
  

. عانه به كشتار مردم پرداختدهه اول ماه محرم، رژيم واليت فقيه ايران را كربال و همه روز را عاشورا كرد و سب:انقالب اسالمي
در فصل اول گزارشهائي را گرد آورده ايم كه اين اتفاق آرا برضد رژيم . چرا؟ زيرا با اجماع مردم بر ضد رژيم خود روبرو شد

بني در همين دهه، دستگاههاي تبليغاتي رژيم و سران مافياها، در حمله هاي زباني به . مالي را گزارش مي كنند –مافياهاي نظامي 
هم به اين دليل كه او نماد استقامت بر اصول استقالل و آزادي و مردم ساالري است و هم بدين . صدر، عنان اختيار از دست دادند

خاطر كه از دو سال پيش از آغاز جنبش، بطور مرتب، عالئم مرگ رژيم را با مردم ايران و مردم جهان در ميان مي گذارد و هم 
  .هه، راه حل را جنبش همگاني مردم ايران دانسته است و اينك اين مردم در جنبش هستندبدين علت كه او طي سه د

در . عالمت و دليل از عالمتهاي ادامه وگسترش رژيم را مي شناساند  20در فصل دوم، گزارشي از ايران را مي خوانيد كه       
باني و در فصل چهارم رابطه رژيم با امريكا و هدفي كه فصل سوم بخش ديگري از تحقيق در باره مافياهاي مأمور سركوبهاي خيا

امريكا در منطقه تعقيب مي كند و نيز رابطه كشورهاي روسيه و چين و اروپا با امريكا بر سر مسئله اتمي ايران را  از نظر 
  ..خوانندگان مي گذرانيم

فقر كشور، فقر دولت و فقر مردم ايران و تشديد ركود  در فصل پنجم، داده ها و اطالعات اقتصادي را گرد آورده ايم كه گوياي     
  :و در فصل ششم، خبرهاي تجاوزها به حقوق بشر را جمع آورده ايم . توأم با تورم هستند
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  پاكنژاد - ج  
  .جايگاه زور در جنبش مسالمت آميز

  
    عدم خشونت با رعايت حق و كرامت انسان همراه است 

پيکر آيت هللا منتظری عليرغم تمامی تھديدھا و تحديد ھا که از جانب نيروھای سرکوب نظام مافيايی جمھوری وسعت مراسم تشييع 
اسالمی  و نيز عاشورای حسينی وبرخورد نيروھای سرکوب با شرکت کنندگان در مراسم غير دولتی و به  خاک و خون کشيدن اين 

کوبگران  يزيد زمان، سيد علی خامنه ای، دو حادثه و نقطه عطف تاريخ مراسم و به شھادت رساندن جمعی از ھموطنان توسط سر
سازی است در دوران سی ساله جمھوری اسالمی که نشان از آغازی جدی بر فروپاشی و اضمحالل  اين نظام مافيائی واليت فقيه  

او بيش نيست ، آقای خامنه ای نيز  ازآنجا که منطق استبداد ھمواره برزور استوار است و وسعت ديد مستبد تا نوک بينی.دارد
خشونت اعمال شده از سوی عمال . ميپندارد که با سر کوب ، سانسور و دروغ ميتواند زندگی محتضراستبداد  خود را طوالنی نمايد

ذوب شده در واليت وعوامل مزدور سرکوب گر در مقابل جنبش اعتراضی و آزاديخوانه مردم ايران که مشی و روش عدم خشونت 
  . را بر گزيده اند، ناکارساز گشته و تا زمانی که جنبش، عدم خشونت و خشونت زدايی را روش خود بدارد،  ناکارآمد خواھد ماند

لذا دستگاه تبليغاتی رژيم ترور و مافياھای نظامی مالی از راديو و تلويزيون تا روزی نامه ھا گرفته تا سايت ھای وابسته، تمامی     
ا می کنند تا خشونت ھای اعمال شده از سوی نيروھای سرکوب ، حتی به شھادت رساندن مردم بی دفاع را به کوشش و سعی خود ر

