الحسين    
تندرو ترين گروه چماقداران مي 

ن بر عهده سردار آمسئوليت . باشد
 . مي باشد   - محتشم –عبداللهي 

بود كه در سالهاي محتشم همان كسي 
دوران جنگ به دليل از دست دادن 
يك چشم در جبهه ها فكر مي كرد كه 
صاحب كشور شده است و لذا در كنار 

ده و اهللا كرم و احمدي نژاد و الهام 
نمكي و كرم سوري و  دكتر توراني 

در خيابانها به مردم حمله مي ... و
و بر چهره برخي جوانان ا . كردند

حجت االسالم پروازي . اسيد مي پاشيد
سخن ها گفته  باره اين جنايت او، در 

در كنار سردار محتشم برخي . است
ديگر از چماقداران مشغول به كار 

نها تحريك و بسيج آهستند و كار 
نيروهاي بحران ساز است كه از طريق 
اين نشريه و كيهان و ديگر نشريات در 

بسيج مي شوند براي مواقع مورد لزوم 
  .هبري حمايت ازر

نشريه يالثارات الحسين در بدو تاسيس 
تنها در محل هاي نماز جمعه و 
نيروهاي چماقدار پخش مي شد و 
بعدها با حمايت جنتي با تيراژ بيشتري 
به چاپ مي رسيد و به صورت رايگان 
در برخي ادارات و محافل پخش مي 

در اين نشريه به جز محتشم . شد
ن برادرا - افرادي مانند سهيل كرمي 

خانم  –سردار كوچك زاده  –موسوي 
قاي الهام آفاطمه رجبي و همسر ايشان 

از نويسندگان و همكاران به شمار مي 
 .روند

 ...و
  

  :قمنشريات وابسته به حوزه علميه * 
  

حوزه علميه قم سالهاست با استفاده     
 از امكانات و اموال دولتي تالش نموده
است واليت مطلقه فقيه را به دين 

كار نشريه هاي . دد و بمردم بقبوالندببن
حوزه قم تبليغ واليت مطلقه فقيه و 
لزوم اطاعت از ولي فقيه و توجيه 

براي انتشار نشريه . عملكرد رژيم است
خرج يلياردها تومان هاي حوزه، م

بسا موجب از  اما. شده است و مي شود
دست رفتن باور كم شمار باورمندان 

يك علت  .به واليت فقيه نيز شده اند
آن اينست كه مردم مي دانند نشريه ها 
هم نان داني و هم وسيله تسويه حساب 
و هم دورغهائي را انتشار مي دهند كه 
دروغ سازان مي پندارند بكار توجيه 
واليت فقيه و عملكرد خامنه اي مي 

  . آيند
در زير به معرفي برخي از اين       

الزم به ذكر . نشريات مي پردازيم 
در فهرست زير ابتدا نام نشريه  كهاست 

خر نام آو سپس صاحب امتياز و در 
برخي از  .اندورده شده آمدير مسئول 

مديران مسئول جابجا شده اند و 
نها صورت گرفته و فرد آتغييراتي در 

جديدي به جاي فرد قديمي به 
  :مديريت نشريه رسيده است 

دفتر تبليغات حوزه علميه قم  –حوزه  - 
  ي گيالني محمد جعفر –
دفتر تبليغات حوزه  –يينه پژوهش آ - 

  محمد جعفري گيالني  –علميه قم 
مركز مديريت حوزه  –افق حوزه  - 

 حسن مواليي   -علميه قم 
دفتر  –شنا شويد آبا معارف اسالمي  - 

محمد  –تبليغات حوزه علميه قم 
  جعفري گيالني 

دفتر مديريت حوزه  –پاسدار اسالم  - 
  حسن رحيميان محمد  –علميه قم 

دفتر مديريت  –پژوهش و حوزه  - 
  مجيد خالق پور –حوزه علميه قم 

دفتر تبليغات  –ني آپژوهشهاي قر - 
سيد عباس  –اسالمي حوزه علميه قم 

  صالحي 
دفتر تبليغات اسالمي حوزه  –پگاه  - 

  سيد عباس صالح شريعتي  –علميه قم 
دفتر تبليغات حوزه علميه  –پيام زن  - 

  عفري گيالني محمد ج–قم 
مركز مديريت حوزه  –شميم يار  - 

مصطفي رنجبر  –هاي علميه خواهران 
  شيرازي 

دفتر تبليغات حوزه  –سالم بچه ها  - 
  عبداهللا حسن زاده  –علميه قم 

مركز مديريت حوزه علميه  –مبلغان  - 
  محمد حسن حاج حسيني  –قم 

دفتر تبليغات اسالمي  –نقد و نظر  - 
  حمد مهدي فقيهي م –حوزه علميه قم 

  ...و
  

نشريات وابسته به سپاه پاسداران * 
   نيروي انتظامي و بسيج –
  

سپاه پاسداران از جمله نهادهايي      
است كه از همان ابتداي انقالب و 

د با در اختيار كركسب قدرت تالش 
  داشتن ميلياردها تومان پول مردم 

دست به انتشار نشرياتي جهت جلب 
و توجيه اعمال  به خودتوجه مردم 

تبليغات  اما امروز، . خود نزد مردم بزند
و ارگانهاي  سازمانها نند ديگر سپاه، هما

بن مطلقه فقيه، گرفتار رژيم واليت 
زيرا پرتيراژترين  . شده استبست 

كه روزنامه جوان  سپاهنشريه منتشره 
هزار ندارد كه  5است تيراژي بيش از 

نيز براي  نسخه هاي آن را بيشتر 
در .د كننسازمانها و ادارات ارسال مي 

برخي از نشريات وابسته  اسم و رسم زير
  :سپاه را مي آوريمبه 
روزنامه جوان نشريه وابسته به سپاه  - 

سالهاست اين روزنامه . استپاسداران 
به انتشار خود  5000با تيراژ كمتر از 
اين نشريه وابستگي  .ادامه مي دهد

زندانهاي هايي با برخي از بازجويان 
كشور دارد و تنها به اين دليل منتشر 

سپاه  مي شود كه بتواند اخبار مورد نياز
ن به آرا در  و بازجويان شكنجه گر

اين نشريه در جريانات  .چاپ برساند
بعد از انتخابات و دستگيري سياسيون و 
مبارزان با توجه به ارتباطي كه با 

  بازجويان داشت برخي از اطالعات 
  

  8در صفحه 

 جنگ و بحران اقتصادي؟
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محرمانه از درون زندانها را براي 
  .تخريب افكار عمومي منتشر مي كرد

مانند اينكه اعالم كرد ابطحي در 
زندان همواره گريه و از گذشته خود 
ابراز پشيماني مي كند و احتماال همين 
نشريه را نيز به زندانيان ديگر نشان مي 

اين  . اراده آنها را سست كننددادند تا 
علي كه ه هاي جار نشريدر كن نشريه، 
، به چاپ مي رساندشريعتمداري حسين 

  .بكار بازجويان شكنجه گر مي آيند
ناگفته نماند كه  نيروهاي نظامي به     

خصوص سپاه و بسيج نشريات ديگري 
را نيز در اختيار دارند اما اين نشريه  از 

ن جهت مورد نياز است كه برخي  آ
به نشريات منتشر شده سپاه پاسداران 

داليل امنيتي در اختيار همه قرار نمي 
  ...گيرد مانند نشريه صبح صادق و

نشريه جوان سالها با مدير مسئولي       
بعد  . محمدرضا جمالي اداره مي شد

ن به فردي به نام آمديريت  ،از سالها
او . شتنظام الدين موسوي واگذار گ

وابستگي هايي به نيروهاي ويژه 
او قبال . اه دارد بازجويي و اطالعات سپ

عضو شوراي سردبيري نشريه ايران بود 
و بعدها مسئول سردبيري خبر ويژه 
خبرگزاري فارس شد كه به اين مقام 

 .رسيده است 
سردبيري اين نشريه را سالها پرويز و      

اسماعيلي بر عهده داشت كه مدير 
رياست و مسئول تهران تايمز 

 مشاور فرهنگي نيروي وخبرگزاري مهر 
 .بود نيز مشاور انجمن قلم  وبسيج 

نشريات اسم و رسم در زير ديگر      
نيروي  –وابسته به سپاه پاسداران 

 .د نده مي شوروآانتظامي و بسيج 
ستاد حوزه  –اشناي خانواده  - 

سردار مسعود  –نمايندگي ولي فقيه 
  جزايري 

موزش آمركز  –اشراق انديشه  - 
مد اح –انديشه اسالمي نيروي بسيج 

  براتي 
سيد  –سپاه پاسداران  –اميد انقالب  - 

  رضا فقيهي 
نمايندگي ولي فقيه  –انديشه دانشجو  - 

سردار علي  –در دانشگاه امام حسين 
  احمدي 

 دفتر نمايندگي ولي –صبح صادق  - 
  فقيه در بسيج سپاه پاسداران 

نيروي مقاومت بسيج  –زن شرقي  - 
  مهريه سبيزي  –سپاه پاسداران 

دانشگاه صنعتي مالك  –هش يار پژو - 
  ناصر احساني قميشلويي  –اشتر 

سيد  –دانشگاه امام حسين  –پيام باور  - 
  محسن شسني شكيب 

سازمان بسيج دانش  –پيشگامان  - 
  حسن بختياري  –موزي آ
 -ثاراهللا  41لشكر  –ثاراهللا  - 

  سردارقاسم سليماني 
دانشگاه امام حسين  –سياست دفاعي  - 
  بهادر امينيان جزي –اران سپاه پاسد –
حوزه نمايندگي  –فرهنگ جهاد  - 

  سيد علي حسيني  –ولي فقيه  
اكبر  –دانشگاه امام حسين  –فراماد  - 

  عندليب 
ثار و آبنياد حفظ  -فرهنگ پايداري  - 

اسماعيل  –نشر ارزشهاي دفاع مقدس 
  منصوري الريجاني 

نمايندگي  –كودك مسلمان بلوچ  - 
 –مقاومت بسيج  ولي فقيه در نيروي

  سيد رضا فقيهي افاراني 
دانشگاه  –مديريت تحقيقات دفاعي  - 

  سيد محمود مير كاظمي  –امام حسين 
نمايندگي ولي فقيه  –نهال انقالب  - 

  سيد رضا فقيهي  –در بسيج سپاه 
خليل  –نيروي انتظامي  –نگهبان  - 

  محمد زاده بيانشولي 
علي  –دانشگاه علوم انتظامي  –پليس  - 

  اكبر قهرماني 
دانشكده نيروي  –دانش انتظامي  - 

  محمود رجبي پور  –انتظامي 
  ...و

  
  :نشريات وابسته به صدا و سيما* 

   
سازمان صدا و سيما از جمله        

ارگانهاي وابسته به رژيم است كه 
ساالنه صدها ميليارد تومان اموال مردم 
را صرف تبليغات مسموم خود در رابطه 

اين . ي و نظام مي كندبا حفظ رهبر
سازمان عالوه بر انتشار اخبار و 
گزارشات و فيلم ها و برنامه هاي 

نتن در آخبري و سياسي از طريق 
شبكه هاي مختلف صوتي و تصويري به 
اين نتيجه رسيده كه براي تاثير بيشتر بر 
مردم دست به انتشار نشريات مختلف 

بي آنكه بداند تبليغ دستگاه . بزند
. ، بر زيان آن، اثر مي گذارداستبدادي

وابسته به اين سازمان نيز هيچ  تيانشر
به معرفي . خواننده اي در كشور ندارد 

برخي از نشريات وابسته به اين سازمان 
  :مي پردازيم

نشريه وابسته به  –روزنامه جام جم  - 
رسانه به اصطالح ملي كه بيانگر نظرات 

اين . ن رسانه مي باشد يمسئوالن ا
كودتاي  –تقلب ماجراي در  نشريه

در كنار ساير نشريات وابسته  ، انتخاباتي
به انتشار اخبار دروغ و فريب دست 

مدير مسئول اين نشريه بيژن . مي زد
سالها  ، مقدم است كه قبل از وي

ن را سردار حسين آمديرمسئولي 
  .انتظامي بر عهده داشت

ديگري كه از سوي اين  هنشري    
است  ندوند عبارتسازمان منتشر مي ش

  :از
مركز پژوهشهاي  –بازتاب انديشه   - 

 صادقي  هادي –اسالمي صدا و سيما 
سازمان صدا و  –پژوهش و سنجش  - 

 عليرضا پويا  -سيما  
عباس  –صدا و سيما  –رواق انديشه  - 

  معلمي 
  سازمان صدا و سيما  –سروش انديشه  - 
  سازمان صدا و سيما  –سروش  - 
سازمان صدا و  –سروش كودكان  - 

  سيما 
  سازمان صدا و سيما  –سروش بانوان  - 
  سازمان صداو سيما  –سروش جوان  - 
سازمان صدا و  –سروش نوجوان  - 

  سيد محمد حسيني  –سيما 
  ...و
  

نشريات وابسته به خبرگزاري * 
   :جمهوري اسالمي ايران

  
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران     

ري نيز همانند ديگر رسانه هاي خب
عالوه بر  مي كند،سالهاست تالش 

با  ، انتشار اخبار دروغ در سطح كشور
 مردم را حمايت، انتشار نشريات مختلف
اما مانند ديگر  .از واليت جلب نمايد

نشريات وابسته به دليل انتشار اخبار و 
گزارشات دروغ و فريبكارانه نتوانسته 

در زير به  .كندنظر مردم را جلب 
ه هاي اين معرفي برخي نشري
  :خبرگزاري مي پردازيم

روزنامه ايران از جمله روزنامه هايي  - 
ن بر عهده و اداره آاست كه مديريت 

 وابسته به افرادمحمود احمدي نژاد و 
كارش دروغ پراكني . استوي   

  .است
مدير مسئول اين نشريه كاوه     

از اعضاي باند  او. استاشتهاردي 
زب سركوب هاي خياباني و انصار ح

در . استاهللا  در سالهاي متمادي بوده 
ديگر اعضاي شوراي سرپرستي و، كنار ا

غالمحسين ، كساني چون موسسه ايران

در اين . هستندالهام و علي سعيد لو 
نقش خاصي را عهده دار  ، ايناننشريه

 گروه، از ديگر افراد اين . مي باشند
محمد جعفر بهداد از  دوستان و ياران 

ري و عضو باند رسانه حسين شريعتمدا
اي و  عضو هيات مديره روزنامه 

معاون ارتباطات و نگاران اسالمي 
 ي وواطالع رساني دفتر رئيس جمهور

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان هرمزگان و عضو شوراي خط 
مشي خبرگزاري جمهوري اسالمي و از 
  . نويسندگان  روزنامه كيهان بوده است

به سازمان  وابستهه هاي نشري   
خبرگزاري كه در مجموعه ايران 

  :منتشر مي شود عبارتند از 
خبرگزاري جمهوري  –ذين آايران  - 

  اسالمي ايران 
خبرگزاري جمهوري  –ايران جوان  - 

  اسالمي ايران 
خبرگزاري جمهوري   –ايران سال  - 

  اسالمي ايران 
خبرگزاري  –انگليسي  –ايران ديلي  - 

  جمهوري اسالمي ايران 
  ...و
  
نشريات وابسته به وزارت امور *

   :خارجه
  

وزارت امور خارجه ايران نيز از     
با در  ،جمله وزارتخانه هايي است كه

  ،اختيار داشتن ميلياردها تومان
ه هائي با انتشار نشريكوشش كرده است 
، نظام جمهوري به زبانهاي مختلف

اسالمي را در دنياي خارج، عدالت 
با وجود اما  . جلوه دهد... گستر و

صرف ثروتي بزرگ، نتوانسته است 
در . حقيقت را از چشم جهانيان بپوشاند

برخي نشريات وابسته به اين اسامي زير 
  :را مي آوريموزارتخانه 

وزارت امور  –سياست خارجي   - 
  عليرضا معيري  –خارجه 

وزارت  –فصلنامه مطالعات خاور ميانه  - 
  محمود سريع القلم  –امور خارجه 

وزارت امور  –تاريخ روابط خارجي  - 
  عليرضا معيري  - خارجه

وزارت امور  –روسي  - امودريا - 
  عليرضا معيري  –خارجه 

وزارت  –العالقات االيرانيه الدوليه  - 
  عليرضا معيري  –امور خارجه 

وزارت امور  –انگليسي  –دريا  رامو - 
  عليرضا معيري  –خارجه 

 – وزارت امور خارجه –تحقيقات  - 
  محمود سريع القلم 

  ....و
  
نشريات وابسته به فرهنگ و *

   :ارتباطات اسالمي
  

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي     
از جمله سازمانهاي وابسته به واليت 

اين . مطلقه و وزارت ارشاد مي باشد
با انتشار نشريات به  ،سالهاسازمان 

، تقال كرده است زبانهاي مختلف
و رژيم فقيه مطلقه پايگاهي براي ولي 

او انتشار اموري كه در  . كندايجاداو 
ايران روي مي دهند و نقش اين 
سازمان در ترورها، سبب شده اند كه 
تبليغات سازمان به زيان رژيم اثر 

اين سازمان سالها نيروهاي . گذارند
را در پوشش رايزن فرهنگي ها تروريست

. به كشورهاي ديگر گسيل مي داشت
سرپرست  . ا شناخته شدنداما تروريسته

يزدي  مصباح اين سازمان قبال داماد
اينك سردار مصطفوي از سوي . بود

س سازمان قرار أاحمدي نژاد در ر

منتشره ه هاي زير برخي نشري رد .دارد
  :دناين سازمان معرفي مي شواز سوي 

سازمان فرهنگ و  –انگليسي  –زمزم  - 
  ارتباطات اسالمي 

سازمان  –ي فرانسو –پيام اسالم  - 
  فرهنگ و ارتباطات اسالمي 

سازمان فرهنگ  -انگليسي  –محجوبه  - 
 و ارتباطات اسالمي

سازمان فرهنگ  –انگليسي   –االسالم  - 
   –و ارتباطات اسالمي 

سازمان فرهنگ  –انگليسي  –التوحيد  - 
  و ارتباطات اسالمي 

فرهنگ و  –عربي  –الطاهره  - 
  ارتباطات اسالمي 

سازمان فرهنگ و  –بي عر –الوحده  - 
  ارتباطات اسالمي 

سازمان فرهگ و  –عربي  –الهدي  - 
  ارتباطات اسالمي 

سازمان فرهنگ  –عربي  –پيام اسالم  - 
  و ارتباطات اسالمي 

  ...و
  

قدس  ستانآنشريات وابسته به * 
   رضوي

  
از مراكزي كه سالهاي بعد از انقالب     

در به مختلف ه هاي با انتشار نشري
ر واليت فقيه درآوردن روزنامه انحصا

و روزنامه نگاري، تقال كرده است، يكي 
ستان قدس رضوي است كه با در آ

، اختيار داشتن ميلياردها تومان دارايي
.  در اين تقال شركت داشته است و دارد

  :يكچند از نشريه هاي آستان قدس
 –بنياد هنر ديني الرضا  –هنر ديني  - 

  سيد محمد باقر خرازي 
 –ستان قدس رضوي آ –دس ق - 

  غالمرضا قلندريان 
محمد  –استان قدس رضوي  –زائر  - 

  ابراهيم محمدي 
سيد  –استان قدس رضوي  –حرم  - 

  احمد موذن علوي 
  موسسه امام رضا   –بيانات  - 

موسسه معارف اسالمي امام  –بشارت 
  محمد عبدالحيان   - رضا 

  ...و
  

وابسته به باند مصباح ه هاي نشري* 
   :ييزد

  
مصباح يزدي  سابق و گيوه چي     

موزشي و آسسه ؤم«مدير كنوني 
در اختيار  نيز با  » پژوهشي امام خميني

بخشي از سرمايه هاي مردم گرفتن 
مدير  هب ، راه هائي نشري مي كندتالش 

 ،مسئولي خود يا فرزند و نزديكانش
كار اين نشريه ها توجيه . منتشر سازد

ر بردن خشونت واليت مطلقه فقيه و بكا
با هر كسي است كه دم از استقالل و 

گاه آاما به دليل  .آزادي انسان بزند
مردم از چگونگي انديشه اين شدن 

با وجود هزينه  ،عنصر خشونت طلب
منتشره ه هاي نشري ،هاي ميليوني

هرگز تحت سرپرستي او، سسه ؤم
. نتوانسته مورد توجه مردم قرار گيرد

   :رتند ازنشريه هاي اين مؤسسه عبا
نشريه  –هفته نامه پرتو سخن  - 

مخصوص باند مصباح يزدي كه در قم 
منتشر مي شود و در سراسر كشور 

اين نشريه نظريات  .توزيع مي گردد
باند سيد علي خامنه اي و مصباح يزدي 

و  .تبليغ مي كندرا در ميان هواداران 
خشونت تمايلهاي » فكري«خوراك 

 محمود .طلب را تأمين مي كند
دهقاني از نزديكان مصباح يزدي سمت 

مدير مسئولي اين نشريه را بر عهده 
دارد و قاسم روانبخش سردبير بخش 

  .سياسي اين نشريه مي باشد
به مدير مسئولي و صاحب  –معرفت  - 

  امتيازي محمد تقي مصباح يزدي 
به صاحب امتيازي و  –معرفت فلسفي  - 

 –مدير مسئولي علي مصباح يزدي 
 اح يزدي فرزند مصب

موزش باقر آسسه ؤم  –علوم سياسي  - 
 ل سيد غفور آالعلوم سيد محمد نقي 

صاحب امتياز علي  –شنا آديدار - 
  محمد عجمين  –مصباح يزدي 

  
وابسته به باند محمد ه هاي نشري* 

  ريشهري 
  
محمد محمدي نيك معروف به    

ريشهري كه خود را از بزرگان دين 
ا در اختيار تابع واليت مطلقه مي داند ب
ستان شاه آداشتن سرمايه بيكران 

