
  

 

اما وقتي هاشمي رفسنجاني به.و جنبش ادامه يافت قواي سركوب خود را بطور كامل بكار گرفت.توپ خامنه اي خالي است:انقالب اسالمي
در فصل اول، اطالعات مهمي در باره وضعيتي .  خالي است، بمعناي جنگ مغلوبه شدن در رأس رژيم است» رهبر«مردم حالي مي كند كه توپ 

ن توپ خامنه ايست و صحنه سازي كه به صحنه سازي پاره كردن عكس خميني كه دليل آشكاري بر خالي بودو توسل كه خامنه اي در آن است 
در دسترس مطالعه و تأمل ... برابر كردن مخالفت با واليت فقيه با اسالم و روحانيت ستيزي وسال، در ماه آذر، انجام گرفت و  29به فاصله 

متهم  انبه به هاشمي رفسنجاني وحمله همه جيم و ژخبرها و نظرها گوياي جنگ مغلوبه در رأس ر ،در فصل دوم. خوانندگان  قرار داده شده اند
وم، اطالعات و نظرها رابطه با امريكا و بحران سدر فصل  . ورده ايمآرا جمع ... شدن هاشمي ستيزان كه بر قدرتند به ترورهاي بهشتي و مطهري و

بود و چرا برآورده نشد و اثر آن را توقف  اتمي و قرار و مدارها ميان امريكا و اسرائيل و دولتهاي عرب در باره ايران و توقع رژيم از امريكا چه
  .گفتگوها و نقشي كه تركيه مي تواند بازي كند، گرد آوري و با يكديگر در رابطه قرار گرفته اند تا واقعيت را بازگويند

مافياهاي مأمور م قسمت ديگري از تحقيق در باره پنجقسمت ديگري از مطالعه در باره تبارشناسي كودتا و در فصل  چهارم،در فصل     
  .سركوبهاي خياباني  را آورده ايم

 4در صفحه   

  فريد راستگو
 !دينكن خفه را آن است آناني صدا مردم اسلحه

  )خواهاني اسالمي جمهور با گريدي سخن(
  
اكنون كشورمان يكي از بزرگترين تحوالت خود را سپري مي كند كه اهميتي بي پايان دارد و بدون    

از اسارت به آزادي؛ از بردگي به  ين تحولي استا. مبالغه مي توان گفت داراي اهميت جهاني است
گر ا. بايد تالش كرد اين تحول بسوي آزادي و دمكراسي هدايت شود.  رهائي و از تاريكي به روشنائي

از . بايد به آزادي و حقوق ذاتي مردم احترام بگذاريم ،ت گفتارمان را به مردم بباورانيمصداق مي خواهيم
استعداد رهبري مردم بر  .را سر لوحه مبارزه خود قرار دهيمئيم و آنها حقوق انساني آنان دفاع نما

بايد مردم را به .  سرنوشت خويش را بايد شكوفا كرد و روحيه ابتكار و انرژي را در آنان شعله ور ساخت
عرصه چنان فعاليتي كشاند كه در آن بتوانند حقوق حقه خود را مطالبه نمايند و تا استقرار آزادي و 

  . ميت خويش بر سرنوشتشان به فعاليت خود ادامه دهندحاك
 15در صفحه                                                                   

  بيژن حكمت
  بازهم در باره شعار ها در تظاهرات

  
نوشته بودم چرا تند  1"شعارهاي تند در تظاهرات خياباني "در مقاله كوتاهي زير عنوان 

آقاي فريد راستگو در . ، به سود گسترش و پيشرفت جنبش توده اي نيستشعار ها كردن
در ميان ...و در سخني با آقايان سحابي، مهاجراني، كديور 1نوشتاري در سايت انقالب اسالمي

سخن بدون استناد به منبع وبردن نام نگارنده، بخشي از مقاله اينجانب را مورد نقد قرار داده 
  .اختصار پاسخ گويم ميكوشم به. است

در تظاهرات توده اي بايد فقط روي حداقل هايي تكيه كرد كه اتحاد عمل ... ": نوشته بودم
براي ما رسيدن به دمكراسي از گشايش فضاي . نشودجنبش را حفظ كند و باعث پراكندگيش 
 -  كه نيست -اي انقالبي اگر مطلوب هم باشد ههرا. سياسي و احقاق حقوق شهروندي ميگذرد

به سرانجامي نميرسد، بلكه همين جنبش  در اين توازن نيرو و با اين داده هاي سياسي نه تنها
  . نوخاسته را نيز ناتوان خواهد كرد

  16صفحه در     

 
 
 
 
 
 

New  
 انقالب     

 ی 
 
 

نگ

  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  
  

  آشتي بر اساس استقالل و آزادي
  

  آقاي بني صدر استاد گرامي عدالت و انصاف
  .با سالمي گرم و بي پايان به شما كه نمونه اعالي وفاداري به مردميد

از گزند،  نامي مستعار كه براي حفظ خانواده ام( من  آرزو خاكپور    
ابتدا . دانشجوي رشته دندانپزشكي در ايران هستم) انتخاب كرده ام 

اين نامه ام به شما را بصورت سرگشاده براي سايت گويا چندين بار 
بعد از طريق واسطه اي براي . ارسال داشتم ولي متاسفانه درج نكردند

انترنت  البته مدتها است با مقاالت خانم وفا از طريق. خانم وفا فرستادم
آشنا شده ام و قلم و استدالل ايشان را مي پسندم وايشان را درد آشنا 

بعد از آن با سايت شما آشنا شدم و به مطالعه مقاالت شما و تا . يافتم
كتاب شما يعني  زن و زناشويي ونامه ها به خميني  3كنون به مطالعه 

اصل مطلب  قبل از پرداختن به. و نيز كتاب خيانت به اميد پرداخته ام
ميخواهم از شما به خاطرنگارش بويژه كتاب خيانت به اميد و نامه ها 
كه براي من حكم زنده كردن و باز پس گيري خاطره ربوده شده نسل 

بسياري از حقايق تاريخ چند سال . ما توسط حاكميت است، تشكر كنم
و اما علت نگارش اين نامه اين است . اول انقالب را بر من روشن كرد

ه كسي را شايسته تر از شما براي بيان درد دل يك نسل جفا و ك
لذا از طريق يك . خيانت ديده و نيز طرح پرسشهاي ذهنيم نيافتم

واسطه نامه ام را به خانم وفا رسانده و مزاحم اوقات ارزشمند شما مي 
  .شوم

  .بدون مقدمه وارد بحث اصلي ميشوم
ت داريم، از دل و هستند بسياري همچون من كه در جنبش سبز شرك

جان مايه ميگذاريم و هر خطري را هم به جان مي خريم ولي هيچ گاه 
. نيز حاضر نبوده و نيستيم قانون اساسي فعلي را برسميت بشناسيم

حتما در اخبار خوانده ايد كه آقاي موسوي مرتب در صحبتهاي خود 
اي زمزمه ه. ميگويد بايستي همين قانون اساسي را منشور خود بدانيم

كنار گذاردن هر فكر و ايده و شخصي كه با اين نظام مخالف است از 
به نظر من اين . زبان آقايان موسوي و خاتمي بارها  شنيده شده است

اجحاف و ظلمي مضاعف است به همه كساني كه همه نوع ظلم 
من خود در تظاهرات و حتي در جلو دانشگاه . حاكميت را چشيده اند
و افراد مختلف از استاد و دانشجو، زن و مرد ، شاهدم كه دانشجو ها 

پير و جوان با انگيزه هاي مختلفي در تظاهرات و جنبش شركت 
  . ميكنند

  
خانواده من نمونه كامل اين تنوع و نيز نمونه كامل قرباني حاكميت  

  .  است
نفر از آنها چپ بودند و زنداني سياسي در  2. دائي داشتم 4من     

و هر دو به خاطر عقايد سياسي خالف حاكميت در  60زندانها در دهه 
مادر من مي .  دوره نخست وزيري  همين آقاي موسوي اعدام شدند

گويد بياد ندارم كه آقاي موسوي از حق  حيات و از حق عدم شكنجه 
آنها در زماني كه خود بر سر قدرت بود، كلمه اي برزبان و يا جمله اي 

  همسر يكي از دائي هاي شهيد. شدبر قلم آورده  و دفاع كرده با
شده ام با دائي من از نظر سياسي هم عقيده نبودند ولي همديگر را 

در بهار . وي طرفدار خط فكري شما بود. بسيار دوست مي داشتند
وي . انقالب تنوع فكري گويي مجاز بوده حتي در محدوده يك خانواده

خطري كه وي را روزنامه هاي انقالب اسالمي  دوران شما را با همه 
در زير زمين خانه مادرش در زير خاك در  60تهديد ميكرد در دهه 

چمداني دفن كرده  بود و مواضع شما و سخنراني هاي شما را در اول 
انقالب در دفاع از حقوق مردم و در مخالفت با گروگانگيري و شكنجه 

پر   ها را در البالي آن اوراق زردي گرفته كهنه ولي هنوز بهترين سند
   .طراوت آزادي، به ما و فرزندش نشان مي دهد

من خود درهمان روزنامه هاي انقالب اسالمي از زير خاك در آورده 
مشاهده كردم كه چطور خط فكري شما بدور از هر تعصبي، يك 

را در هر شماره به درج مصاحبه با اعضاي همه صفحه كامل روزنامه 
گروههاي سياسي از هر طيف و نظري مخالف و يا موافق اختصاص 
داده بود كه در كمتر نشريه اي تريبوني به اين آزادي، به مخالفين 

  ..اختصاص داده مي شود
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بي خود نبود در حين كودتا بر ضد   
شما، بدستور آقاي بهشتي آن نشريه را 

يكي از پسرعموهاي . نيز توقيف كردند
من از طرفداران شما و عضو دفتر 

همكاريهاي رئيس جمهور با مردم در 
وي در دوران . يكي از شهرستانها بود

اينكه براي انجمن  انقالب فرهنگي بعلت
اسالمي ها با شرح جزئيات ثابت كرده 
بود كه انقالب فرهنگي توطئه اي بوده 
عليه بني صدر رئيس جمهورمردم براي 
قطع رابطه وي با دانشجويان و نوارهاي 
حسن آيت را براي اثبات اين نظرش بين 
دانشجويان پخش كرده بود، داراي 

عين  ستاره دارشدن  (پرونده كردند 
سال بعد از باز شدن  4و تا) روز ام

دانشگاه به وي اجازه ادامه تحصيل 
ندادند و هرچه وي در ايران تالش كرد 
به دانشگاه وارد شود هرگز اجازه نيافت و 
با بغض و گريه مجبور به مهاجرت به 
كانادا شد و اكنون يكي از پزشكان حاذق 
ايراني فارغ التحصيل از كانادا است كه در 

رستانهاي دور افتاده كشور به يكي از شه
آقاي بني صدر . مردم خدمت مي كند

شما بيش از من كه متعلق به نسل دوم 
بعد از انقالبم در جريانيد كه  آن زمان با 
هر دگرانديشي كه عقايد سياسي خالف 
آقاي خميني و نزديكانش داشت، توسط 
هر دو جناح راست و چپ حاكميت مثل 

مه حقوقشان از ه. جزاميان رفتار ميشد
يكي از دائي هاي من . محروم مي شدند

وي استاد . مصدقي بود و هنوز هست
دانشگاه بود و بعلت قرابت نسبي با دو 
برادر چپش نتوانست شغل شريف 
استاديش را از دست هياتهاي گزينش 
آقاي خميني نجات دهد و از دانشگاه 

 14تنها فرزند وي يعني پسر. تصفيه شد
آموزش پرورش ساله اش توسط وزير

كابينه آقاي موسوي يعني آقاي پرورش 
بدون اجازه و اطالع  پدرو مادرش براي 
عبور از روي ميدانهاي مين به سوي 
جبهه هاي جنگ روانه شد و جسد تكه 

همان . تكه شده اش نيز هرگز بازنگشت
آقاي پرورش وزير آقاي موسوي كه 

هزار دانش  150افتخار ميكرد حداقل 
ران وزارت خود روانه جبهه آموز را در دو

 يآقا هنگامي كه. هاي جنگ كرده است
در سال آخر  ،عنوان وزير ارشاد خاتمي به

را جنگ مسئوليت ستاد تبليغات جنگ 
بعهده داشت، در مورد دانش آموزان بي 
گناهي كه مستقيم ازمدرسه بدون اطالع 
پدر و مادر و ديدن آموزش نظامي، به جز 

بدست  دو سه روزي آموزش تفنگ
گرفتن، روانه جنگ ميشدند، به وظيفه 
خود كه مطلع كردن پدران و مادران بي 

زن دائي اينجانب . خبر بود، عمل نكرد
كه بعد از كشته شدن فرزندش ديگر 
كمر راست نكرد، مرتب اين آيه را تكرار 

نميدانم آقاي "باي ذنبا قتلت؟ ": مي كند
خاتمي در خلوت خود زماني به اين 

ر كرده است كه اگر فرزندان مساله  فك
پسرش را از مدرسه بي خبر وي و 
همسرش روانه ميدان مين مي كردند در 
دهل تبليغات جنگ، دوست داشت چه 
اخباري دميده شود؟ پدر و مادر حتي 

شدن از طرف ستاد  "خبر دار"حق 
تبليغات جنگ از روانه كردن فرزند 
خردسالشان را به ميدان جنگ  ندارند؟ 

مردم كه ايشان بتازگي از آن  آيا حقوق
دم مي زنند شامل حقوق اين پدر و مادر 
داغ ديده نميشود و يا آن دو از ديد 
اصالح طلبان جزء مردم محسوب نمي 
شوند و يا ازديد آنها اصوال  انسان به 

  !نمي آيند؟ حساب
. دائي من در ميانسالي تصفيه شد   

استاد دانشگاهي كه از شدت فقرو 
ي ناتوان از كار و همراه افسردگي روح

مادر من ( همسرش در خانه خواهر خود 
پاي . در يك اتاق زندگي مي كند) 

صحبت وي كه مي نشينم مي گويد من 
حتي اگر فرزند بر روي مين جان داده ام 
را فراموش كنم، نمي توانم نفرت آقاي 

خميني را از مصدق بزرگ رهبر نهضت 
. ملي كردن نفت ايران را فراموش كنم

نمي توانم فرموش كنم كه او درحق 
مصدق گفت وي از اسالم سيلي خورده 

مصدقي كه دركش از اسالم و ! است
وفاداريش به اصول اخالقي اسالم، صد 
پله بيشتر و  مترقي تر و آزادي خواه تر 
از صدها هزار خميني حوزه علميه رفته 

وي معتقد است سخت شگفت آور . است
اصالح است كه جناح چپ ديروز و 

طلبان امروز از همه مردم مي خواهند 
بخشي از حافظه خود را تعطيل كنند و 
خميني را با همه شقاوت و جنايتش 

عموي بزرگ من از !! دوست نيز بدارند
خلبانان ارشد ارتش ايران بود كه مشمول 
حب و بغض حزب جمهوري اسالمي 
وآقايان بهشتي ورفسنجاني و خامنه اي، 

پدرم از . ارتش شدسران حزب نسبت به 
برادر خود نقل مي كرد كه بعد از تصفيه 
خفت بار خلبانان ارتش، تنها فرمانده كل 
قوا  بني صدر بود كه قدر علم نظامي ما 
را دانست و درك درستي از خطري كه 
تصفيه ما از ارتش، ميهن را تهديد ميكرد 
داشت و از ما اعاده حيثيت كرد و محترم 

از ميهن فرا خواند  داشت و ما را به دفاع
و اينگونه شد كه ما خلبانان توانستيم 
افتخار هزاران ساعت پرواز خطرناك 

بني صدر . برفراز آسمان عراق پيدا كنيم
هرگز فرمان مقابله به مثل و بمباران 
شهر هاي عراق را صادر نكرد، بلكه ما 
اجازه نشان دادن ميزان توانايي نيروي 

هرهاي وطن هوايي كشور و نيز دفاع از ش
ماه  9اين احترام تنها همان  . را داشتيم

اول جنگ كه شما فرمانده كل قوا بوديد 
وهنوز جنگ شكل دفاعي داشت دوام 

اما با كودتا بر ضد شما و گرفتن . يافت
پست فرماندهي كل قوا از شما توسط 
خميني و نيز سقوط دادن هواپيماي 
سرلشگران فالحيان وفكوري كه ياران 

و با  قوت گرفتن سپاه و ...د شما بودن
فرماندهان بي سواد، عموي اينجانب نيز 

وي . دوباره مشمول تصفيه در ارتش شد
درهمان هفته اولي كه آقاي خميني با 
خفت جنگ را پايان داد و جام زهر را 

ساله بودم و وي را  3كه من ( سركشيد 
با كمال تاسف بر اثر فشار ) بياد ندارم 

ر آخرين جمله اي كه زياد سكته كرد و د
بر زبان رانده گفته بود كه طاقت زنده 
ماندن و مشاهده اين همه خفت را براي 

ايراني كه به قول وي، در . ايران  ندارد
آن، شيران در بند هستند ويا در غربت و 

  ...ول و آزاد ....
كه يكي از آنها در كوي ( من و دو برادرم 
 نيز بشدت زخمي شد 78دانشگاه در تير 

و وي و يارانش توسط آقاي تاج زاده 
نماينده خاتمي رئيس دولت اصالحات به 
جاي دفاع از حقوقشان، مرتب به سكوت 

خوشبختانه اين نعمت ) دعوت مي شدند 
را داشته ايم كه با وجود سعي حاكميت 
در سانسور دوران شما ودفاع شما از 
آزديهاي مردم و سعي حاكميت براي 

ما با تحريف  شستشوي مغزي دادن نسل
كتب تاريخ و  برعكس جلوه دادن 
بسياري از وقايع تاريخ انقالب، آن را از 
زوايا و ديد افراد مختلفي از نسل قبل كه 
. خود شاهد زنده آن وقايع بودند بشنويم

من و خانواده بزرگم هميشه از مخالفان 
شركت در انتخابات اين رژيم بوده ايم و 

نتخابات خرداد امسال نيز در ا 22در 
درد خانوادگي ما زيادتر . شركت نكرديم

ازآن بود كه آقايان موسوي با آن سابقه و 
ولي . يا احمدي نژاد كانديداهاي ما باشند

از روز شروع جنبش روزي نبود كه در 
 "شعار من. خيابانها به تظاهرات نپردازيم

شعار من در . نبود "راي مرا پس دهيد 
 "هيد جان عزيزان من را پس د"واقع 
من دانشجو كه تنها با كتب و نوشته . بود

و علم سر و كار دارم  و در خيابانهاي 
وطنم فرياد آزادي بيان سر ميدهم نمي 
توانم موافق آقايان خاتمي و يا موسوي 
باشم كه با فتواي قتل سلمان رشدي 
توسط خميني موافق اند و به دروغ و با 

دروغي كه به خورد نسل ما ميدهند،  
ي را براي نسل ما موافق و مدافع خمين

خميني كه . آزادي بيان جلوه مي دهند
قلم هر نويسنده اي را شكست وحتي 
شخصا  دستور اخراج خبرنگار تلويزيون  
را داد كه جرمش اين بود كه  با دختري 
مصاحبه كرده بود و وي گفته بودالگوي 
من اوشين قهرمان يك سريال ژاپني 

حدوده تنگ م. است و نه حضرت فاطمه
آزادي بيان از احكام صادره از طرف  

براستي آيا امثال آقايان . خميني پيداست
موسوي و يا خاتمي گمان مي كنند 
دانشجوي ايراني آنهم دانشجوي عصر 
اطالعات عاجز از رجوع به كتب و روزنامه 
هاي آن دوران و جستجو در انترنت براي 

سال  30يافتن قطعات گم شده تاريخ 
ه تيغ سانسور كشيده ميهنش اخير ب

است؟ جزاي سلمان رشدي شايد همين 
بس باشد كه كسي آنهم با انتخاب آزاد  
خود كتاب وي كه سراسر ناسزا به پيامبر 

  .است را نخواند ولي مسلما قتل نيست
خود من بارها در تظاهرات اواخر      

آبان از دست  13خرداد تا همين 
مي ماموران حاكميت كتك خوردم و زخ

ولي لحظه اي در  ادامه آن  شك . شدم
من براي مخالفت با مهره اي . نكردم

همچون احمدي نژاد به تظاهرات پر 
من براي اثبات . خطر قدم نمي گذارم

حقوق خود و براي دفاع از حيثيت ايراني 
و ديني ام وظيفه خود ميدانم كه در هر 

ايران و ديني كه . تظاهراتي شركت كنم
ط آقايان به لجن سال است توس 30

كشيده شده است و در شگفتم كه 
شركاي جرم ديروز حاكميت كه حال 
نوبت حذف خودشان رسيده نعل وارونه 
ميزنند و يا به جلو فرار مي كنند كه رد 

  . گم كنند
شايد باور نفرماييد كه باز همان دائي      

من مشوق شركت من در تظاهرات است 
وجود و پا به پاي من و برادرانم با 

بيماري جسمي اش در آنها شركت مي 
چندي قبل آقاي موسوي به عيادت . كند

يكي از اعضاي سازمان مجاهدين انقالب 
اسالمي كه تازه از بند آزاد شده بود رفته 

ميدانيد در منزل وي چه گفت؟ . بود
گفت كه در جنبش سبز هيچ گاه 

نمي دانم ! مخالفان نظام شركت نداشتند
من و برادران و دائي و مي توانيد قيافه 

مادر من را هنگامي كه برادرم اين 
جمالت آقاي موسوي را از روي انترنت 

دائي ! برايمان بلند ميخواند تصور كنيد؟
يارب مباد آنكه :من تنها يك جمله گفت 

گدا معتبر شود و غمگين از اتاق بيرون 
  .رفت
مادرم مي گفت ما مادران و خواهران     

و در تظاهرت فرياد مي  داغديده درپاركها
زنيم همه زندانيان سياسي آزاد بايد 
گردند و از حق همين اصالح طلبان نيز 
دفاع مي كنيم و تا كنون به خاطر جان 
عزيزان به ناحق از دست رفته امان نه 
انتقامي از آنها گرفتيم و نه امكان تنظيم 

بسيارند كساني كه . دادخواستي داشتيم
ظام را تحمل سال است جور اين ن 30

كرده اند و به اشكال مختلف با آن مبارزه 
چگونه مي شود همه آنها را . كرده اند

ناديده گرفت وحضور فعال آنها را در 
جنبش ناديده گرفت و رسما وجودشان 
را حذف كرد؟ آقاي بني صدر درد نسل 

چرا . من شايد چند برابر نسل شما باشد
 كه ما عالوه بر اجحافات و ظلمي كه به

نسل ما رفته و آينده مان را سوزانده، 
سينه هامان حامل دردهاي در سينه 

نهفته و بغضهاي نتركيده پدران و مادران 
  . خود نيز هست

از شما ميخواهم به ياري نسل ما      
بشتابيد ما را راهنمايي كنيد كه چگونه با 
گذشته اي چنين درد آلود كنار بياييم 

ند؟ بسياري كه آينده ما را نيز خراب نك
از دانشجويان هم دوره من كه جدا 
برايشان ماهيت اعمال  امثال موسوي و 
خاتمي و گذشته سراسر همكاري آنها با 
جنايات رژيم پنهان است و به اذعان خود 
هيچ شناختي از گذشته آنها ندارند، 
معتقدند كه تكرار دردهاي گذشته به 
ضرر جنبش است و بايد سكوت اتخاذ 

رسيدگي به اعمال آنها را  كرد و فوقش
در حال . به بعد از فروپاشي نظام گذاشت

حاضر بايستي از مقاومتهاي موسوي به 
مثابه نردبان رسيدن به هدف استفاده 

اما آقاي بني صدر من در خانواده . كرد
اي بزرگ شده ام كه ياد نگرفتم با هيچ 
انساني حتي دشمنم بعنوان وسيله رفتار 

تدالل اين از اين جهت اس. كنم
دانشجويان را نمي توانم احساسا قبول 

همانگونه كه نوشتم اين ما نيستيم . كنم
كه حتي اصالح طلبان را ناديده مي 

بلكه . گيريم و يا در صدد حذف آنهاييم
آنها هستند كه ما را ناديده مي گيرند 
وهنوز كه هنوز است معتقدند هر كه با ما 

  ! نيست برماست 
گاه در دل اعضاي حس انتقام هيچ    

من حتي يك . خانواده ما پا نگرفته است
بار نيز با همه داغي كه بر دل مادر برادر 
از دست داده ام و يا دائي و زن دايي 
فرزند از دست داده ام وجود دارد از زبان 
آنها كلمه اي كه بوي انتقام بدهد 
نشنيده ام چرا كه خشونت تباه كننده 

ولي آيا . ستنسل قبلي و نسل ما بوده ا
ميشود گذشته پر ظلم و جنايت 
حاكميت خميني و خامنه اي و شركاي 
جرم دوران اين دو را تنها به صرف اينكه 
آقاي موسوي به خاطر راي بسرقت رفته 
اش فعال در حرف مقاومت نشان ميدهد، 
فراموش كرد؟ چه كسي ميگويد آقاي 
موسوي و خاتمي حق دارند به مردم 

ران پر شكوه خميني بگويند بايستي بدو
بازگرديم و چه در دوران اصالحات و چه 
در دوران قبل از انتخابات انواع تريبونهاي 
مجلس ششم و روزنامه ها را براي تبليغ 
نظرات و حرفهاي خود در اختيار داشته 
باشند ولي صداي امثال دائي من كه 
شغل و فرزند و برادر از دست داده و 

سرده، در گلو همسري دارد داغ ديده و اف
خفه شود و تريبوني نداشته باشد كه 
بگويد خميني ارزاني خودتان وي جاني و 
جنايتكار بود و نسلي را به باد قدرت 
پرستي خود داد؟ و نسل ما هرگز قصد 
. بازگشتن به دوران پر فساد وي را ندارد

براستي چه كسي مسئول خانواده از هم 
آنها  پاشيده دائي و مادر و عمو و فرزندان

  است؟
  آقاي بني صدر 

بغض من را و نسل من را شما    
بتركانيد كه هميشه حامي كساني بوديد 
. كه صدايشان به گوش قدرت نمي رسيد

چرا كه شما با اين درد آشناييد وخيانت 
و جفايي بسيار بزرگتر و دردناك تر از 
سوي قدرتمداراني چون خميني بر خود 

اين جرم شما مگرجز . شما رفته است
بوده كه توسط مردم برگزيده شديد و 
بعلت وفاداري به حقوق و آزاديهاي 
مردم، خميني و يارانش افشاگريهاي شما 
را تاب نياوردند و از زندگي در وطن 

  محرومتان كردند؟
  !اي پدر درد آشناي  نسل من 

من دختر اين مرزو بوم و مادر آينده را و 
 نسل مرا به صبري فرا خوان كه از جنس

سكوت و ذلت و فروخوردن بغض از ترس 
نابودي و حذف و زندان و شكنجه و 

مرا به فرياد رسايي . محروميت نيست
بخوان كه پژواك درد همه به سكوت 

ذائقه مرا با نظرهاي . واداشتگان است
پرمعدلت و نغز خود شيرين كن تا 
فرهادي شوم كه آب حيات را از چشمه 

وانه  زالل كوه غم نهفته بر دل خود ر
   .جويبارهاي ميهنم سازم

  
دختر عزيزي كه مرا پدر خود *

  !:مي خواني، از او بشنو
  
مي دانم كه مي تواني شوقي را  – 1

دريابي كه دل مرا ماالمال مي كند 
وقتي مي خوانم كه خانواده اي چون 
خانواده تو، دلهاشان از كينه خالي و 
سرهاشان از قصد انتقام ستاندن تهي 

مي تواني باز دلها را از پس تا . است
كينه و سرها را  از قصد انتقام خالي 

در جنگ و جنايت هاي پيش و !. كن
پس از آن، دو نسل قرباني خشونت 

زمان آنست كه زخمهاي . شده اند
روان را به گسترش بازهم بيشتر جنبش 
و بازيافت استقالل و آزادي و 

زمان . حقوقمند گشتن شفا بخشيم
رگواري را كه آنست كه كرامت، بز

يكي از داشته هاي انسان و ويژگي 
هاي ايرانيت است، از رهگذر 
بخشندگي، فزوني بخشيم و بدين 
بخشندگي، بازگشت خشونت و 
سازمانهاي بكاربرنده خشونت را نا 

، !دختر نازنين ببخش. ممكن بسازيم
بغض در گلو گير كرده را با بخشيدن، 

  !. از وجود خود، بيرون كن
كه شنيده و خوانده اي  مي دانم – 2

مي بخشم اما فراموش «: اين حكم را
زمان آنست كه اين گزاره . »نمي كنم

هرگاه قصد اين باشد كه : شفاف بگردد
خطا و بسا جنايت و خيانت را بر 
خطاكار و جاني و خائن مي بخشم، 
بشرط آنكه در جريان جنبش همگاني 
حر شده باشد اما فرموش نمي كنم كه 

ا جاني و يا خائن بود، او خطاكار ي
بخشيدن نيست و در رابطه انسانها 
بايكديگر، دشمني را با دوستي و تضاد 

اما اگر . را با توحيد جانشين نمي كند
مي بخشم و فراموش نمي "مراد از 

  : اين باشد  "كنم
كه نبايد اختيار تصميم كه همان  ●

استقالل انسان است، را از خود سلب 
زيرا خودم را  .كنم و به ديگري بدهم

هم از آزادي محروم مي كنم و 
قدرتمداري  را بر سرنوشت خود و 

  .ايران حاكم مي كنم
كه نبايد اسباب قدرتمداري را در  ●

اختيار آزاد شدگان و آزادگان نيز، 
چرا كه قدرت اعتياد آور . بگذارم

  .است و آدميان را در جا معتاد مي كند
 كه امرهائي كه در گذشته واقع شده ●

اند و فرآورده قدرت هستند، استمرار 
پس گذشته، حال و آينده . مي جويند

است مگر اين كه اعتياد به اطاعت از 
قدرت را ترك كنم و با اين اعتياد در 

مگر اين كه . جامعه خود مبارزه كنم
هماره هر امري را كه روي مي دهد، 
با رجوع به گذشته، عوامل پديد 

را،  آورنده اش و داليل استمرارش
بيابم و با از ميان برداشتن آن عوامل و 
اين داليل، خود و جامعه خويش را از 

چنانكه متاسفانه نابرابري . آن رها كنم
زن با مرد و دون انسان شمردن زن، 

  جامعه ها . يك امر واقع مستمر است
چون فراموش كرده اند آغاز وقوع 
اين امر و عوامل برقرار شدن رابطه 

ر گشتن زن در اين هاي قدرت و اسي
رابطه ها را، بتدريج، اين امر فرآورده 
قدرت را، يك امر طبيعي تصور كرده 

نيز ساخته » احكام ديني«و براي آن، 
از اين نوع است انتخاب ميان بد و . اند

  نيز...بدتر و تقدم مصلحت بر حقيقت و 
  3در صفحه 

 آشتي بر اساس استقالل و آزادي
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كه تنها انسانها نيستند كه خطاكار و  ●
ت كار مي شوند، جنايت كار و خيان

جامعه ها بلحاظ اعتياد به اطاعت از 
قدرت، بلحاظ نايستادن بر حقوق 
خويش، بلحاظ نكوشيدن در باز و 
تحول پذيركردن جامعه خويش، در 
خطاها و جنايت ها و خيانتهائي شريك 

  . هستند كه خود قرباني آنها هستند
كه مسئولم زيرا مستقل و آزاد و  ●

وانم  اين نه مي ت. حقوقمند هستم
مسئوليت را به ديگري واگذارم و نه 

انساني كه مي . حق دارم چنين كنم
من رأي داده ام و از اين پس، : گويد

مسئوليت با منتخب است، خود را 
فريب مي دهد و منتخب خود را 

زيرا  با فراموش . مستبد مي گرداند
كردن مسئوليت خويش، اختيار تصميم 

از دست دادن و با . را نيز از ياد مي برد
استقالل، آزادي خود را نيز از خاطر 

  . مي زدايد
. كه بايد تبعيض ها را از ميان بردارم ●

بنا بر اين، مي بايد از ياد نبرم كه هيچ 
حقي بر حق ديگري تقدم ندارد و 
. انكار يك حق انكار همه حقوق است

كه زبان قدرت زبان فريب است 
 بخصوص وقتي باور راهنما را بر ايران
و يا ايران را بر باور راهنما مقدم مي 

چرا كه تقدم باور راهنما، براي . شمارد
مثال، اسالم بر ايران، تهي كردن اسالم 
است از حق انسان بر وطن، استقالل و 
آزادي انسان در وطن، استقالل و 
آزادي جامعه ملي در وطن، رابطه با 
جامعه هاي ديگر بر اصل موازنه عدمي 

جامعه جهاني رها از روابط  و بنا بر اين،
و نيز تقدم ايران بر . زير سلطه –مسلط 

باور راهنما، هم نا ممكن است زيرا 
وطن دوستي در باور راهنما است كه 
تعريف و پذيرفته مي شود و هرگاه در 
باوري، ايران دوستي تعريف نجويد، 
آن باور تهي از استقالل و آزادي و 
حقوق انسان و حقوق ملي، مرامي 
است كه سلطه گر به زير سلطه تحميل 

  . مي كند
نمي گويم تقدم كسب نان بر      

آزادي، مي گويم تقدم حيات بر 
. استقالل و آزادي انسان، دروغ است

چرا كه حيات بدون استقالل و آزادي 
انسان، بدون تخريب نيروهاي محركه 

تخريب نيروهاي محركه . ممكن نيست
زيست حيات نيز، مرگ انسان و محيط 

هرگاه تو، دختر عزيز من، بر . او است
آن شوي و نسل امروز بر آن شود كه 
اندازه محروميت ايرانيان را در رژيم 
واليت فقيه، اندازه بگيري و بگيرد و 
سپس ميزان تخريب نيروهاي محركه 

انسان، سرمايه، دانش و فن ، كارمايه (
محاسبه كني و كند، در مي يابي و ...) و

كه باور به تقدم حيات بر در مي يابد 
استقالل و آزادي، چه مرگ وحشت 

  .  آوري است
كه نبايد خود و ديگري را سانسور  ●

كني و بداني كه جز حق و حقيقت را 
گفتن، بسا ويرانگر ترين خود و ديگري 

  .را سانسوركردن است
  ...كه  ●
واكنش !. كنش باش و واكنش مشو – 3

!. سخنان نابجاي آقاي موسوي مشو
دف از جنبش بازيافت استقالل و ه

آزادي انسان و حقوق او، ملت و 
اگر او مرز قائل مي . حقوق او است

براي آقايان !. شود، تو مرز را بردار
نيز، هم ... خاتمي و موسوي و كروبي و

حق حر شدن را قائل شو و هم به آنها 
اطمينان بده كه در ايران مستقل و 

ب آزاد، از آزاد شدگان امروز، حسا
  . نمي پرسند

در هيچ انساني نمي : حق با تو است 
نسل امروز . بايد چون وسيله نگريست

نبايد بگذارد وسيله شود و خود نيز نمي 
. بايد ديگري و ديگران را وسيله كند

اين نسل در همان فراگرد كه استقالل 

و آزادي خويشتن را باز مي يابد، تا مي 
تواند مي بايد فرصت آزاد شدن را 

بنا بود نسلي . ي همگان فراهم آوردبرا
كه انقالب كرد و نسل جواني كه 
فرصت بازيافت استقالل و آزادي 
خويش را جست، جهان را وارد عصر 

صد .  استقالل و آزادي انسان كند
ش خشونت را »رهبر«افسوس كه 

تقديس كرد، از جوانان خواست سينه 
هاشان را از كينه پر كنند و از كساني 

را در تاريكي هاي  شد كه جهان
بخش بزرگي از نسل . خشونت فرو برد

جوان آن روز اين فرياد را نشنيد كه 
، !اي انسان، خود رهبر خويش باش

مسئولي چون مستقل و آزادي، به 
!  فرمان قدرت خشونت گستر در نيا

عقل ها را آزاد نكرد و بازوها را به 
خدمت عقل آزاد نگرفت، بازوها  را 

ي نهاد كه وجود خود در اختيار خشونت
جواناني چون . را از آن مي انباشت

شما مي بايد هدف را استقالل و آزادي 
خويش بشماريد و براي اين هدف به 

اميد به شما و همانندهاي . حركت آئيد
شما است، پيروزي جنبش را در گرو 
فراخواندن اين نسل به استقالل و 
آزادي انسان بدانيد، مستقل و آزاد 

همگان را به تمرين مستقل و بگرديد و 
  !. آزاد زيستن بخوانيد

و » محدوده نظام«: حق با تو است  - 4
قانون اساسي كه محور آن واليت 
مطلقه فقيه است، در اصولي حقوق 
انسان و حقوق مردم را بازشناخته 

اما، درجا، آنها را الغاء كرده . است
از اين رو، محدوده  نظام، . است

اه جنبش در محدوده ايست كه هرگ
بر سر . آن زنداني شود، فرو مي خوابد

حق و تمام حق است كه مي بايد 
واليت جمهور مردم حق است . ايستاد

و براي اين حق است كه جنبش مي 
با بكار .  تواند تا پيروزي ادامه يابد

بردن قياس صوري، توجيه مي كنند 
كه روش درخور، گفتگو با مافياهاي 

افريقاي  برخي. مالي است –نظامي 
غافل از اين . جنوبي را مثال مي آورند

  كه، 
سياهان بهيچ رو به الغاي بخشي  – 4/1

خواستار . از تبعيض نژادي تن ندادند
حق خود كه الغاي كامل تبعيض 

زيرا مي دانستند   .نژادي بود، شدند
كه حق تجزيه شدني نيست و به جزئي 
از آن قانع شدن، محروم ماندن از 