رادان فرمانده نيروھای انتظامی با وقاحتی وصف ناپذير در تلويزيون حاضر ميشود و رو در رو با مردم . گردن معترضين بيندازند
شھادت رساندن ھموطنان از جمله خواھر زاده آقای موسوی را کاری ازپيش دروغ ميگويد و آقای شريعتمداری و ھمانندانش به 

طراحی شده از سوی معترضين ميخواند اما او در عين دروغ گويی حقيقتی را نيز بيان ميدارد، آری اين يکی درواقع طراحی شده 
  !بوده است ولی از جانب ذوب شدگان در واليت فقيه
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  نعلى منتظرى در گذشتآيت اهللا حسي

 

    
آيت اهللا حسينعلي منتظري از مراجع تقليد شيعيان  و مبارز پيگرو 

، در سن 1388دي  5دير پاي  راه آزادي و استقالل ايران شنبه شب 
  .سالگي  جهان را بدرو دگفت   87

 1340(خورشيدى  1301حسينعلى منتظرى در سال  شادروان 
خانواده اى    شهر نجف آباد در در) ميالدى  1922   - هجرى قمرى 

پدر ايشان مرحوم حاج على كشاورز ساده اى    .زحمتكش به دنيا آمد
روزانه اش با كتاب و كتابخانه دمساز، و معلم    بود كه در كنار كار

و با اين دو توشه پر ارج سالهاى پايانى    ;اخالق و مدرس قرآن بود
ا منبر و محراب گذراند، و سختى روزگار ب   عمر شريف خود را به رغم

روى در نقاب خاك بركشيد لحظه اى از    خورشيدى كه 1368تا سال 
 .آموختن و آموزش باز نايستاد

سپس    آقاي منتظرى از هفت سالگى آموختن را با ادبيات فارسى و
حوزه    سالگى با ورود به 12صرف و نحو عربى آغاز كرد، و در سن 

او . كرد   به سوى پيشرفت علمى انتخاب علميه اصفهان مسير خويش را
فقهى،    هفت سال در اصفهان با تالشى تحسين انگيز بسيارى از كتابهاى
رحيم    ادبى و فلسفى را به تنهايى يا نزد اساتيد بزرگى چون حاج آقا
جوانى    ارباب و حاج شيخ محمدحسن عالم نجف آبادى خواند، و در

 .آموزگار بنام آن علوم گرديد
هجرى شمسى در سن نوزده سالگى براى ادامه  1320در سال " 

مادى با عسرت و    كرد و از نظر  در مدرسه فيضيه سكونت  تحصيل
  . گذراندمىزندگي  ،سختى
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  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  

  رابطه حق با زمان
  

  :پرسشهاي آقاي احمد* 
  

احمد  نامه اي نوشته اند با حروف التين، شامل مقدمه اي آقاي     
  :و چند پرسش

، بهشتي رقيب شما 1358اگر در انتخابات رياست جمهوري سال   - 1
  م به رياست جمهوري انتخاب مي شديد؟ مي شد، بازه

وگرنه، . به اين پرسش پاسخي بايد داد كه بكار نسل امروز بيايد ●
با . بازگشتن به گذشته و ماندن در آن، كاري است كه نبايد كرد

  : اين تذكر، پاسخ به اين پرسش اينست
پاسخ ذهني به اين پرسش كاري در خور نيست و نبايد  – 1/1

: خواست و پاسخ را از آنها عيتها مي بايد رجوع كردبه واق. پذيرفت
در انتخابات مجلس خبرگان اول، بهشتي و بني صدر از تهران نامزد 

درصد آراء نفر دوم انتخابات در سطح  4/69بني صدر با. بودند
بديهي است . درصد آراء نفر چهارم 9/60ايران شد وآقاي بهشتي 