عبدالعظيم و سازمان اوقاف و حج و 
ه با انتشار نشري، تقال مي كند زيارت
، از راه تبليغ واليت مطلقه متعددهاي 

فقيه، موقعيت خود را حفظ و دست 
خود را در خورد و برد اموال مردم، 

كه به ه هائي برخي نشري. باز نگهدارد
، دنوابستگي دارخص ن شنوعي به اي
  : عبارتند از

 –موسسه فرهنگي عالم ري  –مائده  - 
  فرهاد مشتاق صفت 

دفتر  –عربي  - ميقات الحج - 
 –نمايندگي ولي فقيه در اوقاف 

  ريشهري 
نمايندگي ولي فقيه در  –ميقات حج  - 

  سيد علي قاضي عسگر  –اوقاف 
موسسه فرهنگي دار  - علوم الحديث - 

  ريشهري  –الحديث 
محمد محمدي  –حديث زندگي  - 

  ريشهري  ، نيك
سازمان اوقاف و  –پيام جاويدان  - 

  امراهللا گيوي  –امور خيريه 
سازمان امور اوقاف    –ترجمان وحي  - 

  محمد نقدي  –و امور خيريه 
 –ستان شاه عبدالعظيم آ–اميد نو  - 

  محمد صادق عرب نيا 
  ...و
  
نشريات وابسته به باند مهدوي *

  :كني 
  
هدوي كني نيز مانند واعظ طبسي و م   

خود را از قطب هاي ... ريشهري و
حامي واليت مي داند و با استفاده از 
اموال مردم در دانشگاه امام صادق كه 

دست به انتشار  خود سرپرست آنست،
 است كه وظيفه شان حفظنشرياتي زده 

فقيه جايگاه روحانيت و واليت مطلقه 
و ابرخي نشريات وابسته به  .است

  : عبارتند از
   –دانشگاه امام صادق  –پيام صادق  - 

  سيد مصطفي مير لوحي 
دانشگاه امام صادق  -فصلنامه پژوهش - 
  محمد سعيد مهدوي كني  –
 –دانشگاه امام صادق  –نامه حكمت  - 

  بيوك عليزاده 
  ...و
  

  :نشريات وابسته به بنياد شهيد * 
  

بنياد شهيد نيز با در اختيار داشتن      
ورده به نام آيلياردها تومان باد م

انتشار ، از جمله، مشغول شهداي جنگ
 است كه وظيفه شان خاصه هاي نشري

 از خانواده هاي شهدا جلب حمايت
نشريات  يكچند از  .استولي مطلقه 

  :عبارتند ازاين بنياد 
  9در صفحه 

  

 جنگ و بحران اقتصادي؟
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  رحيميان    –  نياد شهيدب   –شاهد   - 
حسن  –بنياد شهيد  –شاهد نوجوان  - 
  حيميان ر
 –دانشگاه شاهد  –دانشور رفتار  - 

  رسول روشن چسلي 
سازمان اقتصادي كوثر  –بنياد شهيد  - 
  محسن فرخوي   - 
حسن  –بنياد شهيد  –ياد ياران  - 

  رحيميان 
  ...و
  
  :نشريات وابسته به سازمان زندانها *
 
 –سازمان زندانها  –اصالح و تربيت  - 

  مظفر الوندي 
 –زندانها  سازمان –پيك زندان  - 

  مظفر الوندي 
سيد  –سازمان زندانها  –حمايت  - 

 صولت مرتضوي 
  ...و
  
وابسته به نهادها ه هاي ديگر نشري*  

و سازمانها و ارگانهاي حامي واليت 
نيز هستند با اين اسم و مطلقه 
   :رسمها

  
سازمان تبليغات اسالمي  –تجسمي  - 

  حسن بنيانيان  –حوزه هنري 
 –بليغات اسالمي سازمان ت –بصائر  - 

  يد هسيد ابراهيم نا
سازمان تبليغات  –تهران تايمز  - 

 پرويز اسماعيلي  –اسالمي 
نهاد نمايندگي ولي فقيه  –پرسمان  - 

  سيد محمد رضا فقيهي  –در دانشگاهها 
موزش آپژوهش و برنامه ريزي در  - 

فرهاد  –موزش عالي آوزارت  –عالي 
  دانشجو 

ستاد دهه  –انديشه انقالب اسالمي  - 
  –حجت اهللا ايوبي  –فجر 

 –مجمع جهاني اهل بيت  –الثقلين  - 
  بادي آدري نجف 

كميته امداد امام  –امداد پژوهان  - 
  سيد محمد فريد جاللي  –خميني 

  كميته امداد امام خميني  –خراسان  - 
علي –اتاق بازرگاني  –اتاق بازرگاني  - 

  نقي سيد خاموشي 
اتاق  –انگليسي  - ايران كامرز - 

  علينقي سيد خاموشي  –بازرگاني ايران 
دبيرخانه مجلس  –حكومت اسالمي  - 

ابراهيم حاج اميني نجف  –خبرگان 
  ابادي 

  عباس مير حسيني –حماسه  - 
صادق  –پژوهش هاي اصولي  - 

  الريجاني
سيد محمد حسن  –پيام اصالحات  - 

  ابوترابي فرد
مرتضي موسي پور  –پيام جمعه  - 
  يده دپ
  مهدي ذاكري  –دي نوزده  - 
 –استان مقدس قم –فرهنگ كوثر  - 

  عبدالرضا ايزد پناه 
 –استان مقدس قم  –پيام استانه  - 

  محمد نظري 
 –قوه قضاييه  –ديدگاههاي حقوقي  - 

  غالمرضا مهدوي 
جامعه اسالمي  –جام هفتگي  - 

  محمدرضا باهنر  –مهندسين 
  بنياد مستضعفان  –جانباز  - 
  جي علي اكبري محمد حا –ورد آره  - 
شوراي پژوهشهاي علمي  –رهيافت  - 

  رياست جمهوري  –كشور 
   –نهاد رياست جمهوري  –راهبرد  - 
مركز بررسي هاي  –برداشت اول  - 

  استراتژيك رياست جمهوري 
مركز بررسي هاي  –برداشت دوم  - 

  استراتژيك رياست جمهوري 
سيد حميد حسيني  –خرداد  15 - 

  روحاني 

سيد محمد حسيني  –ا خرد نامه صدر - 
  خامنه اي 

محمد  –موسسه فرهنگي ثقلين  –فاتر  - 
  ناظمي اردكاني 

 –جمعيت موتلفه اسالمي  –شما  - 
  مچيان اباد
موسسه  –رسول خادم  –قلم سبز  - 

فرهنگي هنري خادمان علي ابن ابي 
  طالب 

انقالب  شوراي عالي –كتاب زنان  - 
  مهريه سبيزي –فرهنگي 

سه فرهنگي دانش و موس –كتاب نقد  - 
حسن رحيم پور  –انديشه معاصر 

  ازغندي 
  حسين محتشم نيا  –نداي عاشورا  - 
  اميد سلطاني نژاد  –نداي وحدت  - 
  بادي آحسين نوش  - نداي واليت   - 
  بادي آحسين نوش  –نسل امروز  - 
سيد محمود هاشمي  –فقه اهل بيت  - 

  شاهرودي 
  اكبر رشادي  –قبسات  - 
عليرضا علي احمدي  –مديريت فردا  - 
  شقاني وج
سيد حسين طباطبايي  –مدينه گفتگو  - 

  حسيني 
 –محي الدين انواري  –مسجد  - 

  حسين سبحاني نيا 
 –علي اكبر فاميل روحاني  –محراب  - 

  محمود سماواتيان 
  سيد ابوالحسن نواب  –سمان آهفت  - 
  قا محمدي آعلي  –هموطن سالم  - 
بد محمد مهدي ع –منشور برادري  - 

  علي حسين پور  –خدايي 
محمد مهدي عبد  –منشور پزشكي  - 

  حميد رضايي قلعه  –خدايي 
  حجت االسالم خرازي  –حزب اهللا  - 
  محمد حسين فرهنگي  –ميثاق  - 
موسسه خيريه الزهرا –ميثاق با كوثر  - 

  سيد نقي امامي  –سالم اهللا 
علي اصغر  –وزارت كشور  –امنيت  - 

  احمدي 
ستاد مبارزه با مواد  –ايران پاك  - 

  علي هاشمي  –مخدر 
وزارت فرهنگ و  –ايران شناخت  - 

  ارشاد اسالمي  علي اصغر شعردوست 
باران وزارت فرهنگ و ارشاد  - 

سيد علي  –سازمان اوقاف  –اسالمي 
  ذوالقدر 

سياست روز از جمله نشريات كم  - 
تيراژي است كه با هزينه بيت المال 

ه مدير منتشر مي شود اين نشريه ب
مسئولي يوسف پور كه از وابستگان به 
احمدي نژاد و نيز مشاور وزير نيرو 
است در ميان نيروهاي هوادار منتشر 

درس هاي مورد آمي شود واخبار و 
  .نها مي رساند آنياز را به 

وطن امروز از نشرياتي است كه  - 
احمدي نژاد براي پوشش اخبار دروغ 

د و ن نموآدولت خود اقدام به تاسيس 
ن را به جوان فريبكار و آمدير مسئولي 

دروغگويي به نام بذرباش داده است 
تا با استفاده از امكانات دولتي و اموال 

اين . ن نمايدآمردم اقدام به انتشار 
نشريه در دوران انتخابات و جريانات 

ن اقدام به انتشار اخبار كذب و آبعد از 
 . فريبكارانه بسياري نمود 

نشريه وابسته به  –الت روزنامه رس - 
بنياد رسالت كه در واقع به نوعي 
وابستگي هايي به هيات موتلفه و جامعه 
اسالمي مهندسين دارد اين نشريه در 

غاز به كار آذري قمي آابتدا توسط 
كرد ولي به تدريج به دليل مخالفت 
هايي از وي ستانده شد و به باند موتلفه 

مرتضي  ،در حال حاضر .شتواگذار گ
بوي مدير مسئول اين نشريه و محمد ن

ن است و آكاظم انبار لويي سردبير

فريني و آبحران  –ر تشنج ددستي  
 .حمايت از كودتا و تقلب دارد

 نوشته ايدهها نشريه كه در ... و    
 . معرفي خواهند شدديگر 

در انتها به عرض خوانندگان محترم     
مي رسانيم كه بيش از دهها نشريه ديگر 

اميان نظام واليت به تدريج به از ح
از آن . داليل مختلف تعطيل شده اند 

 :جمله اند
ارزشها و  مهدي نصيري  –نشريه صبح    
 –صبح دوكوهه  و  محمدي ريشهري –

مسعود ده  –عاشورا  وفروز رجايي 
موسسه كيهان  –كيهان انديشه و نمكي 

 ....و
جنبش ادامه دارد و : انقالب اسالمي

خصوص دو گروه از آنان، كودتاچيان، ب
يكي سركوبگران و ديگري گردانندگان 
وسائل ارتباط جمعي رژيم كودتا، در 

اما ادامه يافتن . نندآتقالي متوقف كردن 
مسلم  ،نآوردهاي آجنبش و دست 

كرده اند ايران بسوي استقرار واليت 
   :جمهور مردم مي رود

    
مراحل زماني  ششگانه 

  4 –جنبش مردم ايران 
  

  
  وقعيت گروههاي اجتماعي م* 
  
بعد از معرفي مختصر وضعيت گروهها    

و احزاب سياسي بجاست  به نقش 
برخي از گروههاي اجتماعي كه نقش 
مهمي در اين جنبش دارند،  بپردازيم 

 –زنان  –كارگران  –از جمله معلمان 
 :...دانشجويان و 

پيش از ورود به  –مرحله اول  ●
له اول، عملكرد اين گروهها در مرح

بايد به آگاهي خوانندگان رساند كه 
سياست رژيم حاكم بر ايران از ابتداي 
انقالب همواره بر اصل تفرقه بينداز و 

در نتيجه،  . حكومت كن بوده است
سالها در مقام ممانعت از نزديك شدن 

اين . گروههاي اجتماعي به يكديگر بود
سياست مسئوالن امنيتي و سياسي رژيم،  

واقع، آشكارا قابل مشاهده در اغلب م
 :از جمله . بود

،  1378تير سال  18در جنبش  - 
هنگامي كه دانشجويان به جنبش 
اعتراضي برخواستند، رژيم كوشش 
كرد با جدا كردن دانشجويان مانع از 
اتحادشان با ديگر گروههاي اجتماعي 

همه ترفندها را براي جلوگيري . شود
ن از پيوستن مردم به جنبش دانشجويا

  . بكار برد
بهنگام جنبش معلمان، نيروهاي  - 

اطالعاتي و امنيتي با ايجاد حصار بر 
گرد معلمان،  تالش كردند تا از ورود 
ديگر گروههاي اجتماعي به جنبش اين 
صنف جلوگيري نمايند تا به راحتي 
بتوانند آنان را در حصر گرفته و 

 .سركوب نمايند 
بهنگام جنبش اعتراضي كارگران  - 

يكاي شركت واحد اتوبوسراني، سند
نيروهاي امنيتي و اطالعاتي با جدا 
سازي كارگران و ضرب و جرح  آنان، 
تالش كردند تا كه هم مانع از گسترش 
جنبش شوند و هم از اتحاد آنان با 

... دانشجويان و زنان و معلمان و 
 .جلوگيري نمايند 

بهنگام جنبش زنان و اعتراض آنان  - 
ر باز نيروهاي حاكم در ميدان هفت تي

مانع از ايجاد هماهنگي ميان 
كارگران و معلمان با  –دانشجويان 

گروه زنان معترض در اين ميدان 
شدند و به شدت آنان را مورد ضرب و 
جرح قرار دادند و برخي از آنان را 

 .دستگير كردند 
 - همه تالش سران مافياي نظامي     

مالي اين بود كه هر ارتباطي را ميان 
اين گروههاي اجتماعي قطع كنند تا 
كه  آنها نتوانند به يك استراتژي 
مشترك دست يابند و در برابر رژيم، 

 . جنبشي همگاني را سازمان دهند
باري، در مرحله اول جنبش     

همگاني،  فضاي باز، امكان داد كه 
بخشهائي از گروههاي اجتماعي، با 
شركت در جنبش، تا حدي به يكديگر 

وند و يكديگر را از وضعيت نزديك ش
 .گروه اجتماعي خود آگاه كنند

در مرحله دوم، با ايجاد فضاي باز  ●
سياسي افراد اين گروههاي اجتماعي با 
ورود در ستادكانديداهاي اصالح طلب 
توانستند ارتباط ميان خود را با يكديگر 

اين فرصت به دست . مستحكم سازند
آمده به  تدريج مايه وحدت در ميان 
سران اين گروههاي اجتماعي شد و در 
روزهاي برپايي كارناوالهاي تبليغاتي 
همين ارتباط ميان اين گروههاي 
اجتماعي بود كه آن حماسه ها را 

نيروهاي به وحدت رسيده اين .آفريد 
گروهها در عملكرد همسان نشان دادند 
كه آينده اي درخشان در پيش روي 

 .جنبش مردم قرار گرفته است 
مرحله سوم، زماني كه رژيم در  ●

كودتايي سيد علي خامنه اي دست به 
تقلب بزرگ انتخاباتي زد نيروهاي 
مستقر در حوزه هاي راي گيري كه 
عموما از ميان افراد همين گروههاي 
اجتماعي بودند به سرعت دست به 
افشاگري زده و اعتراض خود را نشان 

 .دادند
در اين مرحله، مردم از فريب     

در انتخابات، احساس حقارت  خوردن
اين شد كه اين گروههاي . مي كردند

اجتماعي، در تصميمي هماهنگ، دست 
 .  به جنبش اعتراض زدند

در مرحله چهارم،  با شروع  ●
اوجگيري اعتراضات مردمي و هنگامي 
كه خوابگاه دانشگاه تهران مورد حمله 
مغول وار نيروهاي لباس شخصي سيد 

رفت،  مردم در علي خامنه اي قرار گ
حركتي هماهنگ در كنار افراد اين 
گروهها و اصناف قرار گرفتند و 
خيابانهاي تهران را تبديل به عرصه 

 .جنبش اعتراضي خود كردند 
هربار كه سران جنايتكار حاكم بر     

ايران فردي  را مورد سركوب قرار 
دادند، اين گروههاي اجتماعي بودند 

دادند و كه به سرعت واكنش نشان مي 
نمي گذاشتند رژيميان احساس آرامش 

اتحاد بوجود آمده ميان كليه . كنند 
گروهها و اصناف اجتماعي روز به روز 

به گونه اي كه در .  استوار تر مي شد
روز تظاهرات چند ميليوني اتحاد آنان 
شرم را بر چهره هاي سيد علي خامنه 

آنها متوجه . اي  و سران كودتا نشاند 
ا  تقلب بزرگ و سركوب و شدند كه ب

اشتباه از پي اشتباه، اژدهاي خفته 
اما جز . اتحاد  مردم را بيدار كرده اند

تسليم به خواست مردم و يا تشديد 
. خشونت، راه حل ديگري نمي يافتند

به تشديد خشونت روي آوردند و 
تصورشان غلط از كار درآمد زيرا 

 .جنبش گسترش يافت

دند و اتحاد روزها از پي هم مي آم    
در همان حال،  . مردم استوارتر مي شد

شكاف ميان گرايشهائي كه دولت را 
. تصرف عدواني كرده اند، بازتر شد

شكل جديدي از ارتباط ميان اين 
گروهها تمام توان نيروهاي امنيتي و 
اطالعاتي رژيم را به نفس نفس زدن 

زيرا قادر به كنترل و . انداخت
وضعيت سابق بازگرداندن آنها به 

 . نبودند 
هر روز كه از آغاز جنبش سپري مي     

شد افراد گروههاي مختلف اجتماعي 
بيشتر با يكديگر گره مي خوردند و در 
نهايت اين رودهاي روان تبديل به 

صحبت از گروه ها  . دريايي گشتند
جاي به سخن از يك گروه، مردم در 

 .جنبش سپرد 
يكچند در مرحله پنجم،  استبداديان  ●

بر اين گمان شدند كه جامعه را رام و 
خيال مي كردند با . آرام كرده اند

سركوب شديد و تجاوز و شكنجه  و 
دستگيري برخي از سران گروههاي 
مختلف توانسته اند موجهاي جنبش را 

اما بار ديگر افراد جامعه . فرو نشانند
متشكل از گروههاي خاص در كنار 

و با فرياد  يكديگر وارد خيابانها شدند
مرگ بر ديكتاتور  ترس را به بيت 

حركت اقشار . رهبري منتقل نمودند 
هماهنگ مردم در روز قدس به سيد 
علي فهماند كه ديگر راهي براي ايجاد 
شكاف در ميان آنان را در اختيار ندارد 
و بهتر است كه هر چه زودتر خود را 

 .تسليم اراده متحد مردم نمايد 
نده جنبش مي توان در رابطه با آي ●

گفت گروههاي اجتماعي با يكديگر 
دو خطر در كمين . متحد مي مانند

جنبش هستند كه اولي وقتي مؤثر است 
خطر . كه خطر دوم واقعيت پيدا كند

دوم گرفتار كردن جنبش در حصار 
رژيم و بدتر از آن، باز سازي دوران 

هرگاه جنبش هدف . خميني است
و آري به نه به واليت فقيه «خود را 

كند، خطر اول » واليت جمهور مردم
كه شدت بخشيدن به خشونت است، 
بي اثر مي شود و جنبش تا پيروزي 

 . ادامه مي يابد
  

  داده ها و ستانده ها * 
  
در پايان اين بررسي بهتر مي بينيم    

نتايج بدست آمده جنبش مردم و از 
دست رفته هاي حاكميت را بدون 

 : فهرست كنيمتوجه به مراحل مختلف، 
ماه از جنبش مردم ايران  9حدود     

گذشته است و ايران در حال زايمان 
كودكي تنومند است كه عنقريب به 
سرعت سر ضحاك حاكم بر كشور را 

 .خواهد خورد 
اگر سيد علي خامنه اي و حاميان     

نظامي و سياسي و سركوبگران وابسته 
به حاكميت نگاهي به گذشته خود 

قطعا با حسرت به آن خواهند بيندازند 
زيرا هم اينك در شرايطي /  نگريست

قرار گرفته اند كه تنها لب هاي خود 
را مي گزند و افسوس مي خورند كه 
چرا دست به اين خطاي بزرگ زده و 
كاري كردند كه مردم همه حصارها را 
بشكنند و تصميم به تغيير حاكميت 

 .بگيرند 
به اگر سيد علي خامنه اي دست     

كودتاي  –اين خطاي بزرگ تقلب 
نمي زد و تن به حضور مير   - انتخاباتي

حسين موسوي براي هشت سال آينده 
مي داد يا كروبي را به عنوان رييس 
جمهور مي پذيرفت به راحتي مي 
توانست هشت سال آينده را نيز به 
حاكميت مطلقه خود ادامه دهد و كار 
به اينجا نمي رسيد اما شد آنچه كه 

 .مي بايست مي شدن
براي بررسي دستاوردهاي هر دو    

سوي مبارزه در ابتدا از دست داده 
مي هاي حاكمان مستبد را فهرست 
  .كنيم و سپس دستاوردهاي مردم را 
  10در صفحه 

  

 جنگ و بحران اقتصادي؟
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حاكم بر ايران طي حدود نه ماه رژيم 
گذشته داشته هاي بسياري را در اختيار 