اگر به رفع جزئي از . تمام حق است
تبعيض نژادي قانع مي شدند، رژيم 
... تبعيض نژادي از محاصره اقتصادي و

مي آسود و به حيات خود ادامه مي 
  . داد

دنيا رژيم تبعيض نژادي افريقاي  -  4/2
جنوبي را تحت محاصره اقتصادي قرار 

  .داد
جامعه سياهان در پي انتقام  – 4/3

سپيدان،  نشدند و پذيرفتند كه با جامعه
روشي را . يك جامعه پديد آورند

تجربه كردند كه در انقالب ايران 
آنها كه در دوران تبعيض : پيشنهاد شد

نژادي جنايتي مرتكب شده بودند، از 
مجازات معاف مي شدند هرگاه در 
دادگاه حاضر مي شدند و كرده خود 
را بي كم و كاست باز مي گفتند و از 

آقاي . آن ابراز پشيماني مي كردند
خميني خشونت را روش كرد و در 
باره نخستين گروه اعدام شدگان 

احراز . محاكمه نيز الزم ندارند: گفت
  ! هويت كافيست

حال اگر بخواهيم مقايسه واقعي را     
جايگزين مقايسه صوري كنيم و از 
تجربه افريقاي جنوبي درس بياموزيم، 
مي بايد بر سر حق كه واليت جمهور 

خشونت . ستوار بايستيممردم است، ا
زدائي كنيم و چون زمان پيروزي 
جنبش فرا رسيد، تحول را بدون 
خشونت به انجام رسانيم و به فاسدان و 
خائنان و جانيان نيز فرصت جبران 

از آنجا كه وضعيت ايران با .  بدهيم
وضعيت افريقاي جنوبي يكسان نيست، 
ما نيازمند آن نيستيم كه دنيا ايران را 

بلكه نيازمند . اقتصادي كندمحاصره 
آنيم كه دنيا رويه بي طرفي فعال در 

يعني از هركاري كه سبب . پيش گيرد
استواري رژيم و گستاخي اش در 
جنايت بر ضد مردم ايران مي شود، 
دست نگهدارد و هر بار كه رژيم به 
حقوق انسان و حقوق مردم ايران 

  . تجاوز مي كند، به اعتراض برخيزد
بازگشت به : و استحق با ت – 5

گذشته، وقتي بنا است آن گذشته 
باورانده شود، دروغ » دوران روشنائي«

تناقضي بزرگ در ادعا، . بزرگي است
ادعا بر : دروغ آن را آشكار مي كند

اين اذعان بنا شده است كه روزگار 
. كنوني مردم ايران تاريك است

بازگردانده » گذشته روشن«هرگاه به 
اما . وشن مي گرددشود، اين روزگار ر

آن روشني چرا اين سياهي شد؟  اگر 
روزگار ايرانيان در دوران خميني 
تاريك بود، بديهي است كه ادامه آن 
روند، روزگار اين مردم را تاريك تر 

اما . پس ادعا دروغ است. كرده است
اگر روزگار ايرانيان در آن دوران 
روشن بوده است، عوامل تاريك شدن 

مهايند؟  به ياد مي اين روزگار كدا
و پس از آن، مكرر  60آورم، در خرداد 

دوران مرجع : به استبداديان گفته ام
. انقالب ايران، دوران حقيقت است

اين دوران بسان نور، تاريكي را مي 
و  60شكافد كه كودتاي خرداد 

بازسازي استبداد،  ايران را در آن فرو 
يادآور شدم كه هر امر واقعي . مي برد
بايد تا سرآغاز وقوع آن پي  را مي
بدين قرار، اگر امرهاي واقعي . گرفت

را پي بگيريم كه وضعيت امروز را 
تشكيل مي دهند، وضعيت امروز را آن 

  : سان كه هست، شناسائي مي كنيم
واليت مطلقه فقيه را آقاي خميني، با  ●

حتي . نقض قانون اساسي،  بنا گذاشت
ن گروهي را كه كار بازنگري در قانو

اساسي را به انجام رساند، او تشكيل 
  . داد
حكم حكومتي يعني نماندن در  ●

محدوده قانون اساسي را آقاي خميني 
آقاي موسوي نخست وزير او . باني شد

  .بود و از او حكم حكومتي ستاند
سپاه و دادگاه انقالب و كميته و  ●

در دوره آقاي خميني ... واواك و
ن هم او بود كه اي. ايجاد شدند

سازمانها را ابزار سركوب كرد و بر 
  . سرنوشت ايران حاكم كرد

گروگانگيري كه خمينيسم را بر  ●
ايران و ريگانيسم را بر امريكا تحميل 
كرد، در زمان آقاي خميني روي داد 
و اين او بود كه آن را انقالبي بزرگ 

  . تر از انقالب اول خواند
را او رهبري   60كودتاي خرداد  ●

ميليون نفر  35: بود كه گفت او. كرد
او بود كه .  بگويند بله من مي گويم نه

آن كودتا را انقالب سوم و بزرگ تر از 
راستي . دو انقالب اول و دوم خواند

اينست كه او براي مردم حق رأي قائل 
تقلب در انتخابات، در دوران او . نبود

آقاي كروبي مي بايد . پايه گذاري شد
او بود كه . دقول خود را بياد آور

  !مي كرديم 3آراء را ضرب در : گفت
ماشين اعدام دستگاه قضائي آلت  ●

استقرار استبداد مالتاريا  را بكار 

انداخت و كشتار زندانيان به حكم او 
  .انجام گرفت

، با  60جنگ مي توانست در خرداد  ●
او بود كه . پيروزي ايران به پايان رسد

مه جنگ را تا سر كشيدن جام زهر ادا
  . داد و يك نسل ايراني را قرباني كرد

اسلحه كشيدن بر روي مردم را او  ●
در دوره او بود كه مردمي را . باب كرد

به گلوله بستند كه در حمايت از حق 
حاكميت خود و مخالفت با كودتا، به 

  .خيابانها درآمدند
مالي در زمان او  –مافياهاي نظامي  ●

دولت نطفه بستند و خورد و برد بودجه 
و مال ملت و فساد و رانت خواري در 

 105تا  100. دوران او بنياد گرفت
ميليارد دالر پول درحكومت خامنه اي 

بنا بر قول ( موسوي بود كه گم شد  –
در مجلس گفته . آقاي مهندس سحابي

 105شد كه ميزان پولي كه گم شد، 
  )ميليارد دالر بود

كينه ورزي و خشونت را او تقديس  ●
اسالم الاكراه را او دين اكراه كرد و 

  .كرد
را كه خون ريز »  سلسله روحانيت« ●

با . تر از  سلسله پهلوي شد، او بنا نهاد
جعل نامه از قول او و جعل قول از او 
بود كه  يك روضه خان، حاكم بر 
سرنوشت ايران شد و كشور را به دست 

  . مالي سپرد –مافياهاي نظامي 
اي كه به نيروي محركه و سرمايه  ●

رقم در نمي آيد، يعني مغزها و 
استعدادهاي ايران در دوره او بود كه 
از ايران مهاجرت كردند و اين او بود 

  !مي روند به جهنم: كه گفت
  ...و ●

با اينهمه، در همان حال كه     
مسئوليت آقاي خميني در بردن ايران 
از بهار آزادي به خزان استبداد، تا 

م او در بخواهي بزرگ است، سه
ساختن ظلمتكده استبداد، بسيار كمتر 
از سهم سازمانهاي سياسي مسلح و غير 
مسلح و شخصيتهائي سياسي و روحاني 
است كه آزادي خواهي را جرم 
. شناختند و خشونت در كار آوردند

كمتر از سهم كسان و سازمانهايي است 
نهادهاي «كه در مقام تصرف قدرت،  

ي مردم را ساختند و به جا» انقالب
ساالر كردن ارتش و ديوان ساالري، 
به ترميم ستون پايه هاي فرسوده 
قدرت نيز بسنده نكردند و ستون پايه 
هاي جديد قدرت را ساختند و غافل 
بودند كه آقاي خميني و مالتاريا آن 
ستون پايه ها را از دست آنها خارج 
مي كنند و بر آنها، استبداد خود را مي 

رهبر سياسي و مثلث خميني . سازند
شريعتي رهبر فكري و مجاهدين خلق 
بازوي نظامي،  نظريه آقاي بهشتي و 
نهضت آزادي خارج از كشور پيش از 

اال اين كه با پيروزي . انقالب بود
انقالب و در جريان تصرف قدرت، 

واليت :  اضالع مثلث تغيير داده شدند
خميني و حزب جمهوري اسالمي 

ه كشور حزب واحدي كه مي بايد ادار
را در دست بگيرد و بازوئي كه سپاه و 
دادگاه انقالب و كميته ها و جهاد 

به دنبال . سازندگي و بنياد شهيد بودند
كودتاي نوژه، طرح انحالل ارتش و 
تصدي دولت توسط اين مثلث را، 
آقاي بهشتي بود كه به شوراي انقالب 

  . پيشنهاد كرد
بازگشت به اين گذشته ممكن      

را وضعيت كنوني دنباله آن زي. نيست
حتي بازگشت به دوران . وضعيت است

مرجع انقالب ايران، به دوراني كه 
» بهار آزادي«مطبوعات جهان 

چرا كه . خواندندش، نيز ممكن نيست
بنا نيست همان عوامل كه آن را به 

خزان استبداد بدل كردند، از نو، 
كاري كه بايد . صاحب نقش شوند
ن ستون پايه هاي كرد، از ميان برداشت

استبداد و مردم ساالر كردن دولت و 
استقرار كامل واليت جمهور مردم 

  ). 1( است
مردم ايران به جنبش در آمدند و  – 6

» رأي من كو؟«اين جنبش را با شعار 
آنها كه ايستاده اند تا كه . آغاز كردند

تجربه انقالب به نتيجه انجامد، بطور 
ني پيگير، مردم را به جنبش همگا

آنها به مردم پيشنهاد مي . خوانده اند
كرده اند كه تحريم انتخابات را يك 
جنبش همگاني براي بازيافتن حق 
حاكميت خود كنند، هيچگاه تحريم 

  . فعل پذيرانه را تجويز نكرده اند
امروز نيز، به تو دختر عزيز و به نسل      

تا وقتي حقوق : امروز هشدار مي دهند
بر سر حقوق خود خود را نشناسيد و 

نايستيد، جنبشهاي شما، رشته اي از 
رأي . جنبشهاي نيمه تمام مي شود

دادن وسيله بكار بردن حق حاكميت 
پس اين حق را مي بايد مطالبه . است

كنيد و بخاطر اين حق است كه مي 
بايد جنبش را تا استقرار اين حق و 
ديگر حقوق ملي و حقوق انسان، ادامه 

  . دهيد
آنست كه مردم ايران از خود زمان      

چرا بخاطر حق خود بر نمي : بپرسند
خيزند، اما براي وسيله و يا شبه حق به 
جنبش در مي آيند؟ اگر اين پرسش را 
از خود بكنند، در مي يابند كه يك 
دليل آن اينست كه قيام بخاطر حق را 

جزئي از «ناممكن و جنبش بخاطر 
و يا خواستي كه قدرت حاكم » حق

. مي بيند را ممكن مي انگارندروا 
 22خواستهايي كه از تقلب بزرگ 

خرداد بدين سو، عنوان شده اند، 
خواستهائي هستند كه گمان مي روند 

، »نظام جمهوري اسالمي«در محدوده 
غافل از اين كه . دست يافتني هستند

 قدرت تقسيم كردني نيست و ثانيا  اوال 
بر فرض قابل تقسيم شدن و تحقق 

تها، مردم از جنبش باز مي ايستند خواس
بي آنكه آنها حقوق خود و انسان 
ايراني، استقالل و آزادي و حقوق 

  . خويش را باز يافته باشند
پس تو و نسل تو و نسل پدران و      

مادران تو، اين بار، براي بازيافت 
حقوق خويش جنبش خود را پي 

  .  بگيريد
به روان عموي خلبان تو درود كه  – 7
يرانيان، حيات ملي خود را از او و ا

همه خلباناني دارند كه  با جنگيدن با 
نيروي زميني عراق و جلوگيري از 
عبور قواي عراق از كرخه و سقوط 
دزفول، خوزستان و بنا براين، ايران را 

تا ايران هست، آنها . نجات دادند
نمادهاي پهلواني و جانبازي، بخاطر 

قهرمانان . استقالل و بسا حيات ايرانند
ايران، افراد نيروي زميني اند كه زمين 
را كندند و از خود مانع هاي عبور 
ناپذير ساختند و ارتش متجاوز را زمين 

حافظان استقالل ايران، . گيركردند
افراد نيروي دريائي ايرانند كه هم در 

جنگ، نيروي دريائي روزهاي اول 
دشمن را در هم شكستند و زمينه ساز 

شدند كه ارتش ايران از  تفوق نظامي
  .ماه دوم جنگ بدست آورد

به دائي ها و ديگر بستگان خود بگو    
شما چرا كز مي كنيد؟ مگر نه جنبش 
امروز حاصل استقامت شما و همانند 

شما مي دانيد داغ . هاي شما است؟
كسي . فرزند چه اندازه سخت است

كه در مقام دفاع از وطن، فرمانده 
داغ همه  عموي شما بوده است،

فرزندان ايران را كه بخاطر وطن، 
 خونين، در خاك وطن خفته اند و

داغ همه آنهايي را  بر سينه دارد كه 
در زندانها و در كوچه خيابانها و در 
خانه ها،  بدست دژخيمان اين رژيم 
سفاك، اعدام مي شوند، زير شكنجه از 

  .پاي در مي آيند و كشته مي شوند
  16در صفحه 

 آشتي بر اساس استقالل و آزادي
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فصل ششم داده ها و اطالعات در      
اقتصادي گوياي كسريها و خورد و بردها 
و فقر فزاينده را از نظر خوانندگان مي 
گذرانيم و فصل هفتم، خبرهاي تجاوزها 
به حقوق انسان در ايران را در بر مي 

  :گيرد
  

، با دست »رهبري«
خالي، در برابر درون 

پاشيده رژيم و 
جنبشي كه ادامه 

  :دارد
  

  
ي كه خود دست خامنه ا

خويش را خالي كرده است 
نه مي تواند عامل اتحاد 

» اختالفات جدي«شود و نه 
  :در رژيم را مديريت كند

  
اخبار وگزارشات به دست آمده از     

اليه هاي مختلف دروني رژيم واليت 
مطلقه فقيه، حاكي از آنندكه شرايط به 
غايت سختي براي كودتاچيان به 

اي و  خامنه. وجود آمده است
مالي روزهاي بسيار  –مافياهاي نظامي 

  .سختي را دارند مي گذرانند
بنا بر گفتگوهائي كه در درون بيت    

رهبري جريان دارند و گفت و 
شنودهاي سياستمداران وابسته به 
حاكميت، اختالفات بوجود آمده در 
اليه هاي مختلف مافياها سبب شده اند 
كه فشارهاي وارده بر حاكميت، 

اين فشارها را مي توان . يش يابندافزا
  :به چند دسته مشخص تقسيم كرد

فشار ناشي از اختالفات درون  - 1
   :گروهي

رژيم حاكم بر ايران سالهاست كه با     
اختالفاتي كه قدرت و بهره گيري از 
امكانات بيشتر در آن نقش اساسي را 

گروههاي حامي . دارد، روبرو است
يد حاكميت كه در حفظ قدرت در 

ولي فقيه، نقش تعيين كننده را دارند، 
تا هنگام برگزاري انتخابات رياست 

خرداد، با وجود اختالفها،   22جمهوري 
در كنار يكديگر قرار گرفته بودند و 
جبهه متحد اصولگرايي را پيرامون 

شعار  پيروان خط امام و رهبري  
اين گروهها اكثرا . تشكيل داده بودند

خاباتي در كنار در جريان كودتاي انت
يكديگر قرارگرفته  و از آن حمايت 

 .كردند
در پي تقلب بزرگ در انتخابات و     

پيش آمدن درگيري ها، جنبش 
عمومي ملت ايران آغاز گرفت و  
.  اختالف ها در اين جبهه به وجود آمد

برخي از گروهها، با تأمل در جنبش 
هاي گذشته،  به اين نتيجه رسيدند كه 

خطرناكي رسيده و اگر كار به جاي 
دست به اقدامي نزنند، به احتمال زياد، 
. ديگر راه بازگشتي باقي نخواهد ماند

لذا كوشيدند دست به ايجاد حكومت 
ائتالفي بزنند و اختالفات را به گونه اي 
. حل و فصل و وحدتي را بر قرار كنند

تركيب حكومت احمدي نژاد مي 
گويد كه اين كوشش كامياب نشده 

سخن احمدي نژاد، در مصاحبه . است
تلويزيوني، در اين باره كه سركوزي 

 ناگزير است، كوشنر وزير خارجه
فرانسه را تحمل كند چون، حكومت او 
ائتالفي است، هرچند گوياي بي 
اطالعي كامل او است، اما پاسخ منفي 
به آن دسته از گروهها است كه در پي 

 .تشكيل حكومت ائتالفي هستند 
دسته ها و احزاب و جمعيت  در ميان    

هاي اين جبهه، گروههايي پيش قدم 
و گروههايي كامال  . در اين كار شدند

با اين كار مخالف بودند و گروههائي 
 :كه وسط بازي مي كردند

احزاب و گروههايي كه به ايجاد  ●
وحدت تمايل دارند و خواستار آرامش 

 :در جامعه هستند، عبارتند از
فه اسالمي كه جمعيت هيات موتل - 

خود در سه كودتاي سالهاي قبل 
شركت داشت و در جريان اعتراضات 

خرداد متوجه  22مردمي بعد از 
عالوه بر آن مطلع . وخامت اوضاع شد

شد كه با بر سر كار آمدن احمدي نژاد 
عنقريب داشته هاي خود را نيز از 

لذا پيش قدم شد .  دست خواهد داد
 . ان رساندتا مگر مصالحه اي  را به سام

گروههاي همسو و جامعه اسالمي  - 
مهندسين كه رابطه اي بسيار نزديك با 

اين گروه .  گروه ياد شده در باال دارند
ها نيز متوجه وخامت اوضاع شدند و 
در كنار هيات موتلفه و جامعه 
روحانيت مبارز تالش كردند با حل 
اختالفات در درون رژيم، جامعه را به 

از اين گروه . ندسوي آرامش سوق ده
ها،  افرادي مانند مرتضي نبوي و 
محمد رضا باهنر با حبيب اهللا عسگر 
 .اوالدي از موتلفه اسالمي همگام شدند

: گروه اصولگرايان مستقل و ترقيخواه - 
اين گروه كه در مجلس نيز نمايندگاني 
در اختيار دارد به همراه گروههاي ياد 
ر شده فوق تالش داشتند تا با توافق ب

سر اصولي در كنار ديگر گروهها شدت 
عمل دولت و برخي احزاب وابسته به 

احمد توكلي كه .  انها را كنترل نمايند
در حال حاضر از نمايندگان مخالف 
دولت و رييس مركز پژوهش هاي 
مجلس است در اين گروه قرار گرفته 

 .است 
 –قاليباف  –گروه سه گانه الريجاني  - 

له گروههاي محسن رضايي نيز از جم
اصولگرايي هستند كه در اين بين نيز 
طرحي در رابطه با وحدت ميان 
گروهها تدوين نموده و سعي كردند 
تا با موافق كردن گروههاي تند رو، دو 

 . طرف را با يكديگر آشتي دهند
جامعه روحانيت مبارز كه تشكيل  - 

شده از روحانيون حامي نظام واليت و 
و و تا حدي برخي ازروحانيون ميانه ر

نزديك به اصالح طلبان  نيز در كنار 
گروههاي فوق، كوشيد كنترل اوضاع 

مهدوي كني و .  را در دست گيرد
از جامعه،  كوشيدند ... ناطق نوري و 

با همفكري هاشمي رفسنجاني عضو اين 
جامعه، ميان دو طرف آشتي برقرار 

  .كنند
در طرف ديگر، جبهه اصولگرايي  ●

ها و احزابي كه مي دسته . قرار دارد
كوشند نشان دهند كه در جامعه هيچ 
بحراني وجود ندارد و همه چيز سر 

در اين جبهه، . جاي خود هستند
  :گروههاي زير قرار گرفته اند 

گروه وابسته  –رايحه خوش خدمت  - 
به احمدي نژاد كه به جرات مي توان 
گفت حتي خود خامنه اي را نيز قبول 

سعيشان بر  اعضاي اين گروه. ندارد
اين است كه مدت باقيمانده از عمر 
حكومت، هر آنچه را كه مي توانند به 
دست آورند و بر داشته ها و امكانات 

 .خود بيفزايند

افراد اين گروه در سالهاي اخير به       
سرعت مدارج ترقي مالي و سياسي را 

به گونه ايكه برخي از . طي كرده اند
لهاي چهره هاي اين گروه كه در سا

قبل در هيچ جاي كشور، مقامي 
نداشتند، حاال در برخي معاونت ها و 
وزارتخانه ها و مقامات باال قرار گرفته 

 .اند
 –جمعيت  ايثارگران انقالب اسالمي  - 

گروهي وابسته به نهاد نظامي سپاه 
پاسداران كه در كنار دخالت در امور 
نظامي و امنيتي و اطالعاتي به شدت 

اين گروه .  فعال است در امور سياسي
كه با بر سر كار آمدن احمدي نژاد به 
قدرت بااليي دست يافته در كار آنست 
كه در سالهاي باقي مانده  از حكومت 
احمدي نژاد،  تا مي تواند بر داشته 

دلخواهش اينست . هاي خود بيفزايد
كه بعد از احمدي نژاد نيز كسي چون 

لذا حاضر به . او را به رياست رساند
هيچ مصالحه اي، حتي با گروههاي 

 .وابسته به اين جبهه نيست
وضعيت اين   -گروه انصار حزب اهللا  - 

گروه نيز مشخص است اين گروه در 
كنار ياران احمدي نژاد سالهاست كه 
در حال چاپيدن اموال و امكانات 

بنابراين هيچ موافقتي . كشور مي باشد
با بر قرار شدن اتحاد ميان گروهها و 

.  اب و سياسيون رژيم را  ندارداحز
زيرا  اين گروه و ديگرگروههاي فوق 
به خوبي مي دانند كه در صورت انجام 
مصالحه، بسياري از مقامات را از دست 

 .خواهند داد 
 
فشار شديد نيروهاي نظامي براي  - 2

 :برخورد سخت با مردم
برخي از سران سپاه بر فشار براي     

براي  دريافت مجوز از خامنه اي
اين دسته از . سركوب مردم افزوده اند

سران سپاه  به خوبي مي دانند با توجه 
به نوع عملكرد چندين ساله گذشته 
خود هر وضعيتي كه قدرت مطلقه را  
حتي تعديل كند، موقعيت آنان بخطر 

الجرم برخي از آنها . مي اندازد
عالوه بر اين، . بازنشسته مي شوند

اي مالي و پرونده هاي خورد و برده
نقش آنها در سركوبهاي خونين و 
دستگيريها و بازجويي ها، موضوع 

 . تعقيب قضائي مي شوند
از اين رو،  برخي از سرداران به    

شدت فشار مي آورند اجازه داده شود 
.  بكار افتد... مشت آهنين سپاه و بسيج و

خود بحران و مسئله مي سازند و آن را 
اي براي دست آويز فشار بر خامنه 

در . گرفتن مجوز سركوب مي كنند
هفته هاي اول جنبش، خامنه اي نيز 

با شروع . موافق سركوب شديد بود
پائيز، سران سپاه و واواكي ها او را 
متقاعد كردند كه النصر بالرعب او 

براي جلوگيري از .  موفق شده است
آذر، تمام تدابير را  16جنبش مردم در 

ها پيش از  موج دستگيري: بكار بردند
آذر، برقرار كردن سانسور كامل،  16

ديوار كشي بر گرد دانشگاهها براي 
جلوگيري از پيوستن مردم به جنبش 
دانشجوئي و ممنوع كردن خبرنگاران 
از تهيه گزارش و بكار انداختن 
حداكثر قواي سركوب و دادن اجازه 
وحشيانه ترين ضرب و جرح ها،  بي 

بش آذر روز جن 16نتيجه شدند و 
محسني اژه اي خط و . همگاني شد

نشان مي كشد و خانواده را تهديد مي 
اما وقتي تمام توان سركوب ... كند و

رژيم بكار افتاد و كاري از پيش نبرد، از 
تهديد محسني اژه اي چه كاري 

كاري ساخته نيست از ساخته مي شود؟ 

جمله به دليل  فشار بدنه سپاه و بسيج و 
خشونت طلبان رو نيروهاي انتظامي بر 

چرا : افراد سپاه مي پرسند. بشدت است
بايد بخاطر احمدي نژاد در انتخابات 
تقلب صورت بگيرد و اعتراضات مردم 
بدان شدت سركوب شود و سپاه و 
... بسيج لقب خون ريز و مزدور و

بگيرند و مافياها بر خورد و برد خود 
؟  اعتراضاتي كه سپاه به بيفزايند

اين و آن مناسبت مي احمدي نژاد، به 
كند، از جمله بخاطر كاستن از شدت 
فشار بدنه سپاه و بسيج و نيروهاي 

 .انتظامي است
 
فشار شديد نيروهاي مخالف در   - 3

 : »رهبر«جهت منزوي كردن 
در طرف مقابل، نيروهاي مخالف     

هستند كه با » رهبر«قدرت كامل 
برگزاري تجمعات، فشار زيادي را بر 

و حاميان سياسي وسپاهي خامنه اي 
اين فشار بحدي .  وي وارد مي سازند

است كه به جرات مي توان گفت مايه 
شده )  رهبر و سه قوه(فلج شدن دولت 

 .است 
اين گروههاي سياسي كه در واقع     

مورد حمايت مردم واقع شده اند به 
خوبي دريافته اند كه اگر كوچكترين 
 عقب نشيني اي از خواسته هاي مردم
در برابرنظام انجام دهند به سرعت از 
سوي مردم بركنار خواهند شد و 
. حمايت آنان را از دست خواهند داد

همانگونه كه محسن رضايي، با وجود 
سابقه اش، با اعتراض به تقلب بزرگ، 
اندك حسن ظني در مردم برانگيخت 
او چون رفتار دوپهلو در پيش گرفت، 

 . بيش از پيش مطرود شد
 
كشورهاي خارجي براي  فشار - 4

كسب هر چه بيشتر امتيازات به دليل 
 : »رهبر«عدم مشروعيت دولت و 

در ماههاي اخير، مشاهده مي شود     
كه اكثر سران كشورهايي كه تا قبل از 
انتخابات تا حدي با دولت و رهبر ميانه 
خوبي  داشتند، در پي جنبش مردم و 

سلب شدن كامل مشروعيت از رژيم،  
نتيجه رسيده اند كه رژيم پايدار  به اين

نيست و آنها مي توانند از اين رژيم 
حكومت احمدي . امتياز كسب كنند

نژاد و خامنه اي نيز چاره اي به جز 
با وجود .  امتياز دادن به آنها  را ندارند

اين، ادامه جنبش مردم سبب شده 
است كه دولتهاي باج گير، فكر بعد از 

د از آنها مي يكچن. رژيم را هم بكنند
دانند كه با بر سركار آمدن يك دولت 
مردمي، امتيازهاي داده شده، بازپس 

اينست كه رژيم . گرفته خواهند شد
مافياها مي كوشد به غرب و شرق 
بگويد اگر براي مردم ايران نكبت 
 .است، براي همه آنها نعمت است

سخن ژنرال پترائوس، فرمانده قواي 
گو كردن امريكا در خاورميانه، باز

سال است  30همان حقيقتي است كه 
او مي . بني صدر تكرار مي گويد

احمدي نژاد و ديگر رهبران : گويد
رژيم بهترين كارگزاران امريكا در 

زيرا همان كاري را به . منطقه هستند
بهترين وجه انجام مي دهد كه منافع 
امريكا در منطقه، انجامش را ايجاب مي 

  . كند
ن، بخاطر حمايت كامل با وجود اي       

افكار عمومي جهان از جنبش مردم 
ايران، سازش در زير و ستيز در رو، 

ايران تهديد به . مشكل شده است
مجازات اقتصادي و جنگ مي شود،  

آذر  16اما جنبش  مردم ايران در 
جهانيان را از اين واقعيت آگاه كرد 

كه اينگونه فشارها از بيرون، بسود 
  . نيستجنبش مردم ايران 

بموقع است كه اظهارات : انقالب اسالمي
احمدي نژاد و پترائوس را، در پايان اين 

  :گزارش از ايران بياوريم
  

اسناد داريم كه : احمدي نژاد* 
امريكا مي خواهد مانع ظهور 

 :امام زمان شود
  
، در اصفهان، 88آذر  13در  ◄

 نيروهاي حضور به احمدي نژاد 
 و كرد ارهاش عراق خاك در آمريكايي

 مستكبران، اين كه است درست: گفت
 كشور اين ثروت و نفت دنبال به

 يك اينها همه زير در اما هستند،
 اساس بر و دارند خود براي استدالل

 در را آن البته. كنند مي عمل آن
 به را آن اسناد ما. كنند نمي افشا خبرها
 از يكي معتقدند آنها كه آورديم دست

 ظهور نقطه اين در اكرم پيامبر خاندان
 را عالم ظالمان همه ريشه و كرده

 ها نقشه اين همه آنها. خشكاند خواهد
 حضرت ظهور جلوي كه اند كشيده را
 ايران ملت دانند مي و بگيرند را

 اين ياران و بوده حادثه اين ساز زمينه
 .بود خواهد حكومت

 در آتش در ما غرب و شرق   
 شمال در و دشمن ناوهاي مان جنوب
 و هستيم دشمن تبليغات شاهد ايران
 آتش وسط در گلستان مانند ايران
 كه اند كرده ريزي برنامه آنها. است
 همه كه حالي در. كنند نابود را ايران

 برنده گران تحليل و گذاران سياست
  .دانند مي ايران را خاورميانه واقعي

اين اظهارات كه گوياي : انقالب اسالمي
هستند، وقتي  سخافت فكر احمدي نژاد

در پرتو اظهارات ژنرال پترائوس، مورد 
تأمل قرار گيرند، واقعيتي را بازگو مي 

در همان حال كه رژيم مافياها : كنند
بهترين عامل سياست امريكا در سرتاسر 
آسياي ميانه و خاورميانه هستند، بقصد 
منصرف كردن مردم از واقعيت، بدين 

ل گونه ساخته هاي ذهني  ابلهانه، توس
  : پترائوس گفته است. مي جويند

  
احمدي نژاد : ژنرال پترائوس*

و ديگر رهبران ايران بهترين 
عوامل در خدمت منافع امريكا 

  :در منطقه هستند
  
، )88آذر  16( 2009دسامبر  7در  ◄

ژنرال پترائوس، فرمانده قواي امريكا 
در خاورميانه و آسياي مركزي، گفته 

ل احمدي نژاد بهترين عام: است
او با . امريكا در خليج فارس است

تهديد كشورهاي خليج فارس، با برنامه 
اتمي خود،  ناگزير مي كند به سالح 

  . امريكائي مجهز شوند
پرزيدنت احمدي نژاد و رهبران       

ايران همچنان بهترين عوامل 
آنها . فرماندهي امريكا در منطقه هستند

در بخش غربي خليج فارس نگراني 
در . بوجود آورده اند هاي عظيم

هاي   هاي گذشته شاهد تالش  سال
كنوني ايران در آموزش و تسليح و نيز 

هاي افراطي در  پشتيباني مالي از گروه
در  يعراق، غزه، لبنان و تا حدودي حت

همين  . غرب افغانستان نبوديم
متمايل  ها، نقش چشمگيري تالش

آمريكا  بهبيشتر كشورهاي منطقه كردن 
   .ندداشته ا

  بسياري از كارشناسان : او ادامه داد      
بر اين نظر هستند كه ايران قادر به 

مركز غني سازي اورانيوم   10ايجاد 
  . نيست

  
  5در صفحه 
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دو عالمت از عالمتهاي 
يكي دو بار : مرگ رژيم

اجراي يك صحنه، در 
 29آذر ماه، با فاصله 

پاره كردن عكس : سال
خميني و ديگري تحقير 

چادر كردن  توكلي با
  :بر سر او

  
يكچند از طراحان و مجريان ماجراي    

آذر  7مشهد و پاره كردن عكس ها در 
همان كساني هستند كه   59آذر   23و 

پاره كردن عكس «طراح و مجري 
  :هستند  88آذر  21خميني در 

  
هدف نخستين، توطئه گرفتن * 

فرماندهي كل قوا از رئيس 
جمهوري در سخت ترين 

  :نگ بودروزهاي ج
  
، معامله پنهاني در 59مهر  10در  ●

پاريس، ميان فرستادگان خميني و 
ريگان، بر سر آزاد نكردن گروگانهاي 
امريكائي تا انتخابات رياست جمهوري 

  .امريكا، انجام گرفت
در روزهاي سخت جنگ و با وجود  ●

نياز شديد ارتش به اسلحه و قطعات 
ما : مهر، رجائي گفت 12يدكي در 

 14در . ه امريكائي نمي خواهيماسلح
مهر، هاشمي رفسنجاني، در مصاحبه با 
فرستاده لوموند، همين سخن را تكرار 

  .كرد
يك روز پيش از انتخابات رياست  ●

آبان، متني در  12جمهوري امريكا، در 
مجلس به امضاء مي رسيد براي گرفتن 
  .فرماندهي كل قوا از رئيس جمهوري

) 1980بر نوام 4( 59آبان  13در  ●
ريگان به رياست جمهوري امريكا 

هم براي اين كه .  انتخاب شد
گروگانها همزمان با اداي سوگند 
ريگان آزاد شوند و هم براي آنكه 
عرصه را بر رئيس جمهوري تنك كنند 
و هم براي اين كه بدون فوت وقت، 
خميني را در برابر بني صدر قرار دهند 

ي و به قول حسن آيت، مردم را از بن
، استبداديان دست به صدر جدا كنند

  :يك رشته صحنه سازيها زدند
، بني صدر از 59آذر   8در كارنامه  ●

مصاحبه حسين خميني با روزنامه 
اطالعات بر ضد، رئيس جمهوري، 

روز بعد، او متوجه شد . سخن گفته
مصاحبه دومي با . فريبش داده اند

احمد : او گفت.  انقالب اسالمي كرد
را كه در آبادان بود، به خميني او 

او را به بالين . تهران احضار كرد
او پدر بزرگ را منقلب . خميني برد

پرسيد چه شده است؟ خميني به . يافت
بني صدر مي خواهد مرا از : او گفت
من در : و باز او گفت!  بين ببرد

سران حزب جمهوري (جلسات اينها 
: بودم  و شنيدم كه مي گفتند) اسالمي

ن برود، بهتر از آنست كه بني نصف ايرا
  .صدر پيروز بشود

امام : بهشتي در دانشگاه گفته بود ●
ناخوش بود و فرماندهي كل قوا را به 

او اصلي از قانون . بني صدر واگذاشت
اساسي را كه به عزل رئيس جمهوري 
مربوط مي شد، براي دانشجويان، 

  .داده بود» توضيح«
  

دو صحنه سازي يكي در مشهد * 
  :گري در اصفهانو دي

  
، به دعوت دفاتر 59آذر  7در  ●

همĤهنگي مردم با رئيس جمهوري 
مشهد، شهيد الهوتي و آقاي احمد 
سالمتيان، در اجتماع مردم مشهد سخن 

  . گفتند
در «: احمد سالمتيان گفته است - 

كنوني براي پيروزي بر دشمنان  شرايط
استبداد داخلي و محو  خارجي و

بي، بيش از هر انحصارطل خودكامگي و
قانون اساسي  زمان احتياج به اجراي

قانون  آنهايي كه مخالف اجراي. داريم
اساسي هستند، درصدد تشنج برمي 

من مطمئن هستم كساني كه   .آيند
مي كنند، بعد از  االن در اينجا شلوغ

ختم جلسه شما در صدد برمي آيند كه 
 و در خيابان ها به راهپيمايي بپردازند 

كه روز  خبرگزاري پارس(. دشعار بدهن
شمار جنگ تنظيم شده توسط دستگاه 

  )تبليغاتي رژيم آن را نقل كرده است
شهيد الهوتي، خطاب به گروهي  - 

عكس بدست و ناسزا بر زبان، گفته 
به . هستند اينها عوامل امريكا«: است

اينها . اين مزدوران اجنبي پاسخ ندهيد
  ».عوامل ستون پنجم دشمن هستند

دين قرار، بنا بر روز شمار جنگ ب     
كه رژيم انتشار داده است، نه در 
سخنان سالمتيان و نه در سخنان 
الهوتي، كلمه اي توهين آميز نسبت به 

با وجود . روحانيت وجود نداشته است
اين، دير نپائيد كه واقعيت از پرده 

و او در زندان معامله . برون افتاد
و  كنندگان با ريگان و بوش، شهيد شد

  . سالمتيان ناگزير از مهاجرت گشت
احمد سالك، آن زمان فرمانده سپاه  ●

اصفهان بود و در چند ترور از جمله 
رئيس . ترور بحرينيان دست داشت

جمهوري، سالمتيان را مأمور رسيدگي 
حاصل تحقيق اين . به اين قتل ها كرد

. شد كه سالك در جنايتها دست دارد
ه به به فشار رئيس جمهوري، پروند

دادگاه رفت و هرگز موضوع رسيدگي 
  . نشد
اجتماع مشهد و تظاهرات اصفهان     

فرصتي در اختيار او و حزب جمهوري 
. اسالمي گذاشتند كه صحنه بسازند

صحنه ساختند كه در مشهد، الهوتي و 
سالمتيان در سخنراني هاي خود به 
روحانيت توهين كرده اند و به دنبال 