در شوراي انقالب،  هشتي، كه آقاي ب آن زمان، مردم آگاه بودند 
ي دانستند كه اما،  نم. به پيش نويس قانون اساسي رأي داده بود

در مجلس خبرگان، بكار كسب اكثريت براي  بعد از انتخاب شدن،
  . واليت فقيه مشغول خواهد شد

،  در 60در طول رياست جمهوري من، تا كودتاي خرداد  -1/2
، همه »فسنجاني و خامنه ايبهشتي و ر: سه مفسدين« سرتاسر ايران، 

كه به تازگي قاتالن  –بعد از كشته شدن او . روز، بر زبان مردم بود
بدين معني كه . گفتند» سيد مظلوم«نيز او را   -جديد يافته است 

  . در حياتش، مورد بي مهري مردم بوده است
ايجاد شد، به كسي  قيقت، فضاي بسته اي كه با سانسوردر ح    

پرسد اين مظلوميت از چه روست؟ مظلوم به كسي امكان نداد ب
گويند كه يا فاقد قدرت است و قدرت بر ضد او عمل مي كند،  مي

و يا كسي است كه . و به او حق دفاع از خود را نيز نمي دهد
بدست   تصدي كار و اختيار الزم انجام آن كار را دارد، اما قدرت

عمال قدرت را به او ها و اعتياد جامعه به اطاعت از قدرت، مجال ا
چون بر خالف (اما آقاي بهشتي، در مقام غير قانوني . دهند نمي

رئيس ديوان عالي ) قانون اساسي به اين مقام منصوب شده بود
  . اسالمي كه در شرف چنگ حزب جمهوريكشور و دبير كل 
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هاي نظام بود،  انداختن بر تمام اركان
او نه تنها فاقد قدرت . فاقد قدرت نبود

نبود، بلكه، خارج از حوزه صالحيت و 
اختيار خود، اعمال قدرت مي كرد و  
خود كامگي را بر هم حزبي هاي خود 

در دوره او بود كه به . روا نيز مي ديد
نشريه  40 دستور همين دستگاه قضايي

او . در يك شب تعطيل شدند
توانست از هر تريبوني، صدا و سيما  مي

ها، استفاده  و نمازهاي جمعه و روزنامه
دلخواه را بنمايد و مخالفان خود را از 
آنها محروم كند كه همه اين كارها را 

بدين . پس او ظالم بود نه مظلوم. كرد
خاطر بود كه اكثريت جامعه  او را 

ع  ستم و فسادگستري يكي از اضال
  شناخت

وقتي امري واقع نمي شود، يعني   - 1/3
عوامل مساعد با وقوع آن، ضعيف 

مي دانيد كه او نامزد رياست . هستند
جمهوري بود و اسباب نامزدي خود را 
نيز فراهم آورده و آماده اعالن نامزدي 

آقاي خميني با نامزد . خود شده بود
دليل عدم . شدن او موافقت نكرد

موافقت او، در آن زمان، اين بود كه 
يك روحاني مقام اجرائي را تصدي 

  . نكند
بنا بر سنجش هاي افكاري كه آن  -۴/١

زمان انجام مي گرفتند، يك دليل رأي 
دادن مردم به بني صدر، اين بود كه 
نمي خواستند روحانيان قدرتمدار بر 

روياروئي . سرنوشت آنها حاكم شوند
كه مي خواستند  رئيس جمهوري با آنها

دولت را تصرف و استبداد را باز بسازند 
حمايت مردم از رئيس جمهوري و  و

پيشنهاد همه پرسي و پاسخ آقاي 
ميليون بگويند بله من مي  35 ":خميني
، واقعيتي حاكي از اين است "گويم نه

كه مردم ايران مصمم بودند به كسي 
رأي بدهند كه در برابر استبداديان 

آن پس نيز، هربار كه مردم از . بايستد
فرصت يافته اند رأي بدهند و رأي آنها 
دزديده نشده است، اين اراده را اظهار 