از . داشت كه از دست داده است
  :جمله

  
  :مشروعيت  -  1
  
سران حاكم بر ايران طي مدت نه ماه  

گذشته مشروعيت خود را بطور 
. برگشت ناپذير، از دست داده اند 

پيش از آن نيز، مشروعيتي براي خود 
اما اصالح طلبان . باقي نگذاشته بودند

به خامنه اي وعده مي دادند در ازاي 
بي طرف ماندش در انتخابات، بخش 

عيت او را،  باز مي عمده اي از مشرو
در حال حاضر مشروعيتهاي . گردانند

زير را رژيم بطور بازگشت ناپذير از 
 :دست داده است

با توجه به : مشروعيت مذهبي ●
عملكرد حاكمان تحت امر خامنه اي و 

مالي،  در برخورد  - مافياهاي نظامي 
با اعتراضات آرام مردم و به خاك و 
خون كشيدن مردم و همچنين ضرب 

جرح شديد و قتل برخي دستگير و
شدگان در زير شكنجه و بي شرمانه تر 
از آن،  تجاوز به برخي دختران و 
پسران در زندانها، ديگر هيچ مشروعيتي 

و رژيم وي باقي نمانده » رهبر«براي 
اين عدم مشروعيت را يكچند از .  است

حمله . مراجع تقليد اعالم نموده اند 
و سركوب شبانه به اهللا اكبر گويان 

آنان و تير اندازي به آنان و حمله به 
خانه هايشان،  به خوبي ضديت 

اسالم «حاكمان را با دين، همان 
 .نيز آشكار كرد» فيضيه

سيد علي خامنه : مشروعيت سياسي   ●
اي و نيروهاي حامي وي  با توجه به 
تقلب گسترده اي كه در انتخابات 
انجام دادند مشروعيت سياسي خود را 

ست دادند و از نظر مردم اين نظام از د
اينك مردم . فاقد مشروعيت مي باشد

دنيا نيز مي دانند كه رژيم از مردم 
 .ايران نمايندگي ندارد

رژيم،  از سالها :  مشروعيت ملي   ●
قدرت «قبل، مي كوشيد خود را نماد 

در برابر قدرتهاي شرق و غرب » ملي
نشان دهد، پرونده اتمي را وسيله 

ازي كرد و مدعي شد همانند بحران س
. نهضت ملي كردن صنعت نفت است

اما باج دادنها به چين و روس و بروز 
عالئم شكست و نيز به سراغ قدرتهاي 
خارجي رفتن براي كسب مشروعيت 
براي انتخابات قالبي، ديگر جاي ترديد 
باقي نگذاشت كه استبدادي وابسته 

اينك ايرانيان مي دانند آزادي . است
ستقالل نمي شود و استبداد نمي بدون ا

  .  تواند وابسته نباشد
 
  از دست دادن حمايت ها  -2
 

مالي   –خامنه اي و مافياهاي نظامي     
طي نه ماه گذشته بسياري از حمايت 

 :هاي خود را از دست داده اند
به جرأت مي   :حمايت مراجع تقليد ●

توان گفت كه كليه مراجع تقليد  
صفت عادل و ناتوان خامنه اي را فاقد 

از مديريت امور كشور و فاقد دانش 
بعضي از آنها . ديني و سياسي مي دانند

به طور علني فقدان عدالت و كفايت 
مانند آيت اهللا . او را اعالم كرده اند

و روحانياني چون بيات  منتظري 
زنجاني و موسوي اردبيلي و  طاهري 
اصفهاني و دستغيب شيرازي و يوسف 

و برخي ديگر نيز با عدم . ..صانعي و
تاييد عملكرد ايشان به نوعي مخالفت 
خود را اعالم نموده اند مانند وحيد 
خراساني و سيستاني و شبيري زنجاني و 
صافي گلپايگاني و مكارم شيرازي و تنها 
كسي كه رياست جمهوري احمدي 

نژاد را تاييد كرد و بعد اعالم نمود كه 
داني وي را فريب داده اند نوري هم

بود كه او هم در كنار كليه مراجع 
عظام در جريان اعالم عيد فطر به طور 
كامل در برابر سيد علي خامنه اي قرار 

 .گرفت 
بنابراين مشاهده مي شود كه سيد     

علي خامنه اي و نظام مطلقه وي در 
حال حاضر از حمايت هيچ مرجع در 
خور اين عنوان، در داخل كشور 

حاليكه اين برخوردار نيست در 
حمايت تا قبل از ورود به اين جريانات 
حداقل از سوي برخي مراجع مورد 

 .تاييد قرار داشت 
دور شدن بسياري ازروحانيون  ●

عملكرد نابخردانه سيد علي : برجسته
خامنه اي در دوران اخير به گونه اي 
بود كه بسياري از روحانيون برجسته 
همراه خميني در يك سوي جريان 

رفتند و برخي از روحانيون تازه قرار گ
به دوران رسيده و برخي چهره هاي 
كامال وابسته به قدرت ولي مطلقه در 

بلند مرتبه . سوي حمايت از رهبري 
بودن برخي از اين روحانيون مخالف 
نشان مي دهد كه رهبري سيد علي 
خامنه اي ديگر از احترامي برخوردار 

در سوي مخالف سيد علي . نيست
ي، روحانيوني چون هاشمي خامنه ا

مهدي  –محمد خاتمي  –رفسنجاني 
 –علي اكبر محتشمي پور  –كروبي 

 –اميني  –رضا استادي  –واعظ طبسي 
 –عبداهللا نوري  - موسوي تبريزي 
فالحيان  –ريشهري  –هادي خامنه اي 

لنكراني  موسوي  –عليخاني  –
مجيد  –موسوي الري  –بجنوردي 

حسن  - ا موسوي خوئيني ه –انصاري 
حسن روحاني  - علي يونسي  –خميني 

جوادي  –فاطمي نيا  -ناطق نوري  –
ديده مي شوند كه از سوي ...  آملي و 

مردم شناخته شده هستند و در آن سو 
روحانيوني كه فاقد وجهه مردمي مي 

محمد  –باشنداز جمله علي سعيدي 
احمد خاتمي  –حسين طائب  –سعيدي 

 –حسينيان روح اهللا  –كاظم صديقي  –
حسن  –حسين ابراهيمي  –آقا تهراني 

مجتبي  - صادق الريجاني  -روحاني 
علي شب  - مصطفي ذوالنور  –ذوالنور 

و   - هاشمي بوشهري  –زنده دار 
برخي  مانند مهدوي كني و مصباح 
يزدي و آيت اهللا خوشوقت و خزعلي 

كه همه ... و جنتي و محسني اژه اي و 
سياسي و  در جريان قتلها و ترورهاي

 .جنايات ديگر شريك رهبري  بوده اند
در طول :  دور شدن خيل سياسيون  ●

مدت قبل و بعد از انتخابات بسياري از 
چهره هاي سياسي كه منتقد عملكرد  
سيد علي خامنه اي بودند از اطراف 

از . وي دور شدند تا به آتش او نسوزند
از جمله .  افراد زيادي مي توان نام برد

ايندگان فعلي و اسبق مجلس برخي نم
و برخي چهره هاي مجمع تشخيص 

 ...مصلحت و اكثروزراي سابق و
اختالف ميان شوراي خبرگان  ●

رهبري بر اثر عملكرد ناصواب سيد 
به گونه . علي خامنه اي به وجود آمد

اي كه بعد از سخنراني آيت اهللا 
دستغيب در مجلس خبرگان رهبري 

مضاي نامه نفر از خبرگان با ا 26تنها 
 .اي تقاضاي اخراج وي را كردند

از دست دادن حمايت حداقلي  ●
با توجه به نوع برخوردي كه : مردم 

سيد علي خامنه اي و  حاميان نظامي 
وي با مردم در جريانات بعد از 
انتخابات كردند به تدريج بسياري از 
معتقدان به وي دچار شك و ترديد 

ين شدند و  از وي فاصله گرفتند كه ا
فاصله را در حضور حداقلي انها در 

راهپيمايي روز قدس به خوبي مشاهده 
  .شد 
از دست رفتن  وجهه واليت مطلقه  ●

در ميان هوادارانشن در خارج از 
كشور مانند برخي چهره هاي معتقد به 

 –حاكميت ولي مطلقه در فلسطين 
 ... سوريه و  –عراق  –لبنان 

از دست رفتن مشروعيت سياسي  ●
ام در ميان كشورهاي ديگر از جمله نظ

 –آسيايي  –اكثر كشورهاي غربي 
افريقايي به دليل پخش فيلم سركوب 
هاي خياباني و انتشار اخبار مربوط به 

كشتار توسط  –قتل ها در زير شكنجه 
سپاه و بسيج و تجاوز به دختران و 

 .پسران 
از دست رفتن باور بسياري از افراد  ●

انتظامي به گونه  ارتش و سپاه و نيروي
اي كه طبق اخبار رسيده برخي از 
فرماندهان و اعضاي سپاه پاسداران بعد 
از سركوب سبعانه مردم، از  سپاه استعفا 
دادند و همچنين برخي ديگر از 
بزرگان اين نيرو تهديد كردند كه اگر 
وضع به اين صورت ادامه يابد،  سكوت 

اين اخطار  موجب شد .  نخواهند كرد
سركوب سيد علي خامنه و توان 

 .مالي كاهش پذيرد  –مافياهاي نظامي 
روزگاري، افراد سپاه، از راه باور به      

واليت فقيه، اطاعت از امر و نهي سيد 
علي خامنه اي را فريضه خود مي 

اما اينك متوجه شده اند در . دانستند
بگونه اي . باور خود برخطا بوده اند

ديگر  كه برخي از فرماندهان سپاه
حاضر به خواندن نماز به امامت او 
نيستند و نيز برخي از فرماندهان سپاه 
تمايل به رفتن به بيت او را از دست 

 .داده اند
به جرات مي توان گفت كه در هيچ  ●

 –موسسه  –نهاد  –اداره  –سازمان 
، در ميان  اكثر كاركنان ...وزارتخانه و

آنها، خامنه اي و رييس جمهوري 
ي كوچكترين جايگاه و منتصب و

در هر فرصت، به . مشروعيتي ندارند
صورت جمع هاي كوچك جلساتي بر 

 . ضد اين دو تشكيل مي دهند
با توجه به گروههاي شركت كننده  ●

در تظاهرات ميليوني درتهران و چند 
صد هزار نفري در برخي شهرها به 
خوبي مشخص است كه اعتبار و جايگاه 

يان وي در سيد علي خامنه اي و حام
ميان اقشار مختلف مردم از بين رفته 

خامنه اي « است به گونه اي كه شعار 
در اكثر شهرها، در » قاتله واليتش باطله

آبان،  13جنبشهاي روزهاي قدس و 
مرگ «آبان، شعار  13در . سرداده شد

  . نيز داده شد» بر اصل واليت فقيه
از دست رفتن اعتبار رييس  ●

اي در داخل  جمهوري منصوب خامنه
و خارج از كشور به گونه اي كه نه در 
ايران و نه در خارج از كشور احمدي 
نژاد كوچكترين اعتباري در ميان مردم 
ندارد و عالوه بر اين، بسياري از 
هواداران وي در دوره نهم رياست 
جمهوري، بعد از تقلب بزرگ و 
سركوب وحشيانه مردم، از حمايت او 

ي اعتباري و خودداري و مي كوشند ب
عدم مشروعيت وي را هر چه آشكارتر 

 4گفته رحيم مشاعي كه تنها . سازند
ميليون نفر راي ايجابي به احمدي نژاد 

از اول انقالب . داده اند، راست است
تا امروز، زورپرستان و سودجويان 

 4حامي واليت فقيه، در ايران بيشتر از 
در يك . ميليون رأي نداشته اند

د و در زماني كه رانت انتخابات آزا
خواران دستشان از خوان يغما كوتاه 
شده باشد، زورپرستان بسا نصف اين 

 . آراء را نيز نخواهند داشت

از دست رفتن  اعتماد مردم به سپاه  ●
و بسيج و نيروي انتظامي و واواك قوه 

پيش از تقلب بزرگ و : قضائيه
جنايتهاي بعد از آن نيز مردم اعتمادي 

اما اوال از . زمانها نداشتندبه اين سا
ميزان سلطه سپاه بر دولت و اقتصاد 
كشور و خورد و بردها به اين اندازه 
مطلع نبودند و ثانيا وجود پوشش 

مذهبي، در بخشي از مردم  –سياسي 
اين اميد به اصالح پذيري رژيم را 

و حاال،  با توجه به . حفظ كرده بود
عملكرد اين سازمانهاي تحت امرسيد 

كه خود نيز آلت  –ي خامنه اي عل
 –مالي است  –دست مافياهاي نظامي 

ديگر نه اعتمادي مانده است و نه 
وضع نيروهاي ارتش . احتمال اصالحي

كامال متفاوت  مي باشد زيرا آنها در 
هيچ عمليات سركوبگرانه اي بر ضد 

 .مردم شركت نداشتند 
بروز تفرقه شديد در كليه اركان  ●

الفات غير قابل حل نظام و بروز اخت
ميان احزاب وابسته به حاكميت، بعد از 
سركوب هاي خونين در خيابانهاي 
تهران و شهرستانها به دستور سيد علي 

  .خامنه اي 
 ...و

در كل، مي توان گفت كه اگر     
رهبري رژيم كودتا تا قبل از انتخابات 

داراي مشروعيت و مقبوليتي نزد اقليت  
تقلب و كودتا، اين  جامعه بود،  با انجام

مشروعيت و مقبوليت را نزد بخشي از 
آن اقليت نيز از دست داد و به جرات 
مي توان گفت كه به ورطه سقوط 

  .افتاده است
  
  : دستاوردهاي مردم -  3 

  
سالها بود كه مردم ايران به دليل      

شدت سركوب رژيم، توانائي خود را 
استبداديان همواره . از ياد برده بودند

تحقيرشان مي كردند و  اين مردم به 
خود القاء مي كردند كه با رژيمي 
روبرويند كه بيشتر از رژيم شاه درنده 
خو است و در برابرش كاري نمي 

بخشي از مردم هم باور . توان كرد
كرده بودند كه رژيم از حمايت 
. امريكا و انگلستان نيز برخوردار است

هر بار هم دست به جنبش اعتراضي 
د و خواستند خود را از زير رژيم زدن

واليت مطلقه آزاد كنند، به شدت مورد 
حمله و سركوب قرار گرفتند و بار 
ديگر شكسته تر و تحقير شده تر، به 

  . الك انفعال و بي تفاوتي بازگشتند
اين بار، چون رژيم از بيم تحريم       

وسيع انتخابات،  فضا را به اندازه اي باز 
نند گروه گروه جمع كردكه مردم بتوا

شوند، مردم با استفاده از فرصت ايجاد 
شده،  به سرعت خود را از درون پيله 
خارج ساخته و در اتحادي كم نظير 
. توان خود را به نمايش گذاردند

دست آوردهاي احساس توانائي و بكار 
  : بردن آن عبارتند از

در طول چند ماه، : اتحاد   -  1
ر كنار گروههاي اجتماعي خود را د

يكديگر يافتند و دريافتند آن كس 
جامعه را بطور مداوم به ياد آوردن 
توانائيش و بكار بردن آن، از راه يك 
جنبش همگاني، مي خواند، آن كس 
به دانشجويان و زنان و كارگران و 
معلمان و كاركنان دولت و بازاريان و 
روحانيان مي گفت، در تنهائي، 
م سركوب مي شويد و هرگاه با ه

شويد، سرانجام، قواي سركوب را از 
كار مي اندازيد و صاحب كشور و 
سرنوشت خود مي شويد، راست مي 

  .  گفت

: كسب اعتبار در جامعه بين المللي -  2
حاال ديگر مردم دنيا مي دانند كه 
صاحب اختيار در ايران، مردم ايران 

زمان غاصبان حق حاكميت . هستند
 رژيم حاكم در. مردم كوتاه است

خشونت و فساد گستري نه تنها 
نمايندگي از مردم ايران ندارد بلكه در 
دشمني با مردم ايران است كه عامل 
گسترش فساد و خشونت در ايران و 

  . بيرون از ايران است
ملت ايران با آغاز حركت   - 3

مسالمت آميز، در كار خلق فرهنگ 
نه تنها بيگانگان كه بسياري . آزادي شد

مي گفتند ايران » اناصالح طلب«از 
فرهنگ دموكراسي  ندارد و ايرانيان 
هنوز قادر به زندگي در دموكراسي 

جنبش مردم ايران و ويژگي .  نيستند
مسالمت آميزش مبرهن كرد، در ايران 
امروز، استبداد طرفداري جز مثلث 

  . زور پرست در حال زوال ندارد
ملت ايران در طول جنبش به  - 4

ه هميشه بخشنده  و جهانيان نشان داد ك
آنها را كه در خدمت .  مهربان است

رژيم بوده اند و اينك به مردم پيوسته 
اما فراموش نمي كند . اند را مي بخشد

و حاضر نمي شود اسباب استبدادگري 
را نه در اختيار آنان و نه در اختيار غير 

  . آنان قرار دهد
ملت ايران، بااقدامي آگاهانه،  - 5

هر چند  - حانيان را مراجع ديني و رو
برخي از آنها  از بانيان استبداد بوده 

  –اند و  در برابر ملت قرار گرفته بودند 
به اعتراض به استبدادي برانگيزند كه 
دين را وسيله زورگوئي كرده و گرفتار 

اعتراض هاي . انحطاط ساخته است
مقامهاي روحاني بر جهانيان معلوم كرد 

نيز پايگاهي كه رژيم در ميان روحانيان 
مردم ايران مي خواهند بطور . ندارد

»  واليت جمهور مردم«بازگشت ناپذير، 
روشي كه اين مردم در . برقرار كنند

پيش گرفته اند، برانگيختن همگان به 
  . تصديق اين حق است

جوانان ايران در جريان مبارزات  -  6
مردم خود بااستفاده از كليه دانش فني 

جوانان ايراني  خود و ايجاد رابطه با
مقيم خارج از كشور توانستند كليه 
ترفندهاي نظام مستبد را نقش بر آب 
سازند و با استفاده و تهيه فيلم هاي 
افشاگرانه و ارسال آنها براي جوانان 
ايراني خارج، جنبش ايرانيان به 

اين جنبش .  سرتاسر جهان بسط دهند
حمايت افكار عمومي جهان را نيز 

يابي عمومي  سمت. بدست آورد
تحول، مي بايد اتحاد بر اصول 
استقالل و آزادي و حاكميت مردم را 

  . ميسر كند
جنبش مردم ايران تنها در مخالفت   – 7

در . با رژيم واليت مطلقه فقيه نيست
موافقت با واليت جمهور مردم و 

از اين رو،  . دموكراسي نيز هست
گروهها و سازمانهاي سياسي كه 

مردم ايران شركت  بخواهند در جنبش
كنند، اين بار، مي بايد استقالل و 
آزادي را تمرين كنند و اگر تا امروز، 
  در جستجوي قدرت از راه وابستگي به 

قدرتهاي خارجي بودند، از امروز، مي 
بايد شركت در زندگي سياسي، در يك 

ايران . دموكراسي را شيوه كنند
نيازمند سازمانهاي سياسي است كه كار 

د را استوار كردن پايه هاي اول خو
  .دموكراسي كنند

مردم ايران با ورود به دوره چهارم  - 8
جنبش خود، تداوم جنبش را تضمين 

تقابل توانائي  مردم با زور و . كردند
خشونت رژيم، ضعف رژيم را نمايان 

با ادامه جنبش، شكاف . ساخت
مالي و انزواي آنها  –مافياهاي نظامي 

روز افزون، بخشي بطور . بيشتر مي شود
  از تمايلهاي شريك در حاكميت 

  
  11در صفحه 

 ن اقتصادي؟جنگ و بحرا
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استبدادي، چاره را تن دادن به تحول 
زيرا مي دانند . مسالمت آميز مي بينند

خشونت را تنها وسيله ماندن بر قدرت 
كردن و به رانت خواري ادامه دادن، 
حيات آنها را به شعله هاي آتش 

تحول مسالمت . خشونت خواهد سپرد
صلح ملي ببار مي آورد و ادامه  آميز

دادن به سركوب وحشيانه، ايران را در 
  .آتش خشونت فرو مي برد

جنبش مردم ايران دارد يكبار  – 9
ديگر ايران را الگوي جنبش براي 
استقالل و آزادي و مردم ساالري در 

به ايران . كشورهاي اسالمي مي كند
همان موقعيتي را مي بخشد كه همواره 

جهان در انتظار والدت نه : داشته است
يك قدرت كه يك توانائي بيانگر 
استقالل و آزادي و واليت جمهور 

اين توانائي است كه تغيير .  مردم است
  .بر انگيز است

جنبش مردم سران و كارگزاران  – 10
آنان . رژيم را به انزوا در آورده است

ديگر توانائي حضور در اجتماعات 
بان، وقتي آ 13در . مردم را ندارند

فيلمبرداران صدا و سيماي رژيم به 
دبيرستاني رفتند تا رپرتاژ تهيه كنند و 

مرگ «از دانش آموزان خواستند شعار 
سر دهند، دانش آموزان، » بر امريكا

. سردادند» مرگ بر روسيه«شعار 
تقالهاي مسئوالن دبيرستان به جائي 
نرسيد و گروه صدا و سيما، دست خالي 

مين روز، رژيم دانش در ه. بازگشتند
آموزان دبستانها را به جلو سفارت 

مبلغان رژيم در هر . امريكا برده بود
جمعي حاضر مي شوند، رانده مي 

  . شوند
بهمان ترتيب كه  جنبش  ادامه   - 11

يافت، توانائي مردم به سازماندهي 
رژيم كه .  خودجوش خود بيشتر شد

گمان مي برد همه كساني را دستگير 
ت كه نقش نيروي محركه كرده اس

جنبش را برعهده دارند،  با اين واقعيت 
روبرو شد كه نيروي محركه فرآورده 
جنبش مردم است و چون چرخ جنبش 
به حركت در آيد،  نيروي محركه 