بهشتي را  آن، عكس هاي منتظري و
طرفداران بني صدر پاره كرده اند و 

و در . بر ضد روحانيت شعار داده اند
اصفهان، طرفداران بني صدر عكس 

  .خميني را پاره كرده اند
به دنبال صحنه سازي مشهد، هاشمي    

رفسنجاني  و خامنه اي در مجلس قال 
و كساني كه امروز . راه انداختند

ستند، قربانيان همين صحنه سازي ها ه
آن روز، بسا بي اطالع از معامله 
استبداديان مجريان نظر كساني بودند 
كه امروز، همان صحنه را بر ضد آنها 

در صدا و سيما، عبداهللا : مي سازند
نوري و عطريان فر، در روزنامه 
  . جمهوري اسالمي، مير حسين موسوي

، در اصفهان، مردم 59آذر  23در  ●
رئيس شهر دست به تظاهراتي بسود 

اين بار، احمد سالك، . جمهوري زدند
بدستور زمينه چينان كودتائي كه در 

بعمل در آمد، ماجرائي را   60خرداد 
تظاهر كنندگان : جعل و انتشار داد

طرفدار بني صدر به زني كه عكس 
خميني را در دست داشت حمله 
. كردند و عكس خميني را پاره كردند
 ماجراي ساختگي در روزنامه جمهوري

اسالمي انتشار يافت و دست آويز 
  . كارزار تبليغاتي شد

  
دستياران خميني نه توانستند *

قم را بر انگيزند و نه مردم كشور 
آذر روزي تعيين كننده  27را و 
  :گشت

  
خشم «به صحنه نمايش آوردن  ●

امام  4، زمينه شد براي اين كه »مردم
جمعه، مدني امام جمعه تبريز و طاهري 

صفهان و دست غيب امام امام جمعه ا
جمعه شيراز و صدوقي امام جمعه يزد 

آذر را روز، تعطيل و اعتراض  27روز 
وقتي اين اعالن .  عمومي اعالن كردند

از راديو و تلويزيون پخش شد، بني 
فرماندهان نظامي . صدر در جبهه بود

كه مي دانستند هدف از صحنه سازيها، 
از كار خارج كردن رئيس جمهوري 

نگران شدند و اين نگراني را با است، 
اما . رئيس جمهوري در ميان گذاشتند

رئيس جمهوري گفته بود هيچ بهتر از 
من خود در اجتماع . اين نمي شود

مردم تهران شركت مي كنم و مردم را 
از هويت صحنه سازان و هدف آنها 
آگاه مي كنم، مي دانست كه خميني 
نتوانست قم را با خود همراه كند و 

م نيز به جنبشي خودجوش دست مرد
بنا بر اين، تعطيل و راه . نزده اند

از اين . پيمائي را ممنوع خواهد كرد
آقاي خميني : رو، به فرماندهان گفت

تعطيل و اجتماع مردم را لغو خواهد 
  . كرد
جعفري دو  88آذر  24هشدار   ●

  :  اطالع مهم در بر دارد
پيشاپيش، اطالع حاصل شده بود  – 1

جمهوري اسالمي قطعنامه اي  كه حزب
 27را آماده كرده بود كه در اجتماع 

مراجع . برساند» تصويب مردم«آذر به 
قم از صحنه سازي و اين قطعنامه مطلع 

  شده و
آيت اهللا گلپايگاني، مرجع تقليد   - 2

پر نفوذ، نامه اي به خميني مي 
محكم و مستدل كه   متن آن نامه  .نويسد

نقالب اسالمي شفاهي براي روزنامه ا
 : خوانده شد به قرار زير بود

اهللا خميني دامه  حضرت آيت«     
وقتي كشور با جنگ خارجي توفيقاته، 

روبروست و رياست جمهوري آقاي 
صدر ارتش را بازسازي كرده و  بني

تهاجم نيروهاي اشغالگر را متوقف و 
بخشي از اراضي اشغالي را پس گرفته و 

هدايت هاي جنگ را  به خوبي جبهه
كرده است، تضعيف ايشان، تضعيف 
اسالم و جمهوري اسالمي است و اگر 

جمهور  شما اجازه بدهيد اولين رئيس
بدست عده قليلي كه درصدد تضعيف 
و بركناري ايشان هستند در كار خود 
موفق بشوند، ديگر چه كسي حاضر به 

من مصراً از . پذيرش مسئوليت است
خواهم كه خود جلو اين  شما مي

مال را بگيريد كه در غير اينصورت اع
من مسئول هستم كه خودم نظر شرع 

  ».را اعالم كنم
روز پس از  19آذر، يعني  26در  ●

روز پس از جعل  3ماجراي مشهد و 
حادثه پاره كردن عكس خميني در 
اصفهان و پس از آنكه تحريكها اثر 
نكردند و مردم به جنبش برنخاستند و 

گلپايگاني قم نيز به قلم آيت اهللا 
اعتراض كرد،  خميني دانست كه از 
راه مردم نمي تواند رئيس جمهوري را 

اين شد كه دفتر او اطالعيه . روانه كند
اي انتشار داد و، در آن، از قول او به 

اگر به عكس من هم : مردم سفارش شد

اهانت شد، مردم عكس العمل نشان 
آذر روز   27از اين رو، . ندهند

مردم : يخ ايران شدماندگاري در تار
ايران وسيله قدرتمدارها براي استقرار 

  . استبداد نمي شوند
روزي بعد از صدور اطالعيه دفتر  ●

خمني، آيت اهللا خادمي، روحاني 
اين « : طراز اول اصفهان، گفته است

عمل راديو و تلويزيون هم كه اين 
و . تبليغات را كرده، توطئه بوده است

بيش . ه نكرداال كسي عكس امام را پار
عكس امام آنجا بود و هيچكس  100از 

فقط پائين يك عكس . اعتراض نكرد
امام پاره شده بود كه آن را در 
تلويزيون نشان دادند تا فساد راه 

الحمد اهللا جلو آن گرفته . بياندازند
  .»شد
، بني صدر 59آذر  8در كارنامه  ●

من گفتم تحقيق كردند «: نوشته است
مقام دولتي هم كه  و معلوم شد كه سه

 -در محل هستند و يكي از آنها 
بطوري كه در گزارش روز جمعه 

 :به نزد من آمد، گفت -خواهم گفت 
آن جريان بطور كلي ساختگي بود و 

  ».ربطي به سخنراني ها نداشت
، بني صدر در 59آذر  14در كارنامه  ●

باره كساني كه در صحنه سازي مشهد 
  :دست داشته اند، نوشته است

در جلسه با استانداران، استاندار «       
خراسان گفت كه بله اينها كه به 
طرفداري شما آمدند و در آنجا 
صحبت كردند، در واقع، به شما ضربه 

من به او گفتم مطابق . زده اند
گزارشي كه به من رسيده است، خود 

نقش ) 1(معاون شما  شما و مخصوصا 
اساسي در وضعيتي كه بوجود آمده، 

از پله ها كه پائين آمديم، . داشته ايد
كسي از مسئولين استان آمده بود كه 
مي خواست استاندار هم او را نبيند و 
چندين گزارش را به من داد كه 

حكايت از ) گزارشها(متأسفانه . خواندم
اين داشت كه معاون استاندار و يك 
شخص ديگري در كميته مشهد، 

و . بازيگران اصلي آن صحنه بوده اند
در صورتي كه امام ما را : او گفت

احضار كند، فقط در محضر ايشان 
حاضر است حقيقت را آن طور كه 

  »واقع شده است، به عرضشان برساند
. استاندار، حسن غفوري فرد بود – 1

آن زمان، هيأت مؤتلفه در حزب 
جمهوري اسالمي بود و بعد كه حزب 

غفوري فرد از گردانندگان  منحل شد،
معاون او نيز شخصي به اسم . شدمؤتلفه 

كه در حال حاضر، مير ابوطالبي بود 
  .سفير ايران در فرانسه است

  
بخشي از نامه اي كه بني صدر * 

آذر در  11به  خميني به تاريخ 
پاره كردن (باره ماجراي مشهد 

  :نوشته است) عكس
  
ناگزير خواهند كوشيد جبهه   -  2

شما مي . داخلي ما را بهم بريزند
مائيد كه اين جانب حرفهائي را زده فر

اما اگر توجه . ام كه نمي بايد مي زدم 
كنيم به آنچه در قم شد و موجب 
بيانات شما گشت و آنچه در مشهد واقع 
شد كه از شعار دهندگان عكس و فيلم 
گرفته اند و حرفهائي كه امروز در 
مجلس زده شد و در راديو و تلويزيون 

ز آن دارد زده مي شود، همه حكايت ا
كه توطئه شومي در حال تدارك 

اينست كه روي صحبت ديشب . است
احمد آقا،  با پيشنهاد زير موافقت 

  :فرمائيد

يك هيأتي مأمور بشود تحقيق كند  – 1
ببيند در قم و مشهد قطعنامه نويس و 
قطعنامه خوان و شعار بده چه كساني 

  .بوده اند
يك هيأتي مأمور مطالعه وضع  – 2

  .بشود و وضع دادرسي هازندانها 
بديهي است خميني با : انقالب اسالمي 

تشكيل شدن هيأت موافقت نكرد و 
چون ديد از حركت خود جوش مردم 
خبري نيست، دفترش اطالعيه داد و در 

اگر به عكس من «: آن، از قول او، آمد
هم اهانت شد، مردم عكس العمل نشان 

نه آن زمان و نه بعد از آن، . ندهند
نشدند مردم را از بني صدر جدا موفق 
حسن آيت گفته بود اگر . كنند

نتوانستيم مردم را از بني صدر جدا 
. كنيم، بني صدر را از مردم مي گيريم

را  60اين شد كه كودتاي خرداد 
  .تدارك كردند

  
احمد سالك اينك چه كاره * 

است و نقش او در صحنه سازي 
پاره كردن عكس خميني 

  چيست؟
  
ازان پاره كردن عكسهاي از صحنه س ●

منتظري و بهشتي و خميني، خامنه اي 
. جمهوري اسالمي است» رهبر«اينك 

احمد سالك، فرمانده سپاه اصفهان آن 
روز، امروز يكي از طراحان و مجريان 

،  1388خرداد  22كودتاي انتخاباتي 
سايه مجتبي » بيت رهبر«او در . است

فرزند خامنه اي و همĤهنگ كننده 
هاي اطالعاتي و ضد اطالعاتي سازمان

رژيم و سخنگوي روحانيت مبارز تهران 
در خور يادآوري است كه وي . است

سال فرمانده سپاه قدس بوده  9بمدت 
طرفه اين چنين كسي يكي از . است

نفري بود كه شوراي  3اعضاي هيأت 
نگهبان براي رسيدگي به اعتراض 
موسوي و كروبي و محسن رضائي به 

  .ابات بودتقلب در انتخ
، 88آذر  21سال، در  29با فاصله  ●

صحنه پاره كردن عكس ساخته شده 
از همكاران امروز احمد سالك . است

دو بردار، يكي شيخ حسن و ديگري 
سالك و . شيخ حسين ابراهيمي است

اين دو زماني در دستگاه منتظري 
، »بركناري منتظري«بودند اما  بعد از  

ن گيت و بخاطر لو دادن افتضاح ايرا
كشتار زندانيان، از او بريدند و به ايران 
گيتي ها پيوستند و اينك در دستگاه 
خامنه اي، به جنايت و خيانت و فساد 

  .مشغول هستند
آذر، سپاه  22بنا بر معمول، در تاريخ  ●

بيانيه تهديد آميز صادر كرد و مجلس 
مافياها خواستار مجازات پاره كنندگان 

ر ديگر، كروبي عكس شد و خامنه اي با
  .را تهديد... و موسوي و

حسن خميني نيز بيانيه صادر كرده و  ●
عمل پاره كردن عكس كار : گفته است

  .دانشجويان نيست
گرچه صحنه سازان بكار خود ادامه      

و . مي دهند، اما شكست آنها مسلم است
اين شكست، يكي از عالئم مرگ رژيم 
است چرا كه اين واقعيت را باز مي 

ويد كه جامعه ايراني  استبداد حاكم گ
و روشهايش را شناخته است و اين 
رژيم توانا به تحريكش آنهم براي 
ارضاي زورپرستان مروج كيش 

رفتار نسل جوان در . شخصيت نيست
قبال چادر بر سر توكلي كردن، عالمت 
  : ديگري از عالمتهاي مرگ رژيم است

  
  

  6در صفحه 

 !توپ خالي
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عالمتي ديگر از عالمتهاي * 
مردان جواني كه : رگ رژيمم

چادر و روسري بر سر عكس 
گرفتند و انتشار دادند به فرياد 
گفتند كه ديگر اين استبداد نمي 
تواند بر اين كشور حكومت 

  : كند
  
آذر،  مجيد توكلي در جمع  16در  ◄

در نقد واليت . دانشجويان سخن گفت
. فقيه و رهبري خامنه اي سخن گفت

بر او، . ردند مأموران رژيم دستگيرش ك
خبرگزاري . لباس زنانه پوشاندند

فارس، متعلق به سپاه، بر عكسي از بني 
صدر روسري نقاشي و دو تصوير را در 

  . كنار يكديگر انتشار داد
بار اولي كه رژيم اين دروغ را      

ساخت، بني صدر، در پاسخ پرسشي 
به پايگاه هوائي با لباس زنانه : گفت

ا لباس نظامي من ب. نمي شد وارد شد
اما كذابان ارسطو . وارد پايگاه شدم

زده اند و طرز فكر خود را باز مي 
از ديد زورپرستان حاكم ، . گويند

لباس نظامي عالمت قدرت و فخر است 
اما زن دون انسان است و لباس او 

چون فكر . عالمت ضعف و دوني است
مي كند طرز فكر مردم نيز همينطور 

ازد و انتشار است، اين دروغ را مي س
از ديد من، لباس زن، لباس .  مي دهد

. كرامت و منزلت واالي زن است
هرگاه براي آمدن به صحنه اصلي 
مبارزه بخاطر افشاي روابط ارگانيك 
ريگانيسم و خمينيسم الزم مي شد، لباس 

  . زنانه نيز مي پوشيدم
جامعه تحول مي كرد و       

استبداديان در طرز فكر واپس مانده 
جنبش همگاني نيز . د مانده بودندخو

اين بار با . عقول بسته آنها را نگشود
چاپ دو عكس، به مردان جوان، 
فرصتي دادند تا بگويد منزلت و 
. كرامت و حقوق زن را قدر مي شناسد

فراوان جوان، چادر و روسري بر سر،  
عكس گرفتند و انتشار دادند و بدين 

در پي تغيير دادن نظام : كار گفتند
اجتماعي از نيم بسته به باز و طرز فكرها 
هستند چنان كه انسانها، از زن و مرد، 
در كرامت و منزلت و حقوق انسان، 

  .برابري جويند
اين رفتار، عالمتي از عالمتهاي      

مرگ است زيرا حاكميت ارسطو زده 
  .ها بر چنين نسلي، قابل بقا نيست

  
اسالمي كه حكومت را 

دم صاحب اختيار مطلق مر
مي كند و آن را مقدم بر 

، مي ...نماز و روزه و حج و
گرداند، مطلوب مردم 

  :ايران نيست
  
، به گزارش ايلنا، 88آذر  17در  ◄

 وضعيت«: محمد خاتمي گفته است
 و اصولگرايان ميان جنگ كنوني
 حاضر حال در. نيست طلبان اصالح
 وضع اين از هم اصولگرايان از بسياري

 عاقل اصولگرايان حتي امروز ناراحتند،
 ديدگاه اين كه كنند مي حذف نيز را

 .»است خطرناكي
 سئوال راحل امام اي از مصاحبه در
 شما كه اسالمي جمهوري اين كه شد
 پاسخ فرمودند، امام چيست؟ گوئيد مي

 همان به جمهوري«:است روشن

 قبول عالم همه كه است معنايي
 ».دارند
 جهت آن از راحل امام ديدگاه اين
 براي ما انقالب كه  است اهميت  زحائ

 مردم از فقط باال از كه رژيمي تحميل
 با متناسب بلكه نيست، بخواهد اطاعت

 طول در بشر كه است دستاوردي
 ظرفيتي آن و همچنين و داشته تاريخ

 عرضه كه نظامي اين دارد؛ اسالم كه
 كه است سازگار معيارها اين با شود مي

 كه دباش ساالري مردم معيار همان
 هم امام و است جمهوري در آن تجلي
 در كه معنايي همان به كنند مي تاكيد
  ».هست دنيا

 تاريخي تجربه به توجه با ايران در ما«
 نمي و خواهيم نمي تنها نه داشتيم كه

 بلكه بپذيريم را سكوالريسم توانيم
 در بشر كه را مزايايي تمام خواهيم مي

 آن براي و داشته تاريخ طول
 داشته را است داده هايي قرباني
 ما« :داشت وي اظهار ،»باشيم

 انسان، حقوق انسان حرمت ها، آزادي
 جانبه همه توسعه جامعه، پيشرفت
 و بيگانگان سلطه از رهايي كشور،
خواهيم؛  مي و خواستيم مي را استبداد

 سلسله يك خواهيم مي حال عين در
 آن غيبت اتفاقا كه معنوي معيارهاي

 باعث امروز دنياي و مدرن دنياي در
 است را شده امروز بشر براي مشكالتي

 ».باشيم داشته
: خاتمي نصف حقيقت را مي گويد    

درست است كه خميني در نوفل 
مقصود از جمهوري : لوشاتو گفت

اسالمي، همين جمهوري است كه در 
: بيشتر از اين، او گفت. غرب هست

اما چون . واليت با جمهور مردم است
 35: از آن خود ديد، گفتقدرت را 

ميليون بگويند بله من مي گويم نه و 
و باز، .  دم از واليت مطلقه فقيه زد

اسالمي كه در انقالب ايران، راهنماي 
جنبش همگاني شد، بيان آزادي بود، 
وسيله حاكميت مطلق يك گروه 

در آن اسالم، .  مافيائي بر ملت نبود
دين شما شما را و «اصل بر اين بود كه 

يعني دين مي بايد از . »دين من مرا
دين . قدرت، خاصه دولت، رها باشد

روشي براي انسان است و نه وسيله اي 
براي توجيه دولت، حتي دولت حقوق 

پس خاتمي مي بايد وسط بازي .  مدار
ما «: را رها كند و سخن شفاف بگويد
آيا » نمي توانيم سكوالريسم را بپذيريم

ز مطلقه و بمعناي قبول واليت فقيه ا
غير آنست؟ اگر نه، آيا بمعناي 

منهاي واليت فقيه » جمهوري اسالمي«
است؟ اگر پاسخ او آري است، پس او 
از درك خواستي كه در جنبش مردم 
. ايران ابراز مي شود، بي اطالع است

مردمي كه در جريان انقالب ايران، 
اسالم بمثابه بيان آزادي را تجربه كرده 

واهند و نمي مي اند،  ديگر نه مي خ
مي . توانند اسالم دولتي را بپذيرند

خواهند از دولت، در آنچه به اسالم و 
ديگر باورهاي مردم مربوط مي شود، 

آزادي باور، بمثابه يك . خلع يد شود
  . حق پذيرفته شود

تجربه به مردم ايران مسلم كرده       
است دين دولتي عامل  فساد دين و 

ديني نيز دولت هر دو است و دولت 
زيرا قدرتي كه دولت . ناممكن است

است در قيد ديني كه بيان حقوق و 
استقالل و آزادي انسان باشد، نمي ماند 
و همانطور كه مشاهده مي كنيم دين 

اگر . را وسيله استبداد مطلقه مي كند
خميني بعدا به صراحت دم از واليت 
مطلقه فقيه زد، بدين خاطر بود كه 

بود و دين دولتي دولت ديني ناممكن 

هم واليت مطلقه رأس قدرت را ناگزير 
  :مي كرد

 "آيت اهللا"بيانات جديد حضرت  ◄
  !: سردار محمد علي جعفري

تا به حال، تصور مي شد كه تنها    
مي تواند حكم به تعطيل برخي » رهبر«

اما  اينك .  از اصول يا فروع دين دهد
سردار جعفري نيز  دم از تقدم واليت 

  .نماز و روزه مي زند فقيه بر
سپاه  به خود » فرمانده كل«اما اگر    

جرأت مي دهد،  بدين خاطر است كه 
  :خميني گفته است

اي از واليت  حكومت كه شعبه«      
اهللا است، يكي از احكام  مطلقه رسول

اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احكام 
صحيفه ( نماز و روزه و حج است 

  452،ص20نور،ج
له خميني سه مسئله مشخص در جم

  است 
اي از واليت مطلقه  حكومت شعبه -  1

  .اهللا است رسول
  .يكي از احكام اوليه اسالم است  -  2
مقدم بر تمام احكام نماز و روزه و  - 3

  .حج است 
نخستين پرسشي كه اين قول خميني     

چه نسبتي ميان : بر مي انگيزد، اينست
ز و واليت مطلقه فقيه و براحكام نما

روزه و حج دارد كه سبب شده است 
اين واليت مقدم بر احكام نماز و روزه 
و حج بگردد؟ چه مزاحمتي ممكن 
است ميان آن واليت و اين احكام 
وجود داشته باشد كه چنين تقدمي 
ضرور گردد؟  اين پرسش، پرسش 
كننده را از اين واقعيت آگاه مي كند 
كه نسبت ميان واليت مطلقه فقيه و 

م نماز و روزه و حج، نسبت قدرت احكا
چرا كه تنها قدرت . با اين عبادتها است

مي تواند با احكام نماز و روزه و حج، 
بنا بر قول خميني، در . ناسازگار شود

صورت ناسازگاري، البته قدرت است 
كه حاكميت پيدا مي كند و مي تواند 
نماز و روزه و حج را، تا زماني كه الزم 

بدين قرار، بنا بر . دمي بيند، ملغي كن
قول خميني نيز، تضاد دولت بمثابه 
قدرت با دين قطعي است و دولت 

در عمل نيز،  .ديني ناممكن است
واليت فقيه بر جان و مال و ناموس 

هر زمان . مردم نيز مقدم و مسلط است
نياز رژيم واليت فقيه ايجاب كند، 
.  خون و ناموس و مال مردم هدرند

قدم مطلق چون حفظ نظام از ت
برخوردار است، رهبر و مأموران او مي 
توانند دروغ بگويند و هرعمل ديگري 
را كه دين ممنوع كرده است مرتكب 

زبان رسمي قدرت دروغ است . شوند
و در واليت فقيه، توجيه ديني نيز پيدا 

همانطور كه دستگير كردن و . مي كند
به دستگير شدگان تجاوز كردن و 

  .پيدا مي كند كشتن نيز توجيه ديني
و هر بيان قدرتي بر يك رشته تقدم      

چنانكه واليت مطلقه . ها بنا مي گيرد
فقيه بر تقدم واليت مطلقه فقيه بر 

  احكام دين و تقدم اسالم بر ايران 
و تقدم و ) ملي گرائي كفر است( 

حاكميت مرد بر زن و تقدم مكتبي بر 
غير مكتبي و تقدم شيعه بر سني و تقدم 

. بنا مي گيرد... ن بر غير مسلمان ومسلما
اگر در قرآن، حتي در مقام قياس 

اصل بر عمل  مسلمان با غير مسلمان،
صالح است، در واليت مطلقه فقيه اصل 

» ذوب شدن در واليت فقيه«بر اندازه 
بيان هاي قدرت ديگر، از جمله .  است

در بيان قدرت رأسي از مثلث زور 
ت، ايران پرست كه به امريكا وابسته اس

بسا نسبت اين دو . بر اسالم مقدم است
از زمان . بهم، نسبت تضاد است

كودتاي رضا خاني تا امروز، يعني در 
سال، نسلهاي ايراني را  دو  90طول 

استبدادي نفله كردند كه يكي بر تقدم 
ايران بر اسالم و ديگري بر تقدم اسالم 

زمان آنست كه .  بر ايران، بنا گرفته اند
قيد دولت برهد و اصل  بر  دين از

و  » دين تو تورا و دين من مرا باشند«
حقوق ملي و استقالل و آزادي ايران و 
انسان و حقوق انسان، مبناي تفاهم و 

  . همبستگي ايرانيان با يكديگر شوند
براي اين كه بدانيم تقدم واليت  ◄

فقيه تنها بر احكام نماز و روزه و حج 
ذري نيست و مطلق است، ادعاي آ

  :قمي را باز مي آوريم
ولي فقيه تنها نيست كه صاحب «    

اختيار بالمعارض در تصرف در اموال و 
باشد، بلكه اراده او  نفوس مردم مي

حتي در توحيد و شرك ذات 
تعالي نيز موثر است و اگر بخواهد  باري
تواند حكم تعطيل توحيد را صادر  مي

نمايد و يگانگي پروردگار را در ذات و 
در پرستش محكوم به تعطيل اعالم  يا

  ). 68تير  19روزنامه رسالت،( » دارد
  بدين قرار،       
صاحب اختيار ... ولي فقيه  -  ١

بالمعارض در تصرف در اموال و نفوس 
  .باشد مردم مي

اراده او در توحيد و شرك ذات  - 2
تواند حكم  مي. تعالي موثر است باري

 يگانگي. تعطيل توحيد را صادر كند
پروردگار را در ذات و يا در پرستش 

  .محكوم به تعطيل اعالم دارد
اما ديني كه به قدرت تقدم مطلق      

ببخشد و هرگاه مصلحتش اقتضاء كرد 
توحيد را هم تعطيل كند، آئين شرك 
به تعبير آقاي منتظري نيست، آشكارا 

آن امر واقعي كه در . انكار دين است
امر  تاريخ استمرار داشته است، اين

چون قدرت بنا را بر تقدم ها مي : است
گذارد، انكار دين و مرام و آئيني مي 
 .شود كه از آن مشروعيت مي گيرد

چنانكه گفتار و كردار خامنه اي و ديگر 
مسئوالن دولت واليت مطلقه فقيه انكار 

تقلب بزرگ در : روز مره اسالم هستند
انتخابات، سركوب سبعانه اعتراض 

كردن مافياهاي كنندگان، حاكم 
مالي بر كشور،  رواج دادن  –نظامي 

فسادها و نابساماني ها و آسيبهاي 
اجتماعي،  آلت فعل قدرتهاي امريكا و 

  ... اسرائيل و انگلستان شدن در منطقه و
سال، دين را زير و رو  30طي     

چنانكه ديگر هيچ نه معلوم . كردند
رژيم خود . احكام دين كدامها هستند

اينست كه اعتبار . ر مي بيندرا در خط
احكام دين نيز بسا يك روز نيز بر جا 

صبح حكم دين وضع و عصر . نمي ماند
  . لغو مي شود

چون واليت مطلقه : انقالب اسالمي
فقيه بر احكام دين مقدم شد، قدرت 
فساد گستر مي شود و هيچ قلمروئي از 

  :فساد مصون نمي ماند
  

و ديگر مقامات » وزيران«* 
دزدان علم نيز هستند و رژيم  

تشت رسئوائيشان از بام دنيا 
  :افتاده است

  
) 2009دسامبر  10( 88آذر  19در  ◄

)  به نقل از دويچه وله(مجله علمي نيچر 
دزديهاي علمي جديد مقامات رژيم را 

  :علني كرد
حكومت وزير آموزش و پرورش  ●

نژاد، وزير راه و معاون او،  قبلي احمدي
انقالب فرهنگي و عضو شوراي عالي 

اند، مقاالت  دبير فرهنگستان علوم متهم
  .اند ديگران را به نام خود چاپ كرده

افشاي تقلب حميد  نيچرابتدا به ●
، وزير راه و ترابري، و كامران  بهبهاني

 حكومت دانشجو، وزير علوم
نيچر با اشاره  .مي پردازدنژاد،  احمدي

به اين موضوع كه كامران دانشجو 
د انتخابات رياست جمهوري رئيس ستا

در سال جاري و حميد بهبهاني استاد 
ي دكتراي محمود  راهنماي دوره

نويسد، مجلس  نژاد بود، مي احمدي
ي  مقاله 4كميسيوني را مسئول بررسي 
ي رسمي  دانشجو كرد، اما هيچ نتيجه

دانشجو مبرا شد و . در انتها گرفته نشد
مجيد شهراوي، از ديگر نويسندگان 

ت مورد نظر، و برخي از اعضاي  مقاال
اين كميسيون ادعا كردند كه اين 
مقاالت حاوي مطالب جديدي هم 

ي بهبهاني نيز  در مورد مقاله. هستند
تحقيقي صورت نگرفت و وي گفت، به 

هايي از اين  اين دليل كه تنها قسمت
مقاله مشابه مقاالتي از ديگر نويسندگان 

و بوده اين مقاله تقلبي علمي نبوده 
  .است» نامشروع«اين اتهام 

هاي  مقاومت جاده»  نيچر به مقاله ●
 Asphalt-roadيا  »آسفالته

resistance  ه به قلم مي پردازد ك
حسن زياري، معاون وزير راه و محمد 
خبيري، يكي از دانشجويان مقطع 

PHD  در دانشگاه علم و صنعت، در
نيچر . منتشر شده است 2007سال 

ياري از اين هاي بس گويد بخش مي
اي از دانشمندان  مقاله از روي مقاله

برداري شده كه در سال  پاكستاني كپي
  . به چاپ رسيده است 2005

حسن زياري اخيراً از سوي كامران 
دانشجو به رياست دانشگاه پيام نور 

  .تهران منصوب شده است
مورد ديگر مربوط به دو مقاله  ●

تقويت "شود كه موضوع آنها  مي
يا  "هاي آسفالته جادهاستحكام 

strenghthening asphalt roads 
ي اين دو مقاله آقايان  نويسنده. است

بهبهاني، زياري و شمس نوبخت، 
هستند  "پي اچ دي"دانشجوي مقطع 

به  2008كه اين مقاالت را در سال 
نيچر ضمن . اند چاپ رسانيده

هاي مربوطه  كردن لينك ضميمه
قاله در گويد، هر كدام از اين دو م مي

هاي متعدد و زيادي از روي سه  بخش
اي كه پيش از اين از سوي  مقاله

اند  نويسندگاني ديگر به چاپ رسيده
  . اند برداري شده كپي

كند كه بهبهاني و  نيچر تصريح مي  
ي  زياري به درخواست نيچر براي ارائه

  . اند توضيح تا كنون پاسخ نداده
اي  مورد ديگر مربوط به مقاله ●

هاي  سازي شود كه در آن شبيه مي
آلودگي هوا در ايران بررسي شده 

چاپ  2008اين مقاله در سال . است
شد و يكي از نويسندگان آن 

عضو  37نژاد، يكي از  محمدعلي كي
شوراي عالي انقالب فرهنگي و مهندس 
محيط زيست در دانشگاه سهند صنعتي 

ي نيچر، اين مقاله  به گفته. تبريز است
ا به طور كامل از روي تقريب«نيز 
سازي آلودگي   اي در مورد شبيه مقاله

» هوا از كنفرانسي در مجارستان
  .برداري شده است كپي
اي است  مورد ديگر مربوط به مقاله ●

كه يكي از مؤلفان آن عليرضا 
احمدي، وزير آموزش و پرورش  علي

نژاد،  در دولت قبلي محمود احمدي
جمالت و  گويد، نيچر مي. است

  اي كه  هاي زيادي از مقاله راگرافپا
احمدي از جمله نويسندگان آن  علي

بود و موضوع آن  2006در سال 
 supplyهاي ذخاير يا  مربوط به شبكه

networks اي كه   شود با سه مقاله مي
از  2006و  2003، 2004هاي  در سال

اند  شده سوي نويسندگاني ديگر نوشته
  . همخواني دارد

  7در صفحه 

 !توپ خالي
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ا اوجاال، مؤلف يكي از مقاالتي كه ميك  
برداري شده از  از روي آن كپي

گويد، به نظر او  دانشگاه تمپر فنالند مي
  .اين موضوع اتفاقي نبوده است

اوايل سال جاري آكادمي ملي در  ●
هاي كتابي  علوم آمريكا يكي از بخش

در يك كارگاه علمي آمريكايي ـ 
را به  2003ايراني، منتشره در سال 

برداري حذف كرده  يل تقلب و كپيدل
اين بخش را حسن ظهور، دبير . است

فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي 
تأثير "ايران، نوشته كه عنوان آن 

يا  "هاي اخالقي در ارتقاي علم ارزش
The impact of moral values on 

the promotion of science  بوده
  .است

  

 هاشمي  ازديد
رفسنجاني، قاتالن 

 ...ي و بهشتي ومطهر
           بركارند، توپ

خامنه اي خالي است 
  ...و

  
  

پاسخ مهم دفتر هاشمي 
قاتالن مطهري و : رفسنجاني

و نقش ... بهشتي و مفتح و
  آنها در حال حاضر؟

  
دفتر هاشمي رفسنجاني : انقالب اسالمي

با اسم مستعار ( در پاسخ حميد زيارتي 
پاسخي را انتشار داده است ) روحاني

  :اجد اطالعي بسيار مهمو
آذر، دفتر هاشمي رفسنجاني  23در  ◄

با اسم مستعار (در پاسخ حميد زيارتي 
، نامه اي نوشته و در قسمتي از )روحاني
و قتلها » روحانيت ستيزي« آن به 

  :پرداخته است
به نظرم اطالع داريد كه پروژه « 
سازي  با هدف نردبان“ ستيزي هاشمي“

ا حضور روحانيت جانبه ب براي ستيز همه
در امور اجرايي و تقنيني چنان رندانه 

هاي  كليد خورده است كه شخصيت
روحاني چون شما را در اين مسير با 

نمايد تا با بلندگو  خويش همراه مي
الضمير،  قرار دادن براي بيان ما في

بناي قدرت خويش را رفيع و مستحكم 
گران كه سابقا ترور  توطئه. سازند

هايي  كي شخصيتشخصيتي و فيزي
چون دكتر بهشتي، دكتر باهنر، استاد 
مطهري، دكتر مفتح و حتي ترور 

اي و  اهللا خامنه فيزيكي ناتمام آيت
رفسنجاني را آزمودند،  اهللا هاشمي آيت

دانند كه اگر تير تهمت را بر  خوب مي
كمان افرادي از سنخ آنان زه كنند، 
راه طوالني رسيدن به هدفشان را 

 . اند ميانبر رفته
نگاهي از سر تامل به تيتر شدن     

سخنان انتقادي و غيرانتقادي بعضي از 
هاي روحاني مجلس و ديگر  شخصيت

اهللا  ها عليه آيت نهادها و ارگان
رفسنجاني در بعضي از  هاشمي

ها، حكايت از  ها و روزنامه خبرگزاري
عقبه بسيار خطرناك گردانندگان 

ر دارد كه د“ ستيزي روحانيت“پروژه 

هايي  چندان دور رگه همين گذشته نه
از اين پروژه را در اظهارات پاليزدار 

  ». ديديد
بدين قرار، ستيزگران با روحانيت      

كه كساني چون بهشتي و مطهري و 
باهنر و مفتح و خامنه اي و هاشمي 
رفسنجاني را ترور كرده اند، هم 
اكنون، بر كارند و امثال حميد 

  . دروحاني را آلت مي كنن
اما اگر روحانيت ستيزان بركارند،      

انداختن قتل آن مقتوالن بر دوش 
گروه ها و اشخاصي كه پيش از اين 
متهم شده بودند، خالف عدل و انصاف 
و بقصد دست آويز كردن قتلها براي 

اينك .  كشتارها و اعدامها بوده است
به موقع است، به گذشته بازگرديم و 

ه سياسي به ببينيم چند شخصيت و گرو
ناحق متهم به انجام اين ترورها شده 

  :اند
ترورهاي مفتح و با هنر به گروه  ●

  .فرقان نسبت داده شدند
، ساختمان 60بعد از كودتاي خرداد  ●

حزب جمهوري اسالمي منفجر شد و 
هاشمي رفسنجاي و ديگران گفتند و 
نوشتند كه مجاهدين خلق به دستور 

  .ده اندبني صدر  انفجار را ترتيب دا
يك نوبت نيز بهزاد نبوي و كساني از  ●

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي متهم 
اين اتهام در همين روزها بر  –شدند 

كه سازمان  –زبانها و قلمها جاري است 
دهندگان ترور در ساختمان نخست 
وزيري بوده اند و عامل قتل رجائي و 

  .باهنر هستند
سران و كادرهاي حزب توده  ●

شدند، اين بار انفجار حزب  دستگير
جمهوري اسالمي به پاي آنها نوشته 

  . شد
ماجراي ايران گيت پيش آمد و سيد  ●

مهدي هاشمي و هم دسته ايهاي او 
هاشمي رفسنجاني . دستگير شدند

انفجار حزب جمهوري اسالمي : گفت
كار گروه سيد مهدي هاشمي بوده 

  . است
الجوردي، معروف به قصاب اوين،  تا  ●
ده بود انفجارهاي ساختمانهاي حزب زن

جمهوري اسالمي و نخست وزيري را 
مي دانست و در » منافقين جديد«كار 

وصيت نامه خود نيز همچنان آنها را 
مجاهدين انقالب . متهم كرده است

اسالمي، از ديد او، يكي از گروههائي 
  .هستند كه منافقين جديد بشمارند

ل و اينك دفتر هاشمي رفسنجاني عام ●
ترورها را روحانيت ستيزاني مي شمارد 

» هاشمي ستيزي«كه بر كار هستند و به 
  !مشغول

  
هاشمي رفسنجاني به مردم 
حالي مي كند كه توپ 
خامنه اي خالي است، و در 
جا، مورد حمله وزير 
... واواك و دادستان كل و