  .كرده اند
بنا بر اين واقعيت ها، اگر انتخابات      

رياست جمهوري، در همان شرائط 
انجام مي گرفت، احتمال موفقيت بني 

پرسش شما و پاسخ آن، . صدر قوي بود
و فردا مي آيد هرگاه بكار نسل امروز 

از ديد آزادي و واليت جمهور مردم 
انتخابات وسيله . در انتخابات بنگرند

پس مي . بكار بردن حق حاكميت است
بايد بيانگر اين حق باشد و اگر بيانگر 
اين حق نشد، بر مردم است كه، به 
جاي پذيرفتن شرائط استبداديان، 
براي احقاق حق خود به جنبش 

  .برخيزند
  

در همان سال، آقاي  –دوم  پرسش
خميني آقاي خامنه اي را كه جوان و 
كمتر مطرح بود، بجاي آقاي منتظري، 

با وجود اشخاص (امام جمعه تهران كرد 
شاخصي مثل بهشتي و هاشمي 

به ). رفسنجاني و مهدوي كني و ديگران
آيا . نظر شما علت اين انتخاب چه بود

انتخاب او به امامت جمعه،  نمي تواند 
مؤيد اين قول باشد كه او خامنه اي را 
  بعنوان جانشين خود توصيه كرده است؟ 

  
گزينش آقاي :  پاسخ به پرسش دوم ●

خامنه اي بعنوان امام جمعه تهران، 
ربطي به تعيين جانشيني براي آقاي 

ربط به بازسازي . خميني نداشت
آن زمان، مشاهده . استبداد داشت

آقاي نتيجه انتخابات رياست جمهوري، 
خميني را برآن داشت كه به حزب 
جمهوري اسالمي اجازه تقلب در 

در دست گرفتن «انتخابات مجلس و 
در برابر رئيس . را بدهد» مجلس

جمهوري معرف واليت جمهور مردم، 
او جز حزب جمهوري اسالمي را 

اين بود كه مجلس و قوه . نداشت

قضائي و بعد حكومت را به تصرف آنها 
) اكتبر سورپرايز(هاني در سازش پن. داد

بوش، نامزدهاي رياست  -با ريگان 
 1980جمهوري امريكا كه در انتخابات 

به رياست و معاونت رياست جمهوري 
امريكا رسيدند، كارگردانها، سران 

همين . حزب جمهوري اسالمي بودند
ها بودند كه به ريگان پيام داده بودند 
هرگاه امريكا از دولت آنها حمايت 

ها حاضرند آقاي خميني را هم كند، آن
كتاب مك فارلين مشاور امنيتي (بكشند 
  ). ريگان

و شما مي دانيد كه مجلس      
خبرگان، آقاي منتظري را بعنوان 
. جانشين آقاي خميني معين كرد

هرگاه نامه منتسب به آقاي خميني 
خطاب به آقاي منتظري از او باشد، 

من از اول با "قول آقاي خميني 
شما بعنوان قائم مقام رهبري انتخاب 

زيرا . راست نيست "موافق نبودم 
وقتي آقاي منتظري به پاريس آمد، 
آقاي خميني خواست از او استقبال 

به عمل آيد و آقاي احمد » با شكوه«
خميني در توجيه آن استقبال به من 

آقا مي خواهند آقاي منتظري : گفت
ايشان ) البته در مرجعيت( جانشين 
  .بگردند

اما به رهبري رسيدن آقاي خامنه       
اي به استناد نامه اي جعلي از قول 
آقاي خميني به آقاي مشكيني، رئيس 
. وقت مجلس خبرگان به عمل آمد

جعلي بودن آن نامه را دو كارشناس 
حاصل . بين المللي خط تصديق كردند

كار آقاي خامنه اي وضعيت امروز 
رهبر كردن او نقض قانون . ايران است

اساسي بود و آقاي خميني نه به لحاظ 
سنت گزينش مرجع و نه بلحاظ قانون 
اساسي، حق نداشت براي خود 