  . ديگر از ميان بردني نيست
با توجه به بحران در : انقالب اسالمي

رژيم و بحران اتمي و تشديد انزواي رژيم 
ميزان باج خواهي هاي و افزايش 

خارجيان، ناتواني دولت مافياهاي در 
اداره اقتصاد كشور بازهم نمايان تر و 

وضعيت اقتصادي همچنان وخامت بارتر 
  :مي شود

  

 –مافياهاي نظامي 
مالي در كار ويران 
كردن كامل محور 

توليد و كامل كردن 
  :وابستگي مردم ايران

  
  

 شيب دالر ونيليم 28 واردات،* 
 45 افتو  گاز و نفت دراتصا از

 گاز و نفت درآمد يدرصد
  :يجار سال در دولت

 
گزارش  88آذر  5خبر آن الين در  ◄

 ماهه سه در نهم دولت: كرده است
 هم دالر ونيليم 28 يجار سال اول
 گذاشت خود گاز و نفت درآمد يرو
 863 و ارديليم 13 واردات بودجه تا
 .كند نيتام را كشور يدالر ونيليم

 بانك گزارش نيتر تازه اساس بر    
 اقتصاد عملكرد خصوص در يمركز

 يجار سال نخست ماهه سه در رانيا

 13 مجموع در دولت ،يديخورش
 صادرات دالر ونيليم 835 و ارديليم

 به مقابل در و  است داشته گاز و نفت
 دالر ونيليم 863 و ارديليم 13 واردات

 .است كرده اقدام كاال
 از شيب دالر ونيليم 28 بيترت نيبد   

 نهم دولت يگاز و ينفت يدالرها
 .است شده كشور به كاال واردات صرف

 گاز و نفت يدرآمدها كه يطيشرا در
 يجار سال اول ماهه سه در دولت

 مدت با سهيمقا در درصد 45 از شيب
 ونيليم 25393( گذشته سال مشابه
 كشور واردات است، افتهي كاهش) دالر
 كاهش درصد 9 تنها مدت نيا در
 .است افتهي

 سال نخست ماهه سه در است يگفتن   
 15 كشور واردات مجموع گذشته

. است بوده دالر ونيليم 230 و ارديليم
 ريغ صادرات گزارش مورد مدت در
 359 و ارديليم 4 از هم كشور ينفت
 ونيليم 137 و ارديليم 4 به دالر ونيليم

 .است افتهي كاهش دالر
  

بانكي  داده هاي پولي و* 
  :گزارشگر ركود و تورم

 
هاي قانوني  ها و سپرده ميزان سپرده

ها نزد بانك مركزي هم با كاهش  بانك
اين آمارها همچنين . همراه بوده است

هاي بانكي در  از افزايش دارايي
 .كند ماهه اول امسال حكايت مي سه
 
  حجم نقدينگي ●
 
حجم نقدينگي در خرداد ماه سال    

حدود  87يان سال جاري نسبت به پا
هفت هزار ميليارد تومان افزايش داشته 

 136هزار و  190درصد رشد از  3.6و با 
 197ميليون تومان به  600ميليارد و 

ميليون تومان  510ميليارد و  48هزار و 
 .رسيده است

هزار ميليارد  48در خردادماه امسال     
 148تومان از حجم نقدينگي پول و 

 .پول بوده است ن شبههزار ميليارد توما
 
  حجم اسكناس و مسكوك ●
 
حجم اسكناس و مسكوك در پايان    

ميليارد  589با افزايش  88خرداد سال 
 2.8ميليون توماني و رشد  480و 

هزار  21به  87درصدي نسبت به اسفند 
ميليون تومان  150ميليارد و  324و 

ميزان اسكناس و مسكوك . رسيده است
 734هزار و  20 در سال گذشته معادل

ميليون تومان بود كه  670ميليارد و 
از  86اين رقم نسبت به اسفند سال 

درصد رشد برخوردار بوده  132.3
 .است

ميليارد و  478هزار و  13از اين رقم     
ميليون تومان از مجموع اسكناس  230

و مسكوك در دست اشخاص، شش 
ميليون  170ميليارد و  153هزار و 

ها و همچنين يك هزار  نكتومان نزد با
ميليون تومان در  750ميليارد و  692و 

 .اختيار بانك مركزي است
 
  ها هاي بانك سپرده ●
 
ها و موسسات  بانك  ميزان سپرده   

اعتباري در بانك مركزي در خرداد 
 733با سه هزار و  87نسبت به اسفند  88

ميليون تومان كاهش و 180ميليارد و 
هزار  33ي از درصد 11.2نرخ كاهش 

ميليون تومان به  440ميليارد و  449و 

ميليون  260ميليارد و  716هزار و  29
 .تومان رسيده است

ها  اين در حالي است كه سپرده بانك   
و موسسات اعتباري در بانك مركزي 

درصدي  20.6از رشد  87در سال 
  .برخوردار بوده است

 
  ها هاي قانوني بانك سپرده ●
 
 21اه سال جاري معادل در خردادم   

ميليون  340ميليارد و  503هزار و 
ها و  بانك  تومان از مجموع سپرده

موسسات اعتباري در بانك مركزي 
مربوط به سپرده قانوني است و با 

هاي قانوني نزد  احتساب حجم سپرده
كه  87بانك مركزي در پايان سال 

 790ميليارد و  522هزار و  22معادل 
 4.5ده كاهش ميليون تومان بو
  .دهد درصدي نشان مي

 
  هاي سيستم بانكي دارايي ●
 

هاي سيستم بانكي طي سه ماه  دارايي    
درصد رشد  1.8ابتدايي سال جاري با 

هزار  10حدود  87نسبت به اسفند 
 549ميليارد تومان افزايش يافت و به 

ميليون  830ميليارد و  217هزار و 
 .تومان رسيد

يستم بانكي در هاي س جمع دارايي   
 287هزار و  539معادل  87پايان سال 
ميليون تومان اعالم شده  20ميليارد و 

  .بود
 
  هاي ارزي بانك مركزي بدهي ●
 

هاي ارزي بانك مركزي در  بدهي    
ميليارد و  325با دو هزار و  88خرداد 

ميليون تومان كاهش و نرخ  420
درصدي نسبت به اسفند  10.8كاهش 

 70ميليارد و  446ر و هزا 21از  87
ميليارد  120هزار و  19ميليون تومان به 

 .ميليون تومان رسيد 650و 
درصدي  82.3با وجود افزايش    

هاي ارزي بانك مركزي از  بدهي
هاي  ، بدهي87تا خرداد  86خرداد 

تا خرداد  87ارزي اين بانك از خرداد 
 .درصدي داشته است 49.5كاهش  88
 بانك مركزيهاي خارجي  دارايي ●

هاي خارجي بانك مركزي  دارايي    
در سه ماهه اول امسال با كاهش بيش 

 0.5از سه هزار ميليارد توماني معادل 
هزار و  77درصد كاهش داشته و از 

ميليون تومان در  870ميليارد و  849
ميليارد و  430هزار و  77به  87اسفند 

ميليون تومان در پايان خردادماه  390
 .ترسيده اس

هاي خارجي بانك  البته دارايي   
 3.8هم از كاهش  87مركزي در سال 

درصدي برخوردار بوده است در 
 87تا خرداد  86حالي كه از خرداد 

 37.4هاي خارجي رشد  اين دارايي
  .دهد درصدي نشان مي

 
هاي خارجي سيستم  دارايي ●

  بانكي
 
هاي خارجي سيستم بانكي در  دارايي   

 355هزار و  126 خرداد سال جاري
ميليارد تومان بوده كه نسبت به اسفند 

ميليارد و  737سال قبل چهار هزار و 
ميليون تومان افزايش نشان  440
 87اين رقم در پايان سال . دهد مي

 560ميليارد و  617هزار و  121معادل 
ميليون تومان بوده است و در 
خردادماه سال جاري نسبت به 

رشد  3.9 معادل 87اسفندماه سال 
 .داشته است

نسبت به  88اين رشد در خرداد     
درصد بوده  1.2معادل  87خرداد 

نسبت به خرداد  87است اما در خرداد 
  .درصد بوده است 28.3معادل  86
 
  بدهي دولت به بانك مركزي ●
 

بدهي دولت به بانك مركزي با     
 87افزايش دو درصدي نسبت به اسفند 

تومان است كه  هزار ميليارد 13حدود 
ميليون  750ميليارد و  276افزايش 

 .دهد را نشان مي 2.1توماني و رشد 
رقم بدهي دولت به بانك مركزي     

 87درصدي طي سال  1.1با كاهش 
 930ميليارد و  25هزار و  13رقم 

  .ميليون تومان بوده است
 
  بدهي دولت به سيستم بانكي ●
 
بدهي دولت به سيستم بانكي در    

با حدود  87نسبت به اسفند  88اد خرد
دو هزار ميليارد تومان افزايش و رشد 

ميليارد  561هزار و  31درصدي به  8.3
 .ميليون تومان رسيده است 80و 
بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي    

تا  87ساله خرداد  در بازه زماني يك
درصد افزايش  13.9با  88خرداد 

 430و ميليارد  737معادل چهار هزار و 
  .ميليون تومان رشد داشته است

  
 مازاد دالر ميليارد ها ده* 

است؟  شده چه دولت
 سه ارزي درآمد معماي
 افزايش و دولت برابري
  !كشور خارجي بدهي

 
 ، دولت»آينده«، بنا بر 88آذر  4در  ◄
 ميليارد هزار 14 از بيش سال 4 طي نهم

 بابت غربي هاي بانك به بهره تومان،
 است، كرده پرداخت ركشو هاي بدهي

 درآمد از استفاده با اگر كه حالي در
 ها بدهي اين كشور ارزي هنگفت
 ايجاد جديدي بدهي و شد مي تسويه
 صرف توانست مي مبلغ اين گشت، نمي
 شود ايران مردم رفاه

 با مقايسه در نهم دولت كه حالي در   
 ارزي برابر سه درآمد از هشتم دلت

 هاي بدهي است، بوده برخوردار
 سال 4 ظرف دولت اين خارجي
 بلكه نشده، تسويه تنها نه گذشته،
 .است يافته هم افزايش

 بانك رسمي گزارش با مطابق    
 قبل دولت در ارزي درآمد مركزي

 ميليارد 112 تنها) خاتمي دوم دوره(
 كه آن وجود با اما .است بوده دالر

 دولت به نسبت نهم دولت ارزي درآمد
 است، يافته افزايش ابربر 3 از بيش قبل

 ابتداي در كه كشور هاي بدهي ميزان
 تنها نه بوده دالر ميليارد 40 نهم دولت

 از بلكه است نشده تسويه دولت اين در
 دالر ميليارد 44 به دالر ميليارد 40

  .است يافته افزايش
 و كشور هاي بدهي تسويه عدم  

 سال 4 در آن درصدي ده افزايش
 است گرفته صورت حالي در گذشته،

 خارجي هاي بانك به پرداختي بهره كه
 16 تا 6 بين شود، مي محسوب  »ربا« كه

 سود كه حالي در باشد، مي درصد
 در ايران ارزي هاي سپرده به پرداختي

 درصد 3 تا 1 بين خارجي هاي بانك
 .باشد مي

 متوسط بهره اگر ديگر عبارتي به     
 در درصد 8 تنها را خارجي هاي بدهي
 بيش سال 4 طي نهم دولت بگيريم، نظر
 هزار 14 معادل دالر ميليارد 14 از

 غربي هاي بانك به بهره تومان، ميليارد
 كرده پرداخت كشور هاي بدهي بابت
 از استفاده با اگر كه حالي در است،
 اين كشور ارزي هنگفت درآمد
 بدهي و شد مي تسويه ها بدهي

 مبلغ اين گرديد، نمي ايجاد جديدي
 ايران مردم رفاه صرف انستتو مي
  .شود

  
كسر بودجه دولت * 

چالشي بزرگ براي اقتصاد 
  :ايران

  
 ايلنا، گزارش به، 88آذر  9در  ◄

 شده منتشر رسمى آمارهاى براساس
 به چهارم برنامه سال پنج هر در دولت
 هاى بودجه كسرى ميانگين، صورت

 كرده تجربه را تومانى ميليارد هزار14
 بعد 84 سال بودجه كسرى ميزان. است

 هزار 10 از بيش متمم دو ارائه از
 سال در رقم اين كه بود تومان ميليارد

 در. رسيد تومان ميليارد هزار 18 به 85
 12 دولت بودجه كسرى ميزان 86 سال
 در. شد گزارش تومان ميليارد هزار
 بار دولت بودجه كسرى گذشته سال
 .رسيد تومان ميليارد هزار 18 به ديگر
 ارائه از پس دولت كه رايطىش در

 بينى پيش ها يارانه كردن هدفمند اليحه
 از تومان ميليارد 8500 كه كرد مى

 بودجه اليحه در شده بينى پيش منابع
 مجلس مخالفت دليل به شود، آزاد 87
 هدفمند اليحه ماندن بالتكليف و

 كسرى به رقم اين ها يارانه كردن
 كه طورى به شد، اضافه امسال بودجه

 تراز مركزى بانك بينى پيش به بنا
 در كه جارى سال بودجه عملياتى
 كسرى عنوان به نويسى بودجه عمليات
 11 ميزان به شود، مى ياد آن از بودجه
. بود خواهد تومان ميليارد 500 هزارو
 كمتر نظر به رقم اين كه هرچند

 نظر به دولت واقعى بودجه ازكسرى
 بينى پيش براساس آنكه چه رسد، مى

 كسرى مجلس هاى پژوهش مركز
 ميليارد هزار 25 دولت امسال بودجه
 وزير پيش چندى. بود خواهد تومان
 به مكه سفر در نيز اكنون هم كه اقتصاد

 امسال كه كرد عنوان برد؛ مى سر
 اصالحيه هم و متمم اليحه هم دولت

  .برد خواهد مجلس به
 
 خواب و عمرانى بودجه كاهش●

  :ها پروژه
 
 كه زمانى 87 سال پايانى اىروزه در   

 ميليارد هزار 5/8 درآمد با مجلس
 حذف محل از دولت تومانى
 سال بودجه اليجه در انرژى هاى يارانه

 جبران براى شد قرار كرد، مخالفت 89
 عمرانى و جارى اعتبارات كسرى اين

 .شود تعديل بودجه
 دولتى هاى دستگاه جارى بودجه
 كاهش مجلس مصوبه با پيش چندى

 با كاهش اين البته كه افتي
 چالش بعضا و متفاوت هاى واكنش

. شد مواجه دولت سوى از برانگيزى
 بودجه بخش در اعتبارات كاهش
 كه است تكرارى داستان عمرانى
 نام تغيير و متمم ارسال با دولت هرساله
 به نسبت بودجه اصالحيه به متمم

 اقدام سال آخر بودجه كسر جبران
 كاهش بر الوهع امسال اما.كند مى

 عمرانى بودجه ها دستگاه جارى بودجه
 عقيده به. يافت خواهد كاهش نيز

 بودجه كاهش تبعات كارشناسان
  .است سنگين بسيار كشور عمرانى

  
  12در صفحه 

  
  

 جنگ و بحران اقتصادي؟
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 اقتصاد استاد تقويي، مهدى گفته به
 از كه زمانى طباطبايي، عالمه دانشگاه
 شود مى صحبت عمرانى بودجه كاهش

 رشد آهنگ كاهش با آنرا يدبا واقع در
 زيرا بدانيم مترادف كشور اقتصادى
 توليد هاى ساخت زير عمرانى بودجه

 غير به آن كاهش و سازد مى فراهم را
 كاهش را اقتصادى رشد آنكه از
 كاهش از ناشى تورمى آثار دهد مى

 به اقتصاد كالن سطح در نيز را عرضه
  .دارد دنبال

  
 70: گسترش فقر در ايران*

د خانوارهاي ايراني زير درص
  :هزار تومان درآمد دارند 450

  
،  88آبان  30به گزارش خراسان،  ◄

 به اشاره با ايران آمار مركز رئيس
 هاي خوشه از يك هر جمعيت و درآمد

 آوري جمع طرح در كه درآمدي
 شده مشخص خانوار اقتصادي اطالعات

 از درصد 70 حدود: گفت است،
 تومان هزار 450 زير ايراني خانوارهاي

 خطاي حداكثر و دارند درآمد
 درصد 30 آمده دست به اطالعات

 اين بعدي اقدامات به توجه با كه است
 حال در نيز موجود اشكاالت مركز

  .است شدن برطرف
 در كه اول خوشه جمعيت       

 درآمدي پايين دهك 4 برگيرنده
 يعني دوم خوشه و نفر ميليون 29 است،

 نفر ميليون 20 معادل بعدي دهك سه
 را ايران جمعيت اگر: افزود وي. است
 بگيريم نظر در نفر ميليون 70 حدود
 سوم خوشه در نفر ميليون 21 حدود
 در آمار مركز رئيس. گيرند مي قرار

 ها، خوشه از هريك آمد در خصوص
 خانوارهاي درآمدي ميانگين:  گفت
 تومان، هزار 350 از كمتر اول  خوشه
 تومان هزار 450 ات 350 از دوم خوشه

 از بيشتر سوم خوشه درآمدي ميانگين و
  .است تومان هزار 450

هرگاه منظور  رئيس  :انقالب اسالمي 
مركز آمار، درآمد خانوار درماه باشد،  

درصد خانوارها از يك سوم تا  70درآمد 
نصف هزينه يك خانوار، هرگاه بخواهد 
زندگي، در حداقل برخورداري از تغذيه و 

پوشاك و تعليم و تربيت و  مسكن و
  .بهداشت درخور داشته باشد، كمتر است

  
هدف از تصويب و اجراي * 

، »هدفمند كردن يارانه ها«
پوشاندن كسر بودجه است و به 
عكس هدفهائي را ببار مي آورد 
كه رژيم مدعي رسيدن به آنها 

  : است
  
، به گزارش ايلنا،  88آذر  9در  ◄

هدف از  فرشاد مؤمني، استاد اقتصاد،
تصويب و اجراي طرح هدفمند كردن 
يارانه ها، هشدار داده است كه سبب 

  :مي شود... تورم شديد و
 حذف مسأله كه دانند مي همه ●

 ترش محترمانه بسيار عنوان يا سوبسيدها
 از يكي ها يارانه كردن مند هدف يعني

 و است ساختاري تعديل برنامه اجزاي
 ويژه به و برنامه اين بودن خطير شدت
 برنامه در سياستي خاص جزو اين

 كه است اي گونه به ساختاري، تعديل
 هاي فاجعه با كه تجربه چند از بعد

 در كشورهاي در انساني بزرگ خيلي
 خود حتي شد، رو به رو توسعه حال
 حذف به توصيه در هم جهاني بانك

 ،1980 دهه دوم نيمه از سوبسيدها،
 .برد باالتر خيلي را احتياط ضريب

 اجراي براي جهاني بانك شرط پيش 4
 نيازي پيش 4:  ساختاري تعديل برنامه
 برنامه اجراي براي جهاني بانك كه

 است، دانسته ضروري ساختاري تعديل
 كه بود اين اول شرط :عبارتند از

 از جزء اين به هايي دولت فقط گفتند
 شوند متوسل ساختاري تعديل برنامه
 باالترين در سياسي مقبوليت نظر از كه

 از كه بود اين دوم شرط  .باشد سطوح
 اجراي براي مناسب زمان انتخاب نظر
 كنند انتخاب را زماني ها اين كار، اين
 باالترين در اقتصادي رشد نرخ كه

 قرار خود تاريخي شده تجربه سطوح
 نرخ كه بود اين سوم شرط. باشد داشته
 تاريخي ميزان ترين پايين در تورم

 باالخره و باشد هداشت قرار خودش
 نظام كه بود اين هم چهارم شرط
 و مندي توان قله در اجتماعي تأمين

  .باشد داشته قرار كارايي
هدفمند كردن يارانه هاي يا در      

واقع حذف آنها، در حالي قرار است 
اصل  4انجام گيرد كه هيچيك از 

وجود ندارد و بدون ترديد، اجراي 
د كه آن، عكس هدفي را ببار مي آور

  .دولت معين كرده است
 اغنياست نفع به تورمي هاي سياست●
 فقرا نه

 هاي سياست كه اين به اشاره با وي
 ضرر به شدت به و اغنيا نفع به تورمي

 جزئيات وارد شما اگر: افزود فقراست،
 ابعاد يك به بشويد، درماني شوك اين
 منظر از اي دهنده تكان بسيار
 توانيد مي كار اين بودن عادالنه ضد

 .برسيد
 بازتابي خود نوع در درماني شوك   

 در كه بزرگ عارضه يك از است
 رانتي هاي اقتصاد در سطح باالترين
 است، نگري كوته هم آن و دارد وجود
 كاركردش ترين مهم نگري كوته: گفت
 با و متعارف غير صورت به كه است اين

 بعضاً و سنگين هاي هزينه پرداخت
 توسعه دورمدت حمصال ناپذير، جبران
 مدت كوتاه نگرش افق قرباني را ملي
 و گيري تصميم فرآيندهاي در

 اين به بنابراين،. كند مي منابع تخصيص
 سمت به گرايش نوع هر اعتبار
 اي ضدتوسعه مضمون درماني، شوك
 آن اعتبار به خاص سياست اين و دارد
 تورمي هاي روند منشاء كه

 حتي كه شود مي اي كننده نگران
 كه هم برآوردهايي ترين بينانه شخو

 در اند، كرده رسمي هاي دستگاه
 سال تاريخي ركورد كه است حدي
 معنايش اين شكست، خواهد را 1374
 مضمون كه اين بر عالوه كه است اين