  :مي شود
  
واليت فقيه : هاشمي رفسنجاني* 

تا وقتي برجاست كه مردم 
  :دبخواهن

  
در حالي كه محمد يزدي و مصباح  ◄

را برگزيده خداوند » رهبر«... يزدي و

: مي خوانند و محمد يزدي مي گويد
واليت فقيه مشروعيت خود را از غدير 
دارد، هاشمي رفسنجاني، به مشهد رفت 
تا در روز عيد غدير در تهران نباشد و، 

، به اين اكتفا 88آذر  15در آنجا،  در 
اعتبار واليت فقيه تا  نكرد كه بگويد

زماني است كه مردم بخواهند، بلكه 
هشدار داد كه اختالفات جدي هستند 
و راه حل همانست كه در نماز جمعه 

  . ارائه كرده ام
تأكيد او بر جدي بودن اختالفها،      

اعالن شكست خامنه اي در حل بحران 
النصر . از راه سركوب خونين است

رفسنجاني  بالرعب، بنا بر قول هاشمي
او گفته است . شكست خورده است

نبايد سپاه و بسيج به مقابله مردم 
اعالن شكست از . فرستاده مي شدند

سوي مطبوعات معتبر جهان نيز بعمل 
)  نوامبر 26(لوموند : آمده است

گزارشي را انتشار داده است كه بنا بر 
رأي ما چه «آن، جنبش از موسوي و 

آذر،  17در .  ؟  عبور كرده است»شد
خبرگزاري فارس متعلق به سپاه، بر سر 
مجيد توكلي، دانشجوي دانشگاه، 
حجاب گذاشته و آن را در كنار 
تصويري كه همين خبرگزاري دروغ 
پرداز از بني صدر ساخته و بر سر او 

او پس از سخنراني . روسري نهاده است
در باره لزوم پايان بخشيدن به واليت 

اين كار . خامنه اي، دستگير شده است
رسوا كه گوياي طرز فكر مالتاريا و 

مالي در باره زن  –مافياهاي نظامي 
،  موضوع 2009دسامبر  10است، در 

مقاله مفصلي در نيويورك تايمز شده 
مقاله تصويري از خامنه اي، . است

چادر به سر انتشار داده و خطاب به او 
نوشته است، سقوط و فرار در انتظار او 

ي كشورهاي ديگر غرب رسانه ها. است
نيز، به اين كار ابلهانه خبرگزاري فارس 

  .پرداخته اند
تبليغ ابلهانه خبرگزاري سپاه بسود     

بني صدر و طرز فكري كه زن را 
صاحب كرامت و منزلت و حقوقمند 
مي شناسد و به زيان رژيمي كه 
همچنان زن را دون انسان تصور مي 
كند، گوياي اين واقعيت نيز هست كه 
نقش زنان در جنبش همگاني، خامنه 

مالي را به  –اي و مافياهاي نظامي 
  . ستوه آورده است

از سوئ دانشگاه اسلو، خامنه اي       
عنوان ديكتاتور سال را نيز بدست 

مأموران واليت مطلقه فقيه نسبت . آورد
به موضعگيري هاشمي رفسنجاني القيد 

  :نماندند
  
» وزير«حيدر مصلحي، *

شمي رفسنجاني مقام ها: واواك
  :رهبري را تضعيف مي كند

  
   حيدر مصلحي، ،88آذر  19در  ◄
 آقاي :گفته است واواك »وزير« 

 به اخيرشان سفر در رفسنجاني هاشمي
 دانشجويي سؤال به پاسخ در مشهد
 و انتخابات قضاياي تحليل به راجع
 به را نامناسبي تعابير فقيه واليت جايگاه

 ولي« گفت هك اين جمله از برد كار
  . »بخواهند مردم كه است زماني تا فقيه

 در دشمن تالش به اشاره ضمن وي    
 نرم جنگ طريق از براندازي جهت
 از برخي بينيم مي امروز ما: كرد تصريح
 بودند واليت سرباز كه انقالب خواص

 مربوط جريانات در سكوتشان علت به
 وجود با و كردند سقوط انتخابات، به

 با را خود آغوش ريرهب كه اين
 هنوز بود كرده باز آنها سوي به محبت

 شكسته را خود سكوت نيستند حاضر هم
 رهبري معظم مقام با همسو و همراه و

 .باشند
 با برخورد ضرورت بر تأكيد با او    

 رفسنجاني هاشمي آقاي فرزندان
 اين در اطالعات وزارت: گفت

 است داده انجام را اقداماتي خصوص
 اين دنبال به قضايا اين در ما البته

 بشود، سازي اسطوره كه نيستيم
 دنبال به اخير قضاياي در ها خيلي

 تدبير دليل به اما بودند سازي  اسطوره
  .شد منتفي مسأله اين رهبري

  
» وزير«حيدر مصلحي، * 

واواك، مدعي است اسنادي از 
نشستها و اطاقهاي فكر سران «

  :در اختيار دارد» فتنه
  
 حيدر ،ايسنا گزارش بهآذر،  20در  ◄

 همايش در واواك،» وزير«، مصلحي
: گفته است ،تبليغ كاربردي ـ علمي

 كه نيست اين معناي به من سخنان«
 افرادي.است سنگيني بحران در كشور

 در كه مسائلي تا هستند اين دنبال به
 كه ـ داده رخ انقالب سال 30 طول

 دشمني با را ـ است بوده عادي مسائلي
 ...كنند تلقي بحران يك خود ادعن و

 وجود گذشته فتنه در كه نويي شعار
 ايجاد بود مطرح نيز امروز و داشت
 ...است بوده ها دانشگاه در التهاب
 در موثري نقش كه فردي چگونه

 او شعار امروز داشت منتظري بركناري
 را فتنه اين ما چرا و دهد مي سر را

 در را آن تا كنيم نمي مستندسازي
 از پس ... دهيم قرار جوانان اراختي

 آمده وجود به كه فضايي با انتخابات
 توجهي قابل و سنگين آمدهاي و رفت
 كشور از خارج به فتنه سران تيم توسط

 برانگيز والئس بسيار اين كه شود مي
 با آقايان اين امروز ارتباط كه است

 باعث بارها كه انگليس مانند كشوري
 معنايي چه است، شده ما كشور به لطمه
 اتاق و ها نشست از اسنادي ما ... دارد؟
 داريم اختيار در فتنه اين سران فكري

 و شوند منكر توانند نمي نيز ها آن كه
 افراد اين كه دهد مي نشان اسناد اين

 ...كردند مي دنبال را براندازي حركت
  رهبري، داراي اخير جريان

 اي شبكه نظام و مديريت  سازماندهي،
 كه است آن بيانگر كه دبو منظم
 ايجاد براي گرفته صورت هاي تالش
 ...بود شده آغاز قبل ها مدت از فتنه

 هدفمند، نظرسازي تخريبي، فضاسازي
 به پرداختن و تقلب القاي طرح

 ازجمله مدني نافرماني موضوع
 را آن فتنه سران كهاست  محورهايي

 با تا دارند سعي ها آن. كنند مي دنبال
 معضالت و مشكالت بيتخري فضاسازي
 اين از و داده جلوه بزرگ را اقتصادي

 نظام سقوط براي سازي زمينه طريق
  .»باشند داشته

كساني كه از كودتاي : انقالب اسالمي
بدين سو، در كودتاها، از جمله  60

بركناري منتظري، و ارتكاب جنايتها 
براي استقرار واليت مطلقه فقيه شركت 

ي نيستند كه داشته اند، منحصر به شخص
نقش اول را . مصلحي از او نام نمي برد

هاشمي رفسنجاني و خامنه اي و همپايه 
در ماجراي بركناري . هايشان داشته اند

دو  احتماال  –منتظري، كروبي و موسوي 
و  –واواك » وزير«شخص مورد اشاره 

نقش دستيار را بازي مي ... خاتمي و
  . كرده اند

تكرار تهوع ... و داريم» اسناد«اما       
آور پرونده سازيهاي استبداديان ظرف 

جنبش همگاني . سال است 30
كسي نيست كه نداند  خودجوش است و

جنبش همگاني دستوري سرانجام نمي 
يك دليل آن، تظاهرات راه . گيرد

انداختن رژيم كودتا در اعتراض به آتش 
زدن عكس خميني،  اين تظاهرات 

روح بودند  دستور و ساختگي و سرد و بي
و بسياركم شمار شركت كنندگان، در آن 

رژيم : و قيافه هاشان به فرياد مي گفتند
  .در حال نزع است

  
حسين شريعتمداري هم * 

اعتراف مي كند كه كار رژيم 
تقسيم به دو و حذف يكي از دو 

 :است
  
آذر، حسين شريعتمداري  19در  ◄

دركيهان سرمقاله نوشته و از جمله، 
 گري غربال: ستتصريح كرده ا

 همه در. است انقالب خاصيت
 مسئله اين اجتماعي و سياسي انقالبهاي

 مبتني كه اسالمي انقالب. دهد مي رخ
 با و است اسالمي و الهي هاي آموزه بر

 نشسته، ثمر به) ره(امام حضرت دست
 الدوام علي خود، طيبه حيات طول در

 دشمن از را دوست و ناسره از سره
 و هشيارند ما مردم .است كرده غربال
 مي آنان. فهمند مي را مسايل اين همه
 و قدرت هسته دشمن، امروز كه دانند
 انقالب رهبري و نظام هدايت كانون

 . است رفته نشانه را
. ايم كرده عبور فتنه قله از اكنون
 آرامش دامنه به كامال هنوز هرچند
 اين پنهاني زواياي اما ايم، نرسيده
 جاي و شده آشكار مسموم جريان
 سعه. است نگذاشته باقي چنداني سوال
 مقابل در نظام داري خويشتن و صدر
 و اقتدار سر از حتماً انگيزان فتنه

 امر مسئوالن اما است، بوده درايت
 افكار در فتنه سران اكنون كه بدانند
 . اند شده محكوم مردم عمومي
 برابر در تعلل و مسامحه ديگر مردم
 معتقدند و ننددا نمي جايز را آنان

 جامعه آحاد و خود حق از نظام بايستي
 گران فتنه و كرده دفاع آنان برابر در
 عدالت دستگاه و محاكمه ميز پاي را

  بكشاند
هرگاه كلمه انقالب را  : انقالب اسالمي

قدرت جانشين كنيم، دروغ او راست مي 
طرفه اين كه در اين سرمقاله . شود

رو مدعي مي شود كه جنبش در حال ف
اما اگر جنبش در حال . خوابيدن است

فرو خوابيدن است، ديگر چه نياز به 
كشاندن سران فتنه گران  به پاي ميز 

  محاكمه؟
  

محمد جعفر بهداد، رئيس * 
خبرگزاري ايرنا هاشمي 

  :رفسنجاني را تهديد مي كند
  
سخنان اخير آقاي هاشمي ◄

رفسنجاني در مشهد را بايد از مصاديق 
واص در قبال ناسپاسي برخي خ

بردباري و عطوفت ملت و نظام 
در حالي كه افكار عمومي در . دانست

پي بروز اغتشاشات پس از انتخابات 
براي برخورد امنيتي و قضايي با عده 
اي از خواص و صحنه گردانان آشوب 
هاي سياسي و خياباني آمادگي كامل 
داشت، اما نظام از اين فرصت براي 

نكرد تا معلوم  برخورد با اينان استفاده
شود در اين سرزمين با خواص كج 
فهم و اشتباه كار همچون منافقين و 
ضد انقالب برخورد نمي شود بلكه به 

داده مي آنها مهلت جبران خطا كاري 
 ، شود، ليكن تداوم موضع طلبكارانه

  رانه و قدر ناشناسانه اين جماعت بتكسم
  

  8در صفحه 

 !توپ خالي
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نسبت به خطا پوشي مردم و رهبري، 
غض ملتي را سنگين تر مي كند كه ب

همواره خشم و مطالبه خويش را در 
پاي توقع مراد و مقتداي خويش 
ناديده گرفتند تا باز هم عده اي از 
 .اقدامات تنبيهي آنها در امان بمانند

آري، اين عده از خواص سالهاست كه 
به علت تدابير رهبري توانستند  "صرفا

فانه در اين جامعه زندگي كنند و متاس
 .هيچگاه اين مهم را درك نكرده اند

  
دادستان تهران : محسني اژه اي *

. بايد مهدي هاشمي را احضار كند
به : اما هاشمي رفسنجاني مي گويد

مهدي گفته ام بماند دكتراي خود 
  !را بگيرد

  
 در اي اژه ، محسني88آذر  17در  ◄

 بر مبني ايرنا خبرنگار سوال به پاسخ
 هاشمي مهدي به نتهرا دادستان اينكه
 به و بازگرد تهران به كرد توصيه
 هم ايشان پدر و دهد پاسخ مطالب
 احضار را فرزندش كه كرد تمايل ابراز
 چنين كشور كل دادستاني آيا. كند
 پيگيري را موضوع اين كه دارد بنايي
 ها، عنوان ها، پايگاه نبايد: گفت كند؟
 به بستگان ساير يا پدر شخص، عنوان

 و شود اتهام به رسيدگي نعما هيچوجه
 تفاوتي و بكند تفاوتي هيچ نبايد
 مهدي متوجه اتهاماتي اگر و كند نمي

 بايد تهران دادستان است هاشمي
 دادستان از و كند احضار و رسيدگي

 كه كنيم مي دنبال و خواهيم مي تهران
 رسيدگي است دستشان اي پرونده اگر
 است متوجهش اتهامي اگر كه كنند

 نيست اتهامي هم اگر و دشو احضار
 .شود تمام حرف

 مهدي مثل مورد يك بايد چرا    
 افواه در ديگري كس هر يا هاشمي
 شايد. باشد مطرح سال ساليان مردم
 نداشته عمومي ي جنبه موضوع اين
 است مطرح مردم افواه در ولي باشد
 وارد هاشمي مهدي به اتهام اين كه

 رسيدگي قضايي دستگاه و است
  .كند نمي
هاشمي رفسنجاني در واكنش به  ◄

سخنان مقامات قضائي رژيم و دستگاه 
احمدي نژاد گفته  –تبليغاتي خامنه اي 

به مهدي گفته ام بماند دكتراي : است
  ! خود را بگيرد

  
حسينيان وردست خامنه اي * 

هاشمي رفسنجاني را كوچك تر 
  ...:از آن مي داند كه 

  
يك روز بعد از   ،88آذر  23در  ◄
هديد و تحقير خامنه اي، حسينيان ت

 قرار ما كه موقعيتي در: :گفته است
 مانند افرادي با دعوايمان ايم گرفته

 است آن از كوچكتر او. نيست موسوي
. كند مقابله او با بخواهد ما نظام كه

 آن از تر كوچك و تر ضعيف هم خاتمي
 دختر دانشجويان و اهللا حزب كه است

 كه بايستند او مقابل در بخواهند پسر و
. است غرب دست به چشمش هم هنوز

 او با كه است آن از تر كوچك هاشمي
 باطلي جريان مقابل در ما كنيم؛ مبارزه
 و آمريكا در ريشه كه ايم گرفته قرار
 اصالحات اصطالح به و ديني بي و اروپا
 دين ضد و باطل جريان اين با ما دارد،

 با بايد كه هستيم رو روبه ضدخدا و
 جريان بايستيم؛ آن مقابل در رتبصي

 استكبار امريكا، آن منشاء كه باطلي
 حقير هاي وابسته و ها تفاله و جهاني
  .است آن داخلي

 از بعد آمدي، بارها تو هاشمي آقاي
 در و كردي خيانت رهبر به اخير فتنه

 رهبر مريد را خود داخلي جلسات
 را خود كينه مشهد در اما خواندي،

ما  مردم اگر گفتي! دادي نشان
  .بايد برويم نخواهند

  
 براي افراطيون تز: علي مطهري*

  هاشمي حذف
 
 تز از ، علي مطهري88آذر  21در  ◄

 از هاشمي حذف بر مبني افراطيون
 نظر به: داده و گفته است خبر انقالب

 اجراي جاي به افراطيون رسد مي
 گذشته، هاي دلخوري ترميم و عدالت
 قالب در و ندارند عذرخواهي قصد
 از هاشمي حذف دنبال به اي پروژه
 براي نيز هاشمي دستان .هستند انقالب
 متقابال و نيست بسته آنها با برخورد
 در: افزود داشت، خواهد اقداماتي

 كه هاست واكش و كش همين نتيجه
 دولت ...شود نمي خاموش فتنه اين

 و خود مخالفان راس در را هاشمي
 ليلد همين به داند، مي قدرت صاحب
 كند حذف را هاشمي اگر است معتقد
 شود، مي باز دادنش جوالن براي راه

 كسان ترتيب اين به اينكه بر مضاف
 هستند، هاشمي سايه زير كه ديگري
 .شوند مي تضعيف خود خودبه

شاخ به شاخ شدن دو : انقالب اسالمي
طرف گوياي وضعيت از دست رفته رژيم 

نه تنها نزاع در رأس هرم قدرت . است
اين سان از پرده بيرون افتاده و ادامه 
يافته است، بلكه در درون رژيم، تقابل 
ارتش با سپاه و مقابله واواك با سپاه كه 
بر واواك چنگ افكنده است و روياروئي 
مجلس مافياها با حكومت احمدي نژاد 

همراه هستند با روياروئي ها در درون ... و
بي .  سپاه و در مجلس و در حكومت

ي خامنه اي در رهبري و احمدي كفايت
چه رسد به امور  –نژاد در اداره حكومت 

آشفته بازاري را در دستگاه   -كشور 
هاي اداري و نظامي بوجود آورده است 

  . كه سابقه ندارد
در اين وضعيت، رژيم كودتا مي      

كوشد بحران خارجي را تشديد كند تا 
  : مگر از تنگناي سقوط رها شود

  

ئله، بجاي حل مس
هركس در پي كسب 

نقش  -پيروزي است؟ 
اسرائيل و  - تركيه؟ 

نيرنگ  -روسيه؟ 
  :رژيم؟
  

  
چرامعامله امريكا و ايران 

 اتمي برسرپرونده
  :سرنگرفت؟

  
) 2009دسامبر (لوموند ديپلماتيك     

مقاله اي به قلم گارت پورتر، در باره 
معامله امريكا و ايران بر سر پرونده 

نكات عمده آن . استاتمي انتشار داده 
  :عبارتند از

باراك اوباما اميدي به حل مسئله  ●
پرونده اتمي ايران، از راه ديپلماتيك، 

انتظار مي رفت روابط دو . پديد آورد
سال دشمني، عادي  30كشور، پس از 

اينك، گفتگوها ميان غرب با .  شوند
ايران، بر سر مشكل اتمي، معلق گشته 

هريك يك علت آن اينست كه . است
از دوطرف متوقع پيروزي سياسي است 

  .و در كار حل مشكل نيست
گفتگوها بر سر متوقف كردن غني  ●

تا . سازي اورانيوم متوقف مانده بود
سال پيش،  40: اينكه اميدي پيدا شد

امريكا  رآكتوري را به ايران داده بود 
بعد از . كه كاربرد پزشگي داشت

و قطع رابطه ايران و  1979انقالب 
 20امريكا، ايران براي خريد اورانيوم 

درجه براي مصرف اين نيروگاه، به غير 
كيلو  23از آرژانتين، . امريكا  رو آورد

گرم خريد و اين اندازه نياز رآكتور را 
  .، تأمين مي كند2010تا سال 

چون تاريخ پايان گرفتن سوخت     
، متكي نامه 2009نزديك شد، در ژوئن 
مللي انرژي اتمي اي به آژانس بين ال

فرستاد و خواستار كمك آژانس در 
خريد سوخت براي نيروگاه اتمي 

اما مجازاتهاي مقرر عليه . تهران شد
  .ايران، مانع از خريد اين سوخت است

حكومت اوباما وقتي از تقاضاي  ●
ايران آگاه شد، برآن شد كه با استفاده 

 1500از تقاضاي ايران، ناگزيرش كند 
اندك غني شده خود را  كيلو اورانيوم

بهنگام . به خارج از ايران انتقال دهد
ديدار گاري سامور، مشاور ارشد اوباما 

،  2009در امور ايران، از مسكو در ژوئيه 
بنا بر .  پيشنهادي را در ميان گذاشت

اين پيشنهاد، ايران بخش عمده 
اورانيوم اندك غني شده را به خارج 

زاي آن، از كشور انتقال مي داد و در ا
. درجه تحويل مي گرفت 20اورانيوم 

هرگاه اين پيشنهاد به عمل در مي آمد، 
ماه، برنامه توليد سالح اتمي  12بمدت 

  . به تأخير مي افتاد
درست يك هفته بعد از آن كه  ●

 1+  5ايران پذيرفت با كشورهاي 
گفتگو كند،  تهران به آژانس اطالع 
داد كه تأسيسات غني سازي دومي را 

امريكا و .  يز در دست ساختمان داردن
انگلستان و فرانسه اعتراض كردند و 
گفتند ايران وقتي آژانس را از بناي 
اين تأسيسات آگاه كرد كه مطمئن شد 
دواير اطالعاتي غرب به وجود اين 

  .تأسيسات پي برده اند
، در مصاحبه با 2009ژوئيه  6در  ●

ABC ژوزف بايدن، معاون رئيس ،
اسرائيل مي : يكا، گفتجمهوري امر

ملتي . تواند خود تصميم بگيرد
برخوردار از حاكميت ملي است و در 
رابطه با ايران، مي تواند ببيند چه در 

بسياري از كارشناسان . سود او است
سخنان او را چراغ سبز به اسرائيل 

  .براي حمله به ايران ارزيابي كردند
چون ايران آژانس را از وجود  ●

حال ساخت در قم آگاه تأسيسات در 
كرد و اجازه داد مفتشان آژانس از آن 
بازديد كند، حكومت اوباما در 
گفتگوهاي اول اكتبر نمايندگان 

با ايران، رويه اي  1+ 5كشورهاي 
نتيجه تهيه پيشنهادي .  ماليم اتخاذ كرد

درصد  80شد كه بنا بر آن، ايران 
اورانيوم اندك غني شده خود را به 

دهد و اين اورانيوم به  روسيه انتقال
 20فرانسه فرستاده شود و اورانيوم 

  .درجه به ايران تحويل داده شده است
اين پيشنهاد، پيشنهادي براي اعتماد       

سازي توصيف شد و هدف از آن اين 
بود كه ايران را از بخش عمده 
اورانيومش محروم كند و بدين ترتيب، 

 12پيشرفت برنامه اتمي ايران را بمدت 
اگر پيشنهاد . ماه به تأخير اندازد

پذيرفته مي شد و به عمل در مي آمد،  
اوباما مي توانست آن را پيروزي از راه 

  .ديپلماسي بخواند
واشنگتن اين زمان بندي را درخور  ●

ارزيابي مي كرد زيرا امكان  توليد 
اما . بمب اتمي را از ايران مي ستاند

منطقي كه اين حكومت روش كرده 
زيرا حق ايران را بر . غلط است است

كه امكان توليد ( غني كردن اورانيوم 
نمي ) بمب اتمي را هم مي دهد

ايران هم مي گويد اين حق .  پذيرد
  . او نمي تواند موضوع گفتگو شود

اگر هيأت ايراني گفتگو كننده  ●
پيشنهاد غرب را رد نكرد بدين خاطر 
بود كه دستور داشت به راه تفاهم و 

رويه اي را در پيش . ي برودهمكار
نگيرد كه گفتگوها به شكست انجامد و 
سبب برقرار شدن مجازاتهاي اقتصادي 

اكتبر،  ويليام برنس،  16اما، در .  بگردد
معاون وزارت خارجه امريكا كه رئيس 
هيأت امريكائي در گفتگوهاي ژنو بود، 

جليلي، دبير شوراي : رويتر گفت
 1200ن امنيت ملي ايران، با فرستاد

كيلو اورانيوم اندك غني شده به 
. خارج از ايران، موافقت كرده بود

يكي از گفتگو كنندگان ايراني كه 
اكتبر  16نخواست نامش برده شود، در 

وعده تو خالي بوده : به رويترگفت
زيرا ايران پيشنهاد غرب را  . است

نپذيرفته بود و مذاكراه كنندگان نيز 
در دور . يرندمجاز نبوده اند آن را بپذ

 21تا  19دوم گفتگوها در روزهاي 
اكتبر هم گفتگو كنندگان اجازه 

  .نداشتند با پيشنهاد موافقت كنند
 21تا  19در دور دوم گفتگوها، از  ●

اكتبر، البرادعي پيش نويس پيشنهاد را 
درصد  80تهيه كرد بر اساس انتقال 

. اورانيوم اندك غني شده به روسيه
ي به واشنگتن يك ديپلمات فرانسو

اين پيش نويس از پيشنهاد :  پست گفت
 21در .  ايده آل غرب دور نيست

اكتبر، روز آخر گفتگوها، وسائل ارتباط 
جمعي گفتند با هيأت ايران پيش نويس 
را پذيرفته اما گفته است ايران مي 
.  خواهد آن را بطور دقيق مطالعه كند

البرادعي نيز پذيرفت كه الزم است 
  . خ تهران شدمنتظر پاس

علي الريجاني، گفتگو كننده پيشين،   ●
كه اينك رئيس مجلس ايران است و 
عالء الدين بروجردي، رئيس كميسيون 
امور خارجه و امنيت ملي مجلس  
گفتند براي ايران بسيار ارزانتر تمام 

درجه را  20مي شود هرگاه اورانيوم 
 116آنها توضيح دادند كه براي .  بخرد

كيلو  750درجه، تنها  20يوم كيلو اوران
 1500درجه الزم است و نه  4اورانيوم 

: كار اعتراض باال گرفت. كيلو
ميرحسين موسوي گفت اگر حكومت 
اين پيشنهاد را بپذيرد، زحمت چند 
هزار دانشمند و فن دان را بر باد داده 

  ...است
مقامات شوراي عالي امنيتي ايران  ●

در دوره هاي رياست جمهوري علي 
اكبر رفسنجاني و محمد خاتمي و 
احمدي نژاد در اين امر اتفاق نظر 
دارند كه هدف از غني سازي اورانيوم 
و انبار كردن آن، متعهد كردن امريكا 
به گفتگوهاي جدي و تفاهم آميز، با 

آنها . ايران، بر سر منافع مشترك است
خاطر نشان مي كنند كه پيش از غني 

ه اي به سازي اورانيوم، امريكا عالق
انبار كردن . گفتگو نشان نمي داد

اورانيوم غني شده ايران را در موضع 
چگونه ايران . قوي قرار داده است

حاضر مي شود اين برگ را از دست 

بدهد بدون اين كه در عوض، چيزي 
  بگيرد؟

اگر گفتگوها قطع شدند بدين خاطر  ●
است كه منطقي نادرست است كه 

او : تحكومت اوباما روش كرده اس
مي خواست قبول پيشنهاد البرادعي را 
يك پيروزي ديپلماسي بر ايران جلوه 

منطق حمايت روسيه و چين نيز . دهد
امريكا مي بايد گفتگوها را . مبهم است

با لحاظ كردن منافع سياسي و 
در . اقتصادي ايران، دنبال مي كرد

نهايت، بنظر مي رسد حكومت اوباما 
كه انجام موضعي را اتخاذ كرده است 

توافقي قابل قبول براي تهران و پيش 
رفتن بسوي يك فصل و فصل عمومي 
مسائل في مابين، غير ممكن كرده 

  .است
  

ايران غرب را فريب داده 
ديدار رؤساي  -است؟

سازمانهاي اطالعاتي بر سر 
موشكهاي ايران  –ايران

  :بسوي نشانه؟
  
آيا دواير اطالعاتي آلمان به اين * 

ند كه دانشمندان نتيجه رسيده ا
ايران مفتشان آژانس بين المللي 

  :انرژي اتمي را فريب داده اند؟
  
، دبكا نيوز  خبر 2009دسامبر  4در  ◄

داده است كه دواير اطالعاتي آلمان 
گزارش كرده اند كه دانشمندان ايران 
با موفقيت چاشني هاي سالح هسته اي 

از نوع چاشني هاي كره  را، احتماال 
از ديد مفتشان آژانس بين شمالي را 

.  المللي انرژي اتمي پوشانده اند
وجود اين چاشني ها  اعالن خطر 
است چرا كه ساختن اين چاشني ها 

مشكل ترين قسمت فني از قسمتهاي  
ساختن اين . توليد سالح اتمي است

چاشني ها به معني آنست كه ايران 
يكي از مشكل موانع توليد بمب اتمي 

  .داشته استرا از سر راه بر
سازمان جاسوسي و ضد جاسوسي       

آلمان بر اين ارزيابي است كه با 
ساختن اين چاشني ها، ايران مي تواند 
ظرف يك سال، به اندازه كافي 

درجه تهيه و بمب اتمي  90اورانيوم 
  . خود را بسازد

: سامبر، احمدي نژاد گفت 2در       
درجه  20ايران مي تواند اورانيوم 

آكتور اتمي تهران را به هر براي ر
  .مقدار كه بخواهد توليد كند

، روزنامه تايمز، 2009دسامبر  14در  ◄
مدارك : همين اطالع را تكراركرد

سري كه بدست تايمز افتاده اند حاكي 
از آنند كه ايران در كار ساختن يكي 
از واپسين ترين قطعات الزم براي بمب 

  . است) چاشني(اتمي 
  

از سيا و سازمان ديدار هيائي * 
اطالعات وزارت دفاع امريكا با 
همانندهاي اسرائيلي خود بر سر 

  :ايران
  
  ، به گزارش 2009نوامبر  16در  ◄

دبكا نيوز، يك تيم از مقامات دو 
سازمان اطالعاتي امريكا، سيا و اداره 
اطالعات وزارت دفاع امريكا، با 
همتاهاي اسرائيلي خود مالقات كرده 

راتژي حكومت اوباما  و در باره است
شامل فشار ديپلماتيك و وارد كردن 
  .  ضربه نظامي به ايران، گفتگو كرده اند
  9در صفحه 

 !توپ خالي
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پيش از آن، همين هيأتها، در عمان، با 
همتاهاي مصري و اردني خود ديدار 

  . كرده بودند
منابع اطالعاتي مي گويند      

ديدارهاي پياپي مقامهاي اطالعاتي 
كا از خاورميانه امر عالي رتبه امري

مهم اينست كه ديدار . نادري است
: اخير ميان دو رويداد انجام گرفت

اسرائيل  –مانور نظامي مشترك امريكا 
 15دفاع در برابر حمله موشكي كه در 

نوامبر پايان يافت و انتشار گزارش 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در باره 

دو .  نوامبر 16برنامه اتمي ايران در 
هيأت استراتژي حكومت اوباما را مورد 

از هدفهاي اين . بررسي قرار دادند
ديدار اين بود كه ضمن تأمين 
همكاري نزديك  امريكا و اسرائيل، 
مانع از آن شود كه اسرائيل دست به 

  .اقدام يك جانبه بر ضد ايران بزند
تبادل نظر در چهار سطح انجام مي       

 ميان كاخ سفيد و نخست: گيرند
وزيري اسرائيل و ميان وزارت دفاع 
امريكا با وزارت دفاع اسرائيل و 
ستادهاي دو ارتش و دستگاههاي 

  .اطالعاتي دو كشور
  

دستگاه تبليغاتي ايران به * 
گزارش اختصاصي دبكا نيوز، 

  :اهميت داده است
  
، دبكا نيوز 2009نوامبر  12در  ◄

خبري را انتشار داد كه بنا بر آن، چهار 
زمانهاي اطالعاتي امريكائي و رئيس سا

اسرائيلي و مصري و اردني در عمان 
ديدار و در باره برنامه اتمي ايران 

نوامبر، وسائل  14در . گفتگو كرده اند
ارتباط جمعي ايران براي اين خبر 
اختصاصي دبكا نيوز، اهميت قائل شده 

بحران اتمي ايران و امكان وقوع .   اند
 يك جنگ منطقه اي، سبب اين
اجتماع در هفته اول ماه نوامبر شده 

  . است
در آن ديدار، رؤساي چهار سازمان       

اطالعاتي چهار كشور شركت كردند و 
پس از پايان آن، ژنرال عمر سليمان، 
رئيس سازمان اطالعاتي مصر به رياض 
رفت تا رئيس سازمان اطالعات 
  .عربستان را از نتيجه گفتگوها آگاه كند

  
ان رو به هدفها، موشكهاي اير* 

آماده پرتاب در صورت حمله 
امريكا يا اسرائيل به ايران شده 

  :اند
  
، دبكا نيوز 2009نوامبر  14در  ◄

سدي از صدها : اطالع داده است
فروند موشك در مركز و غرب  ايران، 

موشك اندازهاي . بوجود آورده است
جديد آماده گشته اند تا در صورت 

ه تأسيسات حمله امريكا يا اسرائيل ب
اتمي ايران، بسوي هدفهاي تعيين 

منابع اطالعاتي .  شده، پرتاب شوند
غرب مي گويند پايگاه موشكي بسيار 
بيشتر از موشكهائي هستند كه مي توانند 

هدف از ايجاد آنها فريب . پرتاب شوند
. دادن نيروي نظامي مهاجم است

پايگاه هاي موشكي جديد بطور كامل 
هوائي، از  به تجهيزات دفاعي ضد

  .جمله ضد موشك، مجهز است
بنا بر قول منابع دبكا نيوز، ايران      

مشغول تكميل موشكهاي دور برد 
  2 –و سجيل  4 –و شهاب  3 –شهاب 

 2000با برد  2آذر سجيل  25در (
كيلومتر و با سوخت جامد، آزمايش 

  ICBMو نيز موشك سري ) ا.ا. شد
گفته مي شود كه اين موشك . است

. در به حمل كالهك اتمي استقا

مدل اين موشك : منابع ما مي گويند
اين . است 3 –موشك پاكستاني قوري 
كيلومتر  3000موشك سه طبقه است و 

برد دارد و با سوخت جامد كار مي 
هرگاه اين موشك را قابل توليد .  كند

انبوه كنند، ارتش ايران مجهز به 
  .موشك سه طبقه مي شود

  
امريكا و : ايران مي گويد* 

ديپلمات و كارشناس  11اسرائيل 
  :اتمي ايران را ربوده اند

  
، خبرگزاري 2009دسامبر  10در  ◄

فرانسه از تهران گزارش كرده است 
كه در همان تاريخ، مطبوعات ايران 

ديپلمات و كارشناس اتمي  11اسامي 
  . ايران را كه ربوده شده اند، انتشار داد

و ) اتمي دانشمند( شهرام اميري     
علي رضا عسگري، معاون پيشين وزارت 

. نفرند 11دفاع ايران در شمار اين 
اولي را در عربستان و دومي را در 

  . تركيه ربوده و به امريكا برده اند
فهرست همان روز انتشار يافت كه      

عربستان سعودي ادعاي ايران را مبني 
بر اين كه دولت سعودي در ربودن 

 داشته است،  قويا  شهرام اميري دست
  . رد كرد

امير حسين اردبيلي دو سال پيش      
در گرجستان ربوده شده و هفته پيش 

محمود يادگاري . محكوم شده است
دو تاجر به . در كانادا ربوده شده است

اسامي مهران افرسيابي و مجيد 
كاكاوند و يك دانشجو در آلمان و 

نصراهللا . فرانسه دستگير شده اند
سفير سابق در اردن، در  تاجيك،

  . انگلستان توقيف شده است
و چهار ايراني ديگر، بخاش فتاحي      

و امير شهرزاد و امير قليخاني و علي 
امير نظمي و نيز حسن سعيد كشاري، 

بي آنكه . در زندان هاي امريكا هستند
داليل محكمه پسند وجود داشته باشند 

  .و بي آنكه محاكمه شوند
ر، اين اطالع انتشار دسامب 13در  ◄

شهرام اميري، با مقامات آژانس : يافت
بين المللي انرژي اتمي مالقات داشته 
و به آنها اطالعات در باره برنامه اتمي 

وقتي مفتشان آژانس . ايران داده است
به ايران رفته و تأسيسات اتمي را 
بازرسي كرده اندكه در نزديكي قم 
ساخته مي شود، همه چيز را موافق 
اطالعاتي يافته اند كه شهرام اميري در 

  .اختيار آژانس قرار داده بوده است
  

مقامات امريكا و اروپا ايران 
را به مجازاتهاي سخت تر 
تهديد مي كنند و نيوزويك 

با تشديد : هشدار مي دهد
مجازاتها آب به آسياب 

  :رژيم ايران نريزيد
  

امريكا يك قدم به وضع و * 
ايران اجراي مجازاتها بر ضد 

  :نزديك مي شود
  
،  مجلس 2009دسامبر  10در  ◄

نمايندگان امريكا اقدام ديگري بعمل 
آورد بقصد وضع و اجراي مجازاتها بر 

اين مجازاتها را، در صورت . ضد ايران
تصويب، دولت امريكا يك جانبه اجرا 

هرگاه تا پايان سال . خواهد كرد
جاري مسيحي، مهلتي كه اوباما مقرر 

به سر رسد و دولت ايران  كرده است،
انتقال (تن به قبول پيشنهاد البرادعي 

درجه به  4تا  5/3گرم اورانيوم  1200
، قرار بر تشديد )خارج از ايران

مجازاتها مي شود و كنگره امكان آن را 
  . فراهم مي آورد

، مجلس 2009دسامبر  15در  ●
نمايندگان امريكا طرح  تحريم صدور 

صويب كرد و بنزين به ايران، را ت
هرگاه سنا نيز آن را تصويب كند،  
نوبت به رئيس جمهوري رسد كه آن 