حال اگر تصور . جانشين معين كند
كنيم، از آغاز و با نصب آقاي خامنه اي 
به امامت جمعه تهران، او قصد داشته 
است كسي را جانشين خود كند، كار 
آقاي خميني، سراسر فريب كاري مي 

زيرا او از آغاز بنا نداشته است به . دشو
قصد نداشته . قانون اساسي عمل كند

است بگذارد مجلس خبرگان جانشين 
او را انتخاب كند و چون آن مجلس، با 
وجود زنده بودن آقاي خميني، آقاي 
منتظري را قائم مقام او كرد، قصد 
داشته است مانع از رسيدن آقاي 

  ...و. منتظري به مقام رهبري شود
  

باري، اگر آقاي خامنه اي را به       
عنوان رهبر به مردم ايران تحميل 
كردند، بدين خاطر بود كه ايران 
گيتي ها نمي خواستند دولت از تصرف 

برغم برخوردهايي كه . آنها خارج شود
با هم دارند، تا اين زمان، دولت 

اال اين . همچنان در تصرف آنها است
در كار مالي  –كه مافياهاي نظامي 

خارج كردن دولت از تصرف آنها 
  . هستند

درسي كه نسل امروز مي بايد از      
: آنچه رويداده است بگيرد، اينست

ملتي كه نسبت به حق حاكميت خود 
سهل انگار باشد و اعضاي آن استقالل 
در گرفتن تصميم و آزادي در نوع 
تصميمي كه مي گيرند، نداشته باشند، 

تي مي افتد سرنوشت آن به دست قدر
كه فرآورده كشتن و ويران كردن 
است و با تخريب نيروهاي محركه، 
. سلطه خود را بر جامعه دوام مي بخشد

يك تن، : در پرسش خود، تأمل كنيد
در واپسين سالهاي عمر خود كه اينك 
معلوم مي شود اغلب هوش و حواس 
از دست مي داده است، تصميم 
گيرنده مطلق به جاي يك ملت شده 

بعد از گذشت سه دهه، هنوز  . دبو
پرسش اين نيست كه چرا ملتي  انقالب 
كرد تا واليت جمهور مردم برقرار 
شود، به جاي آن واليت مطلقه اي 
برقرار شد كه ويرانگر نيروهاي حياتي 
او است؟  با وجود حاصل تجربه اي 
چنين سخت،  واجب تر از كار استقرار 

   واليت جمهور مردم چيست؟
   

آقاي اشراقي نماينده شما : وم پرسش س
در هيأت سه نفري بود و عليه شما رأي 

آيا بهتر نبود به جاي او آقاي الهوتي . داد
  را انتخاب مي كرديد؟

آن هيأت خالف : پاسخ پرسش سوم ●
حق اينست كه نمي . قانون اساسي بود

مهندس . بايد با آن موافقت مي كردم
 بازرگان پيشنهاد كرد و آقاي خميني با

روشن بود كه نماينده . اشتياق پذيرفت
اين جانب هركس مي شد، در اقليت 

نخست بر اين نظر بودم كه .  مي ماند
آقاي پسنديده، برادر آقاي خميني را 
. نماينده خود كنم، اما منصرف شدم

زيرا الزم ديدم بر مردم ايران روشن 
شود كه طرف اصلي با آزادي، آقاي 

ي اشراقي از اين رو، آقا. خميني است
مي بينيد كه در اين . را معرفي كردم

گزينش، برخطا نبوده ام زيرا بنا بر 
پرسش شما، معلوم است كه آقاي 
اشراقي، در واقع نماينده آقاي خميني 
بوده است و آن هيأت نيز وسيله كار او 