 ضدعادالنه مضمون دارد، اي ضدتوسعه
 .دارد هم

 ها، يارانه هدفمندكردن اصلي علت
 رآشكا و پنهان بودجه كسري پوشاندن

 است دولت
 است اين مسأله واقعيت من نظر از ●
 اجراي به ورزيدن اصرار در دولت كه
 پيش حياتي مسأله يك سياست، اين
 هم آن و دارد خودش روي

 و آشكار كننده نگران بسيار هاي كسري
 خوب،. هست اش بودجه در پنهان
 حلي راه بپذيريم، را مبنا اين اگر طبيعتاً

 شود مي دهپدي اين با مواجهه در كه
 به دولت كه هست اين كرد، توصيه
 منطق، بي و دستانه گشاده كه آن جاي
 و بگيرد پيش در مالي انبساط رويه
 كار دستور در را اي بودجه انضباطي بي
 يافت ره پيگيري طريق از بدهد، قرار

 و غيرعادي نياز اين اي، بودجه انضباط
 خلق براي جستجو به اي غيرتوسعه

 درآمدزايي جديد هاي ظرفيت كردن
 سوال يك جا اين در. بكند منتفي را

 كه است اين هم آن و ماند مي باقي
 مصرف پرشكاف هاي روند اين آيا

 يا دارد واقعيت انرژي هاي حامل
 نيست؟ يا هست كننده نگران ندارد؟
 هم محتمل هاي سوال اين به پاسخ
 دارد صحت اين. آري كه، است اين
 يك يانرژ شدت نظر از هم ما كه

 داريم كننده نگران و نامطلوب وضعيت
 مصرف پرشتاب روند رشد نظر از هم و

 نگران هاي روند انرژي هاي حامل
 بر بحث ولي هستيم، شاهد را اي كننده

 نظري مباني قاعده به كه است اين سر
 تاريخي تجربيات قاعده به و مشخص
 ما كه مشكالتي بنيادي حل راه مشخص،

 وجه هيچ به ،داريم ها زمينه آن در
 كار، ابتداي در قيمتي كاري دست
 اين در قيمتي كاري دست. نيست
 ما كه است ثمربخش زماني ها زمينه
 فراهم را بسترها و ها زيرساخت ابتدا
 ناكارآمد غايت به الگوي و باشيم كرده
 سامان به را مان انرژي هاي حامل توليد
 تا دو اين كه زماني تا و باشيم كرده
 تالش و تمايل نوع هر اده،نيفت اتفاق
 قيمتي، هاي شوك كردن وارد براي
 اعالم اهداف آن ضد به ترديد بدون
 براي يعني. شد خواهد منجر شده
 اما. داشت نخواهد آوردي دست كشور
 سنگيني هاي هزينه معرض در را كشور
  .داد خواهد قرار
 خواهد 1374 سال تورم نرخ ركورد ●

 و 1370 دهه ابتداي در :شكست
 حاضر حال در كه كاري با آن شباهت

: بايد گفت  است، آن انجام به قرار
 كه اي بينانه خوش برآوردهاي بار اين
 رسمي هاي دستگاه درون در حتي

 اين دهنده نشان دارد، وجود اقتصادي
 نرخ ركورد ترديد بدون كه هست
 شكسته بار اين ،1374 سال تورم

 .شد خواهد
  

گي فقر كشاورزي بمعناي وابست* 
در تغذيه به خارج از كشور، 
حيات ملي را به خطر افكنده 

  :است
  
، تابنك گزارش كرده 88آذر  3در  ◄

 محصوالت بازار كه است چندي: است
 خزنده حركت شاهد كشاورزي،
 و كشاورزي محصوالت واردات
 نظر به و است دامي هاي فرآورده

 اين كنندگان وارد رسد، مي
 افعمن حفظ اصل از فارغ محصوالت،

 محور كردن كن ريشه حال در ملي
 .هستند كشاورزي يعني كشور، استقالل

 هم ،»تابناك« خبرنگار گزارش به
 مركبات انواع تهران، بازار در اكنون
 و اكوادور نارگيل و موز مصري،
 انگور پاكستاني، زميني سيب فيليپين،
 هندي و پاكستاني برنج انواع و شيلي
 از رزانترا هايي قيمت با و دارد وجود

 .شوند مي عرضه داخلي توليدات
 و گالبي مشهد در گزارش، اين بر بنا   

 مصري، انار و پرتقال چيني، سير
 هندي، نارگيل و انبه پاكستاني، كدوي
 و تايلندي برنج و آمريكايي حبوبات
 و لبناني گردوي ويتنام، و اروگوئه
 كرده پر را بازار قزاقستان جو و سوريه
 .است

 و عراقي خرماي اهواز ازارب در    
 در و امارات توليد محصوالت برخي
 و تايلندي مركبات شمال، بازار

 .شود مي ديده وفور به اندونزي
 شده فرآوري محصوالت اروميه در   

 و تركيه از وارداتي مركبات و انگور

 فروش به بازار در راحتي به آذربايجان
 و بار تره ميادين و رسد مي

 سرشار كشور، دامي امخ هاي فرآورده
 و برزيل از وارداتي گوشت انواع از

 .است فرانسه و تايلند
 اقالم اين اگر: افزايد مي گزارش اين   
 ماهي وارداتي، شكر كنار در را

 قلم ها ده و اسپانيايي زعفران خارجي،
 به بگذاريم، ديگر وارداتي كشاورزي

 كشور كشاورزي كه يابيم مي در خوبي
 و است محتضر حتما د،باش نمرده اگر

 .كرد بايد اي چاره
 سال ده از كمتر كه اين مهم نكته   

 سر با را گندم خودكفايي جشن است،
 بيست حدود كرديم، برگزار صدا و

 در خودكفايي ادعاي كه است سال
 و داريم را دامي محصوالت

 مصرف برابري دو ادعاي هاست، سال
 يدك را جهاني مقياس در ميوه
 حبوبات به نيازي بي عاياد كشيم، مي

 به اما ايم؛ داده سر همواره نيز وارداتي
 در هايي جريان يا جريان رسد مي نظر

 خواهد مي كه گرفته شكل كشور
 كشور كشاورزي تنه بر را تبرها آخرين

 توان و كشاورزي حيثيت و كرده وارد
 نابودي به يكباره به را كشور كارشناسي

 زارانه كه را ها ايراني دست و بكشد
 محتاج بوده، خود سفره در است سال

  ...! آن از پس و كند بيگانگان
 

» هدفمند كردن يارانه ها«* 
رانت خواران را بر دولت مسلط 

  :مي كند
 
، به گزارش حيات نو، 88آذر  2در  ◄

 معموال: گفته است محجوب عليرضا
 كه هستند هايي طرح چنين باني كساني

 و يجهان بانك هاي سياست طرفداران
 بنابراين هستند پول المللي بين صندوق
 اغوا را سياستمداران زود خيلي
 بازار در نامرئي دست به اينها. كنند مي

 است اين شان تحليل. ندارند توجهي
 نقطه سال پنج طي زود خيلي بازار كه
 در حال. كند مي پيدا را خود سر به سر
 برود؟ كه بماند كه سال، پنج اين

 ببيند؟ آسيب يرانا ملي توليد چقدر
 هزار با كه صنايعي و كارخانه چقدر
 بروند؟ بين از اند شده پا به سختي
 چقدر شود؟ بيكار كارگر چقدر

 شود؟ اجتماعي معضالت دچار خانواده
 يك اين تازه. كنند نمي محاسبه را... و

 .ماجراست طرف
 تصاعد به ها هزينه ديگر طرف از    

 يحساب تصاعد به درآمدها و هندسي
 درآمد اگر يعني كرد خواهند عمل
 شود، 4 و 3 ،2 ،1 ترتيب به دولت
 بنابراين است رسيده 16 به ها هزينه
 نخواهد هرگز پلكان اين در دولت

 هاي سال در را اي رويه چنين توانست
 به ناگزير و دهد ادامه چهارم و سوم

 .شود مي اجرا توقف
 سختي بسيار بيني پيش شرايط اين با    

 و مردم معيشت مردم، ندگيز براي
 كه دولتي داريم؛ دولت خود حتي
 تواند مي طرح اين كند مي تصور

 باشد هايش برنامه براي گشايشي
 .دارد رو پيش را سختي روزهاي

 عامل ها يارانه هدفمندكردن    
 چنين اجراي : است گسترش فساد

. رساند خواهد اوج به را فساد طرحي
 فساد از عظيمي چرخه طرح اين

 االن تا اگر. دارد دنبال به را اداري
 تقسيم مردم ميان ريال دو دولت

 و غيرملموس طور به هم آن كرد مي
 سوءاستفاده و فساد وجود از قدر اين

 بايد بعد به اين از نالد مي ثروتمندان
 ثروتمندان علني خواري رانت منتظر
 را امكان اين علني طور به دولت. باشد

 مدد به افراد يبرخ كه آورد مي فراهم
 همه به هيچ از صندلي يك به چسبيدن

 خواري رانت اگر بنابراين. برسند چيز
 اين از است بوده پنهان و غيبي االن تا
 نمايان و علني خواري رانت بعد به

 لوايحي چنين فساد دايره.. .شد خواهد
 كه است گسترده چنان آن

 دستگاه بر شدت به را خواران رانت
 واقع در و كند مي مسلط كشور اداري
 خواهد آنها به را كشور اداري دستگاه
 گويند مي اگر جامع تعبيري به. سپرد

 رانتير است، رانتي كشور اقتصاد
 .شد خواهد

  

دانشجويان، قربانيان 
اول تجاوزهاي رژيم 

  :به حقوق انسانند
  
مجتبي بيات فعال ، 88آبان  26در  ◄

سابق جنبش دانشجويي با حكم قطعي 
دادگاه انقالب به دو سال  25شعبه 

هزار  300حبس تعزيري و پرداخت 
در . تومان جزاي نقدي محكوم شد

حكم صادره، حبس تعزيري به دو 
ميليون تومان جزاي نقدي تبديل شده 

اين فعال سابق انجمن هاي   .است
اسالمي و عضو پيشين شوراي مركزي 
دفتر تحكيم وحدت پيش از اين در 

شماري ديگر از به همراه  1386تابستان 
فعالين دانشجويي به مدت يك ماه در 

  .بازداشت به سر مي برده است
، اطالع رسيد كه 88آبان  26در  ◄

مهدي داوديان از فعالين دانشجويي 
 .استبازداشت در دانشگاه مازندران 

آبان  نيروهاي امنيتي با 12در او 
  . شده استدستگير  اش،يورش به خانه 

فعالين گزارش ، به 88آبان  26در  ◄
 2:  حقوق بشر و دمكراسي در ايران

دانشجوي زنداني علي پرويز و سهيل 
محمدي از دانشجويان خواجه 
نصيرالدين طوسي در شرايط مبهمي 

زندان  209در سلولهاي انفرادي بند 
 .اوين بسر مي برند

كوهزاد اسماعيلي، ، 88آبان  26در  ◄
دبير سازمان ادوار تحكيم وحدت شعبه 

با قرار  آبان،  25در پس از آنكه  گيالن
ميليون توماني از زندان آزاد  20وثيقه 

پس از مراجعه آبان،   26در شده بود، 
  .به شعبه بازپرسي دستگير شد

به دنبال اعتراضات ، 88آبان  26در  ◄
گسترده دانشجويان دانشگاه بين المللي 

دانشجويان  ، سخنراني رسايي بهقزوين 
كردند و با معترض سالن را ترك 

تجمع در مقابل دانشكده ي فني 
دولت  "تحصن خويش را با شعار 

. آغاز كردند  "كودتا، استعفا استعفا 
ياشار  "آنها با باال بردن عكس هايي از 

دانشجوي سابق اين  "دارالشفاء 
دانشگاه و دبير اسبق تشكل اصالح 
طلب دانشگاه بين المللي قزوين 

د و خواستار آزادي فوري و بي قي
 . شرط وي شدند 

، به گزارش 88آبان  27در  ◄
داوود صادقي : فارسخبرگزاري 

دادستان عمومي و انقالب شهرستان 
در راستاي اجراي : گفته استاهواز 

عدالت و برخورد قاطع با فروشندگان 
مواد مخدر و اخاللگران نظم و آسايش 
عمومي، اجراي حكم محكومان قطعي 

  گاه انقالب محاكم اعم از كيفري و داد
  

  13در صفحه 

 جنگ و بحران اقتصادي؟
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در برنامه كاري اين دادسرا قرار گرفته 
جاري در   است كه در هشت ماهه سال

كنندگان مواد مخدر با  بحث توزيع
نفر محكوم به  13توجه به نوع مواد، 

اعدام شدند و حكم صادره در مورد 
 .آنها اجرا شد

 نژاد   علي بهزاديان ،88آبان  27در  ◄
ظر ها كه اظهار ن دليل به 

بازديدكنندگان وبالگ او مي نوشته 
  !سال زندان محكوم شد 6اند، به 

: ايلنا ، به گزارش 88آبان  27در  ◄
كامبيز نوروزي به دو سال حبس 

ضربه شالق تعزيري از  76تعزيري و 
محكوم  دادگاه انقالب  26سوي شعبه 

تبليغ عليه نظام از او  اتهامات. شد
 25روز پيمايي  طريق شركت در راه

خردادماه، اجتماع و تباني جهت اقدام 
عليه امنيت ملي و اخالل در نظم 

  . بوده اندعمومي 
به گزارش خبرنامه ، 88آبان  27در ◄

پس از برگزاري تجمع ، اميركبير
اعتراضي دانشجويان دانشگاه كرمان در 

دانشجو به  20نزديك به   آبان، 13روز 
كميته انضباطي احضار شده و به 

ايجاد بلوا و آشوب در  "اتي نظيراتهام
عدم رعايت شئون " "محيط دانشگاه

بر هم زدن نظم "و  "دانشجويي
متهم  "اقدام عليه نظام"و  "دانشگاه
  .شده اند

دريافتي  ،  بنابر خبر88آذر  28در  ◄
دو دانشجوي ديگر ، از دانشگاه شيراز

اين دانشگاه به نام هاي ندا اسكندري و 
ند و ه اشت شدخديجه قهرماني بازدا

دانشجو بازداشت شده اين 20دادگاه 
آبان  13دانشگاه كه از روز 

شيراز و  واواكدربازداشتگاه 
بازداشتگاه هاي مخوف اطالعات سپاه 
اين شهر زنداني ميباشند ، براي بار دوم 

 .برگزار نشد و باز هم به تعويق افتاد
، به گزارش 88آبان  28در  ◄

ز فعالين دو تن ا: خبرگزاري هرانا  
دانشجويي دانشگاه آزد تبريز به 

هاي  رسول عالي نژاد و  بهروز  نام
فريدي توسط نيروهاي امنيتي 

 .ه اندبازداشت شد
به گزارش خبرنامه ، 88آبان  28در  ◄

در ساعت واواك، ماموران  ، اميركبير
حكيم عباس  با مراجعه به منزل ، صبح 7

زاده وي را بازداشت كرده و وسايل 
وي از جمله كامپيوترش را شخصي 

عباس حكيم زاده به  .ضبط كردند
دانشجوي ديگر پلي تكنيك  7همراه 

در بهمن و اسفندماه سال گذشته 
بازداشت و براي ماهها تحت شكنجه 
بازجويان براي اعتراف هاي ساخته 

  .شده قرار گرفته بود
كميته سوم  ، 1388آبان ماه  29در  ◄

  مجمع عمومي سازمان ملل متحد،
قطعنامه اي را به تصويب رساند كه در 

طر نقض ، بخاايران ، رژيم حاكم بر آن
تصويب . محكوم شده استبشر حقوق 

راي  74با  ،اين قطعنامه در كميته سوم
راي مخالف ، راه  48مثبت در قبال 

تصويب آن را در مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد در ماه دسامبر باز 

 . كرد
ي كمپين بين سخنگو ، ارون رودز   

در باره  ، المللي حقوق بشر در ايران
محكوم شدن رژيم ايران،  اهميت 
نقض حقوق بشر در كميته سوم  بخاطر

 ،مجمع عمومي سازمان ملل متحد
اين راي گيري سرنوشت «: ه استگفت

ساز به اين معناست كه در شرايطي كه 
جمهوري اسالمي ايران مشغول انجام 

پيشرفت انرژي مذاكرات در باره برنامه 
هسته اي است،  نبايدهدف منحرف 
كردن جامعه بين المللي از همراه 
شدن با مردم ايران در مبارزاتشان 
براي حقوق بشر تحقق پيدا كند و اين 
راي نشان مي دهد كه اين هدف 
متحقق نشده و به اين ترتيب جامعه 

بين الملل از جمهوري اسالمي ايران 
ا مي خواهد كه تعهدات خودش ر

  ».رعايت كند
،  شمار كساني كه 88آبان  29در  ◄

آبان  اعدام  29روز منتهي به  10ظرف 
اعدام شدگان،  . شدنفر  16شده اند، 
متهم و محكوم شده  جرائم به ارتكاب 

در شهرهاي كرمان، اصفهان، همدان، و 
شهر، بجنورد، اهواز و سنندج  قائم

 .اند اعدام شده
: مهر، به گزارش 88آبان  29در  ◄

پرويز سروري رئيس كميته ويژه 
بررسي وضعيت بازداشت شدگان 
حوادث بعد از انتخابات با اشاره به 
ديدار خود با رئيس سازمان قضايي 
نيروهاي مسلح شاكيان بازداشتگاه 

نفر اعالم  100كهريزك را بيش از 
دادگاه متهمان : ه استو گفت هكرد

كهريزك زودتر از متهمان كوي 
 .ار مي شوددانشگاه برگز

 8سروري تعداد متهمان كهريزك را    
آزاد شدن يا : نفر عنوان كرد و گفت

نشدن آنان را قاضي تشخيص مي دهد 
اما آنچه مسلم است در رابطه با 

نفر متهم وجود دارد كه  8كهريزك 
براي آنان روند قضايي درحال طي 

در جلسه  گزارشقرائت  .شدن است
هيئت علني يا غيرعلني با صالحديد 

  .رئيسه مجلس انجام مي شود
شبكه ، به گزارش 88آبان  29در  ◄

 22در چند روز گذشته : جنبش راه سبز
تن از دانشجوان فعال دانشكده 

تن ازدانشجويان  2مهندسي  و 
دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه 
فردوسي مشهد به كميته انضباطي اين 

 .دانشگاه احضار شده اند
تجمع اعتراضي صورت ر احضابهانه     

آبان دانشگاه فردوسي  13گرفته در 
اما دانشجويان و شاهدان عيني . است

معتقدند كه اين تجمع به صورت كامال 
خودجوش صورت گرفته و فرد يا 
افراد خاصي در طرح ريزي آن نقشي 

  .بر عهده نداشته اند
به گزارش كميته  ، 88آبان  30در  ◄

اس راي بر اس  ،گزارشگران حقوق بشر
صادره توسط قاضي محمد مقيسه اي، 
رييس شعبه ي بيست و هشت دادگاه 
انقالب اسالمي تهران، سعيد حبيبي، 
دبير تشكيالت سابق دفتر تحكيم 
وحدت و عضو كميته گزارشگران 

سه سال حبس تعزيري با  به حقوق بشر،
احتساب ايام بازداشت محكوم شده 

 .است
امه به گزارش خبرن، 88آبان  30در  ◄

با بازداشت تعداد زيادي از  ، اميركبير
دانشجويان دانشگاه شيراز توسط اداره 
ي اطالعات اين شهر و نيروهاي امنيتي 
و نيز احضار ده ها دانشجو توسط 
كميته انضباطي و صدها دانشجو توسط 
حراست و تهديد دانشجويان توسط 
اين نهاد، دانشجويان نيز با پخش شبنامه 

و نيز اعتصاب غذا به ها و بيانيه ها 
شرايط امنيتي اين دانشگاه و افزايش 

 .فشارها اعتراض كردند
در تازه ترين و جالب ترين اقدام،    

شبنامه "نشريه اي بدون مجوز به نام 
در سطح گسترده اي در  "اعتراض

اين . ميان دانشجويان پخش شده است
 8، در "...ما بيشماريم"نشريه با تيتر 

مقاالت و نيز اخبار  صفحه و به همراه
  . شيراز و ايران منتشر شده است

مادران عزادار ، 88آبان  30در  ◄
همچون هفته هاي گذشته در پارك 
الله با وجود حضور نيروهاي انتظامي و 
لباس شخصي تجمع اعتراضي خود را 

  .شكل دادند

كميته ، به گزارش 88آبان  30در  ◄
زماني كه  علي، گزارشگران حقوق بشر

هاي علني، بدون  لسه دوم دادگاهدر ج
حضور وكيل مدافع انتخابي مورد 
محاكمه قرار گرفته بود، توسط قاضي 

دادگاه انقالب  15صلواتي رئيس شعبه 
تهران به اعدام محكوم و با اعتراض 
وي، حكم مزبور به دادگاه تجديدنظر 

  .ارسال شد
زنداني سياسي ، 88آبان  30در  ◄

ها نان آور ساله و تن 21حسين اعزامي 
هفتة  ، خانواده و از اقشار ضعيف جامعه

محكوم شده سال زندان  2 بهگذشته 
صلواتي رئيس دادگاه  قاضي. است

حكم را صادر كرده فرمايشي ولي فقيه، 
 . است
محمدرضا ، 88آبان  30در  ◄

ساله اهل  37زماني فرزند اسماعيل  علي
محاربه  -1، به اتهام شهر و ساكن اسالم

ضويت و فعاليت مؤثر در از طريق ع
راستاي پيشبرد اهداف گروهك 

 -2 و تروريستي انجمن پادشاهي ايران
فعاليت تبليغي  - 3 و توهين به مقدسات

عليه نظام مقدس جمهوري اسالمي 
تباني و اجتماع با هدف  - 4 و ايران

 - 5اقدام عليه امنيت داخلي كشور و 
محكوم  ◄خروج غيرقانوني از كشور

  .ستبه اعدام شده ا
خبرنامه ، به گزارش 88آبان  30در  ◄

 اميركبير،  حميد قهوه چيان، عليرضا
موسوي، احمد ميرطاهري، عليرضا 
زرگر، اميركاظم پور و ياسر معصومي 
دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي در 