بنا بر .  را امضاء كند و به اجرا بگذارد
اين طرح، بانك صادرات و واردات 
امريكا  از وام دادن به هر شركت نفتي 
ممنوع مي شود كه بخواهد در ايجاد 
تصفيه خانه  نفت در ايران و يا صدور 

ران،  با اين كشور همكاري بنزين به اي
مجازاتها كه دو مجلس به تصويب . كند

آنها مشغولند، از جمله بر ضد سپاه و 
  . نظام بانكي ايران هستند

  
قدرتهاي جهان براي بحث در * 

باره تدابيري  اجتماع مي كنند 
كه  برضد ايران بايد اتخاذ كنند 
اما از هم اكنون اتحاديه اروپا 

راي مي گويد از وضع و اج
مجازاتهاي سخت تر بر ضد 

  :ايران حمايت مي كند
  
دسامبر، آسوشيتدپرس  از  10در  ◄

بروكسل، از قول يك مقام اتحاديه 
اروپا، گزارش كرده است كه قرار بر 
اجتماع نمايندگان قدرتهاي جهان در 
هفته اي بعد از اين تاريخ، براي بحث 
در تدابيري است كه بر ضد ايران بايد 

  . اتخاذ شوند
بنا بر قول اين مقام، مديران ادارات     

سياسي وزارت خانه هاي خارجه 
در هفته بعد ديدار   1+ 5كشورهاي 
در واشنگتن، دو تن از . مي كنند

: مقامات ارشد حكومت اوباما گفتند
اميدواريم در آخر هفته آينده، جلسه 

دسامبر اعالن  15اما در . تشكيل شود
  .دشد كه جلسه تشكيل نخواهد ش

، خبرگزاري 2009دسامبر  11در  ◄
فرانسه از بروكسل گزارش كرده است 
كه سران اتحاديه اروپا، در اجتماع 
خود، تصويب كرده اند كه هرگاه 
ايران از گفتگو در باره پرونده اتمي 
خود، سرباز بزند و  پاسخ روشني به 
پيشنهاد آژانس بين المللي انرژي اتمي 

و اجراي  ندهد، اين اتحاديه با وضوع
  . مجازاتهاي سخت تر موافقت مي كند

كشور اروپائي عضو اتحاديه  27     
تصريح كرده اند كه آماده همكاري با 
امريكا و انگلستان و فرانسه در وضع و 
. اجراي مجازاتهاي سخت تر هستند

اصرار ايران بر : بيانيه اتحاديه مي گويد
رعايت نكردن تعهدهاي بين المللي 

نشان ندادن ايران به  خود و عالقه
گفتگو، نياز به پاسخ روشن، يعني تدابير 

  .درخور دارد
هرگاه ايران از همكاري با آژانس      

تن زند، اتحاديه در شوراي امنيت  از  
وضع مجازاتهاي جديد عليه ايران، 

  . حمايت خواهد كرد

  
آيا اوباما با اردوغان توافق كرده * 

غير اند ايران و امريكا گفتگوهاي 
مستقيم از راه حكومت اوباما انجام 

  :گيرند؟
  
، آسوشيتدپرس 2009دسامبر  7در  ◄

از واشنگتن گزارش كرد كه اوباما 
نتوانست نخست وزير تركيه را به 
حمايت از هدفهاي امريكا در ايران و 

در اين تاريخ، . افغانستان، موافق كند
بعد از . اردوغان به واشنگتن رفته بود

خ سفيد با اوباما، ديدارش در كا
: اردوغان در كنفرانس مطبوعاتي گفت

ديپلماسي راه و روشي است كه براي 
حل و فصل مشكل اتمي ايران مي بايد 

تركيه دليلي . همچنان در پيش گرفت
براي وضع مجازاتهاي جديد عليه 

  . ايران نمي بيند
در كنفرانس مطبوعاتي مشترك،      

ست اوباما خاطر نشان كرد كه ممكن ا
به زودي درپي وضع مجازاتهاي جديد 

بدين خاطر كه ايران . عليه ايران شود
من به . به تعهدات خود عمل نمي كند

آقاي نخست وزير خاطر نشان كردم 
اهميتي را كه حل مسئله اتمي ايران به 
ترتيبي دارد كه ايران بتواند برنامه 
توليد انرژي اتمي  خود را ادامه دهد 

جامعه بين المللي  و در همان حال، به
اطمينان بدهد كه به گرد توليد سالح 

من بر اين باورم كه . اتمي نمي گردد
تركيه مي تواند نقش مهمي در سوق 

  . دادن ايران در اين جهت  ايفا كند
، ژروزالم پست 2009دسامبر  7در  ◄

  :اطالع داده است
در گفتگوهاي اوباما و اردوغان، قرار  ●

يم امريكا با بر گفتگوهاي غير مستق
نتان . ايران از طريق تركيه شده است

ياهو، نخست وزير اسرائيل به 
ساركوزي، رئيس جمهوري فرانسه 

اگر قرار برگفتگوهاي غير : گفته است
مستقيم است، او ترجيح مي دهد به 
جاي تركيه، از طريق فرانسه اين 

  .گفتگو بعمل آيند
اوباما از اردوغان براي تثبيت  ●

اق و افغانستان نيز وضعيت در عر
  . استمداد كرده است

كه اردوغان را دوست  –و نيز، اوباما  ●
از  –بزرگ خود توصيف كرده است 

او خواسته است، در روابط اسرائيل و 
سوريه و نيز اسرائيل و فلسطين، به نقش  

  . ميانجي بازگردد
  

ايران آماده : منوچهر متكي* 
درجه با  5/3مبادله اورانيوم 

درجه در جزيره  20م اورانيو
  :كيش است

  
، منوچهر متكي 2009نوامبر  12در  ◄

ما اصل پيشنهاد : در بحرين گفته است
اختالف . را قبول كرده ايم) البرادعي(

. بر سر سازوكار اجراي پيشنهاد است
 است، در مرحله اول،  حاضر ايران
 غلظت با اورانيوم كيلوگرم 400
 كيش جزيره در را درصد نيم و سه
 آژانس آن ازاي در و دهد حويلت

 با اورانيوم اتمي انرژي المللي بين
 اين اختيار در را درصد 20 غلظت
 .دهد قرار كشور

تا  10او افزوده است كه ايران به       
نيروگاه اتمي نياز دارد و از  15

  . مجازاتهاي اقتصادي زيان نمي بيند

پيشنهاد جديد ايران كه از زبان  ◄
، در غرب، منطبق با متكي اظهار شد

 14پيشنهاد البرادعي ارزيابي نشد و در 
دسامبر نيز آژانس گفت هنوز پاسخ 

  . ايران را دريافت نكرده است
  

ژنرال جيمس جونس مشاور * 
امنيتي اوباما مهلت ايران را تا 
پايان ماه دسامبر مي داند و 
موافق حمايت از اپوزيسيون 

  :رژيم نيست
  
روزنامه فيگارو ، 2009دسامبر  14در  ◄

مصاحبه خود را با ژنرال جيمس 
جونس، مشاور امنيتي اوباما، انتشار داده 

مصاحبه مربوط مي شود به . است
سياست امريكا در افغانستان و پاكستان و 

در مورد ايران، ژنرال جونس . ايران
  :گفته است

بر سر ايران، اختالفي ميان امريكا و     
ن فرصتي را متأسفانه ايرا. فرانسه نيست

كه در اختيار داشت براي اين كه 
حسن نيت خود را نشان دهد، مغتنم 
نشمرده است و مهلتي كه دارد تا پايان 

  .است 2009ماه دسامبر 
آيا : و چون فيگارو از او مي پرسد    

فكر نمي كنيد مجازات تنها كافي 
نيست و مي بايد از مخالفان رژيم ايران 

: هدنيز حمايت كرد؟ پاسخ مي د
گفتنش آسان است و عمل كردنش 

راستي اينست كه نه امريكا و نه . مشكل
فرانسه نمي خواهند به در سرنگوني 

اگر اين امر روي .  رژيم سهيم شوند
... دهد، ما عامل آن نخواهيم بود

دولت ايران در گير مسائلي دروني 
بسا همين امر سبب بي تصميمي . است

اما در . تايرانيها در باره مسئله اتمي اس
آنچه به گفتگوها مربوط مي شود، 
گرفتاري رژيم ايران، تغييري در رفتار 

پيشنهاد ما صادقانه و . ما نمي دهد
اما تا اين هنگام، . روشن و خوب است

ايرانيها با آن را رفتاري جدي نكرده 
  . اند
تا اين زمان، روسيه بطور كامل با      

. روش و شكيبائي ما موافق بوده است
سيه درك مي كند كه كاسه صبر ما رو

دارد لبريز مي شود و اگر ايران كار 
مورد انتظار را نكند،  ظرف يك ماه مي 

  .   بايد تغييري روي دهد
  

با : نيوزويك هشدار مي دهد* 
وضع مجازاتها بر ضد جنبش 

  :مردم ايران عمل نكنيد
  
، مجله امريكائي 2009دسامبر  10در  ◄

ل ابسرواتور به نقل از نوو(نيوزويك 
به حكومت امريكا هشدار ) دسامبر 11

تعيين و اجراي مجازاتها : داده است
توسط امريكا، به جاي آنكه رژيم را 
تضعيف كند، جنبش مردم ايران را 

چرا كه رژيم حاكم . تضعيف مي كند
آن را بر ضد مردمي بكار خواهد برد 

بدين ) خرداد(كه از انتخابات ژوئن 
مچنان در جنبش بر ضد رژيم سو، ه
در واشنكتن، فشار گروههائي . هستند

كه خواستار اتخاذ روشهاي شديدتري 
بر ضد ايران هستند،  بر حكومت اوباما، 

  . محسوس است كامال 
تركيب كودتاچيان : انقالب اسالمي

آشكار مي كند قبضه كنندگان دولت نه 
غم وطن را مي خورند و مردم را و 

گ جمع بردن و حواسشان ششدان
  :خوردن است

  10در صفحه 

 !توپ خالي
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تبارشناسي 
سپاه   –كودتاچيان 

  9 -پاسداران و بسيج 
  

  
  :چگونه طيبه خبيثه شد

  
باز بايد يادآور شد كه قدرت     

دستگاهي است كه هر چيز را به ضد 
چنانكه واليت فقيه . آن بدل مي كند

اما سپاه . دين را به ضد دين بدل كرد
خود بدل كرد تا  و بسيج را نيز به ضد

  :از آنها ابزار سركوب گري بسازد
در اوائل انقالب، خميني در پي آن      

. ايجاد كند» ميليوني 20ارتش «شد كه 
به هنگام جنگ ايران و عراق، قرار شد 
بسيج در كنار ارتش و سپاه از وطن 

شجره «آن زمان، بسيج را . دفاع كند
 اما بهمان نسبت كه نياز. خواندند» طيبه

رژيم به سپاه و بسيج براي سركوب 
شجره «مردم بيشتر مي شد، بسيج نيز 

  . مي شد» خبيثه
در آن روزگار، با توجه به اين امر     

كه بسيج از مردم بود و مي كوشيد در 
خط حمايت از مردم باشد، افرادش در 

  .  جبهه ها فداكاري مي كرند
در آن روزگار، مردم حامي بسيج      

ندان خود را  به عضويت بودند و فرز
آن در مي آوردند تا كه از استقالل 

  . كشور دفاع كنند
اما زمان آن رسيد كه سپاه و بسيج       

بطور كامل به خدمت قدرت حاكم در 
آيند و از آنها بر ضد مردم استفاده 

سال بطول انجاميد  8جنگي كه . كنند
مي بايد سپاه را به نيروي مسلح اول و 

اليت مطلقه فقيه بدل ستون فقرات و
چون خميني جام . كند و چنين كرد

زهر را سركشيد، ساه و بسيج نيز 
مأموريت يافتند وارد جنگ با مردم 

در آغاز، مي بايد صداهائي را . شوند
خاموش مي كردند كه به اعتراض بلند 

سپس به سران سپاه در . مي شدند
اقتصادي و دولت شغل داده شد و 

. لي شكل گرفتندما –مافياهاي نظامي 
روز به روز،  بر نقش سپاه در دولت و 

در دوران . اقتصاد افزوده مي شد
حكومت خاتمي، سران سپاه و 
گردانندگان بسيج،  به تحكيم موقعيت 

انتخابات رياست . خود پرداختند
، فرصتي در اختيار آنها 1384جمهوري 

گذاشت كه با تقلب در انتخابات، 
مهوري احمدي نژاد را به رياست ج

از آن پس، دولت را از آن . رسانند
خرداد  22خود كردند و در انتخابات 

،  با انجام تقلب بزرگ، احمدي 1388
نژاد را، براي بار دوم، رئيس جمهوري 

  .كردند
با شروع رياست جمهوري احمدي     

نژاد، شجره طيبه اي كه بسيج شد، 
شتابان شجره خبيثه اي شد كه كارش  

سپاه در . ردم شدسركوب روز مره م
نقش يافت و در  60كودتاي خرداد 

پايان جنگ، قدرت نظامي اول شد و 
. بر دولت و اقتصاد چنگ انداخت

روشن بود كه سپاه نمي تواند بگذارد، 
. بسيج مستقل از او بماند و عمل كند

پس بسيج استقالل خود را از دست داد 
بسيج حامي : و وسيله سركوب مردم شد

يه شد و براي حفظ واليت مطلقه فق
اسالم و دين و مسلمانان، در دست به 

به طور .  هر كاري، مجاز شد
روزافزون،  در برابر هر صداي 
آزاديخواهانه اي كه بر مي خاست، 
اين نيرو چه با كفن و چه بي كفن و 
چه با لباس شخصي و چه با لباس 
نظامي،  مأمور خاموش كردن آن مي 

و  و كارش سركوب و آتش زدن.  شد
  .منفجر كردن و ضرب وجرح  شد 

با مشغول بكار شدن حكومت     
احمدي نژاد، بسيج به نيرويي نظامي 

برخي از افراد آن وارد .  تبديل گشت
بخش هاي نظامي رسمي شدند و 

 –الزهرا  –پرسنل لشگر هاي عاشورا 
از اين زمان، بسيج .  شدند... كربال و 

قسمتي كه به : دو قسمت پيدا كرد
سپاه در آمده بود و نيروي  خدمت

مقاومت نام گرفته بود و قسمتي كه از 
. نيروهاي غير مقاومت تشكيل مي شد

اين قسمت  را به خيابانها فرستادند به 
نام نيروهاي بسيج غير مقاومتي اما در 
جيب انها به جاي اسلحه اسپري فلفل و 
باتوم برقي و شوك اور و گاهي هم 

اما سپاه . دادندقرار ... چاقو و زنجير و 
و هر دو قسمت بسيج، در انتخابات نقش 
پيدا كردند هم براي سازمان دادن به 
تقلب بزرگ و هم براي سركوب 
مردمي كه به دزديده شدن آرايشان 

  . دست به جنبش همگاني زدند
از زماني كه جعفري فرمانده سپاه      

شد و مأموريت سپاه را درون كشور 
ي كرد، بر خامنه خواند و سپاه را استان

مالي معلوم  –اي و مافياهاي نظامي 
بود كه ايرانيان روي به جانب جنبش 

عالئم مرگ رژيم . همگاني دارند
آشكار تر مي شدند و مستبدان را 

از ديد بخش . ترسان تر مي كردند
عمده اي از  اصول گرايان، انتخابات 
رياست جمهوري، سوپاپ اطميناني 

استفاده مي بود كه اگر درست از آن 
شد، رژيم مي توانست به زندگي 

فضا سياسي باز شد و رقابتهاي . بازگردد
نامزدها به جنبش مردم سمت و سوي 
رفتن به پاي صندوق و انداختن رأي 

همه انتظار داشتند . به صندوق را دادند
كه تقلب مؤثري روي ندهد و شكست 
احمدي نژاد و پيروزي مير حسين 

م واليت موسوي، موجب تثبيت نظا
اما خامنه اي و . مطلقه فقيه شود
مالي طرح ديگري  –مافياهاي نظامي 
آنها گمان مي بردند . در سر داشتند

مشاركت باالي مردم در انتخابات و 
، به رژيم »ولي امر«تمكين نامزدها از 

مشروعيتي را مي بخشد كه نداشت و به 
استفاده از اين مشروعيت، مي تواند 

كند و آب از آب مخالفان را سركوب 
خرداد  23صبح روز شنبه، . تكان نخورد

، روشن كرد كه حسابهاي 88
كودتاچيان و رهبرشان، غلط از آب 

  . درآمده اند
اين شد كه بسيج تحت امر سپاه قرار     

. گرفت و جزء نيروي زميني سپاه شد
خرداد و  22در كودتاي انتخاباتي 

جنبش بعد از آن، بسيج، با حمايت 
ي سيد الشهدا و محمد رسول لشكر ها

اهللا، دست به كار كشتار مردم در 
، حضور خود را، در بعدا.  خيابانها شد

نيروهاي .  آدم كشي ها،  تكذيب كرد
انتظامي و سپاه نيز مدعي شدندكه 
كساني كه با تيرهاي مستقيم و با گلوله 
هاي تفنكهاي دوربين دار و دور زن، 

يك . دشهيد شده اند را آنها نكشته ان
زمان مدعي شدند بسيجي ها بدست 
مردم كشته شده اند و چون دروغي 
: رسوا بود، دروغ ديگري را ساختند

قتلها توسط افراد امريكايي و اسراييلي 
ها در » حزب اللهي«. صورت گرفته اند

برابر سفارت انگلستان، نمايش قتل ندا 
يعني اين . آقا سلطان را اجرا كردند

!  انگلستان بوده استكه قاتل او، مأمور 
اما اين دروغها ضعف مفرط واواك و 
اطالعات سپاه و اطالعات نيروي 
انتظامي و اطالعات بيت رهبري را بر 

ضعف اين دستگاهها و . مالء كردند
ناتواني خامنه اي، از زبان هاشمي 

گرچه . رفسنجاني، در مشهد، بازگو شد
او زبان صريح بكار نبرد اما به شيوه اي 

او است، به خامنه اي هشدار  كه خاص
داد دارد با سرنوشت خود و نظام بازي 

  .مي كند
تقلب بزرگ در انتخابات و نقش     

بسيج در سركوب ها، گزارشگر استحاله 
» شجره خبيثه«به » شجره طيبه«كامل 
  :  شدند

 16اين نيرو كه مدعي بود بيش از  ●
ميليون نفر را در خود جمع كرده 

 10كار كرد كه است، بر همگان آش
درصد اين جمعيت را نيز در عضويت 
خود ندارد و از اعضا، شمار اندكي 
حاضرند در خيانت به آراي مردم و 

  . جنايت بر ضد مردم شركت كنند
رژيم مدعي بود كه اين نيرو در دو   ●

شكل مقاومت و غير مقاومت فعال و 
غير فعال همه كشور را در كنترل خود 

ه نيز دستور داد  دارند و رهبر نا آگا
» انقالب نرم«بسيج مسئول مبارزه با 

اما محك خوردن دروغي كه . شود
باور كرده بود، زياد بطول » رهبر«

او متوجه شد كه بسيج توان . نيانجاميد
لذا .  ايستادگي در برابر مردم را ندارد

دستور داد كه اين نيرو به زير مجموعه 
 نيروي زميني ملحق شود تا سپاه –سپاه 

هم كه با كمبود شديد نيرو روبرو شده 
نقدي، . بود، به بسيج نياز داشت

فرمانده جديد بسيج مدعي شده است 
آبان،   13براي مقابله با جبنش مردم در 

ميليون نفر بسيجي را توانسته است  3
دروغي بس بزرگ گفته . فعال كند

است چرا كه او به خوبي ميداند اگر 
تيار مي آنها سه ميليون نيرو در اخ

داشتند به راحتي قادر به كنترل سراسر 
كشور بودند و در تهران كه مركز 

اين » آرامش«ايران است و براي آنها،  
شهر بسيار اهميت دارد، بنا برخبري 

هزار  200محرمانه، تنها توانسته بودند 
اين تعداد هم از .  نفر را بسيج كنند

سپاه و هم از  نيروي انتظامي و هم 
هم لباس شخصي و ديگر بسيجي و 

 .مزدوران در خدمت رژيم بوده اند
سپاه و بسيج كه مدعي هستند حافظ  ●

حكومت اسالمي و نايب برحق امام 
زمان، هستند، در سركوبگريها  ماهيت 
خود را نشان دادند و آشكار كردند كه 
براستي شجره خبيثه اي شده اند كه 
افرادشان، تنها براي كسب در آمد 

ت به اين همه جنايت زده بيشتر،  دس
بنا به اطالع، خواهر زاده احمدي .  اند

نژاد، در ماه قبل،  به هريك از افراد 
 500بسيج وزارت صنايع چكي به مبلغ 

هزار تومان به نام تشكر از برقرار كردن 
اين . آرامش در تهران، داده است

دستمزد مسلم مي كند كه افراد 
ه سركوبگر تا كجا از خدا بي خبر شد

اند كه بخاطر دريافت پول بيشتر، به 
جان هموطنان خود مي افتند و از 

  .هيچ جنايتي فرو گذاري نمي كنند
آبان نيز،  بنا بر  13پيش از راهپيمايي    

خبر،  نقدي به هر كدام از افراد،  
هزار تومان، بخاطر  400چكي به مبلغ 

. شركت در سركوب مردم داده است
در اين : بوداو به افراد بسيج گفته 

راهپيمايي، هر بسيجي كه فردي را 
 250دستگير كند، به ازاي هر نفر، مبلغ 

هزار تومان پاداش به وي داده خواهد 
 .شد 
در جريان انتخابات و بعد از آن، به      

هزار تومان در روز  100هر سركوبگر،  
اما ادامه جنبش مردم و . مي دادند

فرسوده شدن قواي سركوب، رژيم را 
ناگزير كرد بر مبلغ پاداش روزانه 

  . بيفزايد
بدين سان، نيروهاي خداجوي      

بسيجي آغاز انقالب، اين روزها، به 
نقش . نيروهايي  مزدور بدل شده اند

آنها شباهت عجيبي به نقش كساني 
دارد كه در فيلم هاي وسترن، نقش 
.  مزدور و پاداش بگير را بازي مي كنند

ر را نمي توان با نيروي بسيج جايزه بگي
برخي نيروهاي بسيجي كه در خط 
حمايت از مردم بوده و هستند يكي 

نويسنده اين گزارش خود . دانست
سالها در بسيج مشغول به كار بوده است 
و بر اين نظر است كه تنها برخي از 
مهره هاي رده باالي اين نيرو جز 

آنها . مزدوران و جايزه بگيران هستند
فاسد كردن افراد هستند كه در كار 

افراد بسيج، عالوه بر اين . بسيج هستند
پولهايي كه براي دستگيري افراد 
دريافت كرده اند،  در سال گذشته 

ميليارد تومان و امسال  150حدود 
ميليارد تومان تنها از  250حدود 

صندوق مهر به سرپرستي شوهر خواهر 
احمدي نژاد، بعنوان وام دريافت 

  كرده اند 
دردو شماره  پيش،   –سالمي انقالب ا

اسامي افسران سپاه حامي كودتا درج 
اسامي افسران ديگري كه در . شدند

كودتا نقش داشته اند، براي اين نشريه 
  : ارسال شده اند

 احمدي، علي، سرهنگ سپاه  -274
  المبين فتح شهداي يادمان مدير
، عضو موسسه حمداخباري، م -275

  ندن استراتژيك مشكوك ايران در ل
آذرمكان، مهدي، مدير كل  -276

  روابط عمومي وزارت كشور 
اسد اللهي، حسين،  سرهنگ سپاه   -277

  جانشين فرمانده تيپ يك انصار النبي 
اسماعيلي، سردار سپاه در  -278

  راهنمايي و رانندگي 
 سرهنگ سپاه اصالحي، فرهنگ،  -279

  مدير عامل شركت احرار فارس 
ردار ن، سافشردي، محمد حسي -280

از فرماندهان سپاه پاسداران در   سپاه و
التحصيالن  دوران جنگ و از فارغ

  .دانشگاه امام حسين سپاه پاسداران
امراللهي، رضا، سردار سپاه  از  -281

سرداران سپاه و حاضر در شوراي 
  امنيت 

سرهنگ سپاه، ، اميري، سلمان -282
مسئول دفتر امور ايثارگران در 

   دادگستري فارس
اميدي، مهرداد، سرهنگ سپاه   -283

  فرمانده پليس اينترنتي نيروي انتظامي 
اكبر شاهي، سردار سپاه در  -284

  نيروي انتظامي 
باقري، علي، معاون شوراي  -285

  .امنيت ملي عضو سپاه پاسداران 
بختياري، سردار سپاه،  فرمانده  -286

  بسيج اساتيد  
بشارتي جهرمي، علي محمد،   -287
ر سپاه از فرماندهان اطالعات و سردا

   –تحقيقات سپاه پاسداران 
بشيري، مديركل سابق اطالعات  -288

  عضو سپاه پاسداران  فارس،
بي غش، سردار سپاه،  نماينده  -289

  مجلس از اراك 
تسلطي، سيد محسن، از دوستان  -290

.  كانديداي وزارت نفت احمدي نژاد،
وي از دوستان حسين شيخ عطار و 

بافان و عضو سپاه پاسداران مي زري
  .باشد 
تقي زاده، سرپرست آموزش از  -291

وي . راه دور وزارت آموزش و پرورش
قبال  مدير كل حراست دانشگاه پيام 

  .او عضو سپاه مي باشد. نور بود
تهراني، مصطفي، مسئول امنيت  -292

او از نيروهاي اطالعات . استان خراسان
  .ن است و امنيت و عضو سپاه پاسدارا

ثابتي، رئيس بسيج دانشگاه تهران  -293
  .و عضو سپاه پاسداران 

جعفري، اصغر، سردار سپاه،   -294
فرمانده آگاهي تهران كه خواستار 
آغاز مجدد  اجراي حدود شرعي شده 

  .است
جليلي، سعيد، سردار سپاه،  دبير  -295

  شوراي امنيت ملي 
جليلي، وحيد، برادر سعيد جليلي  -296
  .و سپاه پاسداران همكار زاكاني و عض
 جمالي، علي، سرهنگ سپاه  -297

  پاسداران سپاه فرمانده
جمالي، محمد رضا، عضو سپاه  -298

پاسداران و مدير مسئول روزنامه 
  .جوان

حسين خان، امير طاهر، عضو  - 299
سپاه پاسداران ومسئول وب سايت 

  .قانون 
حسيني، افسر نيروي انتظامي در   -300
  زك كهري
حقاني، حسن، از اعضاي سپاه  -301

  .پاسداران 
حكيم سوري، از فرماندهان سپاه  -302

پاسداران و مشاور مسعود ده نمكي در 
  .فيلم اخراجي ها 

عضو  ،غالمحسينحيدري،  -303
موسسه استراتژيك مشكوك ايران در 

  لندن 

، از اعضاي نيروي خمس آبادي -304
  انتظامي در زندان كهريزك 

خيريان، مصطفي، مشاور احمدي  -305
نژاد در گروههاي چماقدار و عضو 

  .سپاه پاسداران 
دهقان، سردار سپاه، نماينده  -306

  درود و ازنا در مجلس 
  دانايي فر، سردار سپاه  -307
دلير، محمد، عضو سپاه پاسداران  -308

  .در گروههاي انتحاري 
ده نمكي، مسعود، از نيروهاي  -309

از اعضاي بلند پايه سپاه پاسداران 
لباس شخصي ها در حمالت به خوابگاه 

اجتماعات و دانشگاهها كه  –دانشگاه 
  .اخيرا فيلم ساز شده است 

دوست علي، مجيد، عضو سپاه  -310
 –معاون دادستان كرمان  –قدس 

دبير هيات وزيران  –قاضي شرع 
قاضي دادگاه قتل هاي  –احمدي نژاد 

مصباح از هواداران  –محفلي كرمان 
  يزدي

ذوالفقاري، سيد محسن ، حجت  -311
رييس گروه جديد سبز   االسالم،
  علويان 

، سردار سپاه و رضازارعي،  -312
  فرمانده سابق كل نيروهاي ويژه نوپو 

سرهنگ  زندوي ، سيد حسين،  -313
مدير عامل سابق بنياد تعاون سپاه،  

بسيج فارس و مدير عامل كنوني 
   الحسنه مهر صندوق قرض

رجبي، اكبر، از مسئوالن بسيج  -314
  .اساتيد دانشگاهها 

سبزقبايي، مجيد، عضو نيروهاي  -315
  .سپاه پاسداران و بسيج در اصفهان 

، عضو شوراي سبقتي -316
سياستگذاري  ستاد انتخابات صدا و 

  .سيما و عضو سابق سپاه پاسداران 
معاون ، سيد هاديسجادي،  -317

و فناوري  پژوهشكده امنيت اطالعات
و  اطالعات مركز تحقيقات مخابرات

  .عضو سپاه پاسداران 
صباغيان، اصغر، از اعضاي  -318

معاونت اطالعات و تحقيقات سپاه 
پاسداران و از عوامل دستگيري و 

  ضرب وشتم مبارزان 
صداقت، از اعضاي سپاه  -319

  .پاسداران و رييس زندان اوين 
و عض  طاليي، رضا ، سردار سپاه، -320

  معاون نيروي   شوراي شهر تهران،
  انتظامي سابق

عابدي ، حسن، رييس سازمان  -321
پزشكي قانوني، از اعضاي سپاه 

  پاسداران 
،از اعضاي نيروي عامريان -322

  انتظامي در زندان كهريزك 
عبادي،  از نيروهاي اطالعات و  -323

  .امنيت و عضو سپاه پاسداران 
  سپاه، عبداللهي، مجتبي، سردار -324

نوپو بعد از سال  –فرمانده نيروي ويژه 
84  

  عرب پور، علي، حجت االسالم، -325
  .فرمانده سابق تيپ امام صادق 

عسگر، سعيد، عضو سپاه پاسداران  -326
  .و دخيل در ترور سعيد حجاريان 

عسگري، علي،  نماينده مجلس  -327
  .دور هفتم  و عضو سپاه پاسداران 

ا، ازاعضاي عسگري، غالمرض -328
  .وابسته به بسيج و سپاه در اصفهان 

فاطمي، محمدحسين، سرهنگ  -329
عضو هيئت مديره شركت فارس  سپاه،

مبين و مدير عامل سابق شركت 
  اطهرآب 

فتاح ، برادر سردار پرويز فتاح  -330
  وزير سابق نيرو 

، عضو منوچهرفرج زاده اصل،  -331
موسسه استراتژيك مشكوك ايران در 

   لندن
فرخ نژاد، سردار سپاه، معاون  -332

  استاندار تهران از سرداران مالي  
فرهي، مهدي، سردار سپاه،   -333

  فضا - رييس سازمان هوا 
،از اعضاي نيروي انتظامي فالح -334

  در زندان كهريزك 
فيروزابادي، از معاونان واواك و  -335

  عضو سپاه پاسداران
كعبي، عباس، سرگرد سپاه، از  -336

  فرماندهان نيروي انتظامي 
  

  11در صفحه 

 !توپ خالي
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ئيس نهاد ، رابراهيمكالنتري،  -337
 هبري در دانشگاه تهران ر نمايندگي

  وابسته به سپاه 
 گلريز خاتمي، محمد حسين، -338

مديركل سابق بنياد جانبازان فارس و 
  مديركل فعلي تعاون فارس

منصوري زاده، معاون پارلماني  -339
  تعار كريمي واواك،  با نام  مس

،از اعضاي نيروي انتظامي ماكان  -340
  در زندان كهريزك 

محمدي، سردار حجت االسالم ،   -341
  قائم مقام نماينده ولي فقيه در بسيج 

جانشين ، سرهنگ پاسدار ، مطهر -342
، فرمانده فرماندهي يگان ويژه تهران

  قبلي نوپو
مدير  سردار سپاه، ظفر شمسم -343

منابع آب و نيروي  عامل شركت توسعه
  ايران 

مسئول  حجت االسالم  ،عتمدم -344
 دفتر نماينده ولي فقيه در سپاه گيالن  

  و عضو شوراي نظارت بر انتخابات 
االسالم  حجتمعتمد، عزت اهللا،  -345

  فرمانده جديد تيپ امام صادق
منصوريان، محمد حسن، سردار  -346

  سپاه در بخش موشكي 
نيروي  ،از اعضايموسوي -347

  انتظامي در زندان كهريزك 
سعيد،  از اعضاي سپاه   نادري، -348

  .پاسداران 
سرهنگ سپاه،  ناظمي، خسرو، -349

   مسئول بسيج متخصصان
 ناظمي، منصور، سرهنگ سپاه، -350

  مسئول خودكفايي سپاه منطقه فارس 
  ...و

مشاغلي كه افراد سپاه : انقالب اسالمي
،  88رداد خ 22شركت كننده در كودتاي 

آشكار مي كنند اندازه سلطه سپاه را بر 
دولت و اقتصاد كشور و كنترل سپاه بر 

  .سازمانهاي ترور و سركوب
  
    

مافياهاي مأمور 
سركوب هاي خياباني 

- 6  
  

  
تيپ هاي گروههاي چماقدار و  ●

  :عالئم شناسايي آنها
  
عموما افراد وابسته به اين گروه به   - 

ر مشكي مي ندرت پيراهني به رنگ غي
  .پوشند 

آنها هميشه پيراهن خود را بر روي  - 
 .شلوار خود مي اندازند 

معموال پيراهن  هاي انها داراي  - 
استين هاي بلند ويقه هاي ماليي است 

. 
عموما از شلوارهاي پارچه اي يا  - 

 .كماندويي و بسيجي استفاده مي كنند 
برخي از انهادر مواقع خاص از  - 

قه اخوندي و بر روي پيراهن سفيد با ي
 .شلوار استفاده مي كنند 

معموال دكمه باالي پيراهن هاي انها  - 
 .بسته است 

انها عموما داراي صورتي ريشو  - 
 هستند كه به سه صورت مشخص است 

 ريش هاي انبوه تا زير چشم ها و - 1
ريش هاي نخي شكل كه از چانه  - 2

 اويزان است  و
ه ها ريش هاي تكه تكه بر روي گون - 3

 و چانه 
انها معموال چهره اي خشن و عبوس  - 

دارند زيرا خنده را به نوعي گناه مي 
 .دانند 

از كفش هايي از جنس ورزشي و  - 
 .جير بيشتر استفاده مي كنند 

انها به هنگام صحبت كردن با خانم  - 
ها معموال چشم هايشان را بر روي 

 .زمين مي اندازند 
ده مي كنند انها معموال از تسبيح استفا- 
. 

در حالتي كه تنها هستند مرتب لب - 
انها مي جنبد و مشغول خواندن دعا و 

 .ورد هستند 
افراد رده باالي انها معموال دروغگو و  - 

شياد هستند و جوانان را با عنوان 
حمايت از اسالم و واليت فريب مي 

 .دهند 
افراد رده باالي انها معموال از  - 

رخوردارند وضعيت مالي بسيار خوبي ب
و در سالهاي گذشته به سرمايه هاي 
بسياري رسيده اند از جمله گاوداري 

 –زمينداري ثفري تبار  –حاجي بخشي 
شركت  –اژانس داري حسين اهللا كرم 

ساختماني و وارداتي محمد رضا نقدي 
 –شركت شن و ماسه غفور درجزي  –

شركت هاي وسايل اتوموبيل بذرپاش 
ي نبوي و صادرات و واردات مرتض –

شركت صادرات پسته و  –فرزندش 
تنقالت و زيره عسگر اوالدي و برادرش 
كه به سلطان زيره جهان معروف است 

موسسات فيلم سازي سلحشور و نوري  –
شركت واردات  –زاد و ده نمكي 

وسايل مخابراتي  و ساخت و ساز 
شركت نفتي  –محمد رضا باهنر 

 ...و  - سلطانپور 
به سالح سرد و  انها معموال مسلح - 

باتوم برقي و اسپري فلفل و اشك اور 
 .هستند 

مراكز استقرار و مالقات انها معموال  - 
هيات هاي مذهبي خاص و  –دخمه ها 

يا مساجد خاصي است كه براي انها 
برنامه ريزي شده است و با شركت در 
جلسات ان مكانها مراسم خاص نوحه 

عزاداري را به جا مي اورند و  –خواني 
يا به سخنراني ها و تعليمات بزرگان 

در  زير نام . خود گوش فرا مي دهند 
برخي از مكانهاي خاص انها اورده مي 

 .شود 
معموال در حين سخن گفتن دهان  -  

انها به دليل نوع سخن گفتن و خشونت 
ذاتي در حين اداي كلمات كف الود 

 .مي گردد 
خشونت در چشمان انها به خوبي  - 

خصوص هنگام  مشهود است به
درگيري كه اصال گويا چشم ها بسته 
است و ديد ندارد و به شديدترين 
.  وجهي به طرف مقابل حمله مي كنند 

زن و يا مرد و يا كودك و يا جوان، 
براي انها به هنگام حمله هيچ تفاوتي 

 .ندارد 
در هنگام حمله به مراكز و مجامع  - 

انها از سوي رهبران خود به دسته هاي 
في تقسيم مي شوند و از بيسيم مختل

براي ارتباط با يكديگر و حركت 
 .گروهها استفاده مي كنند 

به  هنگام حمله به مراكز مختلف به  - 
سرعت و از طريق كدهاي خاصي كه 
از رسانه ها و تلفن به انها ارسال مي 
شود سريعا خود را به مكان مورد نظر 
مي رسانند و حمله خود را شروع مي 

 .كنند 
انها در انديشه فاقد فكر و عقل هستند  - 

و گاهي اوقات پيش امده  كه اشتباها 
به نيروهاي خودي حمله كرده اند 
زيرا توان تشخيص ميان خودي و غير 
خودي را ندارند و تنها از روي 

 .اطالعات مسئوالن خودعمل مي كنند 
  

  :باندھای مختلف * 
  

باند سركوب هاي خياباني براي انجام 
كوب و حمله به نيروهاي امور سر

مردمي در شهرها و به خصوص حمله 
معلمان و  –زنان  –به دختران و پسران 

دانشجويان و كارمندان  –كارگران 
نيازمند ساختار اجرايي مخصوص به 

  .خود هستند 
در ميان زير باندهاي اجرايي اين 
گروه مي توان گروههاي زير را ياد 

كرد كه هر كدام در مواقع خاص به 
انجام امور مربوط به خود مي پردازد و 
در واقع حلقه هاي مختلف اين باند را 

  .تشكيل مي دهند 
  :از جمله 

  سخنرانان و  مفتيان  –علما و فضال  ●
  حاميان پاسدار  ●
  حاميان رسانه اي  ●
  مداحان  ●
  چماقداران  ●
  
سخنرانان و   –گروه علما و فضال ●

  : مفتيان
  

ات عظام و اين گروه معموال از آي
حجج اسالم تشكيل شده است و در 
انجام امور سركوب هاي خياباني از 
مأموران سركوب حمايت كامل را 

در زير اسامي برخي .  انجام مي دهند
از انها كه از ابتداي انقالب همواره يار 
و ياور چماقداران بوده اند، را مي 

  : آوريم
آيت اهللا خميني  رهبر انقالب كه - 1

مورد با عملكرد انها  تنها در يك
مخالفت كرد و گرنه در كليه امور از 

 . اعمال و رفتار انها حمايت مي كرد
او هم در  –آيت اهللا خامنه اي - 2

زمان اقاي خميني و هم در اين زمان 
از حاميان  اصلي اين گروه  بود و 
هست  و همواره اعضاي شوراي 
مركزي و بلند پايگان اين گروه 

او هستند و در بيت  چماقدار در اطراف
بسياري از . او در رفت و آمد هستند

نشريات و  –افراد  –حمالت به گروهها 
 .به دستور  او انجام مي گيرند ...  