  . و دستيارانش در كودتا بود
اما  سود اين پرسش و پاسخ براي      

اند باشد؟ سود آن نسل امروز چه مي تو
اينست كه مصلحت بيرون از حق، 

آن تجربه، برآنم داشت . مفسدت است
در باره رابطه مصلحت با حق و 

چون تجربه به من . حقيقت، بيانديشم
حالي كرد كه مصلحت بيرون از حق، 
فساد آور است، در رابطه با آقاي 
خميني نيز، بنا را بر ايستادن بر حق 

پيش از آن  راست بخواهيد،. گذاشتم
نيز، بنا را بر ايستادگي بر حق گذاشته 
بودم، اما عقل توجيه گر، در باب زمان 
ايستادن برحق، به اين داوري مي 

،  ...رسيد كه در شرائط جنگ و
مصلحت اينست كه با آقاي خميني 
 .مدارا شود تا كار به روياروئي نكشد

اين مدارا كردن تا به آخر رويه من 
از زماني به بعد، ماند، اال اين كه 

هرگاه نسل . مصلحت جانشين حق نشد
امروز بخواهد از تجربه درس بياموزد، 
درسي كه آموختني است، اين است 
كه روش اظهار حق از جمله، كار 
آقاي خميني را به جائي رساند كه 

ميليون بگويند بله، من مي  35: بگويد
يعني كسي كه خود را نماد .گويم نه

ت، يكي در برابر اجماع مردم ميدانس
پس بر نسل امروز است كه . همه شد

مصلحت بيرون از حق را مفسدت 
  .  بشمارد و حق را، همواره  بكار برد

اما زمان عمل به حق كدام است؟      
. حقوق انسان ذاتي حيات او هستند

پس زمان عمل به اين حقوق از تولد 
در آنچه به (تا مرگ و پس از آنست 

زمان ). مي شود حقوق معنوي مربوط
حقوق يك ملت نيز از آغاز پيدايش تا 

زمان عمل به حقوق . هميشه است
طبيعت و رعايت حقوق ديگران نيز 

دوره  غفلت از عمل به . هميشه است
( اين حقوق،  دوره افراط و تفريط 

در تخريب ) افراط در فعل پذيري
بدين قرار، . نيروهاي محركه است

: است معياري براي سنجش در اختيار
اندازه تخريب نيروهاي محركه، اندازه 
غفلت از حقوق انسان و حقوق يك 

طول زمان . ملت را به دست مي دهد

غفلت را نيز آغاز و پايان تخريب 
  . بدست مي دهند

آيا اين يك معيار عمومي است؟      
انديشه ورزي نظر مرا، اين سان نقد 

  :كرده است
  

ا افراط گرايي نظرات شم درباره«    
خوب بود، اما كافي نبود، چه آنكه در 

اي  افراط گرايي به وادي تعريف اعتدال و
  قدم نهاديد كه تعريف تفريط و تفريط

شما به درستي . نمود ضرور مي گرايي نيز
اعتدال را با امر حق مورد سنجش قرار 

و اعتدال گرايي را نيز، گفتن  داده ايد
. تعريف كرده ايدرا حق در زمان خود 

ها، زمان تجاوز به حقوق  زمان از اين يكي
تعريف شما از اعتدال درست است، . است

ها و مصاديق  آن با زمان به مثال اما ربط
 اشاره تجاوز به حقوق،. گوناگون نياز دارد

ها و مصاديقي است كه زمان  يكي از مثال
. گوييد مي آن، همان زماني است كه شما

ه يعني بيان حق در زمان وقوع تجاوز ب
افراط گرايي  اما آنچه كه امروز به. حقوق

موسوم است تنها به اين مثال محدود 
گرايي بيشتر در  اشاره به افراط. شود نمي

ها و تعيين اهداف  ها و روش بيان راه حل
گاه افراط . مدت است كوتاه مدت و بلند
ها و نوع نگاه كردن به  گرايي در تحليل
راط و گاه اف. كند مي مسائل بروز پيدا