اين  .عصر روز پنج شنبه بازداشت شدند
دانشجويان  در يك كافي شاپ در 

شخص نيست تهران بازداشت شدند و م
 .به چه محلي منتقل شده اند

دانشجويان دانشگاه ، 88آذر  1در  ◄
در اعتراض به  ، صنعتي شاهرود 

مشكالت صنفي دانشگاه دست به تحصن 
جمعيت آن ها به حدود هزار  .زدند

نفر مي رسيد در ابتداي تحصن دست 
به اعتصاب غذا زدند و ظرف هاي 
غذاي خود را در يك صف چند صد 

تا سرويس روبروي سلف متري از 
  . سردر دانشگاه چيدند

مجموعه ، به گزارش 88آذر  1در  ◄
فعاالن حقوق بشر در ايران، ساسان 

نگار و وبالگ نويسي كه  آقايي روزنامه
هاي گذشته بارها از طرف  در طول ماه

ماموران امنيتي تهديد و احضار شده 
ماموران اطالعات . بود، بازداشت شد

وسائل شخصي و  پس از تفتيش خانه
كيس كامپيوتر وي را نيز همراه خود 

هاي  وي از هم كاران روزنامه .بردند
، »توسعه«، »اعتماد ملي«، »اعتماد«
 .بود» فرهيختگان«، و »ساالري مردم«
دادگاه  101شعبه ي ، 88آذر  1در  ◄

نفر از دانشجويان  8عمومي بابلسر 
دانشگاه مازندران را به اتهام اخالل در 

ماه  48انشگاه، در مجموع به نظم د
حبس تعزيري و هركدام از آنها را به 

 .ضربه شالق محكوم كرد 15
ميالد حسيني كشتان، علي نظري،    

سياوش صفوي، علي دنياري، مازيار 
يزداني نيا، شوانه مريخي، علي عباسي، 
و رحمان يعقوبي دانشجويان دانشگاه 
مازندران كه به اتهام اخالل در نظم 

اه بوسيله ي تجمع در دانشگاه در دانشگ
خرداد، در خرداد و تير ماه  26تاريخ 

گذشته در بازداشت بودند، هر كدام 
ضربه  15به شش ماه حبس تعزيري و 

اين دادگاه به .شالق محكوم شدند
رياست قاضي رضانيا رييس اين شعبه 

 . برگزار شد
، به گزارش 88آذر  1در  ◄

ر از نزديك به چهارصد نف: بامدادخبر

ي برق و كامپيوتر  دانشجويان دانشكده
دانشگاه تهران واقع در اميرآباد، در 

شان،  كالسي اعتراض به بازداشت هم
مهرداد بزرگ دست به تجمع سكوت 

  .اند زده
به گزارش خبرنامه ، 88آذر  2در  ◄

آرش خاندل و مراد باصره  ، اميركبير
از فعالين دانشجويي دانشگاه ايالم و 

عضاي انجمن اسالمي برخي از ا
  .دانشگاه ايالم امروز بازداشت شدند

موج گسترده بازداشت دانشجويان به 
دليل هراس حاكميت بي ثبات از 
. اعتراضات دانشجويي صورت مي گيرد

آبان ماه،  28تنها در پنج شنبه گذشته 
دانشجو در نقاط مختلف ايران  18

 .بازداشت شدند
تر عباس حكيم زاده دبير سياسي دف   

تحكيم وحدت، مهرداد بزرگ، سورنا 
هاشمي، عليرضا موسوي، فرزان 
رئوفي، احسان دولتشاه، سينا شكوهي و 
البرز زاهدي از دانشجويان ليبرال، 
حميد قهوه چيان، احمد ميرطاهري، 
عليرضا زرگر، اميركاظم پور و ياسر 
معصومي از دانشجويان دانشگاه عالمه 

هروز طباطبايي و رسول عالي نژاد و ب
فريدي دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز 

 .بازداشت شدند
كارگران واحد  ، 88آذر  2در  ◄

نساجي مازندران پيش از ظهر امروز به 
دليل عدم دريافت حقوق اقدام به 
برگزاري تجمع در مقابل اين شركت 

   .كردند
مهرنوش اعتمادي از ، 88آذر  2در  ◄

فعاالن حقوق زنان و عضو كمپين يك 
دراصفهان،  در منزل  ءون امضاميلي

ي  بنا بر گفته. خويش بازداشت شد
متاسفانه اين ": وكيل مهرنوش

يازداشت غيرقانوني وي بدون ارسال 
احضاريه بنا به دستوردادستان اصفهان 

 .صورت گرفته است
در پي برگزاري ، 88آذر  2در  ◄

تجمع اعتراضي روز يكشنبه،  نسبت به 
محمدي  بازداشت علي پرويز و سهيل

در دانشكده عمران دانشگاه خواجه 
نصير، نيروهاي لباس شخصي و اعضاي 
بسيج دانشگاه به دانشجويان معترض 
حمله ور شده و فضاي دانشگاه را به 

 . تشنج كشاندند
عاطفه نبوي، فعال ، 88آذر  3در  ◄

دانشجويي كه در جريان اعتراضات 
پس از انتخابات رياست جمهوري در 

دادماه بازداشت شده خر 25گاه  شام
دادگاه انقالب  12بود، از سوي شعبه 

سال  4به رياست قاضي قمي به تحمل 
 .حبس تعزيري محكوم شد

: رويداد ، به گزارش 88آذر  3در  ◄
دانشجوي دانشگاه آزاد  100نزديك به 

اهواز به كميته انظباطي اين دانشگاه 
به نظر مي رسد ترس از . احضار شدند

يي گسترده در روز اعتراضات دانشجو
آذر دليل اصلي تشديد برخورد با  16

 .دانشجويان مي باشد
به گزارش خبرنامه ، 88آذر  3در  ◄

اخيرا حراست دانشگاه علوم  ، اميركبير
پزشكي شيراز در اقدامي غيرقانوني و 
غير اخالقي با خانواده تعدادي از 
دانشجويان تماس گرفته و ادعا كرده 

فرزندشان كه درصورت شركت كردن 
در تجمعات دانشجويي براي آن ها 

 .پرونده انضباطي تشكيل خواهد شد
گزارش خبرنامه ، به 88آذر  3در  ◄

آبان پيمان  29در روز جمعه  ، اميركبير
صادقي عضو مركزي شوراي صنفي 

در مقابل ماه شهر پلي تكنيك، واحد 
درب دانشگاه بدست افرادي ناشناس با 

و شتم  چهره اي پوشيده مورد ضرب
. قرار گرفته و به بيمارستان انتقال يافت

عليرغم پيگيري هاي گسترده 
دانشجويان،  مسئولين در كمال تعجب 
از پاسخگويي صريح و كمك براي 
  .شناسايي ضاربان سر باز مي زنند

اعتراضات دانشجويي در اين واحد 

همچنان ادامه دارد و دانشجويان 
تاكيد كرده اند كه تا احقاق كامل 
حقوق خود به اعتراض ادامه خواهند 

  .داد
فعالين ، به گزارش 88آذر  4در  ◄

: حقوق بشر ودمكراسي در ايران 
ماه از دستگيري زنداني  3نزديك به 

سياسي محسن دكمه چي  از بازاريان 
ولي از  شناخته شده تهران  مي گذرد

يت اين زنداني سياسي خبري در عوض
 او همچنان در سلولهاي.دست نيست

تحت شكنجه  209انفرادي بند مخوف 
پرونده  هاي جسمي و روحي بازجويان

  . قرار دارد واواك ساز
المللي  كمپين بين، 88آذر  4در  ◄

شنبه در  حقوق بشر در ايران روز سه
اي از بازداشت چندين دانشجو  بيانيه

در ايران توسط نيروهاي امنيتي 
جمهوري اسالمي در تالش براي 

 16اضات بيشتر در روز ممانعت از اعتر
 .آذرماه، روز دانشجو، خبر داد

كارگران كارخانه ، 88آذر  4در  ◄
گوشت زياران در اعتراض به آنچه 
عدم پرداخت حقوق هشت ماه 
گذشته مي خواندند، امروز جلوي 
 .سازمان خصوصي سازي تجمع كردند

به گزارش موج سبز ، 88آذر  4در  ◄
ي، آزادي به نقل از فعاالن دانشجوي

درحالي كه سه نفر از دانشجويان 
خميني قزوين  المللي امام دانشگاه بين

هاي فرهاد فتحي، پيام حيدر  به نام
قزويني و سعيد سكاكيان از صبح روز 
دوم آذر ماه دستگير شده و همچنان 
دربند هستند، تحصن دانشجويان اين 
دانشگاه در اعتراض به اين حركت از 

هنوز  ظهر همان روز شكل گرفته و
 .ادامه دارد

به گزارش ، 88آذر  5در  ◄
بان حقوق بشر  خبرگزاري ديده

حبس تعزيري ماه  15حكم  ، كردستان
براي عباس جليليان در فروردين ماه 
امسال از سوي دادگاه انقالب كرمانشاه 

ي گذشته در  اين حكم هفته. صادر شد
دادگاه تجديد نظر استان نيز مورد 

م اين نويسنده و اتها .تاييد قرار گرفت
شناسايي و جذب "پژوهشگر كُرد 

 "جاسوس و معرفي آن به كشور بيگانه
 . عنوان شده است

خبر ، به گزارش 88آذر  5در  ◄
يك عضو مجمع روحانيون :  آنالين

از صدور » خبر«مبارز در گفت و گو با 
احكام زندان چند ساله براي اكثر 
فعاالن سياسي بازداشت شده پس از 

مقامات دادگستري  .خبر داد انتخابات
استان تهران از صدور حكم دادگاه 

نفر از سران  80بدوي براي بيش از 
به گفته . انداحزاب معترض خبر داده 

اين عضو مجمع روحانيون، احكام 
زندان صادر شده براي برخي از سران 

 :اعتراض، به شرح زير است
 سال حبس قطعي 5: هدايت اهللا آقايي

و  سال حبس تعزيري 6: بهزاد نبويو 
سال حبس  6: احمد زيدآبادي

سال تبعيد به گناباد،  5تعزيري، 
محروميت دائمي از فعاليت سياسي و 

سال  6: محمدعلي ابطحيو  اجتماعي
  حبس 
سال حبس  5: سعيد حجاريانو  تعزيري
سال حبس  6: محمد عطريانفرو  تعليقي
سال حبس  6: علي تاجرنياو  تعزيري

سعيد و  ه شالقضرب 74تعزيري، 
و  سال حبس تعزيري 7: شريعتي

و  سال حبس تعزيري 8: عبداهللا مومني
 سال حبس تعزيري 5: شهاب طباطبايي

سال حبس  2: كامبيز نوروزيو 
سعود و م ضربه شالق 76تعزيري و 

كيان و  سال حبس تعزيري 6: باستاني
و  سال حبس تعزيري 15: بخش تاج

و  سال حبس تعزيري 4: حسين رسام
و  سال حبس تعزيري 4: عاطفه نبوي
  و سال حبس تعزيري 4: حسام سالمت

  
  15در صفحه 

 جنگ و بحران اقتصادي؟
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در اين جنبش عده اي شعار يا حسين 
مير حسين را سر مي دهند و برخي هم 
از كروبي حمايت مي كنند و برخي 
ديگر شعارمرگ بر اصل واليت فقيه را 

وجود چندين شعار در . سر مي دهند
داري و كنار همديگر بمعناي روا

كثرتگرائي است و حقيقتاً رشد جنبش 
در حضور تنوع عقايد و انديشه ها 
شكل مي گيرد و چرا بايد عده اي به 
ديگران تحميل كنند چه بگويند وچه 
نگويند و چه بخورند و چه بنوشند و 

عدم تحمل آراء و . چگونه بينديشند
عقايد متنوع نفي آزادي بيان انديشه را 

ئي بجزء استبداد مي رساند واين معنا
  . فكري و عملي نمي تواند داشته باشد

يكي از جمهوري اسالمي خواهان  
اگر  "اخيراً در مقاله اي مي گويد 

بسياري از مخالفان نظام كه انتخابات را 
تحريم كردند در اين جنبش شركت 
دارند و بقولي با پاي خود راي 
ميدهند، اين راي باز به موسوي و 

ين جنبش بايد كروبي است و در ا
شعارها را با برنامه هاي ايندو هماهنگ 

در واقع اين شخص در لفافه  ".كنند
بديگراني كه شانس ندارند مثل ايشان 
هم سكوالر باشند و هم از حكومت 
ديني حمايت نمايند مي گويد تو 
مخالف جمهوري اسالمي كه حتي در 
انتخابات شركت نكرده اي حرف نزن 

در چارچوب  و اگر حرفي داري بايد
خواستهاي آقاي موسوي و كروبي 
. باشد كه محدوده نظام را قبول دارند

جنبش سبز با همين  "و بعد مي افزايند 
شعارهاي حداقل هم هنوز نتوانسته 
است در سراسر كشور گسترش يابد و 
شايد طرح شعارهاي حداقلي ديگري 
براي جذب اليه هاي مزدبگير جامعه 

تند فقط  ضروري باشد ولي شعارهاي
سركوب را شديدتر و دامنه مشاركت 

  ".كند را محدود تر مي
ايشان كه چشمهايشان را بسته و 
دهانشان را باز كرده اند متوجه نيستند 
كه شدت و حدت دامنه سركوب نظام 
واليت فقيه سي سال است كه ادامه 

آقاي بروند آبراهاميان در صفحه . دارد
اعترافات "كتاب خود بنام  124-125

در ماههاي « مي نويسد  "تحت شكنجه
، جمهوري اسالمي 1357پس از انقالب

فساد في  "ايراني را بجرم  757
مگر بين سالهاي . »اعدام كرد "االرض
جنبشي مردمي و جود  1364تا  1360

داشته است كه رژيم جمهور ي اسالمي 
برهبري خميني هزاران تن از مخالفان 

ر نف 2000خود را اعدام كرد كه فقط 
اعدام  1362تا  1360از آنان بين سال 

شدند كه امروز ريز اساميشان در برخي 
از سايتها از جمله انقالب اسالمي 

 67مگر در تابستان سال . موجود است
 5000كه بفرمان شخص خميني قريب 

نفر را در زندانهاي ايران قتل عام 
كردند مردم در خيابانها عليه خميني 

را لگد مال  شعار مي دادند و عكس او
كرده بودند و معترضين در پشت بامها 

  . اهللا اكبر مي گفتند
كه نيمه شب  1378تير سال  18مگر در 

دانشجويان بي گناه تهران را در خاك 
و خون غلتاندند جنبشي بر عليه تقلب 
انتخاباتي صورت گرفته بود و سه 

 "راي من كو"ميليون معترض با شعار 
آيا زماني . ندبه خيابان سرازير شده بود

كه زهرا كاظمي ها و زهرا بني يعقوب 
ها و امير رضا صيافي ها و ديگر 
هموطنان ما را در زندان به شهادت 
رساندند مردم در خيابانها مي گفتند 

. واليت اش باطله/ خامنه اي قاتله 
ياد شهداي  اكنون در آذر ماه هستيم و

قتلهاي زنجيره اي را گرامي مي 
نست آيا زمانيكه اين داريم، سئوال اي

قتلهاي شنيع روي داد مردم ايران 
ميليوني به خيابانها آمده بودند و بر 
عليه احمدي نژاد و حاميانش شعار مي 

اين نوع كشتار و قتل ها سي  دادند؟ 
سال است صورت مي گيرد و درد و 
مشقتها زيادند و آه و ناله خانواده ها 

جگر گوشگان خود را از دست   ئي كه
حال كه مردم بر . ه اند ادامه داردداد

خاسته اند تا بند هاي بردگي و بندگي 
را پاره كنند و حق خود را از 
ستمكاران بگيرند شما به آنان مي 
گوئيد اگر شعار تند بدهيد سركوب 

اين مردم سي سال است !! ميشويد
بعناوين مختلف سركوب و كشته 

  .ميشوند
بايد اذعان داشت آدم خوري و آدم  

ي با نطفه نظام واليت فقيه بسته كش
شده است و اگر امروز حكومتگران 
جنبش مردم را سركوب مي كنند و با 
دستگيرشدگان در زندان بدترين و غير 
انساني ترين رفتار را انجام مي دهند 
بخاطر طرح شعار تند يا كند از طرف 
تظاهركنندگان نيست بلكه سركوب، 

ام شكنجه و اعدام تنها وسيله حفظ نظ
جمهوري اسالمي در مقابل آرام ترين 
و مسالمت آميز ترين اعتراضات حق 

شما مدعي هستيد . طلبانه مردم است
جنبش سبز با همين شعارهاي حداقل 
نتوانسته است آنچنان كه بايد در ديگر 

دليل پا نگرفتن جنبش . شهرها پا بگيرد
در شهرهاي ديگر طرح شعارهاي 

ليل د. حداقلي و يا حداكثري نيست
آنست كه شعارها و برنامه هاي مطرح 
شده از طرف مدعيان رهبري جنبش 
هدفمند نيستند و چگونگي ساماندهي 
آينده جامعه و كشور را روشن نمي 
كنند زيرا مردم بدنبال احقاق حقوق 

  خويش هستند و مي خواهند بدانند
فرضاً اقليتهاي . سرنوشتشان چه مي شود

م آنان قومي و مذهبي را در نظر بگيري
همچون ديگر شهروندان ايراني 
مشاهده مي كنند بعد از سي سال در 
چارچوب نظام حقوق آنان برآورده 
نشده است و نخواهد شد و اصالً 
اعتقادي به چنين نظام دروغ گو و سر 

عدم استقبال مردم . تا پا فاسدي ندارند
آذربايجان از رئيس جمهور منتخب 

مردم  آقاي خامنه اي و مبارزات روزانه
كردستان و ديگر اقليتهاي قومي بر 
عليه نظام خود صحتي بر گفتار فوق 

وقتي هدف جنبش رساندن . مي باشد
مردم به حقوق شان نيست دليلي ندارد 
آنان جان و زندگي خود را نابود كنند 
. كه احمدي نژاد برود و موسوي بيĤيد

مگر خاتمي نيĤمد؟ آيا او قادر بود 
حدوه اين كوچكترين تعديلي در م

  نظام بوجود بيĤورد؟ 
پيروزي يك جنبش تنها در گرو آن  

نيست كه مردم بدانند چه نمي خواهند 
بلكه پيروزي جنبش در گرو آنست كه 
اهداف كوتاه مدت و دراز مدت 
جنبش مشخص و معين باشند و مردم 
بدانند براي چه مبارزه مي كنند و آن 
خواستهائي كه بايد تحقق بيĤبند 

با طرح شدن شعارهاي . كدامند
حداقلي و يا حداكثري نيست كه 
جنبش همگاني و پيروز ميشود بلكه 
همگاني شدن جنبش و ادامه آن تا نيل 
به دمكراسي در گرو آنست كه هدف 
جنبش روشن باشد و رهبري آن بتواند 
آنرا از محدوده نظام كه دقيقاً خواست 
حكومتگران است بيرون بيĤورد تا از 

يت استبداد بر مردم اين طريق وال
پايان يابد و واليت مردم بر سر نوشت 

  . خويش برقرار شود
آقاي ديگري در پاسخ به آقاي تقي 

بايد در چارچوب  "مختار مي گويد
به ايشان ياد آور  . "قانون اقدام نمود

سراسري نشدن  مي كنيم يكي از دالئل
جنبش سبز در ايران بخاطر آنست كه 

چارچوب شما مي خواهيد آنرا در
قانون نظامي محبوس كنيد كه قانون 
آن نظام فراتر از قانون قلعه حيوانات 
نمي رود كه در آن يك نفر بجاي همه 
تصميم مي گيرد و براي همه تعيين و 

فشرده قوانين اين . تكليف مي كند
نظام در قانون اساسي جمهوري 
اسالمي متجلي شده اند كه بر فراز آن 

ي فقيه نه حقوق بشر كه حقوق ول
اقدام در چارچوب . مندرج شده است

قوانين نظام به معني بيرون نرفتن از 
محدوده واليت فقيه و زنداني كردن 
مردم در جهنمي كه ولي فقيه براي 

    .مردم ساخته است 
عليرغم حفقان و سركوب شديد مردم  

توسط چماقداران و چاقو كشان رژيم، 
روحيه انقالبي مردم باعث شد كه 

تا سه ماه مردم شهرهاي بزرگ الاقل 
بدون كوچكترين ترس و واهمه اي بر 
روي بامها خدا را فرياد زنند و براي 
رهائي از بردگي از او كمك بخواهند 
و همين قانونمداران شما از اين همه 
. روحيه انقالبي به وحشت افتاده بودند

ترس نيست كه مانع همگاني شدن 
جنبش مردم و گسترش اعتصابات در 

شور ميشود برعكس ابهام از آينده ك
موجب ياس مي گردد و اين ياس از 
ترس براي جنبش آزاديخواهانه مردم 