از فرماندهان باند  –آيت اهللا بهشتي - 3
او . سركوب خياباني –مافيايي قضايي 

تا زماني كه زنده بود  هدايت 
  . چماقداران را بر عهده داشت

از باند  –اهللا علي قدوسي آيت  - 4
سركوب خياباني  او  –مافياي قضايي 

در زماني كه دادستان بود دستور حمله 
به نشريه ها را به چماقداران داد و 

 . موجبات تعطيلي نشريه ها  فراهم آور
از باند  –آيت اهللا محمد يزدي  - 5

سركوب خياباني  او  –مافياي قضايي 
 بعد از انقالب از بزرگان حامي

چماقداري بود و در جريان حمله به 
خوابگاه دانشگاه تهران در حالي كه 
رييس قوه قضائيه بود، دستور حمله به 
گروههاي چماقدار در حمايت نيروي 

هم او . انتظامي را با بيسيم صادر كرد 
بود كه در جريان حمله به بيت آيت 
اهللا منتظري از تهران فرماندهي 

 .شت عمليات حمله را بر عهده دا
از باند  –آيت اهللا موسوي اردبيلي  - 6

در . سركوب خياباني  –مافياي قضايي 
اسفند  14زمان وي بود كه جريان 

او دادستان كل ديوان . اتفاق افتاد
هم او بود كه به گفته . كشور بود

خودش، دستور نوشتن و انتشار كتاب 
صفحه را  1000در » اسفند 14غائله «

را سرپرستي داد و خود نيز اين كار 
در اين كتاب كه سندي ماندگار .  كرد

از ستم گستري رژيم است، تأكيد شده 
است كه اگر نبودند حزب اللهي هاي 
چماقدار، حاكمان بر حكومت نمي 

باز او بود كه از خميني حكم . ماندند
گرفت كه افسران شركت كننده در 
كودتاي نوژه و نيز آنها كه در جلسات 

ه بودند، همه كودتاچيان شركت كرد
گروهي از . مي بايد اعدام شوند

قربانيان اين حكم، با تالش بني صدر، 
آزاد شدند و در دفاع از وطن خود 

در كشتار زندانيان در . شركت كردند
نيز، او، رئيس ديوان عالي  67سال 

در تصدي او نخست .   كشور بود
بعنوان دادستان كل و سپس بعنوان 

شين اعدام رئيس ديوان عالي كشور، ما
بكار افتاد و هزاران تن را بكام مرگ 

 .  برد
از  –آيت اهللا هاشمي رفسنجاني  - 7

سركوب خياباني،  –باند مافياي سياسي 

از جمله بزرگترين مسئوالن در كليه 
جنايات نظام واليت است و سالها 
مسئوليت حمايت و فرماندهي 
چماقداران را در كنار خامنه اي 

 .برعهده  داشته است 
از  –آيت اهللا مصباح يزدي  - 8

سردمداران خشونت و از روساي 
چماقداري در نظام واليت مافياها 

وي صاحب نظريه خشونت و . است
حركت قسري است و تا به حال احكام 
ترورها و سركوب هاي بسياري را 

 .صادركرده است 
از بزرگان  –آيت اهللا خزعلي  - 9

خشونت  طلبان و چماقداران كشور 
ي از جمله كساني بود كه براي و. است

اولين بار دستور حمله به مردان و زنان 
را در ابتداي انقالب صادر كرد و 

 .كماكان به كار خود ادامه مي دهد 
پدر معنوي  –آيت اهللا جنتي - 10

وي از . گروه هاي چماقدار است
ابتداي انقالب تنها كاري را كه صحيح 
مي دانست و مي داند كتك زدن 

گر اثر نكرد، كشتن آنها است مردم و ا
او از .  تا به راه راست هدايت شوند

جمله مسئوالني است كه عامل قوت 
گرفتن مافياهاي مأمور سركوبهاي 
خياباني بوده است و به عنوان جانشين 
رهبري كليه امور مربوط به اين مافياها 

 .را سرو سامان مي دهد 
از  –آيت اهللا  نوري همداني - 11

اهللا مصباح يزدي و  نزديكان آيت
او  همواره . مدعي مرجعيت است

حمايت از  مافياهاي مأمور سركوبهاي 
خياباني را بر خود واجب دانسته است 

  .و مي داند
از بزرگان و  –آيت اهللا خوشوقت  - 12

حاميان اصلي چماقداري در كشور و 
از جمله كساني است كه مريدان 
بسياري را در اين گروه دارد وي در 

حمايت از چماقداري كار صدور  كنار
فتواي قتل مبارزان را نيز در يد خود 

 .دارد 
از  –ايت اهللا صافي گلپايگاني - 13

اعضاي اوليه شوراي نگهبان كه در 
حمايت از گروه چماقداران و حذف 
نمايندگان بسيار فعال بوده است و 
اينك ايت العظمي حامي بيت رهبري 

 .شده است 
او همانند  –سي آيت اهللا  واعظ طب- 14

خامنه اي  داراي گروه چماقدار 
مخصوص به خود است و در بسياري از 
سركوب هاي خياباني در مشهد و ديگر 
شهرها نيروهاي تحت فرمان وي 

 .شركت مي كنند
از اعضاي  –آيت اهللا محمد مؤمن - 15

برجسته گروه روحانيان حامي 
او در شوراي نگهبان . چماقداري است
ار سر و سامان دادن در كنار جنتي ك

به مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني 
  .را برعهده داد

سيد  –آيت اهللا حسين پور غفاري  - 16
روحاني  –حسين موسوي تبريزي 

اصالح طلبي كه سالهاي اول انقالب را 
از ياد برده است او زماني حامي و ياور 

زماني، خيابان .  قضايي چماقداران بود
تظاهر كنندگان ولي عصر را دادگاه 

مي دانست و مسئول اعدام صدها تن 
 .ازجوانان اين كشور است 

از جنايتكار  –آيت اهللا ريشهري - 17
حامي چماقداري و »  روحانيان«ترين 

او در بسياري از . باني واواك است
سركوب هاي خياباني تا حد قتل و 

در . ترور دست اندر كار بوده است 
بودند  ترور سعيد حجاريان مريدان وي

و دستور » رهبر انقالب«كه با تأييد 
ريشهري، دست به ترور او زدند و 
آزادند و به ريش عدالت و قانون مي 

 .خندند
از  –آيت اهللا دري نجف آبادي - 18

جمله حاميان و قاضيان پشتيبان 
مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني 

از ابتداي انقالب چه در مجلس . است
خواه در مقام  و چه در قوه قضائيه و

وزير واواك، حامي اين مافياها بوده 
  .است

حاج علي  –آيت اهللا رازيني  -19
و » روحانيان«رازيني از جمله 

ياور گروه ضرب و جرح » قاضيان«
او همچنان در كار . هاي خياباني است

حمايت از مافياهاي مأمور سركوبهاي 
  .خياباني است 

ت از امامان موق –آيت اهللا اميني  - 20
جمعه كه فرصت خطبه هاي نماز جمعه 
را بكار صدور فرامين حمله به مردم  

او نيز اينك ميانه خوبي با . گرفته است 
  .خامنه اي و احمدي نژاد ندارد

از اعضاي  –آيت اهللا استادي  - 21
سابق شوراي نگهبان و از حاميان اصلي 
مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني 

  .است 
از  –يزدي  آيت اهللا اديب - 22

  سخنوران و ياران  مافياهاي مأمور 
  .  سركوب هاي خياباني است

از علماي خط  –آيت اهللا امجد  - 23
دهنده به گروه چماقدار انصار حزب 

  .اهللا 
از  –آيت اهللا كريمي جهرمي  - 24

سخنوران گروه انصار حزب اهللا و از 
  شاگردان آيت اهللا يزدي 

ن و از سخنورا–آيت اهللا سيبويه  - 25
محركان مافياهاي مأمور سركوبهاي 

  .خياباني است
از جمله  –آيت اهللا زابلي  - 26

روحانيان عضو گروه حامي مافياهاي 
  .مأمور سركوبهاي خياباني است

از  –آيت اهللا نمازي شاهرودي  - 27
مفتيان و محركان مافياهاي مأمور 

  .سركوب هاي خياباني 
از سخنوران و  –آيت اهللا تبريزي  - 28
حركان  مافياهاي مأمور سركوب هاي م

  .خياباني 
از حكام  –آيت اهللا مظاهري  -29

شرع و عامالن اصلي سركوب هاي 
  .خياباني در شهر اصفهان 

از  –آيت اهللا امامي كاشاني  - 30
اعضاي سابق شوراي نگهبان و از 
امامان موقت نماز جمعه كه موجبات 
حمله به بسياري از مراكز و افراد را 

  .آورده است  فراهم
از  –آيت اهللا موحدي كرماني  - 31

سران مافياهاي مأمور سركوب هاي 
خياباني و نماينده خامنه اي در سپاه 

او اين سالهاي برانگيزنده . پاسداران
  سپاه به حمايت از گروه انصار بوده 

  .است 
از  –آيت اهللا سيد جعفر سيدان  - 32

واعظان مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  . خياباني

از  –آيت اهللا سيد صادق شيرازي  - 33
حامي » روحانيان«اعضاي گروه 

  مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 
آيت  –آيت اهللا  جعفر سبحاني  - 34

اهللا تازه به دوران رسيده اي كه سالها 
حامي گروههاي چماقدار بوده است و 
چند سالي است كه خود را در شمار 

  .دعلما و آيات عظام  مي انگار
از اعضاي   –آيت اهللا اثني عشري  - 35

حامي و از مبلغان » روحانيان«گروه 
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 

او در   –ايت اهللا حائري شيرازي  - 36
سابق، حامي مافياهاي مأمور سركوب 
هاي خياباني بود و با سخنراني هاي 
خود چماقداران را به حمله به مراكز و 

  مي انگيخت افراد مختلف بر
حجت االسالم حسين هاشمي نژاد  - 37
از سردمداران و حاميان مافياهاي  –

  .مأمور سركوب هاي خياباني 
 –حجت االسالم محمد پناهيان  - 38

از شاگردان مصباح يزدي و از 
سخنرانان اصلي مافياهاي مأمور 

  سركوب هاي خياباني 
 –حجت االسالم حسين انصاريان  -  39

حركان  مافياهاي از سخنوران و م
مأمور سركوبهاي خياباني به مردم 

  .است
عضو   –حجت االسالم دانشمند  - 40

حامي مافياهاي »  روحانيان«گروه 
  .مأمور سركوب هاي خياباني 

از  –حجت االسالم كاظم صديقي  - 41
سخنگويان و حاميان مافياهاي مأمور 

  .سركوب هاي خياباني 
  12در صفحه 

 !توپ خالي
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از  - طباييحجت االسالم طبا - 42
حاميان و سخنوران مافياهاي مأمور 

  .سركوب هاي خياباني 
از  –حجت االسالم حائري زاده  - 43

شاگردان مصباح و سخنگوي انصار 
  .حزب اهللا 

از باند  –حجت االسالم مصلحي  - 44
حقاني و از حاميان مافياهاي مأمور 

  .سركوب هاي خياباني 
از  –حجت االسالم تويسركاني  - 45

ان و محركان مافياهاي مأمور سخنگوي
  .سركوب هاي خياباني 

از  –حجت االسالم ماهرخ سار  - 46
حاميان و سخنوران مافياهاي مأمور 

  .سركوب هاي خياباني 
از  –حجت االسالم  ضيا آبادي  - 47

سخنگويان و حاميان مافياهاي مأمور 
  .سركوب هاي خياباني 

حجت االسالم  اسدي گرمارودي  - 48
ن مافياهاي مأمور سركوب از حاميا –

  .هاي خياباني 
از  –حجت االسالم محسن قرائتي  -49

حاميان بزرگ و توجيه كنندگان 
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 

از  –حجت االسالم نظري  - 50
سخنرانان مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني 
حجت االسالم سيد ابوالقاسم  - 51

ان مافياهاي از ياران و حامي –شجاعي 
  .مأمور سركوب هاي خياباني 

 –حجت االسالم احمدي اصفهاني  - 52
از سخنوران  مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني 
از  –حجت االسالم حسن يوسفي  - 53

حاميان مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني 

از  –حجت االسالم فاضل كاشاني  - 54
سخنوران مافياهاي مأمور سركوب 

  .خياباني هاي 
حجت االسالم محمد باقر علوي  - 55

از سخنوران و مجلس  –تهراني 
گردانان مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني 
از ياران و  –حجت االسالم نقوي  - 56

حاميان مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني 

از  –حجت االسالم تاج لنگرودي  - 57
حاميان مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .اني خياب
از  –حجت االسالم  ستوده  - 58

سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 
  .هاي خياباني 

از  –حجت االسالم  ملكيان  -59
سخنوران و مجلس گردانان مافياهاي 

  .مأمور سركوب هاي خياباني 
از  –حجت االسالم  وجداني  - 60

حاميان و سخنگويان مافياهاي مأمور 
  .سركوب هاي خياباني 

از  –السالم  شب زنده دار حجت ا - 61
حاميان مافياهاي مأمور سركوب هاي 
خياباني و عضو جامعه مدرسين حوزه 

  .قم
از  –حجت االسالم  غرويان  - 62

سردمداران و ياوران اصلي مافياهاي 
  .مأمور سركوب هاي خياباني 

 –حجت االسالم  حميد محمدي  - 63
از سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني 
از  –حجت االسالم  عصاري  - 64

حاميان و سخنگويان مافياهاي مأمور 
  .سركوب هاي خياباني 

از  –حجت االسالم  بهشتي  - 65
سخنوران مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني 
از  –حجت االسالم  عليدوست  - 66

سخنوران مافياهاي مأمور سركوب 
  .هاي خياباني 

 حجت االسالم  علي اكبر عرب - 67
از مجلس گردانان و  –خراساني 

سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 
  .هاي خياباني 

از  –حجت االسالم  طالقاني  - 68
سخنوران مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني 
از    - حجت االسالم امين شيرازي  -69

حاميان مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  - .خياباني 

 –حجت االسالم  سيد علي رضوي  - 70
از سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني 
از  –حجت االسالم  خرازي  - 71

بزرگان و حاميان و مجلس گردانان 
  مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني 

حجت االسالم  محمدي خراساني  - 72
از سخنوران مافياهاي مأمور سركوب  –

  .هاي خياباني 
 –حجت االسالم  حسيني بوشهري  - 73

يان بزرگ مافياهاي مأمور از حام
سركوب هاي خياباني كه سالها در 
جامعه مدرسين در حمايت از اين 

  .گروه تالش بسيار مي نمود 
امام  –حجت االسالم  علم الهدي  - 74

جمعه مشهد و از بزرگان حامي 
مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني كه 
جلسات توجيهي او،  در  اعضاي مافياها 

  .ر دارد ها، بسيار هوادا
از  –حجت االسالم  اسحاق نيا  - 75

سخنگويان مافياهاي مأمور  سركوب 
  .هاي خياباني 

از  –حجت االسالم  ديباجي  - 76
حاميان مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني 
از  –حجت االسالم  فشاركي  - 77

حاميان مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني 

 از –حجت االسالم  ناييني  - 78
سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني 
از  –حجت االسالم فاضل تبريزي  -79

سخنگويان مافياهاي مأمور  سركوب 
  .هاي خياباني 

از  –حجت االسالم ناصر زاده  -  80
سخنوران مافياهاي مأمور  سركوب 

  .هاي خياباني 
حجت االسالم  علي محمدي  - 81

از سخنوران مافياهاي  –خراساني 
  .مأمور  سركوب هاي خياباني 

از  - حجت االسالم  مويدي - 82
سخنوران مافياهاي مأمور  سركوب 

  .هاي خياباني 
از  –حجت االسالم  نبي صادقي  - 83

سخنگويان و حاميان مافياهاي مأمور 
  .سركوب هاي خياباني 

از  –حجت االسالم  محدثي  - 84
سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني 
از  –حجت االسالم  حشمت پور  - 85

سخنگويان مافياهاي مأمور  سركوب 
  .هاي خياباني 

از  –حجت االسالم  فياضي  - 86
سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني 
از  –حجت االسالم  بحريني  - 87

سخنوران و حاميان مافياهاي مأمور 
  .سركوب هاي خياباني 

از  –حجت االسالم  لطيفي  - 88
سخنوران و حاميان مافياهاي مأمور 

  .سركوب هاي خياباني 
از حاميان  –حجت االسالم  شهاب  -89

و سخنوران مافياهاي مأمور سركوب 
  .هاي خياباني 

از  –حجت االسالم فتوحي  -90
سخنگويان مافياهاي مأمور  سركوب 

  .هاي خياباني 
 –حجت االسالم  انصاري شيرازي  -91

مأمور  سركوب  از سخنگويان مافياهاي
  .هاي خياباني 

از  –حجت االسالم  جزايري  -92
سخنگويان مافياهاي مأمور  سركوب 

  .هاي خياباني 
حجت االسالم  سيد رسول  -93

از سخنوران و  –موسوي تهراني 
مجلس گردانان مافياهاي مأمور 

  .سركوب هاي خياباني 
حجت االسالم  مصطفي اعتمادي  -94
مأمور سركوب  از سخنوران مافياهاي –

  .هاي خياباني 
از  –حجت االسالم  حياتي  -95

سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 
  .هاي خياباني 

حجت االسالم  سيد رضي شيرازي  -96
از سخنگويان مافياهاي مأمور  –

  .سركوب هاي خياباني 
از  –حجت االسالم  رضايي  -97

سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 
  .هاي خياباني 

از  –حجت االسالم  شمالي  -98
سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني 
از  –حجت االسالم خدايي  -99

سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 
  .هاي خياباني 

حجت االسالم دكتر مرتضي آقا  -100
 –رييس هيات فاطميه قم  –تهراني 

مسئول حمله به دفتر  –استاد اخالق 
ويان مافياهاي از سخنگ –دراويش قم   

  .مأمور  سركوب هاي خياباني 
از  –حجت االسالم راشد يزدي  -101

سخنگويان مافياهاي مأمور  سركوب 
  .هاي خياباني 

از  –حجت االسالم ماندگار  -102
سخنگويان مافياهاي مأمور  سركوب 

  .هاي خياباني 
حجت االسالم سيد مهدي  -103

از سخنگويان مافياهاي  –مدرسي 
  .كوب هاي خياباني مأمور سر

حجت االسالم سيد احمد  -104
امام جمعه موقت تهران و از  –خاتمي 

سردمداران مافياهاي مأمور  سركوب 
  .هاي خياباني 

از  –حجت االسالم انجوي نژاد  -105
سخنگويان مافياهاي مأمور  سركوب 

  .هاي خياباني 
از  –حجت االسالم كافي  -106

كوب سخنگويان مافياهاي مأمور  سر
  .هاي خياباني 

از  –حجت االسالم مطهري  -107
سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني 
–حجت االسالم حاج آقا ثمري  -108

  .در حال حاضر نماينده مجلس است 
از  –حجت االسالم دكتر رفيعي  -109

سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 
  .هاي خياباني 

از  –حجت االسالم اشتهاردي -110
  .سخنگويان باند سركوب هاي خياباني 

از  –حجت االسالم عالي نسب  -111
  .سخنگويان باند سركوب هاي خياباني 

از  –حجت االسالم ناصري  -112
سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني 
از  –حجت االسالم ميالني  -113

سخنگويان مافياهاي مأمور سركوب 
  .هاي خياباني 

االسالم حبيب اهللا حجت  -114
از سخنگويان مافياهاي  –فرحزادي 

  .مأمور  سركوب هاي خياباني 
سخنران  –حجت االسالم ثقفي  -115

انصار حزب اهللا و استاد موسسه 
  آموزشي امام خميني 

اين همه مافياهاي : انقالب اسالمي
جوراجور كه جز بفكر جيب خود نيستند، 
گوياي افزايش رانت خواري و خشونت 

خشونت و فساد خيانت به كشور . ستنده
اقتصاد ايران . را نيز بهمراه مي آورد

حاصل سياستي است كه در خيانت و 
  :جنايت و فساد خالصه شده است

  

اقتصاد خورد و برد و 
بي حساب و كتاب و 

  : فساد و فقر گستر
  

  
برداشت حكومت اجمدي * 

 268نژاد از حساب ذخيره 
  !:درصد رشد كرده است

  
: ، به گزارش ايلنا88آذر  18در 

 موجودي از مركزي بانك گزارش
 كميته اعضاي ارزي ذخيره حساب
 را چهارم برنامه از تفحص و تحقيق
 معاون قضاوي حسين. نكرد قانع

 كميته در مركزي بانك اقتصادي
 چهارم، برنامه از تفحص و تحقيق

 12 را ارزي ذخيره حساب موجودي
كه حال آن. كرد اعالم دالر ميليارد
 پايان تا مركزي بانك نظارتي گزارش

حساب، آن  اين موجودي از 87 سال
 مي نشان را دالر ميليارد 23 حدود را 

 در گذشته سال ديگر سوي از. دهد
 كه شد بسته 88 سال بودجه شرايطي

 مرز به جهاني بازارهاي در نفت بهاي
 روند اين. يافت كاهش دالر 40

 كه داشت آن بر را دولت كاهشي
 نفت بهاي مبناي بر را ساالنه جهبود

 بهاي گاه هيچ اگرچه. ببندد دالر 5/37
 اين به گذشته ماه نه طول در نفت

 غير هاي گزارش اما نرسيد ميزان
 سال ابتداي از كه دهد مي نشان رسمي
 ذخيره حساب به پولي هيچ جاري
 قضاوي حسين. است نشده واريز ارزي
 ديروز مركزي بانك اقتصادي معاون

 منابع كل كه بود گفته نمايندگان به
 ميليارد 12 كشور ارزي ذخيره حساب
 مجوزهاي احتساب با كه است دالر

 اين از برداشت اضافه براي مجلس
 ارزي ذخيره حساب موجودي حساب

 حساب اين در دالر ميليارد چهار تنها
 كه است درحالي اين. ماند مي باقي
 50 سهم احتساب بدون رقم اين

 شده محاسبه صوصيخ بخش درصدي
  .است

 ارزي ذخيره از نهم دولت برداشت     
 رشد درصد 268 هشتم دولت به نسبت
  .است داشته

 
 امسال طال جز به ايران ذخاير* 

 كاهش دالر ميليارد 15 از بيش
  :يابد مي

 
، به گزارش ايسنا، 88آذر  18در  ◄

 ترين گزارش خود اكونوميست در تازه
 :ه استاعالم كرد، )2009نوامبر (

ذخاير ايران به جز طال در سال جاري 
ميليارد دالري  15كاهش بيش از 

ميزان ذخاير ايران به . خواهد داشت
ميليارد و  96جز طال در سال گذشته 

بيني  ميليون دالر برآورد و پيش 309
   250ميليارد و  15اين ميزان با مي شود 

ميليون دالر كاهش در سال جاري به 
كاهش  ميليون دالر  59ميليارد و  81

، پيش بيني مي شود 89در سال . پذيرد
ذخاير ايران به جز طال با ثبت رقم  كه 
ميليون دالر، كاهش  809ميليارد و  74

ميليون دالري  250شش ميليارد و 
و . نسبت به سال جاري خواهد داشت

افزايش يك ميليارد و  ، با1390در سال 
ميليون دالر، ذخاير ايران به جز  500

ميليون دالر  309ميليارد و  76طال  به 
  .رسيدخواهد 

ذخاير به جز طالي ،  1391در سال     
ميليون  809ميليارد و  78كشور معادل 
 500كه با دو ميليارد و  شددالر خواهد

ميليون دالر افزايش اين شاخص در 
ميليون  309ميليارد و  81به  1392سال 

سالي  ، 1393سال  .دالر خواهد رسيد
ست كه ذخاير ايران به جز طال معادل ا

ميليون دالر خواهد  809ميليارد و  82
  .دش
  

هزار ميليارد تومان بدهي   53* 
معوقه دولت به سيستم بانكي و 

هزار ميليارد دالري  40بدهي 
  :  بانكها

 
، به گزارش فرارو،  88آذر  17در  ◄

 بانك سوي از شده منتشر آمار آخرين
 بدهي ايشافز دهنده نشان مركزي
 غيردولتي و دولتي هاي بانك به دولت

 از بيش ميزان به غيربانكي موسسات و
 در اين است، تومان ميليارد هزار 53

 معوقه هاي بدهي كه است حالي
 ميليارد هزار 40 از بيش بانكي سيستم
 كل رئيس و است شده برآورد تومان
 امالك نرفتن فروش از مركزي بانك
 برگزاري حلهمر 5 در ها بانك مازاد

 است كرده تصريح و داده خبر مزايده
 خريد و جذب براي بازار شرايط
 تنزل با غيرمنقول اموال و ها دارايي
 كاهش انتظار در مردم و شده مواجه
 به. هستند اموال نوع اين قيمت بيشتر
 بانك ترفند آخرين رسد مي نظر

) ها بانك مازاد امالك فروش( مركزي
 رو روبه مانع با نيز منابع تامين براي
 و دست سال ،88 سال و است شده
 كمبود با ها بانك كردن نرم پنجه
  .است منابع

رئيس كل بانك مركزي به مجلس    
مافياها احضار شده است تا در باره اين 

ميليارد  5بدهي و حساب ذخيره كه 
  .دالر فروكاسته مي شود، توضيح دهد

  
ماه  8صادرات غير نفتي در * 

درصد كاهش  5/8سال جاري، 
  :يافته است

  
، دنياي اقتصاد خبر 88آذر  18در  ◄

ترين آمار گمرك  تازه: داده است
درصدي  29/8ايران حاكي از كاهش 

ماه  8نفتي طي  ارزش صادرات غير
رغم افزايش  جاري به نخست سال

درصدي وزن كاالهاي  32/28
  .صادراتي است

طي اين مدت ارزش صادرات    
احتساب ميعانات  نفتي كشور با غير

ميليون و  631ميليارد و 15گازي به 
هزار دالر رسيد از طرف ديگر در  870

هزار تن  613ميليون و  30همين مدت 
ميليون  407ميليارد و  32كاال به ارزش 

هزار دالر وارد كشور شد كه  860و
نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر 

  درصد كاهش، اما از  60/15ارزشي 
  

  13 در صفحه

 !توپ خالي
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درصد افزايش نشان  19/11وزني 
بنابراين گزارش، در مدت ياد . دهد مي

 12شده بدون احتساب ميعانات گازي، 
هزار دالر  800ميليون و  635ميليارد و 

كاال صادر شده كه در مقايسه با مدت 
درصد كاهش  43/3مشابه سال گذشته 

همچنين وزن صادرات . دهد نشان مي
حتساب نفتي كشورمان بدون ا غير

هزار  338ميليون و  28ميعانات گازي 
تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال 

  .درصد رشد داشت59/29قبل 
 

صنعت ايران در بدترين * 
  :وضعيت 

  
، ايلنا گزارش كرده 88آذر  18در  ◄

 در طوس صنعتي است كه شهرك
 تهران در البرز صنعتي شهرك و مشهد

 وضعيت نيز ديگر جاهاي از بسياري و
 درصد 40 به نزديك. دارند بهيمشا

 دسته دسته و كنند نمي كار ها كارخانه
 از بعد. كنند مي بيكار را كارگران
 فالورجان صنعتي شهرك از بازديد
 اثرات بررسي كميته تشكيل پيشنهاد
 هاي بنگاه بر جهان اقتصادي بحران

 كميسيون رئيس به كشور اقتصادي
 .شد داده اقتصادي

ني و صنعت گزارش اطاق بازرگا ●
 بزرگ واحد 180 ايران در باره حدود

   اين از بسياري كه داد نشان صنعتي
  

 قرار ورشكستگي آستانه در واحدها
 مالي اطالعات و اخبار انتشار. دارند
 هاي حمايت بدون كه خودرو ايران
 كه داد نشان بود، ورشكسته دولت
 واحدهاي بزرگترين به بحران دامنه
 و نحصاريا بازار داراي كه كشور
 نيز هستند دولت هميشگي الطاف تحت
 نشد سبب اينها تمام اما است، رسيده

 خود موضع و حرف از محرابيان كه
 .”است خوب صنعت حال“. بيايد كوتاه

  
 براي دالري ميليارد 3 كسري* 

  :بنزين واردات
 
،  به گزارش حيات 88آذر  16در  ◄

 مديريت و نقل و حمل ستاد نو، رئيس
 دالري ميليارد 3 كسري ييدتا با سوخت
 را مجلس بنزين، واردات براي دولت
 خودروهاي بنزين سهميه كاهش مسبب

 .كرد اعالم زمستان در شخصي
  

توتال از اجراي قرارداد خود * 
  :با وزارت نفت ايران باز ايستاد

  
، حجت اهللا غنيمي 88آذر  14در  ◄

فرد، معاون سرمايه گذاري شركت ملي 
شركت توتال  :استنفت ايران، گفته 

پارس  يگاز دانيم 11فرانسه از فاز 
  .كنار گذاشته شده است يجنوب

توتال  شركتاما واقعيت اينست كه     
پنج سال  يو شركت پتروناس مالز

 يبرا يدالر ارديليدو م يقرارداد شيپ
 عياستخراج و صدور گاز ما

امضا كردند تا  رانيبا ا) LNG(يعيطب
مشترك  يگذار هيشركت با سرما كي

 عياستخراج و صدور گاز ما يبرا
كنند اما بعدها شركت پتروناس  سيتاس
 الطرح كنار رفت و شركت توت نياز ا

با  ستيحاضر ن گرياعالم كرد كه د زين
 .قرارداد را اجرا كند نيا نيشيپ متيق

راستي اينست كه توتال هيچگاه دست 
در پي مجازات اقتصادي . بكار نشد

اگر حاال .  راف شدايران، مجبور از انص
رژيم مي گويد توتال را كنار گذاشته 

است، علتي جز اين ندارد كه به جاي 
عادي شدن رابطه ايران با غرب، رابطه 
تيره تر و احتمال وضع مجازاتهاي 
اقتصادي بر ضد ايران، بيشتر شده 

  .است
  
پول آمريكا دو ميليارد دالر *

  :توقيف كرده است را ايران
  
روزنامه وال ، 2009 دسامبر 12در  ◄

گزارش كرده است استريت جورنال، 
اياالت متحده، سال گذشته به طور  كه

پول محرمانه بيش از دو ميليارد دالر 
» بانك  سيتي«هاي  در حسابايران را 

  .توقيف كرده است
دادگاه فدرال حوزه جنوبي    

نيويورك، با استفاده از اطالعاتي كه 
بخشي از آنها توسط وزارت 

داري آمريكا تهيه شده بود، در  انهخز
به سيتي بانك  2008ماه ژوئن سال 

دستور توقيف اين دو ميليارد دالر را 
شود براي ايران نگهداري  كه گفته مي

  .شده، صادر كرده است مي
اين مبلغ از طريق مؤسسه مالي      

به حسابي در » كلير استريم بانكينگ«
  .سيتي بانك گذاشته شده بود

پايه اين گزارش ماجراي توقيف بر     
اين پول به دعواي حقوقي 

شدگان حمله  هاي كشته خانواده
 .بيروت نيز ارتباط دارد 1983انتحاري 
برپايه رأي يك دادگاه  2007در سال 

 آندهنده  آمريكايي، ايران سازمان
به پرداخت  و حمله انتحاري شناخته 

دو ميليارد و هفتصد ميليون دالر 
  .شدغرامت محكوم 

  
اشپيگل از صادرات مشكوك * 

  :زيمنس به ايران خبر مي دهد
  
، خبرگزاري 2009دسامبر  12در  ◄

آلمان به نقل از هفته نامه اشپيگل 
 گزارش داد كه دولت آلمان در حال

بررسي نقض مقررات تجارت خارجي 
براي دو محموله صادراتي شركت 

سخنگوي   .زيمنس به ايران است
از تائيد اين خبر وزارت اقتصاد آلمان 

 بر اساس اين گزارش. خودداري كرد
ماموران گمرك آلمان در بندر 
هامبورگ، محموله كمپرسور به مبلغ 

ايران را  ميليون يورو به مقصد 16
در اين گزارش . اند توقيف كرده

همچنين آمده است كه نيروي دريائي 
هاي  محموله ديگري از كامپيوتر بريتانيا

كه قرار بود از  پيشرفته شركت زيمنس
ارسال شود را در  طريق چين به ايران

. اند هاي دوبي توقيف كرده آب
سخنگوي شركت زيمنس ضمن رد 

مجله اشپيگل گفت كه تمام  اتهامات به
هاي تجاري اين شركت با  فعاليت

نظامي بوده و  ايران داراي ماهيت غير
  .المللي مطابقت دارند با قوانين بين

مالت زيمنس با رژيم معا: انقالب اسالمي
تازه . ايران پيشينه اي پر از فساد دارد

ترين مورد آن، فروش سيستمهاي 
سانسور و  دستگاههاي ايجاد پارازيت 
است كه سپاه پاسداران براي جلوگيري 
از ديده و شنيده شدن برنامه هاي 
فرستنده هاي تلويزيوني و راديوئي بكار 

  .مي برد

  
رغم بسته شدن پرونده  به* 
 ديخر پرونده، رعامليرگ مدم
همچنان باز  يارديليهزار م 8

  :است
 
 گزارش جهان، به، 88آذر  21در  ◄

سايت رسمي شركت مخابرات 
 )Tci.ir(  در خـبــري اعـالم كــرد

كـه سلـيـمـانـي پـور مديرعامل و 
عضو هيئت مديره شركت توسعه 

و مالك بلوك  اعتماد مبين، خريدار 
كـت مخـابـرات مديريتي سـهــام شـر

. ايـران بـه همـراه همسرش درگذشت
   

اظهار نظر رسمي پزشكي  براساس   
قانوني علت فوت مجيد سليماني پور و 
همسرش شهين برون، ناشي از نشت گاز 

 .بوده است
 51با مرگ سلـيـمـانـي پـور اگرچه

ساله مديرعامل و عضو هيئت مديره 
و  شركت توسعه اعتماد مبين، خريدار 

لك بلوك مديريتي سـهــام ما
شـركـت مخـابـرات ايـران پرونده 

بسته شد  ييدر دستگاه قضا يمرگ و
 8 ديرسد پرونده خر ياما به نظر م

مخابرات كه با  يتومان ارديليهزار م
روبرو است همچنان  يفراوان اداتانتق

  .مفتوح خواهد بود 
شركت خريدار : انقالب اسالمي

ليماني پور مخابرات متعلق به سپاه و س
 .عضو سپاه پاسداران بوده است

  
كيلو  هر در توماني 1250 سود* 

  :برنج وارداتي
 
 ، به گزارش اعتماد، 88آذر  19در  ◄

 از را برنج اگر واردكنندگان از هريك
 طور به كنند كشور وارد گمرك مسير

 بيش و كرده هزينه تومان 750 متوسط
 و سود كيلو هر ازاي به تومان 0041 از
 تومان ميليارد 800 حداقل كل در

 گفته به. زنند مي جيب به تاكنون
 ايران برنج انجمن شايق، دبير عليزاده
 هر به ايران بنادر تا برنج واردات هزينه
 هزينه صرف با كه است دالر 500 تن