همين آقا در جاي . خطرناك تر است
اما امثال من « ديگري ادامه مي دهد 

برآنيم كه هدف آن نه حفظ وضع 
   »تحول در وضع موجود«موجود كه 

است، يعني همان كه قيصر دوم شما 
يعني ايجاد فضايي براي  خواهد، مي

نفس كشيدن يا شكافي در ديوارهاي 
زيرا عميقا بر . اين دخمه ايجاد كردن

اين باوريم كه آبي كه در پشت اين 
سد جمع شده با پيدا شدن رخنه در 
سد يا اندك اندك تمام اركان نظام 

ريزد يا ماهيت نظام را  را بر هم مي
دگرگونه مي كند و آن را مردمساالر و 

كند كه در آن  به پيشرفت ميرو 
صورت هم براي امثال من مورد قبول 
است زيرا براي ما نام يك نظام مهم 
نيست عملكرد آن است كه اهميت 

  .»دارد
 20آقاي محترم، شما و امثالهم درست 

سال است يعني از زمان روي كار 
آمدن آقاي رفسنجاني دل در هواي 

 30متحول كردن چيزي داريد كه 
تحول ناپذيري خود را سال است 

. بعناوين مختلف به اثبات رسانده است
فراموش نكنيد وقتيكه مثالً مرحوم 
قاسملو به پاي ميز مذاكره با سران اين 
نظام رفته بود فكر مي كرد كه مي 
تواند فضائي براي نفس كشيدن پيدا 

آقاي خاتمي هم . كند كه نفس گير شد
فكر مي كرد شايد بتواند فضائي باز 

اما او عالوه براينكه نتوانست چنين  كند
فضائي باز كند مجبور شد هر روز 
سرسپردگي خود را به واليت مطلقه 
فقيه اعالم دارد و بعد از هشت سال 
رياست جمهوري قدرت را دو دستي 

مالي  –به احمدي نژاد و مافياي نظامي 
اش سپرد و همين سيد خندان پيرو 
واليت فقيه وقتي براي دور دهم 

ست جمهوري خود را كانديد كرد ريا
از طرف آقاي خامنه اي بوسيله حسين 
شريعتمداري كيهان تهديد به مرگ 
شد يعني حتي ايشان كه جزء پايوران 
اين نظام است براي خامنه اي و 

وقتي آقاي . باندش قابل تحمل نيست
موسوي خود را كانديد رياست 
جمهوري نمود اعالم كرد براي تغيير 

يديم خودش در حد آمده است و د
توانش تغيير كرد ولي نظام تغيير نكرد 
كه هيچ، ايشان كه هم مورد اعتماد 

نظام و هم جزء بلندپايگان اين نظام 
بود و هم در چارچوب همين نظام از 
صافي شوراي نگهبان گذشته بود امروز 
. تهديد به زنداني شدن و مرگ ميشود

اين را مي گويند منظق حاكميت 
حال شما مي خواهيد . گيراستبداد فرا

در فضاي متعفن و آلوده چنين منطقي 
در فضاي آلوده مملو از  ! نفس بكشيد

گازهاي متان و دي اكسيد كربن و 
ذرات معلق و دوده سياه كسي قادر به 
نفس كشيدن نخواهد بود آن نفسي را 
كه مردم مي كشند در واقع مرگ 
تدريجي است و آناني كه بدني 

ق دارند در هواي حساس و ذهني خال
آلوده يا مسموم ميشوند و يا به انواع 

  . سرطانها كشنده مبتال ميشوند
در واقع شما و دوستانتان بجاي اينكه به 
آحاد ملت ايران بگوئيد هواي آلوده 
را استنشاق كنيد تا مستبد از خر شيطان 
پائين بيĤيد و بقولي بزك نمير بهار 
ميĤد، در فكر حيات و ادامه حيات 

دم باشيد تا از فضاي آلوده و كشنده مر
استبداد رهائي يابند و اين فضا بدون 
گسترش جنبش آزاديخواهانه مردم و 
ادامه آن تا محو استبداد ايجاد 

اگر امروز ما شاهد شكافي . نخواهد شد
در درون ديوار قدرت حاكمه هستيم 
دليلش ادامه جنبش اعتراضي مردم بعد 

نه سي از تقلب انتخاباتي است و گر
سال است همه با هم مي كشتند و 

خوردند و مي بردند و آب از آب  مي 
  .هم تكان نمي خورد

آقاي عزت اهللا سحابي اصالح طلبي 
است كه از ابتدا دنبال آقاي خميني 

او . بود و هنوز هم امام امام مي كند
جزء جمهوري اسالمي خواهاني است 
  كه اصرار دارد جنبش را در چارچوب

ايشان در محاسبه . وس كندنظام محب
اي با ايلنا از يك طرف مي گويد 
جنبش رهبري ندارد و اين بي رهبري 

از محاسن ديگر عدم « : حسن است
رهبري متمركز ابتكارات واحدهايي 
است كه در آن شركت دارند و اين 

كند تا جنبش مردمي و  امر كمك مي
سراسري شود و به پيشرفت آن هم 

خط پائين تر در چند . »كند كمك مي
به اين خاطر كه اين « : مي گويد

كنند  واحدها متفرق و مستقل عمل مي
احتمال انحراف از اهداف كلي و خط 
اساسي جنبش كه از طرف رهبران آن 
يعني موسوي خاتمي و كروبي اعالم 

آخر ما » ...شده وجود دارد و 
 .نفهميديم جنبش رهبري دارد يا ندارد

هبي عين رئيس شوراي فعاالن ملي مذ
بقيه جمهوري اسالمي خواهان از 

و  آبان ناراحت شده اند 13شعارهاي 
برخي اتفاقات كه در روز «: مي فرمايد

آبان افتاد به معناي ساختارشكني  13
هاي خاتمي،  بود، در حالي كه در بيانيه

موسوي و كروبي سخني از براندازي و 
ساختارشكني نيامده است و اگر قرار 

هاي  ي جزو برنامهباشد ساختارشكن
جنبش سبز نباشد كه نيست بايد مقامات 
  .»قانوني كشور به رسميت شناخته شوند

معلوم نيست مردم در كدام اقدام  
مسلحانه و غير مسلحانه براي براندازي 
كوشش كرده اند كه آقاي سحابي از 

نكند شما غير . براندازي حرف مي زند
مستقيم مي خواهيد اتهاماتي را كه 

ت جمهوري اسالمي به زندانيان و مقاما
دستگير شدگان بي پناه وارد مي نمايد 

در حقيت چنين بياني  . تائيد كنيد
تائيد اتهامات وارده از طرف مراجع 
قضائي جمهوري اسالمي به زندانيان 
در بند مي باشد كه نمونه اش حكم 
قتل هائي است كه اخيراً صادر شده 

م و ضمناً معلوم نيست چرا مرد. است

همه بايد الزاماً تن به رهبري آقايان 
آيا . خاتمي، موسوي و كروبي بدهند

واقعاً درك شما از آزاد انديشي و 
آزاديخواهي همين است؟ چرا آنها 
بايد به سود و خواست و ميل شما، و بنا 
بر تصورات و ذهنيت شما به رهبري 
شما جمهوري اسالمي خواهان 

ه شما از بپيوندند؟ بايد ببينيم ، زماني ك
طرح شعارهاي تند ناراحت هستيد از 
كدام زاويه آنرا طرح مي كنيد و به 

و در ثاني شما . كجا مي خواهيد برسيد
درس نياموخته ايد كه  57از انقالب 

خميني را در ابتدا رهبر و سپس بت 
مردم از پيش كسوتان سياسي   . ساختيد

همچون شما كه تاريخ را تجربه كرده 
د بعد از اينهمه تجربه اند انتظار دارن

سياسي بطور پيگير از حقوقشان دفاع 
سال  60نمائيد نه اينكه بعد از قريب 

مبارزه سياسي الينقطع كيش شخصيت 
بدرستي گفته اند عقيده عوض . بسازيد

  .ميشود ولي عادت عوض نميشود
آقاي سحابي يا قادر نبوده است و يا 
نمي خواسته است مستقيماً به مردم 

معطليد كه جنبش سبز يك  بگويد ول
هدف دارد و آن جابجائي احمدي 

اما . نژاد با موسوي يا كروبي است
حرف دل ايشان را آقاي مهاجراني در 

آقاي مهاجراني در . آمريكا زده است
سخنراني خود در دانشگاه واشنگتن 

خواست جنبش « ابراز مي دارد كه 
سبز اينست كه انتخابات رياست 

انتخابات جديد  جمهوري ابطال شود و
اين را هم بدانيد كه ما به . برگزار شود

دنبال جدائي دين از حكومت كه 
هيچ، به دنبال برقراري دمكراسي هم 
نيستيم چون دمكراسي در كشوري مثل 

 –حتي به روزگاران  - كشور ما فعالً
اين بيان قدرتي . »قابل برقراري نيست

است كه به مردم مي گويد بيائيد در 
ته شويد و در زندانها مورد خيابان كش

شكنجه و تجاوز جنسي قرار بگيريد تا 
  دوباره ما به قدرت برسيم و اصالً هم 

باشيد حاكميت از آن   انتظار نداشته
شما باشد زيرا دمكراسي در كشوري 
مثل ايران با وجود امثال من فعالً فعالً 
قابل اجرا نيست و بنا براين نبايد 

ر شكني شعارهاي تند داد و ساختا
بقول آقاي مهندس عزت اهللا   .كنيد

اگر قرار باشد ساختارشكني  "سحابي 
جزو برنامه هاي جنبش سبز نباشد كه 

بايد مقامات قانوني كشور به نيست 
 -تاكيد از ف. ( "رسميت شناخته شوند

ديگر نمي شود از اين روشنتر به  )ر
ملت ستمديده ايران گفت و فهماند 

. ظام همه چيزشما هيچ هستيد و حفظ ن
اين يعني ناديده گرفتن منافع اساسي 
آحاد ملت و فدا كردن آن در مقابل 
منافع نظامي كه سي سال است ايران 
را غصب كرده است و ايرانيان را در 
كليه امور به سيه روزي و تباهي 
كشانده است و هم اكنون با سياست 
هاي نا بخردانه خود در سطح بين 

خطر تجزيه و المللي كشورمان را در 
  .حمله بيگانگان قرار داده است

الزم نيست فكور باشيم تا از خود 
بپرسيم چنين طرز تفكراتي عامل 
پيروزي جنبش آزاديخواهانه مردم 
ايران مي باشند يا عامل شكست 

در ضمن آقايان تناقض گوئي  . آنند
هم حدي دارد به توصيه شما اگر بنا 
 باشد مقامات كشور به رسميت شناخته
شوند امروز شما قبل از هر كسي بايد 
احمدي نژاد را به رسميت بشناسيد كه 
هم از نظر رهبر نظام يعني سيد علي 
خامنه اي مورد تائيد قرار گرفته است 
و هم قانوناً حكم رياست جمهوري او 
تنفيذ شده است و هم مورد تائيد 

  شوراي نگهبان است و هم رياست 
 جمهوري او از طرف مجلس تحليف
شده است و طبق قانون اساسي 
جمهوري اسالمي حاال رئيس جمهور 
قانوني ايران و دومين مقام رسمي 

  . كشور مي باشد
  

  15در صفحه 

 چارچوب نظام نه تاكتيك است نه استراتژي
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چارچوب نظام نه 
تاكتيك است نه 

  استراتژي
  

جمهوري اسالمي داري دو بال بوده 
 است يكي اصولگرايان و ديگري اصالح 
طلبان و هر دو اينها از آخور اين رژيم 

حال . مي خورده اند و مي برده اند
يك بال آن از قدرت حاكمه كنده 
شده است و اين بال كنده شده تالش 
دارد دوباره بهر طريقي كه شده است 

در پرانتز ( در قدرت جائي باز كند 
بايد گفت منظورم سران اصالح طلب 
است و اخيراً بسياري از اصالح طلبان 
 قديمي از اين رژيم قطع اميد كرده

اند و با نفي حاكميت واليت فقيه به 
لذا ) حاكميت مردم آري مي گويند

آنان و هوادارانشان هراسان و سراسيمه 
به مردم نهيب مي دهند شعار تند 
ندهيد يعني سطح خواسته هاي خود 
را باال نبريد و مثل گدا ها سعي كنيد 
خواسته هاي خود را از اين رژيم 

سي اگر در اين ميان ك. گدائي كنيد
هم نظري بدهد و سعي كند جنبش را 
هدفمند سازد به او مي تازند و مثل 
آقاي كديور به او مي گويند شما كه 
عددي نيستيد و تحريمي بوده ايد و در 
انتخابات شركت نكرده ايد لذا حق 

تو گوئي ايران و . نظر دهي نداريد
جنبش آزاديخواهانه ايرانيان ملك 

  طلق اينان
امثال ايشان سال  آقاي كديور و. است

هاي متمادي سنگ رژيم جمهوري 
اسالمي را به سينه مي زدند و همين 
امروزهم خواهان حكومت ديني 
هستند و هنوز هم معتقدند بايد عالمان 
ديني براي مردم تصميم بگيرند البته 
پيشرفت ايشان نسبت به روحانيون 
حكومتي در اين است كه جمهوري 

اي مي  اسالمي بدون سيد علي خامنه
خواهند و اعتقادي به جدائي دين از 

جمهوري اسالمي . حكومت ندارند
سال دفاع از اين  30خواهان بعد از 

نظام بايد بگويند براي مردم ايران چه 
آيا مشكلي از هزاران مشكل . كرده اند

مردم ايران را مثل بي عدالتي سياسي 
و اجتماعي، مشكل نبود آزادي ها، 

انسانها و مشكل  مشكل نابرابري حقوقي
فساد سياسي، اجتماعي و اقتصادي را 

شما حتي نتوانسته ايد . ؟حل كرده اند
همين نظام . اندكي آنها را تعديل كنيد

واليت فقيه عامل فقر، بدبختي، عقب 
ماندگي، فحشاء، فساد و تبعيضهاي 
جنسيتي، ديني و فردي است كه شما 
مي خواهيد جنبش آزاديخواهانه 

  . آن سازيدمردم را فداي 
اگر ديگراني كه سي سال آزگار به 
انحاء مختلف با نظام جابرانه واليت 
فقيه مبارزه كرده اند و روزانه از 
حقوق حقه مردم دفاع نموده اند و با 
تبليغ فرهنگ استقالل و آزادي مروج 
دمكراسي بوده اند عددي نيستند پس 

آقاي مهاجراني . ؟نگراني شما از چيست
و ديگر جمهوري ها و كديورها 

اسالمي خواهان مذهبي و سكوالر بايد 
بدانند اعتالء اعتراضات خياباني و ادامه 

ماه بهيچوجه يك پديده  6آن بعد از 
ناگهاني نيست كه عاملش فالن فرد و 

خير، چنين چيزي را  . فالن گروه باشد
بخود نباورانيد، شرايط زندگي مردم 
ايران از مدتها پيش، زمينه چنين 

اضاتي را فراهم نموده است و اعتر
فقط  1388تقلب انتخاباتي در خرداد 

. بروز آنرا بطور قطعي مشخص كرد
ادامه اين مبارزات ارتباط الينفكي با 
سي سال چپاول و غارت نظام 
ديكتاتوري جمهوري اسالمي دارد كه 

روزانه حقوق مردم را پايمال كرده 
دزديدن راي مردم انگيزه اي . است

يه سرخوردگي به روحيه بود تا روح
انقالبي تبديل شود و مردم ناممكني را 
كه شما سالها مبلغ آن بوديد به ممكن 
تبديل كردند و از اين طريق تحسين و 

  .حيرت جهاني بر انگيختند
هيچ چيز كاذبانه تر از اين ادعا نيست  

كه گويا اصالح طلبان عامل جنبش 
بر خالف خواست شما . مردم هستند
دث و شعارهاي اخير مردم جريان حوا

به وضوح نشان داده است كه براي 
مردم محدوده نظام نه تاكتيك است و 

نارضايتي شما از شعارهاي . نه استراتژي
مردم ترس شما را از آن مي رساند كه 

ولي  .نكند دور از دستتان خارج شود
دور از دست شما زماني خارج ميشود 
كه خود را با خواستها و حقوق مردم 

صحت اين گفتار را از . طبيق ندهيدت
روي شعارهاي مردم مي توان فهميد 
كه هرچه شما تالش مي كنيد آنها را 
محدود كنيد آنها محدود نا پذير تر 
ميشوند و جنبش آزاديخواهانه مردم 
چنان به جلو مي رود تا بنياد استبداد 

شما اگر مي خواهيد بدانيد . را بر چيند
ان را بر كجا قرار گرفته ايد سرت

گردانيد تا گذشته خود را ببينيد چون 
  .كارنامه همه انسانها پشت سرشان است

در تند بودن يا تند  اما اشكال شعار
نبودن آن نيست زيرا اگر رهبران 
 جنبش قادر باشند حقوق اساسي و
انساني مردم را در نظر بگيرند و 
گرايشهاي مختلف بدنبال استقالل و 

ر سرنوشت آزادي و حاكميت مردم ب
خويش باشند ديگر جاي نگراني از 
شعارهاي تند و حتي انحرافي نيست 
زيرا هنگاميكه رهبران گرايشهاي 
مختلف از حقوق اساسي و مدني همه 
شهروندان دفاع نمايند و تمامي 

هاي اجتماعي حتي بسيجي ها و هگرو
پاسداران مشاهده كنند كه قانوناً از 
حقوق خويش محروم نخواهند شد 

ئن باشيد همه مردم يك صدا به مطم
يك سمت يعني ايجاد جامعه اي 
حقوق مدار و دولتي قانونمدار كه 
نماينده اراده ملي باشد گام خواهند 
برداشت و آنگاه با ايجاد جنبش 
همگاني مي توانيم حاكمين زور گو را 

پس شرط اول . به زانو در بيĤوريم
آنست كه مثل اكثر مردم قبول كنيم 

م نه تاكتيك است ونه چارچوب نظا
استراتژي و هدفمان استقرار واليت 
جمهور مردم باشد تا در آن هيچ كس 
بنام هيچ ديني و مرامي و هيچ گروهي 

   .خود را فرا قانوني نداند
بنابراين آناني كه سعي مي كنند 
جنبش آزاديخواهانه مردم را در 
چارچوب نظام محدود و محبوس 

. دارندسازند هدفي جز تعطيلي آنرا ن
اما جنبش مردم تعطيل ناپذير است اين 
جنبش همچون دريا جزر و مد دارد 
ولي هيچكس نمي تواند مانع امواج 

جنبش مردم منتظر . خروشان دريا شود
هيچكس نمي ماند، با شما و بدون شما 
براه خود ادامه خواهد داد، پس چه 
بهتر، زماني كه نظام والئي با مردم در 

رد شما هم همراه جنگ علني بسر مي ب
ديگر نيروهاي دمكرات با نفي نظام و 
حاكميت واليت فقيه به واليت جمهور 
مردم آري گوئيد و براي ساختن 
آلترناتيو دمكراتيك با ديگر دمكراتها 
كه براي برقراري آزادي و دمكراسي 

  . تالش مي كنند همراه شويد
  سرافراز و پيروز باشيد

Fa_rastgou@yahoo.co   
  
  

جنگ و بحران 
  اقتصادي؟

  
سال حبس  6: نژاد علي بهزاديان

سال  6: رضا عاشوري عليو  تعزيري
  حبس تعزيري
الزم بود كه روحانيون : انقالب اسالمي

ز محكومان به اعدام را نيز در مبار
حقوق انسان را . فهرست خود مي آوردند

هر ايراني دارد و دفاع از حقوق انسان 
اسامي . دفاع از حقوق خويش است

محكوم شدگان به اعدام، در شماره هاي 
پيش انقالب اسالمي به اطالع همگان 

 . رسيده اند
به گزارش خبرنامه ، 88آذر  5در  ◄

دكتر فرامرز ، آبان 26 ، دراميركبير
جوانرودي از اعضاي هيات علمي 
دانشكده  مكانيك دانشگاه علم و صنعت 
ايران در منزل شخصي خود توسط 
نيروهاي امنيتي دستگير شده و تا كنون 
اطالع دقيقي از وضعيت ايشان و محل 

 .بازداشت ايشان در دست نيست
تحصن اعتراضي ، 88آذر  5در  ◄

دانشگاه پلي دانشجويان واحد ماهشهر 
 .تكنيك وارد چهارمين روز خود شد

نفر از دانشجويان  18، 88آذر  6در  ◄
به ) عباسپور(دانشگاه صنعت آب و برق 

احضار  .كميته انضباطي احضار شدند
آذر و  16اين دانشجويان در آستانه 

براي اعمال فشار بر دانشجويان اين 
 .دانشگاه صورت گرفته است

ن از صدها ت، 88آذر  6در  ◄
دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي 

  دانشگاه عالمه طباطبايي با امضاي 
طوماري اعتراض خود را به فضاي 

  امنيتي دانشگاه ها، بازداشت و احضار
دانشجويان به كميته انضباطي و صدور 
احكام سنگين براي آن ها اعتراض 

 .كردند
به گزارش پايگاه ، 88آذر  6در  ◄

م وعده هاي عليرغ ، خبررساني عبرت
نمايندگان مجلس و وزارت خانه هاي 
بهداشت ،ارتباطات نه تنها تا اين لحظه 
هيچ پاسخ روشني در خصوص امواج 
مرگ آفرين پارازيتي در شهر تهران 
داده نشده ، شهرهاي ديگر نيز عمال با 
 اين پديده نگران كننده درگير شده

شهروندان اصفهاني نيز طي هفته  .اند
تاثيرات شديد ارسال  ارگرفتهاي اخير 
بگونه اي كه  . اندشده پارازيت 

دريافت كنندگان شبكه هاي سراسري 
از ماهواره شاهد قطع كامل برنامه ها 
در ساعات بعد ازظهر و وصل مجدد در 