برنج وارداتي،  كيلو هر گمركي، هاي
 مي تمام تومان 800 تا 700 حدود
 ازارب اما قيمت اين برنج در. شود

. تومان است 2200 از بيش داخلي، 
تومان مي  1500تا  1400مابه التفاوت 

  . شود
 محصول بايد ما كننده اما توليد    

 انبار در خريدار نبود دليل به را خود
 ادامه با كرد بيني پيش او. كند ذخيره

 هاي زمين برنجكاران وضعيت اين
 كاربري تغيير ويالسازي به را خود
 مي مركبات و كيوي هاينك يا داده
 نياز كل شويم مي مجبور ما و كارند
  .كنيم تامين خارج از را داخلي

  
عضو حكومت احمدي نژاد * 

» وام«ميليون تومان  2روزي 
دريافت مي كرد و برخي از 
كارمندان ميلياردها تومان به 

  :جيب مي زنند
  
گزارش كرده  ندهيآآذر،  13در  ◄

 يبراجوانان كشور  كه يدر حال:  است
تومان وام ازدواج  ونيليم كي افتيدر

مواجه  يبانك ستميس يها يبا كارشكن
از  يكيهستند، سرپرست 

دولت نهم در طول  يها وزارتخانه

خود روزانه به طور  تيدوران مسئول
 يتومان وام بانك ونيليمتوسط دو م

 .است كرده يم افتيدر
فرد مذكور كه كمتر از سه ماه     

دولت  يها ارتخانهاز وز يكي يسرپرست
نهم را به عهده داشته است، مجموعاً 

تومان  ونيليم 150 افتياقدام به در
ها  كرده كه با گذشت مدت يوام بانك

 نياز موعد بازپرداخت اقساط آن، از ا
  .كار سرباز زده است

، شيخ صادق 88آذر  19در  ◄
گفته قوه قضاييه  »رييس«الريجاني، 

ررويى و كارمندانى از دولت با پ: است
جسارت تمام اسناد دولتى و مالى را 
جعل كرده و ميلياردها پول به جيب 

 زده اند
  

ي است مساو كارگر اعتراض* 
  :او اخراج با
  
،  خبرگزاري مهر 88 آذر18در  ◄

وضعيت اسفبار كارگران ايران  را 
ادامه روند نابسامان : تشريح كرده است

از  يبازار كار و اصرار درصد
سفيد  يه انعقاد قراردادهاكارفرمايان ب

را با مخاطرات  يامضا، امنيت شغل
كه  يمواجه كرده است تا جاي يجد
 يحت يكارفرمايان با قراردادها يبرخ

يكماهه فقط با هدف عدم پرداخت 
كارگران به اين رويه  يحقوق قانون

متاسفانه جعل . زنند يمنادرست دامن 
سند و فريب كارگر درعدم پرداخت 

در بازار كار باب شده  نيز يحقوق و
 .است

جعل سند و اغفال كارگر  چالش    
فقط با هدف عدم پرداخت حقوق 

كارفرما نما  يتوسط عده ا يو يقانون
شده است كه زحمات و  يمسئله ا
كه در  يكارفرمايان واقع يتالشها
 يو ايجاد اشتغال تالش م يپايدار

 .برد يكنند را نيز زير سئوال م
 يعال يعضو شورا ياهللا صالح يول    

كار در گفتگو با مهر با انتقاد از 
 يكه هنوز قراردادها يكارفرمايان

 ،كنند يسفيد با كارگران منعقد م
كارگران را وظيفه  يايجاد امنيت شغل

: مستقيم كارفرمايان دانست و گفت
 .كارگر مهمترين نهاده در توليد است

كارگر با اين فرض كه اگر  فريب ●
را امضاء نكند امكان  تسويه يبرگه ها

فراهم  يپرداخت حق و حقوق و
است كه  ينخواهد شد، ترفند جديد

كارفرمايان  يبرخ يمتاسفانه از سو
در اين . شود يمتخلف به كار گرفته م

مورد نيز ظاهرا با پذيرش كارگر و 
تسويه قبل از  يبرگه ها يامضا

وجهي، باعث شد تا  ونهدريافت هرگ
ده كرده و كارفرما از شرايط استفا

 .را نپردازد يو يدستمزد قانون
 2روز تا  3ماهه از  2حقوق  پرداخت ●

كه به كارگر  ياز زمان ظاهرا: سال
 3برگه ها تا  يجوان اعالم شد با امضا

دريافت حقوق  يبرا يروز آينده با و
شود چند ماه گذشته  يتماس گرفته م

 يزمان جديد ياست و با هر بار پيگير
 2شود كه اخيرا تا  ياعالم م يبه و

. گوشزد شده است يسال نيز به و
تواند و يا  يكه نم يحال كارفرماي

 يماه يك نيرو 2خواهد حقوق  ينم
كار را بپردازد چگونه خواهد توانست 

 را بر عهده بگيرد؟ يدولت يگر يتصد
جالب اينكه در مورد اين  نكته    

نوبت شب  10كارگر هر ماه حدود 
صبح نيز به  6 تا 22از ساعت  يكار

بايد انجام شود كه  يصورت چرخش

پرداخت  ياين مدت نيز دستمزد يبرا
 "شود و در اين زمينه نيز تهديد  ينم

 ياعتراض كند اخراج م ياگر كس
 !پابرجاست "شود
نايب رئيس كانون  يبيگ يعل اولياء ●
كار سراسر  ياسالم يشوراها يعال

كشور در گفتگو با مهر در اين زمينه 
سوء  يجلو يبايد از طريق قانون: گفت

استفاده از كارگران گرفته شود چون 
از كارفرمايان  يدر حال حاضر بسيار

قرارداد  يكار با و يجذب نيرو يبرا
اين  ازكنند تا  يسفيد امضا منعقد م

طريق امكان اعتراض و احقاق حق 
 .كارگر از بين برود

 يعدم تعادل در عرضه و تقاضا   
ين دليل گرايش كار مهم تر ينيرو
كارفرمايان به انعقاد  يبرخ

 بقصد  سفيد امضا يقراردادها
كارگران كار  ينپرداختن حقوق قانون

  .است
كار سازمانهاي متعدد : انقالب اسالمي

اال اين كه اين . سركوب سركوبگري است
بار، دانشجويان و مردم ايران را ثابت قدم 

  :تر مي كند
    

     شدت سركوب،
را  قدم دانشجويان
  :استوار تر كرد

  
  
  

، در پی يورش ٨٨آذر  ١۴در ◄ 
وحشيانه به تجمع اعتراضی مادران 

نفر از آنھا  ٢٩عزادار در پارک الله، 
نفر از مادران  بخاطر  ۶. دستگير شدند

. کھولت سن پس از چند ساعت آزاد شدند
نفر از آنھا ھمچنان در بازداشت  ٢٣ولی 

آنھا و از شرايط و وضعيت . بسر می برند
 .خبری در دست نيست

نفر از مادران دستگير شده به  ٢٣اسامی 
 :قرار زير می باشد

بھناز . ٢فاطمه رستگار زاده  -  ١     
طيبه خنج . ۴صديقه شکری. ٣حضرتی 

ليال . ۶معصومه حيدری مقدم .  ۵منش
معصومه . ٨فرزانه حسينی.  ٧حسينی
مينا   قلي . ١٠نجمه افروزه . ٩صداقت

منصوره . ١٢کوه گيالنی  آذر. ١١زاده 
فاطمه .   ١۴يلدا حسينی .   ١٣بھکيش 

.   ١۶طيبه عاطف راد .   ١۵موذن زاده 
ژيال کرم زاده .   ١٧ياسمن بھمن 

شکوفه ضيايی مقدس .   ١٨مکوندی 
اعظم سقايی .   ٢٠زيبا کريمی .   ١٩
مستانه ضيايي  - ٢٢ليال سيف الھی .   ٢١
 افسانه نوروزي -٢٣

، در پی برگزاری ٨٨آذر  ١۶در ◄ 
 ١۶تجمعات گسترده دانشجويان در روز 

تکنيک  ھای ھنر و پلی آذر در دانشگاه
، نيروھای بسيجی و لباس شخصی  تھران

که از حمايت نيروھای يگان ويژه 
ھا حمله  برخوردار بودند به اين دانشگاه

 .کردند
خبرنگار "، به گزارش ٨٨آذر  ١۶در ◄ 

بوعلی از ھمدان،  دانشگاه " فرارو
سينای ھمدان با حضور پر رنگ نيروھای 
ضد شورش در اطراف دانشگاه شاھد 

دانشجويان در حال   .روز پر تنشی بود
افراد لباس شخصی دو .  اعتراض بودند

تن از دانشجويان معترض را که يکی از 
آنھا دختر بود از طبقه دوم به بيرون 

بنابر گفته شاھدان عينی، . پرتاب کردند
  .شدت مصدوم شده اند اين دو به

، به گزارش خبرنامه ٨٨آذر  ١٧در ◄ 
اميرکبير،  در سالن شھيد عضدی 
مراسمی توسط انجمن اسالمی دانشگاه 

پس از اتمام . پيام نور تھران برگزار شد 
نفر از دانشجويان اين  ٧اين مراسم 

دانشگاه به ھنگام خروج توسط افراد 
  .ناشناسی بازداشت شدند

 14در صفحه 

 !توپ خالي
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، به گزارش ٨٨آذر  ١٧ر د◄ 
: بان حقوق بشر کردستان خبرگزاری ديده

باخته  کامران آسا برادر دانشجوی جان
کيانوش آسا به ھمراه يکی از بستگان 
خانوادگى و دوست کيانوش به نام بيژن 
رضايی ظھر روز گذشته در تھران 

 .بازداشت شدند
، به گزارش ھرانا به ٨٨آذر  ١٧در ◄ 

بشر در  االن حقوقنقل از  مجموعه فع
ايران، مجيد توکلی روز گذشته در 

  دانشگاه اميرکبير ھنگامی که ھمراه 
ديگر دانشجويان قصد خروج از دانشگاه 
را از در حافظ داشت، توسط  مامورانی 
که در يک خودروی ون سفيد بدون پالک 

پالک دولتی منتظرش  ۴٠۵و يک پژوه 
 .بودند بازداشت شد

زارش نوروز، ، به گ٨٨آذر  ١٧در ◄ 
شھيد بھشتی يکروز پس از (دانشگاه ملی 

آذر نيز صحنه درگيری دانشجويان با ١۶
بسيجيانی بود که از خارج دانشگاه با 
ھمکاری حراست به داخل آمده و فضای 

استادان  .دانشگاه را ملتھب کردند
دانشگاه نيز به جمع دانشجويان معترض 

  .پيوستند
امه ، به گزارش خبرن٨٨آذر  ١٧در ◄ 

امير کبير، نويد سلطان پور دانشجوی 
کارشناسی ارشد رشته تربيت بدنی، 
مجتبی ھاشمی دانشجوی دانشکده حقوق 
وعلوم سياسی، نيلوفر اثباتی دانشجوی 
دانشکده فنی، برديا نجار دانشجوی 
دانشکده مکانيک، طاھر دھخوارقارنيان 
دانشجوی رشته پزشکی وھمچنين مھدی 

 .ت شده اندبلخاری تاکنون بازداش
، محبی سربازجوی ٨٨آذر  ١٧در ◄ 

واواک کرج به خانم اسدپور تلفن می کند 
امروز رضا از زندان با تو : و او می گويد

تماس تلفنی  برقرار خواھد کرد و جايی 
خانم اسدپور گرجی  در حالی که . نرويد

در انتظار تماس فرزندش بسر می برد 
مورد يورش مامورين وزارت اطالعات 

زندانی سياسی  .ار گرفت و دستگير شدقر
زھرا اسدپور گرجی از ناراحتی حاد قلب و 

او ھمچنين مدتی . فشار خون رنج می برد
 . پيش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود

، به گزارش خبرنامه ٨٨آذر  ١٧در ◄ 
اميرکبير، جاويد حاج ھمتی و عباس 
قادری دو تن از دانشجويان دانشگاه 

ز احضار تلفنی از خواجه نصير پس ا
  سوی دفتر پيگيری وزارت اطالعات از 

آذر به آنجا مراجعه کردند  ١۶صبح روز 
ولی تا اين لحظه خبری از آنھا در دست 

 .نيست
، به گزارش روابط ٨٨آذر  ١٧در ◄ 

عمومی دادسرای عمومی و انقالب 
تھران، مدير اين سايت متھم به انتشار 

ھور آميز نسبت به رئيس جم مطلب توھين
 .است
، به گزارش خبرنامه ٨٨آذر  ١٧در ◄ 

اميرکبير سيدمحمدمحسن موسوی، 
 ٣سبحانه حيدری و نجمه رنجبران 

دانشجوی  دانشکده فنی دانشگاه باھنر 
شيراز ھستند که روز گذشته بازداشت 

دانشجوی دانشگاه  ٣در گذشته نيز  .شدند
شيراز به نام ھای سعيد لطفی، مسعود 

د حسينی بازداشت مھدوی فر و سيدمحم
 .شدند
، به گزارش تابناک، ٨٨آذر  ١٧در ◄ 

نفر از محکومان حوادث  ٢٢احکام قطعي 
اخير که پرونده آنان در شعب دادگاھھاي 
انقالب اسالمي تھران مورد رسيدگي 
قرارگرفته بود پس از تاييد در دادگاھھاي 
تجديد نظر جھت اجرا به واحد اجراي 

 .ن ارسال شداحکام دادسراي انقالب تھرا
به گزارش روابط عمومي دادسراي 
عمومي و انقالب تھران، بنا به احکام 

نفر از محکومان مذکور به  ١٨صادره 
ماه تا چھار و نيم سال محکوم  ۴حبس از 
 .شده اند

، به گزارش ٨٨آذر  ١٨در ◄ 
خبرگزاری ھرانا،  محمد پورعبدهللا، فعال 

بھمن ماه سال  ٢۴دانشجويی که از 
بازداشت شده بود، صبح امروز در گذشته 
سال حبس  ۶دادگاه انقالب به  ١۵ی  شعبه

محمد پورعبدهللا در  .تعزيری محکوم شد
مدت سيصد روز بازداشت خود ابتدا در 

زندان اوين محبوس بود که پس  ٢٠٩بند 
از مدتی وی را به زندان قزل حصار که 

داری مجرمان خطرناک و  محل نگه
 .ندبزھکار است منتقل کرد

، به گزارش فعالين ٨٨آذر  ١٨در ◄ 
حقوق بشر و دمکراسی در ايران،  

آذر از  ١۶خانواده بازداشت شده ھاي 
رفته رفته به دادگاه انقالب  ٨:٣٠ساعت 

مي آمدند بدليل سردي ھوا و بارش باران 
داخل دادگاه انقالب مملو از جمعيت 
خانواده ھا بود كه سرگردان و حيران 

 . بودند
،  به گزارش خبرنامه ٨٨آذر  ١٨در ◄ 

امير کبير، غالم محمدی دبير سابق انجمن 
اسالمی دانشگاه تھران و عضو فعلی 
شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه 
تھران و  محمدجعفر طھماسبی عضو 
انجمن اسالمی دانشکده فنی بازداشت 

 .شدند
، به گزارش خبرنامه ٨٨آذر  ١٨در ◄ 

اخير  اميرکبير، در پی تحصن ھای
دانشجويان دانشگاه بين المللی قزوين که 
برای آزادی سه تن از دانشجويان اين 
دانشگاه صورت گرفته بود، مسئولين 
حراست و کميته انضباطی اين دانشگاه به 
رياست حسين سرداغی و محسن حسينی، 
با تماس ھای خويش به تھديد خانواده 

 .ھای دانشجويان متحصن پرداختند
، به گزارش خبرنامه ٨٨آذر  ١٨در ◄ 

آذر، دانشجويان  ١۶امير کبير، پيش از 
دانشگاه شھيد چمران اھواز که قصد 

آذر تجمعی اعتراض  ١۶داشتند در روز 
آميز را تشکيل دھند به شدت توسط 
عوامل حراست و بسيج دانشگاه مورد 

 .ضرب و شتم قرار گرفتند
، به گزارش  مجموعه ٨٨آذر  ١٩در ◄ 

در ايران،  امين رجب  فعاالن حقوق بشر
پور نيکنا، دانشجوی رشته مھندسی 

آذر  ١۵مکانيک دانشگاه گيالن  در روز 
در پی احضار به اداره پيگيری وزارت 

  . اطالعات بازداشت شده است
،  اطالع داده شده ٨٨آذر  ١٩در ◄ 

است که فرھاد فرنود، دانشجوی مھندسی 
و  ٨٣عمران صنعتی شريف ورودی سال

اسالمی اين دانشگاه عصر عضو انجمن 
آذر و پس از برگزاری تجمع  ١۶روز 

روز دانشجو با گزارش مستقيم نھاد 
حراست به ھمراه سه تن ديگر از 
دانشجويان به نام ھای مھدی کالری، 

زاده و محسن زارع به  حامد ترک
 .بازداشت نيروھای امنيتی درآمد

آذر ، روزنامه تايمز لندن، در  ٢٠در ◄ 
گزارش عفو «ر با عنوان گزارشی مصوّ 

شرم آوری دخالت مقامات : بين الملل
براساس «: ، اطالع داده است»دادستانی

گزارش عفو بين الملل، مسئوالن امنيتی 
ايران بازداشتی ھا را مورد تجاوز جنسی 
قرار داده، شکنجه کرده اند، و تھديد به 

افزون بر قتل چندين نفر در . اعدام کردند
ھار بازداشتی ھا، مقامات زندان، بنا به اظ
تن از بازداشتی ھا را  ٧٠امنيتی بيش از 

روز در يک کانتنير حمل کاال  ٥٨به مدت 
 ». محبوس کرده بودند

، خبرنامه اميرکبير ٨٨آذر  ٢٠در ◄ 
آذر از  ١۶گزارش رده است که در روز 

تريبون آزادی در آمفی  ١۵تا  ١٢ساعت 
 تياتر کانون ھای فرھنگی ھنری دانشگاه

انتخابات و تاثير آن بر رفتار "با موضوع 
در انتھای تجمع، . برگزار شد" مردم

تعدادی لباس شخصی غير دانشجو به 
نيروھای بسيجی اضافه شدند و شروع به 
درگيری و ضرب و شتم دانشجويان 

نفر از دانشجويان در  ٧٠ھمچنين . نمودند
حين خروج از دانشگاه توسط نيروھای 

يھا بازداشت شدند امنيتی و لباس شخص
نفرشان آزاد شده اند و  ۵٧تا اين لحظه 

نفرشان کماکان در بازداشت بسر  ١٣
  .ميبرند

،  تجمع و تحصن ٨٨آذر  ٢١در ◄ 
اعتراض آميز ديگری در دانشکده فنی 

دانشجويان . دانشگاه تھران شکل گرفت
شرکت کننده در اين تجمع که بالغ بر 

ری نفر ھستند خواستار استعفای فو ۴٠٠
و بی قيد و شرط رئيس دانشگاه فرھاد 
رھبر و ھمچنين آزادی دانشجويان در بند 

 .ھستند
،  به گزارش خبرنامه ٨٨آذر  ٢١در ◄ 

امير کبير، دادگاه انقالب شھر شيراز 
دانشجو و  ٨صدور احکام قضايی برای 

يک استاد در دانشگاھھای شھر شيراز  
 :را اعالم کرد

انشگاه کاظم رضايی؛ دانشجويی د - ١
 ماه حبس تعزيری ٨سال و  ۵شيراز 

حقيقت جو استاد علوم ... دکتر مسيح ا - ٢
 ۵پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شيراز 

 سال حبس تعليقی
نظری دانشجوی دانشگاه علوم  - ٣

 سال حبس تعزيری ۴پزشکی 
يحيی طاووسی دانشجوی دانشگاه  - ۴

 سال حبس تعزيری ٣شيراز 
انگاه احسان کاووسی دانشجويی د - ۵

 سال حبس تعزيری ٣علوم پزشکی 
علی جاللی دانشجويی دانشگاه پيام  - ۶

 ١ماه حبس تعليقی و پرداخت  ۶نور 
 ميليون تومان جريمه نقدی

مجتبی حسينی دانشويی دانشگاه  - ٧
 ماه حبس تعليقی ۶شيراز 

سعيد رضايی دانشجويی دانگاه علوم  - ٨
 ماه حبس تعليقی ۶پزشکی 

جوی دانشگاه خيبر حسن پور دان - ٩
 ماه حبس تعليقی ۶شيراز 

ھمچنين بنايی، علی جاللی، سعيد    
رضايی، زاھدی، ظھوريان، احمد عارف، 
ايوب پورفتحی، طاھری، صفرپور، 
پورسلطان، علی صالح پور، کاظم 
رضايی، يحيی طاووسی، ندا اسکندری، 
خديجه قھرمانی، نظری، شيروانی، باقری 

آبان  ١٣دانشجويانی بودند که پس از 
بازداشت و تا کنون در بازداشت به سر 

 .می برند
آذر، سعيد آگنجی از  ١۶ھمزمان با     

فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد شيراز، 
راضيه جعفری و سعيد لطفی از فعالين 
دانشگاه شيراز به واواک شيراز احضار و 
بازداشت شدند که تاکنون نيز در بازداشت 

 .به سر می برند
نفر از  ٢٠٠، بيش از٨٨ذر آ ٢١در ◄ 

 ١۶خانواده بازداشت شده ھاي مراسم 
آذر،  به منظور اطالع يافتن   از وضعيت 
و شرايط عزيزان خود  و آزادی آنھا در 
مقابل دادگاه انقالب دست به تجمع 

 . اعتراضی زدند 
فھرست اسامی تعداد ديگری از      

تا به . آذر ماه ١۶بازداشت شدگان روز 
نفر از بازداشت شدگان  ۶٠ حال اسامی

 : آذر منتشر شده است ١۶
ساله در ولي  ٢٩مريم حسين پور  - ١

 عصر بازداشت و به اوين منتقل شده 
ساله در ولي عصر  ٢۶پريسا اماني  -٢ 

بازداشت به وزرا منتقل و سپس به اوين 
 منتقل شده 

ساله در ولي عصر  ٣٠مھناز ناصري  - ٣
  بازداشت و به اوين منتقل شده

ساله در ولي عصر  ٢۴الميرا خليلي  - ۴
بازداشت ابتدا به وزرا و سپس  به اوين 

 منتقل شده
ساله در انقالب  ٢٧امير رضا كاظم نيا  - ۵

 بازداشت و محل نگھداري وي نامشخص 
ساله در ولي عصر  ٢٧امير صادقي  - ۶

 منتقل شده  ٢۴٠بازداشت و به اوين بند 
ساله محل  ٣١عليرضا ھنرور  - ٧
 زداشت و نگھداري نامشخص با
ساله دانشجو در  ٢٣سجاد حسن زاده  - ٨

خيابان حافظ بازداشت و به اوين منتقل 
 شده 
ساله ليسانس  ٣٠كيوان حسيني  - ٩

عمران در انقالب بازداشت و به اوين 
 منتقل شده 

ساله در مقابل  ٢۴حسن باقري  -١٠
صنعتي شريف بازداشت و محل نگھداري 

 وي نامشخص 
ساله در فخر  ٢٩يد كدخدايي سع -١١

 رازي بازداشت و به اوين منتقل شده 
ساله در  ١٩مھدي غالمي نوغاني  -١٢

 فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده 
ساله محل  ٢٨فرھاد گنجي منش  -١٣

 بازداشت نامشخص و به اوين منتقل شده 
ساله و  ٢۴آرش سنايي دماوندي  -١۴

اه ھنر دانشجو درولي عصر مقابل دانشگ
 بازداشت و محل نگھداري وي نامشخص 

ساله در انقالب  ٢٠رضا خرازي  -١۵
 بازداشت و به اوين منتقل شده 

ساله در ولي  ٣٢محمد رضا بيگي  -١۶
 عصر بازداشت و به اوين منتقل شده 

ساله در ولي  ٢٨مجتبي مرسلي  -١٧
عصر مقابل دانشگاه صنعتي شريف 

 بازداشت و به اوين منتقل شده 
ساله در انقالب  ٢٠مصطفي حسني  -١٨

 بازداشت و به اوين منتقل شده 
ساله در انقالب  ٣۶قاسم جوانشير  -١٩

 بازداشت و مكان نگھداري نامشخص 
ساله دانشجو  ٢٢نويد امير آبادي  -٢٠

در ولي عصر بازداشت و مكان نگھداري 
 نامشخص 

ساله در وصال  ٢٧مجيد عرب  -٢١
 نامشخص بازداشت و محل نگھداري 

 ١۶ساله در خيابان  ٢۵بابك حدادي  -٢٢
 آذر بازداشت و به اوين منتقل شده 

ساله و  ٣٠كوروش غالمرضايي  -٢٣
متاھل  در ولي عصر بازداشت و به اوين 

 منتقل شده
ساله در  ٢٨فرامرز رستگار پور  -٢۴

ابوريحان بازداشت و محل نگھداري 
 نامشخص 

ساله در ولي  ١٩حميد محمدي  -٢۵
 صر بازداشت و به اوين منتقل شده ع

ساله در حافظ  ٢٢علي وطن خواه  -٢۶
 بازداشت و به اوين منتقل شده 

ساله در انقالب  ٢٨كاوه سعيدي  -٢٧
 بازداشت و محل نگھداري وي نامشخص 

ساله  ٣۶فواد فيضي محمود ابادي  -٢٨
 به اوين منتقل شده 

ساله  ٣٣پيمان انصاري مقدم  -٢٩
 ت و به اوين منتقل شده دروصال بازداش

ساله دانشجو در  ٢۵امير ناصري  -٣٠
 انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده 

ساله در وصال  ٢٢سعيد شاره  -٣١
 بازداشت و مكان نگھداري نامشخص 

ساله در ولي  ٢٧دانيال محسني پور  -٣٢
 عصر بازداشت و به اوين منتقل شده 

ر ساله در ولي عص ٢۴الميرا خليلي  -٣٣
بازداشت ابتدا به وزرا و سپس  به اوين 

 منتقل شده
ساله دانشجو در  ٢٠روزبه صادقي  -٣۴

خيابان دانشگاه بازداشت و محل نگھداري 
 وي نامشخص  

، محمد يوسف رشيدی ٨٨آذر  ٢١در ◄ 
دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه پلی 

آبان ماه در  ١٣تکنيک تھران که پيش از 
ر بازداشت شده منزل پدری اش در نوشھ

 ٢٠٩بود در ھفته ھای گذشته به بند 
زندان اوين منتقل شده است ، نامبرده در 
اعتراض به بازداشت غير قانونی و 
نگھداری در سلول انفرادی بدون تفھيم 
اتھام، مجددا دست به اعتصاب غذای 

 .خشک زده است
، خبر آنالين اطالع ٨٨آذر  ٢١در ◄ 

ل به نقل از وال استريت جورنا:  داده است
: گزارش سازمان ملل متحد نوشته است

پس از انتخابات رياست جمھوری ايران 
نفر  ۴٢٠٠درخردادماه گذشته، دست کم 

ازشھروندان ايرانی به کشورھای جھان 
  .پناھنده شده اند

، به گزارش خبرنامه ٨٨آذر  ٢٢در ◄ 
اميرکبير، دانشجويان دانشگاه صنعتی 

ای سال نوشيروانی بابل كه از ابتد
تحصيلی برای اينكه حسن نيت خود را به 
مسئولين دانشگاه و دادگاه انقالب نشان 
دھند، ھيچگونه تجمع اعتراضی برگزار 
نكرده بودند، پس از بدقولی ھای مكرر 
مديران دانشگاه و دادگاه انقالب مبنی بر 
لغو احكام كميته انضباطی و دادگاه انقالب 

 .بابل اعتصاب غذا و تجمع كردند
، به گزارش رويداد،  ٨٨آذر  ٢٢در ◄ 

دانشجويان دانشگاه علم و صنعت تھران 
در بيانيه ای اعالم نمودند در اعتراض به 
سرکوب و برخورد با فعالين دانشجويی 

آذر  ٢٢اعالم نمودند از روز يکشنبه 
 .کالس ھای درس را تحريم خواھند نمود

،  با وجود اين که  ٨٨آذر  ٢٢در ◄ 
کشور،  ١٧۵را در ميان  ١٧٢ ايران رتبه

از لحاظ آزادی مطبوعات دارد، شيخ 
قوه قضائيه، » رئيس «صادق الريجانی، 

رسانه ھای مختلف را تھديد به برخورد 
  !قاطع کرد

، به گزارش خبرنامه ٨٨آذر  ٢٢در ◄ 
اميرکبير، دانشجويان دانشگاه صنعتی 
شريف در اعتراض به بازداشت مھدی 

فی، فرھاد فرنود، اللھياری، فرزان رئو

دياکو قصالنی، مھدی کالری، دانشجويان 
اين دانشگاه و نيز برخوردھای صورت 
گرفته با دانشجويان تجمع اعتراضی 

  .برگزار کردند
، دانشجويان دانشگاه ٨٨آذر  ٢٣در ◄ 

سيستان و بلوچستان اعتصاب  غذای خود 
را که از پنج شنبه شب آغاز شده بود، 

 . ادامه دادند
تصاب غذا ابتدا در دانشکده ادبيات اين اع

آغاز شده و دانشجويان ظرف ھای غذای 
خود را تا بيرون درب ورودی دانشکده 

 .چيدند
، به گزارش جرس، ٨٨آذر  ٢٣در ◄ 

ظھر در  ١٢تجمع دانشجويان از ساعت 
دانشکده علوم اين دانشگاه و در اعتراض 
به دروغ پردازی ھای اخير صدا وسيما 

) . ا.کردن عکس خمينی اپاره (آغاز شد 
در زمانی که يکی از اعضای انجمن 
اسالمی سخنرانی می کرد گروھی از 
نيروھای امنيتی و لباس شخصی و 
بسيجی که از خارج از دانشگاه آمده بودند 
به محوطه دانشکده وارد شدند و با سر 

، "مرگ بر منافق"دادن شعارھای 
خونی که در رگ ماست ھديه به رھبر "

وای اگر خامنه ای حکم " و" ماست
به درگيری با دانشجويان " جھادم دھد

پرداختند و آنھا را به شدت مورد ضرب و 
شتم قرار دادند که در اين حين يکی از 
دختران سبز پوش به علت شدت ضرب و 

  . شتم بر روی زمين افتاد
آذر، به گزارش فعالين حقوق  ٢٣در ◄ 

 ھزاران نفر از: بشر ودمکراسی در ايران
دانشجويان دانشگاه تھران در اعتراض به 
حضور نيروھای سرکوبگردر دانشگاه 
وتعرض و ھتک حرمت دانشجويان و 
دانشگاه دست به اعتراضات گسترده ای 

  .زدند
، تعدادي از دانشجويان  ٨٨آذر  ٢٣در ◄ 

دانشگاه صنعتي اصفھان مقابل ساختمان 
آمفي تئاتر تجمع کردند که با دخالت و 

اي بسيج به درگيري و يورش نيورھ
  .خشونت کشيده شد

نفر از  ١۵٠، بيش از ٨٨آذر  ٢٣در ◄ 
خانواده بازداشت شده ھا كه اكثرا خانواده 

آذر  ١۶دانشجويان بازداشت شده مراسم 
بودند به منظور روشن شدن وضعيت 
عزيزانشان در مقابل دادگاه انقالب تجمع 

 .اعتراضی  بر پا كردند
ارش تغيير ، به گز٨٨آذر  ٢٣در ◄ 

برای برابری،  تعدادی از ماموران با در 
دست داشتن حکم تفنيش و احضاريه ی 
کتبی به منزل سميه رشيدی مراجعه و 
بخشی از لوازم شخصی، کتاب ھا و 

الزم به ذکر . کامپيوتر او را با خود بردند
است که رشيدی با دو نفر از دوستان خود 
ر زندگی می کند که ماموران علی رغم تذک

وی وسايل ديگر دوستان او را نيز ضبط 
 .کردند
 ۴، گارد زندان به بند ٨٨آذر  ٢۴در ◄ 

زندان گوھردشت کرج که محل بازداشت 
اکثر زندانيان سياسی است يورش بردند و 
زندانيان را با عربده کشی اھانت و 
بدرفتاری به سالن ھواخوری که رو باز 
است و در معرض سرمای شديد می باشد 

  مدت برای 
سپس ھمراه با . طوالنی منتقل کردند

سگھای خود به سلولھای زندانيان 
سياسی  يورش بردند و حداقل وسائل 
شخصی آنھا را که توسط خانواده ھايشان 
. تامين شده بود  پخش و تخريب کردند

دست نوشتھا و کارتھای تلفن که برای 
تماس با خانواده ھای خود مورد استفاده 

گارد . ا با خود بردندقرار می دادند ر
زندان حتی مواد غذايی که زندانيان 
سياسی از فروشگاه زندان خريداری کرده 

  .بودند را با خود بردند
، عذرا سادات قاضی ٨٨آذر  ٢۴در ◄ 

خردادماه در  ٣٠ميرسعيد که در تاريخ 
حوالي ميدان انقالب بازداشت شد و پس 

الف زندان اوين جھت  - ٢از انتقال به بند 
ترافات دروغين به شدت تحت فشارھای اع

رغم  جسمی و روحی قرار گرفت، علی
وعده داده شده از سوی قاضی صلواتی 

دادگاه انقالب مبنی بر  ١۵رئيس شعبه 
سال حبس  ٣صدور حکم برائت وی، به 

 .تعزيری محکوم شد

  

 !توپ خالي
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ي صدا مردم اسلحه
 را آن است آنان

 !دينكن خفه
  

کس خامنه ای با علم کردن پاره شدن ع
خمينی که جسم و روح ميليونھا ايرانی را 
پاره پاره کرده بود،  با تھديدھای جدی 
عليه مخالفين خود الخصوص رھبران 
جنبش دانشجوئی و مير حسين موسوی و 
کروبی  بدنبال دستگيری و به بند کشيدن 
. ھر چه بيشتر مخالفين خود می باشد

جنگ بين سردمداران ديروزی و امروزی 
چشمگيری يافته است؛ و رژيم وسعت 

مرز بندی جناح ھای درون قدرت، 
مشخص تر و شکاف ھای درون آن عميق 

ناتوانی ھيئت حاکمه در . تر گشته اند
سرکوب جنبش و حضور قدرتمند مردم در 
اعتراضات خيابانی، و پيوند آنان با 
دانشجويان، و غير ممکن بودن 
پاسخگوئی مطالبات ابتدائی مردم توسط 

ی موجب شده است، تا شرايط چنين نظام
ايران و ايرانيان ھر روز محسوس تر 
گشته و اين شرايط  بتدريج ولی بطور 
اجتناب ناپذيری به سمت و سوئی حرکت 
می کند که مردم و نظام حاکم را به رو در 

  . روئی نھائی می رساند
مردم ايران به نيروی خود پی برده اند و 

. استنا اميدی آنان مبدل به اميد شده 
اکنون روحيه سرخوردگی عمومی جای 
خود را به روحيه انقالبی داده است و 
ايرانيان می خواھند تفکر استبدادی 

در .  خمينی و رھروانش را پاره کنند
شرايطی که جامعه در جستجوی راه خود 
است و مردم بدنبال آزادی خويش ھستند 
تا از اسارت رھائی يابند، و نيز ھمه 

که حکومت نمی تواند  مشاھده می کنند
جمھوری اسالمی . "پای برجا ماند

سعی دارند بعناوين مختلف از " خواھان
.  سقوط نظام والئی جلوگيری بعمل آورند

با اظھاراتی از قبيل اينکه نبايد شعار تند 
داد، زيرا که سرکوب شديدتر ميشود؛  يا 
اينکه بايد حکومتگران را مجبور ساخت 

بگذارند؛ و يا  به قانون اساسی احترام
 اينکه از چارچوب نظام نبايد فراتر رفت و

ھدف اصالح طلبی اين نيست که از 
چارچوب نظام خارج شود، سعی دارند به 
شيوه ھائی متوسل شوند تا مسير جنبش 
آزاديخواھانه مردم را به انحراف بکشانند 

  .و در نھايت آنرا فنا سازند
آذر  ١۶نھضت آزادی در متنی قبل از    
نخستين ھدف جنبش اصالح  : "ی گويدم

طلبی، در شرايط کنونی، وادار ساختن 
در . حاکميت به تمکين از قانون است

صورت تداوم اعتراضات مسالمت آميز 
قانونی، با توجه به بحرانی که در درون 
حاکميت پديد آمده است، احتمال پذيرش 
اين خواست از سوي حاکميت و تسليم 

ی وجود خواھد شدن آن به راه حل سياس
اما، اگر مطالبات مردم از اين . داشت

ھای خشونت  سطح فراتر رود يا واکنش
آميز بر جنبش تحميل شود، موجب 
انسجام دروني حاکميت به نفع نيروھای 
سرکوبگر خواھد شد و تشديد سرکوب 
استمرار جنبش را در سطح کنونی 

براين پايه، به . خواھد ساخت متوقف 
شود كه،  صيه میدانشجويان عزيز تو

طلبان، در  برای خنثی کردن طرح خشونت
آذر به بزرگداشت اين روز  ١۶روز 

ای مسالمت آميز و  تاريخی در قالب برنامه
ھا بپردازند  آرام تنھا در محوطه دانشگاه

برای   ای به دست بدخواھان تا بھانه
ھا داده  تحميل خشونت در داخل دانشگاه

  ." نشود
امروز نقش نيروی  توگوئی دانشجويان که

محرکه جنبش آزاديخواھانه مردم را بعھده 
دارند، بجز صدايشان اسلحه ديگری ھم 
دارند، که نھضت آزادی به آنان می گويد 