 بامداد ميباشند
به گزارش خبرنامه ، 88آذر  7در  ◄

بعد از فوت احسان جابري  ،اميركبير
 87دي دانشجوي فيزيك هسته اي ورو

به دليل نشت گاز در (دانشگاه اروميه 
اتاق خوابگاه و وقوع انفجار و پرت 
شدن وي از پنجره به بيرون و ضربه 

نفر از  600روز شنبه حدود ) مغزي
دانشجويان به نشانه ي اعتراض به بي 
توجهي مسووالن دانشگاه نسبت  به 
وضعيت رفاهي و امنيت جاني 

اه و دانشجويان در برابر مسجد دانشگ
در شرايط بد آب وهوايي دست به 

اما مسووالن دانشگاه به   .تحصن زدند
جاي پاسخ گويي به اعتراضات 

نفر از  12دانشجويان، دو روز بعد 
شركت كنندگان آن تحصن را به 

  .كميته انضباطي احضار نمودند
ساعت پنج بعد از ، 88آذر  7در  ◄

ظهر بود و مادران كم كم با لباس هاي 
پارك جمع مي شدند مشكي در 

سربازان اما مصمم بودند تا از ايجاد هر 
مادران . گونه تجمعي جلوگيري كنند 

آرام و بي صدا دور آب نماي بزرگ 
پارك الله كه در وسط پارك قرار 

در . دارد شروع به حركت كردند
حالي كه هر لحظه به تعدادشان اضافه 

د، همچنان ساكت و آرام به  دور شمي 
ي پارك كه در كنار آن آب نماي اصل

آالچيق هايي براي استراحت تعبيه 
  .كردند شده بود در حركت  

فعالين  گزارش ربناب، 88آذر  8در  ◄
 حقوق بشر و دمكراسي در ايران،

هادي ، وضعيت جسمي زنداني سياسي
ساله كه دچار قطع  50عابد با خدا 

، به نخاع است  و قادر به حركت نيست
 20بيش از و ا .وخامت گرائيده است

روز است كه در بهداري زندان 
  .مركزي رشت نگهداي مي شود

، هنگامه شهيدي به 88آذر  9در ◄
اقدام عليه امنيت كشور از  -1جرم 

طريق اجتماع و تباني به قصد بر هم 
زدن امنيت كشور از طريق حضور در 

، 23/3/1388اغتشاشات مورخ شنبه 
، دوشنبه مورخ 24/3/1388يكشبه 

و  26/3/1388، سه نشبه 25/3/1388
كه موجب  27/3/1388چهارشنبه 

اخالل در نظم عبور و مرور شهروندان 
و اختالل ترافيكي در شهر و ايجاد بلوا 

فعاليت  - 2. و آشوب نيز بوده است
تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري 
اسالمي از طريق مصاحبه با شبكه ضد 
انقالب بي بي سي در تاريخ 

ش اغتشاش به شبكه و گزار 23/3/1388
توهين به رياست  – 3و ... مزبور 

ماه و يك روز  3سال و  6جمهوري،  به 
  .حبس تعزيري محكوم شد

: ايلنا، به گزارش 88آذر  9در  ◄
جمعي از كارگران كارخانه صنايع 

به ) ITI(مخابراتي راه دور ايران 
هاي خود براي   منظور پيگيري خواسته

داري فارس چندمين بار در مقابل استان
 .تجمع كردند

دكتر حسن الحسيني ، 88آذر  9در  ◄
معاون اسبق حقوقي و امور مجلس 
وزارت آموزش و پرورش در حالي كه 
معاون نهضت سواد آموزي از وجود 

هزار كودك الزم  800يك ميليون و 
تعليم بازمانده از تحصيل خبر مي دهد 

اين آمار غير واقعي است و هم : گفت
ليون بازمانده از تحصيل اكنون چهار مي

در سن آموزش در كشور حضور 
  .دارند
، به گزارش خبرنامه امير 88آذر  10 ◄

دانشگاه  يدانشجو 25 دادگاهكبير، 
 يروهايهجوم ن انيكه در جر رازيش
 رازيبه دانشگاه ش افتهيو سازمان  يتيامن

برگزار  آذر  9، در بازداشت شده بودند
 انيدانشجو نياتهام ا. ه استشد

عنوان شده  "يمل تيامن هياقدام عل"
  .است
 كميتهآذر، به گزارش  10در  ◄

فر،  سعيد جاللي ،گزارشگران حقوق بشر
عضو كميته گزارشگران حقوق بشر و از 

جمعيت دفاع از كودكان كار " ياعضا
توسط آذر ،  9، در ٰ◌ "و خيابان

 .بازداشت شد يامنيت ينهادها
فعالين ، به گزارش 88آذر  10در  ◄
غروب : قوق بشر ودمكراسي در ايرانح

آذر ماه  تعدادي ازماموران  9روز 
با يورش به محل كار محمد  واواك

ساله از بازاريان  63بنازاده اميرخيزي 
  .تهران اورا دستگير وباخود بردند

فعالين ، به گزارش 88آذر  10در  ◄
 10 ،درحقوق بشر و دمكراسي در ايران

رين صبح مامو 8حوالي ساعت ، آذر 
به منزل جوشن در كرج  واواك

ساله را  25يورش بردند و رضا جوشن 
دستگير و به نقطة نامعلومي منتقل 

مامورين وزارت اطالعات . كردند
هنگام يورش به منزل خانواده جوشن  
تمامي نقاط خانه آنها را مورد بازرسي 
قرار دادند و در حين بازرسي اقدام به 

در . دتخريب وسائل منزل آنها نمودن
آذر، روز دانشجو، واواك  16آستانه 

دست به دستگير كردنها در تهران و 
سعيد و نيز،  .شهرستانها زده است

كالنكي و سعيد جاللي فر از 
، توسط دانشجويان اخراجي زنجان

  .واواك دستگير شده اند
بابك غياثي ، 88آذر  10در  ◄

دانشجوي دانشكده كشاورزي دانشگاه 
ط اشخاص رازي كرمانشاه  توس

  .نامعلومي ربوده شد

مهديه گلرو فعال ، 88آذر  10در  ◄
آذر به يك  16دانشجويي در آستانه 

سال  5سال حبس تعليقي به مدت 
   محكوم شد

، به گزارش 88آذر  11در  ◄
تنها خبري كه از : خبرگزاري هرانا 

ي رشيدي در اختيار دوستان  خانواده
وي قرار گرفته است خبر اعتصاب 

در بازداشتگاه اداره واواك  غذاي او
 استان مازندران است

محمد يوسف رشيدي يكي از فعاالن     
دانشجويي چپگراي دانشگاه صنعتي 

او بهنگام .  امير كبير تهران است
سخنراني احمدي نژاد پالكارد بزرگي 
را در مقابل او باال برده برد كه روي 

رئيس جمهور ":آن نوشته شده بود
  .ك جاي تو نيستفاشيست، پلي تكني

، به گزارش فعاليت 88آذر  11در  ◄
حقوق بشر و دموكراسي در ايران، 

 يدانشجو يانسان ريو غ نيسنگ حكم
سال  10كه به  يحسن ترالن يزندان

كرمان  يبه زندان مركز ديزندان و تبع
 وانيد 31 ةمحكوم شده است در شعب

 يميبنام سل يكشور توسط فرد يعال
  .قرار گرفت دييمورد تا

، به گزارش خبرنامه 88آذر  11در  ◄
 ،آذر 16شدن به  كينزد باامير كبير، 

 ييدانشجو نيجمع گسترده از فعال
 يچمران وعلوم پزشك يدانشگاهها

استان واواك  ياهواز به ستاد خبر
خوزستان و حراست دانشگاه احضار 

احضار شدگان عبارتند از . شدند
اهواز،  يانجمن اسالم ريدب ينيحس

 يانجمن اسالم ياسيس ريدب نايجعفر
 يعموم يهمدان، قالوند عضو شورا

 انيرضا جعفر. اهواز يانجمن اسالم
پس از  يها يريدر دستگ نياز ا شيپ

روز در همدان بازداشت  15انتخابات 
 ياز اعضا گريشده و به همراه سه تن د

همدان پرونده در  يانجمن اسالم
دادگاه  كيدر شعبه  يدگيدست رس

  .ان داردانقالب همد
، به گزارش 88آذر  11در  ◄

با  يتيماموران امن، هرانا يخبرگزار
 ييفدا الديحضور  در منزل م

دانشگاه آزاد واحد تهران  يدانشجو
را  يخانه و شيمركز و پس از تفت

منتقل  يبازداشت و به محل نامعلوم
 .كردند

، گروهي از روزنامه 88آذر  11در  ◄
فريبا ي نگاران در اروپا خواستار آزاد

در او . شدند يپژوه روزنامه نگار ايران
در منزلش در  2009بيست و دوم اوت 
او تقريباًٌ از چهار ماه . تهران دستگير شد

 يبرد، ب يپيش در زندان اوين به سر م
به او تفهيم شده  يآنكه اتهامات و

  .باشند
مسعود  دكتر، 88آذر  11در  ◄

 :گفته است نيبه خبر آنال انيپزشك
رامين پور تا كنون از مرگ آنچه 

 ،ميا دهيجوان فهم اندرجاني، پزشك
نداشته  يروان يماريب يست كه واين

را  يتوان اتهام خود كش يو نم است
در مورد انفاركتوس  يحت .به او زد

كه  ميا دهيرس جهينت نيكردن او به ا
  .نبوده است نينچنيا

: و سرانجام دادستان تهران گفت    
ندرجاني علت مرگ دكتر پورا

چه كسي به او . مسموميت بوده است
  قرص مسموم داده است؟

، به گزارش 88آذر  12در  ◄
مهديه گلرو از فعالين : خبرگزاري هرانا

دانشجويي و همكاران مجموعه كه در 
روزهاي اخير به يك سال حبس 

شده  سال محكوم 5تعليقي به مدت 
بود، با هجوم مأموران واواك به خانه 

  .همسرش دستگير شد اش، به اتفاق
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  محمد جعفری: نويسنده
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 ینشده فراوان منتشر ینامه ھا
  صدر، یبن ، قطب زاده يانازآقا

  یاسالم یانجمنھا يهتحادا
مسلمان دراروپا و  ياندانشجو

  .است يگراند
  

  

  :قيمت
 رووي ٢۵درآلمان و فرانسه     

 پوند ٢٠انگلستان      
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گذار از بحران به 
  دموكراسي

  
و از نظر مقام تشخيص دهنده » اسالم

موازين «موافقت يا مخالفت هر حق با 
  : مي گويد 21براي مثال، اصل . »اسالم

... همه افراد ملت اعم از زن و مرد«    
از همه حقوق انساني و اقتصادي و 
سياسي و اجتماعي و فرهنگي، با رعايت 

  . »وازين اسالم، برخوردارندم
بدين سان، برخورداري از حقوق،     

رعايت موازين «مشروط به شرط 
است و مقام تشخيص دهنده » اسالم

موافقت يا مخالفت برخوردار شدن 
انسان از حقوق خويش، قوه قضائيه 

» ولي امر«اما  رئيس اين قوه را . است
نصب مي كند و وظيفه اولش حفظ 

حقوق انسان تقدم  نظام است كه بر
  . مطلق دارد

به اين دو قيد حقوقدانان توجه     
اما امر مهمي توجهي را به . كرده اند

خود جلب نكرده است و آن اين كه 
هرگاه انسان . ميزان حق است

موازين «حقوقمند است كه هست، 
را مي بايد با اين حقوق سنجيد » اسالم

توضيح اين كه هرگاه . و نه بعكس
مغاير اين حقوق » سالمموازين ا«

باشند، نبايد كمتر ترديدي به خود راه 
با » موازين«داد در بيگانه بودن آن 

» موازين اسالم«بدين قرار، قيد . اسالم
، هم »حقوق ملت«در اصول بيانگر 

  . ناقض حقوق هستند و هم ناقض اسالم
براي آنكه كارهاي باال انجام پذير   -  6

ز استبداد به باشند به ترتيبي كه بتوان ا
دموكراسي عبور كرد، جنبش مي بايد 

آگاه . مصون باشد» هژموني طلبي«از 
و  ۵7بايد بود كه هم در جريان انقالب 

،  اصل 60هم پس از كودتاي خرداد 
عامل متفوق شد و به » هژموني«بر 

گفته مي شد كه . استبداد انجاميد
كثرت گرائي صحيح اما روحانيت 

ته است، عامل بخاطر نقش اولي كه داش
متفوق است و هژموني آن را بايد 

اين حكم غلط را نه تنها . پذيرفت
آنهائي كه هم اكنون نيز يا در رژيم 
هستند و يا رژيم آنها را تحمل مي كند، 
پذيرفته بودند و هنوز نيز مي پذيرند، 
بلكه اشخاص و گروههاي مخالف با آن 

بعد از كودتاي . نيز مي پذيرفتند
در تشكيل شوراي ملي ،  60خرداد 

اما . مقاومت، اصل بر عدم هژموني شد
در عمل،  بسياري پذيرفتند كه چون 
سازمان مجاهدين خلق نقش بيشتري 
در مقاومت دارد، مي بايد هژمونيش را 

نتيجه آن رفتن به عراق  و . پذيرفت
يافتن فرجامي شد كه آن سازمان و 

تمكين كنندگان به هژموني سازمان 
  . يافته اند

واليت مطلقه فقيه بيانگر سلطه        
مطلق نماينده روحانيان قدرت طلب  

با وجود اين، آقاي . برجامعه است
خامنه اي، خدمتگزاران رژيم را نيز به 
خودي و غير خودي تقسيم و سلطه 
اولي ها بر دومي را واجب كرده 

توجيه كننده تقلب بزرگ نيز . است
همين تقدم و سلطه خودي بر غير 

اما مخالفان درون نظام . دي استخو
نيز، بنا را بر هژموني طلبي گذاشته اند 
و بيشتر از بخش مسلط رژيم، نگران 
. آنند كه هژموني را از دست بدهند

حال اينكه هرگاه خود را از اين بند 
رها كنند، هم به جنبش امكان فراگير 
شدن را بخشيده اند و هم خود را از 

  . كرده اند فشار  بخش مسلط رژيم رها
هرگاه كارهاي باال در جريان        

جنبش انجام پذيرند، گذار به 
دموكراسي، رهبري درخور خود را 

  :مي يابد
  

بديل مردم ساالر و رابطه آن با 
  :جامعه در جنبش

  
روشن است كه شكل و محتواي      

بديل مردم ساالر،  وقتي با كارهاي باال 
سازگار مي شود، شكل و محتواي 

در پاسخ به .  وي بايد پيدا كندجبه
پرسشهاي يك هموطن خود در باره 

، ) 737انقالب اسالمي شماره (رهبري 
  :اين يادآوريها را كرده ام

هرگاه رژيم بدين خاطر بد است و  – 1
مي بايد از ميان برخيزد كه رژيم زر و 
زور است، پس سازمانهاي اهل زر و 
زور و وابسته، مخالف آن نيستند، از 

س آنند و اتحاد با آنها، محكوم جن
بارديگر، . كردن جنبش به شكست است

توجه همگان را به اين مهم جلب مي 
كساني كه مي خواهند جنبش را : كنم
نگاه دارند، خود » چهارچوب نظام«در 

و جنبش را محكوم به شكست مي 
زيرا  در رژيم زر و زور، انتخاب . كنند

تقلب بزرگ بر همگان . وجود ندارد
سلم كرد كه انتخاب ميان بد و بدتر م

نيز وجود ندارد و بدترين خود را 
  .تحميل مي كند

حال، چگونه بتوان از آنها خواست      
محدوده رژيم را ترك گويند و 
خواستار استقرار واليت جمهور مردم 
شوند و در همان حال، با گروههائي 
اتحاد كرد كه پول و زور، بنا براين، 

هاي خارجي را وسيله وابستگي به قدرت
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

كه طي سه دهه، با صميميت تمام 
انجام داده ايم و انجام مي دهيم  

  .جز ناسزا نشنيده ايم هرچند پاسخي
تعيين تكليف را به بعد از پيروزي   - 2

انقالب باز گذاشتن را، بعد از رفتن شاه 
هرگاه بخواهيم از . تجربه كرده ايم

  آن تجربه درس آموزيم، 
نخست مي بايد نيروي جانشين تا  ●

يعني در پندار . ممكن است شفاف شود
و گفتار و كردار نه به منفي ها و آري 

  .ثبت ها باشدبه م
از مردم برآيد و همواره از طريق  ●

با توجه به اين امر .  مردم عمل كند
واقع، كه بديل از مردم برآمده، در 
رابطه با قدرت، بسا از خود بيگانه مي 
شود، پس مي بايد ابزار سركوب كه 
بدو اجازه دهد، با تصرف قدرت، با 
مردم رابطه مطاع و مطيع برقرار كند، 

  . نگيرد در اختيار
درجريان عبور جنبش از مانع ها،  ●

به ترتيبي كه . فرآورده جنبش باشد
ميان مردم شركت كننده در جنبش و 
نيروي جانشين، اعتماد متقابل و دوستي 

رهبريي كه جنبش . استوار پديد آيد
پديد مي آورد، مي بايد مجري تصميم 

از راه فايده تكرار، . مردم باشد
ن رابطه جاي به بازگوئيم كه نبايد اي

رابطه اي بسپارد كه بخصوص با سقوط 
رژيم شاه، ميان آقاي خميني و مردم 

  :برقرار شد
كساني كه نقش نيروي محركه  -  3

سياسي را بر عهده دارند و همراه با 
ي روند تا كه نيروي جنبش پيش م

جانشين بگردند، هيچگاه نبايد از ياد 
. ببرند كه حق تصميم با مردم است

يز نمي بايد نقش خود را به مردم ن
بدين قرار، بيشترين . بديل بازگذارد

فرصت در تدارك جنبش و سازمان 
دادن به آن، مي بايد بر عهده شركت 

به . كنندگان در جنبش گذاشته شود
ترتيبي كه جنبش خصلت سازماندهي 

  .خودجوش را از دست ندهد 
و از آنجا كه جنبش بنفسه گزارشگر  – 4

ت كه مردم با استبداد اين واقعيت اس
سركوبگر روبرو هستند و نيروي محركه 
جنبش ترجمان رابطه ملت با رژيم نيز 
هست، پس ضرور است كه حقوق 
مردم و حقوق انسان، بتمامه، هدف 
شوند و  بديل مردم ساالر، در همان 
حال كه نماد حقوق مي شود، مي بايد 
ايران دوست باشد و ايرانيان را دوست 

اد توانائي مردم ايران و نم.  بدارد
اراده استوار آنها در ادامه حيات ملي 

ايران . در استقالل و آزادي باشد
همواره در گير هجومها از شرق و 

  . غرب و شما ل و جنوب بوده است
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  روز دانشجو –

  
حق حاكميت مردم بر سرنوشت 
خويش از حقوق ذاتي انسان است و 

فردي و اجتماعي در پهنه  اين حق
بدون آزادي و استقالل   جامعه ملي 

واليت فقيه ناقض . اعمال شدني نيست
انقالب بزرگ مردم . اين حق است

ايران در سال پنجاه و هفت ،هدف 
ميت مردم يعني واالي استقرار حاك

آزادي ايرانيان و استقالل ايران را مد 
نظر داشت اما با غفلت ما ايرانيان از 

اين فرصت  ،آزادي وپاسداري از آن
براي آقاي خميني فراهم آمد تا 
واليت فقيه، اين بدعت و جعل تاريخي 
را بر مردم تحميل كند و با مطلقه 
كردن اين واليت، بكوشد تا كرامت 

اما به يمن  .از او بستاند را انسان ايراني
استقامت آزاد زنان و مردان اين مرز 
وبوم عليرغم داغ و درفش وبه شهادت 
رساندن هزاران تن از آنها به دست 

، اليت فقيهدژخيمان ذوب شده در و
نظام واليت فقيه . بدين كار موفق نشد

كوشيد تا با انقالب فرهنگي خويش كه 
را نيز  در واقع ضد فرهنگ بود دانشگاه

به تصرف خود در آورد، اما از همان 
ابتدا با مقاومت دانشگاه و دانشگاهيان 

شهداي سه دهه وايلغار . مواجه شد
  1378تيرماه   18كوي دانشگاه در

  
  

هجومهاي مرگبار مغول و تيمور و 
  جنگهاي پايان دوران صفوي را به خود

بارها مرگ در كمين . ديده است 
چنانكه يكبار، . سته استحيات ملي او نش

بر اثر حمله مغول و بار ديگر براثر 
جنگهائي كه از اواخر عمر سلسله 
صفوي تا پايان جنگهاي ايران و روسيه، 
ادامه يافتند، بخش بزرگي از جمعيت 

اما اين ملت، اراده . ايران از ميان رفت
حيات را از دست نداد و سختي ها بر 

م از و ه. شكيبائي آنها چيره نگشتند
دوران قاجار، اين ملت جنبش براي 
زندگي در استقالل و آزادي را آغاز 

پس، ايران امروز براي گذار به . كرد
مردم ساالري، نيازمند بديلي است كه 
مظهر اراده حياتي باشد كه آتش 
خشونتهاي هستي سوز، ياراي سوختنش 

  . را نيافته است
      

 

توسط عمال واليت فقيه، دليلي بر اين 
نسل  ،اينك سه دهه بعد .مدعاست

جديد به همراه نسل انقالب به پا خاسته 
ران در جنبش است تا بار ديگر اي .است

آخرين مانع حق حاكميت خويش 
يعني واليت فقيه را نيز از سر راه 

آزادي و راه  ،استقالل ،بردارد تا ايران
همه با هم در  .رشد خويش را بيابد

حق شركت كنيم وسالروز شانزده آذر 
واليت فقيه  --- حاكميت مردم آري

وبه  نه را با صداي رسا فرياد بزنيم
  .برسانيمگوش جهانيان 
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