روشن . در قالب مسالمت آميز مبارزه کنيد
در  ١٣٨٨تا آذر  ١٣٣٢کنيد از آذر 

سال چه زمانی دانشجويان که  ۵۶عرض 
وق مردم ھمواره بر عليه تضعيف شدن حق

و خود مبارزه کرده اند، دست به خشونت 
زده اند که شما به آنان متذکر ميشويد آرام 

شما به مردم وعده می دھيد که . باشيد
ھدفتان اين است تا حاکميت را مجبور به 

ً از نھضت . تمکين قانون نمائيد واقعا
آزادی بايد پرسيد چند سال مي خواھيد دل 

نيد و خود را به اين حرف ھا خوش ك
ايرانيان چند سال بايد منتظر بمانند تا 
حاکميت به قانون تمکين کند؟ آيا سی سال 
تعامل و گفتگوی بيھوده با اين حاکميت 

اگر بنا بود حاکميت به !. کافی نيست؟
قانون و راه حل سياسي تمکين کند که در 
روز روشن رأی مردم را نمی دزديد؛ تقلب 

ي تا كي م. و قانون شکنی نمی کرد
  .  خواھيد بخود و مردم دروغ بگوئيد؟

مذھبی در بيانيه بعد از  –نيروھای ملی 
ما عليرغم « : آبان می نويسند ١٣

موفقيتھای قابل توجه جنبش سبز طی 
ماھھای اخير نمی توانيم نگرانی خود را 
نسبت به مخاطراتی که پيش روی جنبش 

يکی از مھمترين . قرار دارد پنھان کنيم 
نبش نه از جانب اقتدار تھديد ھای ج

گرايان که بيشتر از سوی برخی از 
دوستان جنبش است که بر نگرانی ھا و 

با توجه به اعمال . دغدغه ھا می افزايد
خشونت از سوی اقتدارگرايان ، جنبش 
سبز ايران بالقوه استعداد آن را دارد تا در 
دام چپ روی افتد و دامنه مطالبات و 

فيت ھای واقعی، انتظارات را بيرون از ظر
افزايش دھد يا بخواھد ره صد ساله را 

در چنين وضعی، نه . يک شبه طی کند
تنھا امکان دريافت پاسخ مناسب را 
نداشته ، بلکه امکان بسيج، وحدت و 
. نيرو گرفتن اقتدارگرايان را فراھم می کند

از اين رو مايليم نگرانی خود را نسبت به 
جتماعی اظھارات برخی فعاالن سياسی و ا

ً خارج کشور که از  در داخل و خصوصا
مطالبات مشترک اين جنبش که در بيانيه 
شماره ھشت آقای موسوی آمده است ، 
فراتر می روند، اعالم داشته و آنھا را به 

  » .اتخاذ مواضع مسئوالنه تر دعوت کنيم 
اين فرمايشات فقط مربوط به اين گروه ھا 

مقاله چارچوب "و يا اشخاصی که در 
از " نظام نه تاکتيک است نه استراتژی

بلکه يکی از آنان . آنان نامبرده ام نيست
اخيراً گفته بود که ھدف جنبش سبز تنھا 
اين است که قدری  و آنھم قدری در رفتار 

فشار «. رھبری تغييری بوجود بيآورد
اجتماعی منبع اصلی و نقطه اتکای جنبش 
. سبز برای پيگيری مطالبات خويش است

اين فشار وادارسازی رھبری کشور ھدف 
به تغيير رفتار خود و پذيرش رھبران 

  ».... .سبز، به عنوان نمايندگان مردم و 
مردم بعد از شش ماه مبارزه پيگير کليت 
نظام را به چالش کشيده اند و با شعارھای 
خود پا را از نظام حاکم فراتر گذاشته 

بايد ببينيم، از کدام زاويه، جمھوری اند،
المی خواھان فرياد بر می آورند از اس

چارچوب نظام پا را فراتر ننھيد و به کجا 
تمامی جمھوری  . می خواھند برسند

اسالمی خواھان کوشش می کنند تا صدای 
حق طلبانه مردم را با گفتاری حق بجانب 

اگر خوب توجه کنيم تمام بيانات . خفه کنند
نبايد پا را " اين افراد خالصه ميشود در 

چارچوب نظام فراتر نھيم زيرا سرکوب  از
  ". گران سرکوب را تشديد می کنند

زيرا مأموران  اين يک دروغ آشکار است،
سرکوب نياز ندارند اطمينان حاصل کنند 

از ديد  .جنبش کنندگان مخالف نظام ھستند
آنھا، مقامی که دستور می دھد مھم است 
و آنان پيرو آن مقام ھستند نه شعار 

رای رھبر نظام امر بدين ب. دھندگان
صورت است که ھرکس در برابرش 
قرارگيرد ضد نظام است و بايد به شديد 
ترين وحھی سرکوب شود و در نھايت از 

آذر گفت  ٢٢خامنه ای يکشنبه . بين برود
دشمنان ملت ايران و نظام اسالمي  «

ھمچون کف روي آب ھستند که از بين 
ند خواھند رفت و آن چيزي که باقي مي ما

بياد بيآوريد   ».اصل نظام اسالمي است
 ٢٩سخنان خامنه ای را در نماز جمعه 

خرداد که فرمان سرکوب و کشتار را علناً 
برای آنکه  نيروھای سرکوبگر. صادر کرد

سخت نگيرند نيز می بايد دستور دريافت 
مدارا  کنند که برای مثال با اين جماعت

 مثالً فرمان خامنه ای برای بستن. کنيد
) ابوغريب خامنه ای(زندان کھريزک 

.  نمونه خوبی است برای صحت اين گفتار
شدت سرکوب برای اينست که نظام دوام 
بيآورد، ولی نيروھای سرکوبگر می بايد 

اگر . مطمئن شوند که نظام دوام می آورد
اين اطمينان را از دست بدھند، توانائی 

نيروھای . سرکوب را ھم از دست داده اند
ر به فرمانده خود متعھد ھستند و سرکوبگ

بر اساس فرمان او مردم را سرکوب می 
ھمگانی شدن جنبش و گسترش آن . کنند

باعث ميشود تا نيروھای سرکوبگر از 
قبيل بسيج و سپاه بی ميلی خود را به 
سرکوب مردم نشان دھند و چنين است که 

در انقالب ايران چنين . رژيم ساقط ميشود
نسه و نيز در انقالب در انقالب فرا. شد

  .الجزاير و حتی در روسيه نيز چنين شد
زمانی نيروھای سرکوبگر متقاعد    

خواھند شد، نظام دوام نمی آورد که مردم 
مبارزه خود را از محدوده آن خارج 

آنان با اين عمل . سازند، که ساخته اند
خود به رژيم و نيروھای سرکوبگرش 

و اعدام  ثابت کرده اند که زندان و شکنجه
سرکوبگران که پول می . ديگر اثر ندارد

گيرند تا انجام وظيفه کنند، با توانمند شدن 
جنبش آزاديخواھانه مردم مشاھده خواھند 
کرد که سرکوب ديگر اثر بخش نيست و 
جنبش کنندگان تا رسيدن به حقوق حقه 
خود دست از مبارزه نمی شويند و آزادگی 

در اين . خود را از قيد بردگی می طلبند
زمان بسياری از نيروھای سرکوبگر به 

  .مردم می پيوندند
پس استدالل جمھوری اسالمی خواھان،    

که اگر مردم پا را فراتر از محدوده نظام 
بگذارند، و شعار تند بدھند، سرکوب 
شديدتر می شوند، از بنياد بی پايه و 

برای . اساس است و دروغی بيش نيست
مطلقه فقيه ھمه  سردمداران نظام  واليت

و . ايرانيان غير خودی و دشمن ھستند
ھمه کسانی که واليت زور و جور را قبول 
ندارند مفسد فی االرض، فتنه گر، مجرم، 

اين .  و قابل تنبيه و سرکوب می باشند
تفکر خمينی و رھروانش سی سال است 
در ايران اجرا ميشود وھيچ ارتباطی به 

وری از جمھ. شعار تند و کند ندارد
اسالمی خواھان درون و برون کشور 

برای آنکه "استدعا داريم، بقول خودتان 
دوستان جنبش برای شما خطرناک تر از 

، لطف فرموده "اقتدارگرايان نشوند
شعارھای حداقلی را تعريف و معنی و 
معين نمائيد، تا بعد از آن ايرانيان 

  . شعارھای حداقلی شما را سر دھند
مدعی اند " ھانجمھوری اسالمی خوا"

حال بر . که طرفدار حقوق بشر می باشند
  : اين مبنا از ايشان سئوال ميشود

آيا اين مردم حق دارند سرنوشت خودشان 
  را خودشان تعيين کنند يا نه ؟

آيا اين مردم حق دارند حقوق انسانی  
  خود را مطالبه کنند يا نه؟

آيا ايرانيان حق دارند از حيثيت و کرامت  
  .ود دفاع نمايند يا نه؟انسانی خ

اولين جمله اعالميه جھانی حقوق بشر 
از آن جا که شناسايی حثيت « چنين است 

و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده 
بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان 
اساس آزادی، عدالت و صلح در جھان 

  ».است
آيا مردم ايران بر اين اساس حق دارند، 

ن زاده شده اند و آزادی خود را که با آ
جزء ابتدائی ترين حقوق ھر موجود زنده 

  ای است مطالبه نمايند يا نه؟ 
در ماده سوم اعالميه جھانی حقوق بشر 

ھر فردی حق زندگی، آزادی " آمده است 
آيا مردم ايران ."  و امنيت شخصی دارد

حق دارند در آزادی و امنيت زندگی کنند يا 
  نه؟

حقوق بشر اعالميه جھانی  ۴در ماده 
ھيچ کس را نبايد در بردگی و « آمده است 

  »...بندگی نگاه داشت،
آيا مردم ايران که امروز اسير دست 
واليت مطلقه فقيه ھستند، می توانند 
بندھای بردگی و بندگی خود را پاره کنند 

  يانه؟
ھيج « اعالميه جھانی حقوق بشر  ۵ماده 

کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا 
ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز  رفتار

آيا مردم ايران حق دارند به » .قرار گيرد
رفتارھای ظالمانه و شکنجه و کشتار 

  رژيم اعتراض کنند يا نه؟ 

ھيچ کس را « می خوانيم  ١٧در ماده 
نبايد خود سرانه از حق مالکيت محروم 

آيا ايرانيان حق دارند به غارت و »  .کرد
جزء مالکيت آنان چپاول بيت المال که 

  است اعتراض کنند يا نه؟
ھر شخصی حق دارد از آزادی « ١٨ماده 

» .انديشه، وجدان و دين بھره مند شود
آيا ايرانيان حق دارند از آزادی انديشه و 

  بيان آن برخوردار باشند يا نه؟
اعالميه جھانی حقوق  ٢١در بند سه ماده 

اراده ی مردم اساس « بشر می خوانيم 
آيا شما قبول داريد اراده » .تقدرت اس

مردم اساس قدرت حاکم نيست؟ آيا قبول 
داريد که انسان موجودی است حقوق مند 
با استعداد و مسئوليت پذير که قادر است 
. سرنوشت خويش و پيرامونش را رقم زند

و بايد منشاء و مبداء حاکميت از آن مردم 
باشد زيرا قوای حکومتی بايد منتج از 

يعنی ھمان چيزی که در . باشداراده ملی 
  . ذکر شده است ٢١ماده 
گاه شدن، حق بيان، حق اعتصاب، آحق

حق امنيت، حق حفظ سرمايه ھا و عدم 
نان، حق داشتن شغل و زندگى آ تاراج 

شرافتمندانه، حق انتخاب شدن و انتخاب 
كردن، حق كسب علم و دانش، حق شكو 

جزء حقوق ذاتى و ...... فائى استعدادھا و
شما اگر به . يندآمىر بيعى انسان بشماط

حقوق شھروندی معتقد ھستيد بايد 
توضيح دھيد که آيا حقوق فوق جزء 
حقوق شھروندی ھستند يانه ؟ و آيا 
مطالبات مردم فراتر از اين حقوق می 

  !!باشند ؟
بر چه مبنائی و از چه زمانی دفاع کردن 
از حق می شود افراطی گری و دفاع 

ود اعتدال؟  طبق اين نکردن از حق ميش
منطق، اگر ايستادن بر حق افراط گرائی 
است، بنا براين امام حسين که بر حق 
استقامت کرده است و در مقابل يزيد 
ايستادگی نموده است جزء افراط گرايان و 

شما ھم . ساختار شکنان به شمار می آيد
که با رژيم ظالمانه محمد رضا پھلوی به 

طی گرا و ساختار مبارزه بر خاستيد، افرا
شکن بوده ايد، و امروز بخاطر ھمين جرم 
بايد از مردم ايران پوزش بخواھيد و آدم 

  مجرم نمی تواند رھبر خوبی برای
  .مردم باشد 

مردم ايران از آنجھت با اين نظام در 
افتاده اند، زيرا برأی العين می بينند، اين 
نظام حق زندگی کردن را از آنان ربوده 

را از آزادی و حقوق انسانی  است و آنان
ايرانيان استقالل . شان محروم کرده است

و آزادی و عدالت اجتماعی می خواھند و 
قصد دارند حقوق پايمال شده خود را 

پس چرا شما تالش داريد . بدست بيآورند
آنان را در چارچوب نظام محبوس کنيد و 
مردم را از دستيابی به حقوق خود منع 

ان را مجبور به اطاعت می کنيد؟  چرا آن
از قوانين نظامی می کنيد که خود 

 حکومتگران پای بند به آن نيستند؟  
جنبش کنندگان چون با نظام واليت مطلقه 
فقيه مخالف ھستند به مقابله با آن 

برخاسته اند تا به حقوق . برخاسته اند
انسانی خود نائل آيند، و در اين راه 

ند، سرکوب ميشوند، به زندان می افت
شکنجه می ببينند، کشته ميشوند و بود و 

و بھمين خاطر . نبودشان نابود مي شود
شگفتی و تحسين جھانی را برانگيخته اند 
تا جائی که اوباما جايزه صلح نوبل خود 
را با ندا تقسيم می کند و مردم ايران 

آنوقت شما به .  ٢٠٠٩ميشوند مرد سال 
آنان می گوئيد از چارچوب نظام خارج 

شويد، ساختارشکنی نکنيد و مواظب ن
باشيد در دام چپ روی نيفتيد و افراطی 

اگر ايرانيان برای احقاق . گری نکنيد
حقوق خود صدای اعتراض خود را بلند 
نکنند، پس چه راھی را بايد انتخاب کنند 
تا به آزادی و دمکراسی دست يابند و 

  سرنوشت خود را خويش تعيين کنند؟
و مطالبات مردم توجه آيا شما به شعارھا 

می کنيد و می شنويد که مردم  در کوچه و 
بازار، در خانه ھا و محافل خصوصی و 
عمومی و از ھمه مھمتر در دانشگاه ھا و 
تظاھرات خيابانی چه می گويند؟؟  در 
حقيقت آنچه در حرکت مردم برجسته 
است، تسليم نشدن به نيروھای ارعاب و 

اندرز شما سرکوبگر و بی محلی به پند و 
شما . جمھوری اسالمی خواھان می باشد

بجای اينکه بطور پدرساالرانه به مردم 
امر و نھی کنيد، بھتر است گوشھا و 

چشمھای خود را باز کنيد و اجازه دھيد 
امروز مردم . مردم خود راه خود بيابند

بدنبال رھبران نيستند، اين رھبرانند که 
شند و بدنبال مردم و محتاج به آنان می با

در طی اين شش ماه ثابت کرده اند که 
زيرا مردم . رھبران ناخوانده نمی خواھند

به رھبرانی که خواسته ھای آنان را بيان 
نمی کنند و خود را با اين خواستھا تطبيق 

قدری از حالت . نمی دھند احتياجی ندارند
فضائی خارج شويد و به حالت زمينی 

  . برگرديد
شعارھا و مبارزات از آنجائی که مردم با 

روزانه خود کليت نظام را به چالش کشيده 
اند و نشان داده اند تا رھائی از يوغ 
استبداد به جنبش آزاديخواھانه خود ادامه 
خواھند داد و خواست آنان با خواست شما 

شما ھراسان شده ايد که . در تطابق نيست
دور از دستتان خارج شده است زيرا در 

 اگر قوائی داشتيد ديگر اين توازن قوا شما
نگرانی خود را نسبت به اظھارات برخی 
فعاالن سياسی و اجتماعی در داخل و 
ً خارج کشور اعالم نمی داشتيد . خصوصا

ً از اين زاويه است که می خواھيد  دقيقا
  .جنبش را در محدوه نظام زندانی کنيد

موضوع بحث اينست که مردم تحولی می 
شان و شما خواھند در محدوده حقوق خود

تحولی می خواھيد در محدوده نظام آنھم 
با چانه زنی در باال بدون حضور مردم و 

مردم می . برای کسب سھم خود در قدرت
خواھند سرنوشت خود را خود تعيين کنند 
شما می خواھيد سرنوشت مردم را 

ولی فقيه حاكم اين . حاكمين تعيين کنند
" نطام است که مردم روزانه می گويند 

  ". يت اش باطله و خودش قاتلهوال
مردم بر خالف رژيم نه پول نفت  دارند، 
نه توپ و تانک و نه اسلحه ای، نه سپاه 
و بسيج و ديگر اراذل و اوباش 
سرکوبگری، نه قوه قضائيه، نه قوه 
مجريه و نه قوه مقننه ای، نه شورای 
نگھبان و نه خبرگان رھبری، نه قوای 

تنھا اسلحه ای . نظامی و نه قوای انتظامی
که در چالش خود با نظام دارند صدا آنان 
است که شما جمھوری اسالمی خواھان 
سکوالر و مذھبی اين را ھم می خواھيد 

  . از آنان بگيريد و آنرا خفه کنيد
فرض کنيم سيد علی خامنه ای و 
ھمسفرانش بھترين آدمھای دنيا می 
باشند، و بقول احمدی نژاد ايران آزاد 

دنيا است، و رژيم جمھوری  ترين کشور
آيا . اسالمي دمکرات ترين رژيم دنيا است

مردم حق دارند مخالف اين رژيم و 
سردمداران آن باشند و خود رژيم دلخواه 
خود را تعيين کنند و بر سرنوشت خويش 

  حاکم شوند يا نه؟
.  رژيم رفتنی است و سقوط آن حتمی است

جبھه مردم روز بروز راديکال تر ميشود 
مرگ بر خامنه ای و مرگ بر اصل  و

واليت فقيه در سرا سر ايران طنين انداز 
جنگ در جبھه قدرتمداران . شده است

روز بروز حادتر ميشود و رژيم در سطح 
بنا .  بين المللی بي اعتبار تر مي گردد
اگر . براين صدای مردم خفه شدنی نيست

در فکر ايران و ايرانيان ھستيد بايد 
دريج پا را از چارچوب ھمدوش مردم بت

نظام فراتر نھيد و تالش نمائيد، با 
نيروھای دمکرات و آزاديخواه داخل و 
خارج از کشور، جبھه ی استقالل و آزادی 
را بر موازين حقوق بشر و با ھدف 
. استقرار واليت جمھورمردم تشکيل دھيد

اختالفات گرايشھای سياسی موجود خود 
بايد جزئی از دمکراسی محسوب ميشود؛ 

بر اساس اشتراکات به توافق رسيد تا راه 
و گرنه . پيروزی مردم را ھموار ساخت

کشورھای قدرتمند آلترناتيو خود را بما 
تحميل خواھند کرد و مطمئن باشيد ھم 
اکنون آنان برای ما در حال برنامه ريزی 

  .ھستند
  سرافراز و پيروز باشيد

Fa_rastgou@yahoo.com  
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  سال با اتحاديه ١٠
  در آلمان 

  
وضعيت مبارزين مسلمان خارج (

نگام ورود آقای از کشور بھ
  )خمينی به پاريس

  
  محمد جعفری: نويسنده

 
نامه     اين کتاب شامل داده ھا و

نشده فراوانی ازآقايان  ھای منتشر
تحاديه ابنی صدر،   قطب زاده ،

دانشجويان انجمنھای اسالمی 
  .مسلمان دراروپا و ديگران است

  
  

  :قيمت
 رووي ٢۵درآلمان و فرانسه     

 پوند ٢٠لستان انگ     
  دالر ٣٣آمريکا  و کانادا      

  

  :آدرس پستی 
 

Enghelabe Eslami 
Zeitung 
Postfach 11 11 18 
D- 60046 Frankfurt/M 
Germany  

  

mbarzavand@Yahoo.com  

آشتي بر اساس استقالل 
  و آزادي

  
او اين داغ را به نيروي محركه بدل 
مي كند و همه روز مي كوشد تا ايران 
استقالل و ايرانيان استقالل و آزادي 

شما و همه داغ . خود را بازجويند
  !.ديدگان نيز چنين كنيد

 يببار م يروزيپ يد،و ام يشاد     
 يدو ام يه دل تو از شادهموار. آورد

 !.سرشار باد
كه  يناز ا يشپ ياد،به احتمال ز  -  1

 يپاره كردن عكس آقا يماجرا
 يرو يمرژ يهايو صحنه ساز ينيخم

. يكرده ا يافتپاسخ را  در يندهند، ا
 روز  10. آذر نوشته ام 10پاسخ را در 

اين : بعد، آفتاب آمد دليل آفتاب
خ صحنه سازي دليل صحت و دقت پاس

به نامه شما در بخشي است كه به دوره 
آقاي خميني و بازگشت به آن مربوط 

نيز،  1360پيش از خرداد . مي شود
اما بهره . نظير اين صحنه را ساختند

نجستند زيرا نتوانستند مرا در موقعيتي 
قراردهند كه عقل زورمدارشان گمان 

در . مي برد در آن قرارم خواهند داد
صلحت، سياه را واقع، وقتي از راه م

سفيد كردي، صحنه مي سازند تا كه از 
در حقيقت، :  هيچ سو، راه رهائي نيابي

هركس سياه را سفيد جلوه داد، ناگزير 
مي شود در كنار استبداديان تبهكار، 

خطاكار . بگردد» اسطوره«مدافع 
كساني مي گردند كه استبداديان 
ساخته خود را جرم آنها جلوه مي 

امروز، بها را  نسلي  در وضعيت.  دهند
مي پردازد كه به اعتراض برخاسته 

و هرگاه تن به همداستاني با . است
استبداديان ندهد،  متهم مي شود كه 
تظاهر مي كرده  و چون محك تجربه 

او » ضد انقالب«به ميان آمده ، باطن 
آن زمان، اين مكر . آشكار شده است

كارگر نشد، زيرا  منتخب مردم سياه را 
جلوه نداده بود و در موقعيتي كه سفيد 

استبداديان مي خواستند در آنش قرار 
آن روز، جامعه . دهند، قرار نگرفت

نبود كه واكنش نشان داد، استبداديان 
چون نه . بودند كه صحنه ساختند

توانستند رئيس جمهوري را در 
موقعيتي قراردهند كه مي خواستند و 
نه توانستند مردم را تحريك كنند، 

امروز نيز، . ا شدند و دم فرو بستندرسو
كودتاچي ها هستند كه صحنه مي 

آن روز، جامعه واكنش نشان . سازند
نداد زيرا شكستن اسطوره آغاز شده 

صحنه سازي امروز، خود مي . بود
آقاي . گويد كه اسطوره شكسته است

بي . خامنه اي اسطوره نشده شكسته بود
بدرد صحنه سازي نيز نمي . اعتبار است

كودتاچيان بر اين گمان بودند . خورد
كه نزد اقليت زورپرست اسطوره 

اما چگونگي . خميني نشكسته است
صحنه سازي و استفاده از آن، بفرياد 
مي گويد كه نزد آن اقليت نيز 
اسطوره شكسته و ديگر تنها بكار دست 

  .آويز زورگوئي كردن مي آيد
  

بازهم در باره شعار ها 
  در تظاهرات

  
 تند، شعارھای کشيدن بميان در اصرار
 در نيرويش تمام که را خيابانی جنبش

 و پراکنده تظاھراتی به آنست گستردگی
 از را بسياری و کرد خواھد بدل ناھمسو
 شعارھای. داشت بازخواھد آن در شرکت

. اورد نمی ميدان به را بيشتری مردم تند
 ھم اقل حد شعارھای ھمين با سبز جنبش
 کشور سراسر در تاس نتوانسته ھنوز

 شعارھای طرح شايد و يابد گسترش
 مزذ ھای اليه جذب برای ديگری حداقلی
 شعارھای ولی باشد ضروری جامعه بگير
 دامنه و شديدتر را سرکوب فقط تند

  ".ميکند تر محدود را مشارکت
 جمله آخرين نقل از پس راستگو فريد

 از گوناگونی ھای نمونه باال، گفتاورد از
 گذشته سال سی در ھا سرکوب و کشتارھا
 :مينويسد منجمله و مياورد

 ١٣٦٤ تا ١٣٦٠ سالھای بين مگر"
 که است داشته جود و مردمی جنبشی
 خمينی برھبری اسالمی جمھوری رژيم

 کرد اعدام را خود مخالفان از تن ھزاران
 سال بين آنان از نفر ٢٠٠٠ فقط که

 امروز که شدند اعدام ١٣٦٢ تا ١٣٦٠
 از سايتھا از برخی در اناساميش ريز
 مگر. است موجود اسالمی انقالب جمله
 شخص بفرمان که ٦٧ سال تابستان در

 زندانھای در را نفر ٥٠٠٠ قريب خمينی
 خيابانھا در مردم کردند عام قتل ايران
 را او عکس و دادند می شعار خمينی عليه
 پشت در معترضين و بودند کرده مال لگد
 ".تندگف می اکبر هللا بامھا
 : ميگيرد نتيجه و

 آدم و خوری آدم داشت اذعان بايد"   
 شده بسته فقيه واليت نظام نطفه با کشی
 جنبش حکومتگران امروز اگر و است
 با و کنند می سرکوب را مردم

 غير و بدترين زندان در دستگيرشدگان
 دھند می انجام را رفتار ترين انسانی
 طرف از کند يا تند شعار طرح بخاطر

 سرکوب، بلکه نيست ظاھرکنندگانت
 نظام حفظ وسيله تنھا اعدام و شکنجه
 و ترين آرام مقابل در اسالمی جمھوری
 طلبانه حق اعتراضات ترين آميز مسالمت
 ".است مردم

 رابطه بررسی بجای محترم منقد
 تظاھرات در تند شعارھای و سرکوب
 پاک را مسئله صورت اصوال خيابانی،
 سرکوب وتشديد شدت بين تفاوتی و ميکند
 به او خود اشاره آنکه حال بيند، نمی

 که ميساخت آگاھش دستکم بايد گذشته،
 از ميتواند و است مدارجی دارای سرکوب
 نمی منقد. رود فراتر ھست امروز آنچه
 دامنه و سرکوب رابطه نزاع محل که بيند

 و امروز سبز، جنبش در تظاھرات
 متفاوت شرايط در سرکوب چه. اينجاست
 شديدتر. آورد ببار متفاوت نتايج ميتواند
 ممکن ديگری شرايط در سرکوب شدن
 افزايش که برانگيزد را ھايی واکنش است
 دامنه گسترش يا/ و کنندگان تظاھر

 برداشتی. باشد داشته پی در را عملشان
 انگيزه وکيف کم و تظاھرات از من که

 به مرا دارم برش اين در مشارکت ھای
 سرکوب تشديد که است ندهرسا نتيجه اين

 حق. ميکند محدود را مشارکت اين دامنه
 را خود ديدگاه نيز راستگو فريد که بود
 بيان گزاره اين در مثالً  و ميکشيد پيش
 دامنه بر تاثيری سرکوب تشديد که ميکرد

 گسترش آنرا حتی يا و نميگذارد تظاھرات
 نادرست من ارزيابی است ممکن. ميدھد

 با تنھا ام آورده عبارت رد آنچه ولی باشد
 و است بطالن و نقد قابل آن نقيض آوردن

 .سرکوب سال سی به من دادن حوالت نه
 استدالل بھتر  مھاجر داوودی فريبا
 حکومت شديد برخورد"  که است کرده
 شعارھای اين دليل به حاضر حال در ھم

 با برخورد بدترين که چرا. نيست راديکال
 کليه که گرفت انجام روزھايی در مردم

 کودتای فردای در و مردم شعارھای
 می کجاست من رای محور حول انتخاباتی

 و شدند بازداشت که افرادی اولين و گشت
 از گرفتند قرار ھا شکنجه ترين شديد تحت
 با ھمواره که بودند افرادی جمله

 قدرت در حضور و فعال آرامش استراتژی
 جمھوری نظام ھمين چارچوب در کار و

 گرچه ھم اينجا." ميکردند فعاليت میاسال
 تشديد ونه است شديد برخورد از سخن
 ديدگاه از که گفت مسامحه به ميتوان آن،
 ای رابطه شعارھا با سرکوب شدت او،

 شکن ساختار و طلب اصالح چون و ندارد
 بگذار ميشوند، سرکوب سان يک به

 درست اين. بزند را دلش حرف ھرکسی
 باعث ھا شعار سطح کاھش که است
 بر نه سخن ولی نميشود، سرکوب کاھش

 که نرم شعارھای بعلت سرکوب سرکاھش
 نقش. تندست شعارھای با آن سرتشديد بر

 توجيه فعلی وضعيت در تند شعارھای
 و تداوم ساز زمينه و است سرکوب
 استدالل اساس که پرسيد بايد. آن گسترش

 و طرفدارانش ميان در رژيم معناسازی و
 چيزی مگر سرکوبگر، ھاینيرو بويژه
 و مخملين انقالب انداختن براه اتھام جز

 وقتی تنھا حکومت است؟ نظام تعويض
 که دھد گسترش را سرکوب ابعاد ميتواند
 کند حفظ را سرکوبگر نيروھای انسجام
 فقط نه و - آنھا به مگر نيست ممکن واين
 پی در طلبان اصالح که بباوراند - آنھا به

 رفتارھا چه شما بنظر. نظامند برانداختن
 اين به تظاھرات در شعارھايی و

 سپاھيان و بسيجيان ذھن در معناسازی
 کرد؟ خواھد کمک
 در شکاف و سرکوب دستگاه در خلل
 مسئله اينک سرکوبگر نيروھای ميان
 گسترش و تداوم برای برای کليدی

 در را رفتاری و شعار ھر. است تظاھرات
. نجيدس پيمانه اين با بايد تظاھرات
 دانشگاه در ديروز تظاھرات از ويدئويی
 به که ميدھد نشان را دختری تھران،
 ھديه گل ھای شاخه سرکوب عوامل
 زمين بر که دانشجويانی ھمزمان. ميکند

 دم اند، نشسته عوامل ھمين روبروی
 بر مرگ... تو بر مرگ که اند گرفته
 در ميتواند رفتار دو اين از کداميک...تو

 آورد؟ پديد تزلزلی رانسرکوبگ اراده
 پاره عکس اسالمی جمھوری تلويزيون
 و ميدھد نشان شب اخبار در را خمينی
 در اطالعات وزير مصلحی فردايش
 در که ميخواھد طالب از فيضيه مدرسه
 عکس"  امام عکس کردن پاره برابر
..."   دھند نشان بزرگی و مناسب العمل
 جز -  ساختگی يا واقعی - روی تند اين آيا

 نتيجه سرکوبگران انسجام و بسيج اتحاد،
  دارد؟ ديگری
 سنتیِ  ديدگاه از که بشيريه حسين
 و سبز جنبش به انقالبی، موقعيتِ 
 زمانی در: " گويد می مينگرد تظاھرات

 ترديد محل سياسی نظام مشروعيت که
 نقطه که که ميرسد بنظر است، شده واقع
 اتحاد در و سرکوب توانايی در رژيم قوت
."  باشد نھفته سرکوبگر نيروھای نبي

 ظرفيت کاھش بشيريه مانند چه ما حال
 انقالبی شرايط پيدايش شرط را سرکوب
 گسترش برای ضرورتی آنرا چه و بدانيم
 بسوی آميز مسالمت تحول و جنبش

 اساسی پرسش کنيم، تلقی دمکراسی

 چه با تظاھرات در که ميماند خود بجای
. يافت دست مھم اين به ميتوان شعارھايی
 کنش که نکنيم فراموش حال درعين
 و نميشود خالصه تظاھرات به سياسی
  .نيست سبزيکی تظاھرات با سبز جنبش

 شصت سالھای در مگر بوديد پرسيده 
 مردم"و" داشت وجود مردمی جنبشی"
 و دادند می شعار خمينی عليه خيابانھا در

 که" بودند کرده مال لگد را او عکس
 مخالفان از تن ھزاران اسالمی جمھوری"

 "کرد؟ اعدام را خود
 نداشت جود و مردمی جنبشی خير نه
 اميد به صدر بنی و مجاھدين ولی

 و ترور به جنبشی چنين برانگيختن
 با. آوردند روی بار خشونت اقدامات
 و دولتمردان از بسياری قتل و انفجار

 و برداشتند ميان از را بنام روحانيون
 قطع به نديدند ای نتيجه چون

 شما آيا. پرداختند" سرکوب سرانگشتان"
"  در تاثيری ھيچ اقدامات اين ميکنيد فکر
 فضای نداشت؟ سرکوب" شدت و حدت

 جنگ اين که تری بسته و دوقطبی
 يرای مناسبی زمينه آورد بوجود روياروی
  .نياورد پديد مردمی جنبشی
 از خبری ھم ھفت و شصت تابستان در
 فروغ بنام ياتیعمل در ولی نبود جنبش

 از مجاھدين مسلح نيروھای جاويدان،
 ارتش ھوايی پشتيبانی وبا عراق خاک
 آيا. کشيدند لشکر ايران خاک به صدام،
 زندانيان عام قتل بين ای رابطه ھيچ شما

 اگر بينيد؟ نمی لشکرکشی اين و سياسی
 تغيير خواھان جوانان از بسياری امروز

 نه و اند کشورداری شيوه آميز مسالمت
 تجربه بعلت درست حاکمان، کشيدن زير

 در بار خشونت رفتارھای از اندوزی
 ھای تجربه از که است ودرسی گذشته
 .اند آموخته انقالبی
 آنکه نخست: مقال پايان در نکته دو

 تظاھرات شعارھای باره در نظر اختالف
 سياسی  ماھويت که شود باعث نبايد

 برھه اين در. کشيم پرسش زير را ديگری
 ونبايد نيازمنديم ھم با گفتگو به سخت ما

 مشوق که گيريم بکار نقد در واژگانی
 گردنندگان از پرسشی دوم و. نباشد گفتگو

"  مروج شما زمانی": اسالمی انقالب" 
 ھنوز آيا بوديد،" احسن بالتی ھی جادلھم

 وفاداريد؟ سخن اين به
 پاريس
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مدعاي نويسنده دروغ : انقالب اسالمي
سازمان  – 1: آشكاري است به اين داليل

مجاهدين خلق آماده بود اسلحه خود را 
تحويل بدهد، بشرط اينكه به آنها تأمين 

خميني در پاسخ به آن . داده شود
نخست اسلحه خود را : سازمان گفت

! تحويل دهيد بعد من شما را مي پذيرم
در هر هفته، در  ،60خرداد  30تا  – 2

بنا بر آمار  -شهرهاي مختلف كشور، 
 1200دست كم  –اطالعات ارتش 

برخورد پيش مي آمد و در اين 
برخوردها، پاسدارها بودند كه بسوي افراد 

تير اندازي  ) به قول خود(» گروهك ها«

تا آن زمان، عمل مسلحانه اي . مي كردند
از سوي سازمان مجاهدين خلق روي 

در  نامه هاي متعددي  - 3 .نداده بود
بني صدر از خميني ) كتاب نامه ها(

خواسته است با دادن تأمين و صلح آميز 
كردن صحنه سياسي موافقت كند و او 

فرداي روز انفجار در  – 4. نكرده است
حزب جمهوري اسالمي، دو تن از سوي 

او . سازمان مجاهدين نزد بني صدر آمدند
محكوم  كه در همان روز، بيانيه اي در

كردن انفجار صادر كرده بود، از آنها 
انفجار كار شما است؟ و آن دو : پرسيد

اين  ،گفتني است كه. نه: پاسخ دادند
دفتر هاشمي رفسنجاني در پاسخ  روزها

به حميد زيارتي، مجرمان جديدي را 
 – 5 !براي قتل بهشتي، باز شناخته است

، بعد از تشكيل شوراي ملي مقاومت
از اين . مبارزه مسلحانه در مقام دفاع بود
بمحض : رو، رجوي، چند نوبت تكرار كرد

باز پس را اينكه رژيم خميني، آزاديها 
، دهد و دست از گرفتن و كشتن بردارد

بنا بر  – 6. ما اسلحه را زمين مي گذاريم
اعالميه جهاني حقوق بشر، عصيان بر ضد 

 كه حقوق انسان را يكسره انكار يرژيم
  . مي كند، حق انسان است

و هيچ نه معلوم سود آقاي حكمت در     
گناه رژيم خميني در خشونت نوشتن 

گستري بپاي تشكيل دهندگان شوراي 
مت كه بر سه اصل استقالل و واملي مق

آزادي و عدم هژموني تشكيل شد و گروه 
رجوي با نقض هر سه اصل، آن را از بين 

  چيست؟ برد، 
مي همچنان بر روش و انقالب اسال     

هي احسن است و بانيان  باالتي جادلهم
بحث آزاد، هيچگاه از بحث آزاد تن نزده 

  . اند
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