ها و احكام  گرايي ناظر به نتيجه گيري
بنابراين يك . شوند مي صادره مربوط

معيار و يا يك تعريف بايد بتواند، صور 
گرايي و اعتدال گرايي را  گوناگون افراط
مثال ممكن است در يك . در بر بگيرد

راه حل اصالحات از نظر  جامعه انتخاب
در اين . بعضي اعتدال گرايي ناميده شود

انتخاب انقالب را افراط گرايي و   ،حال
همگرايي با وضع موجود را تفريط گرايي 

فريد   :زنم يك مثال ديگر مي. بنامند
زكريا به شدت با روند دموكراتيزاسيون 

به  در كشورهاي عربي مخالف است، اما
گرا  شدت از يك نوع ليبراليسم قانون

آثار فريد  با مطالعه. كند جانبداري مي
چرا آقاي عطاء اهللا  مي شود روشن زكريا

ما دنبال برقراري «: مهاجراني گفته است 
. »ايران نيستيم دموكراسي در

روشنفكران اصالح طلب و ليبرال در 
هاي  تأثير انديشه ايران به شدت تحت

فريد ذكريا از بسياري . فريد زكريا هستند
هم با اطالع تر و هم با  از روشنفكران ما

ريا درخواست فريد زك. استدانش تر 
براي كشورهاي عربي افراط  دموكراسي را

داليل بسيار موجهي براي . نامد گرايي مي
يكي از . دهد خود ارائه مي مخاطبان

زكريا اين است كه  فريد  داليل
دموكراسي در كشورهايي كه فاقد اقتصاد 

سازمانهاي توسعه يافته  توسعه يافته و
باشند، خود اسباب اعمال ديكتاتوري 

ثانياً، هر گاه در اين  .شود وع ميمشر
دسته از كشورها به حكام آنها اطمينان 

قصد بركناري شما و تصرف  داده شود كه
را نداريم، اقبال بيشتري  نهادهاي قدرت

نسبت به اعطاء آزاديها و يا اجراي قانون 
از اين نظر كه نگاه . دهند مي به خرج

ها در دموكراسي،  كنيم، جستن راه حل
است، زيرا حقي را  افراطي حليك راه 

  ».زودتر از موعد طلبيدن است
   
تأمل در اين نقد، معلوم مي كند   

  : تفاوت عقل آزاد را از عقل توجيه گر
بنا بر قول فريد زكريا، هر حق را در  ●

زمان خود مي بايد خواست، نه زود تر 
زيرا زودتر و ديرتر . و نه دير تر

خواستن حق و عمل كردن به آن، 
از ديد او، مطالبه . فراطي گري استا

دموكراسي براي كشورهاي ما زود 
هنگام و افراطي گري و سبب 

عقل توجيه گر .  ديكتاتوري مي شود
  :او از واقعيت هاي زير غافل است

پيش از استقرار دموكراسي، رژيم  – 1
پس مطالبه . مستقرديكتاتوري است

دموكراسي دست كم وجدان بر نوع 
ه جامعه است و هرگاه، ديگري از ادار

چون ايران، به رغم انقالب براي 
دموكراسي، ديكتاتوري ادامه يافت، با 
وجود وجدان بر دموكراسي استقرار 
جسته است و مبارزه براي بازيافت 
. دموكراسي مي تواند همگاني شود

تجربه ايران و پيش از ايران تجربه 
فرانسه بعد از انقالب، نادرستي نظر 

  .را مسلم مي كنندفريد زكريا 
غفلت دوم فريد زكريا، غفلت از  – 2

اين واقعيت است كه واقعيت اجتماعي 
يكي با چهار بعد سياسي و اقتصادي و 

واقعيت . اجتماعي و فرهنگي است
اقتصادي مستقل وجود ندارد تا بتوان 
گفت نخست اقتصاد مي بايد رشد كند 
و آنگاه واقعيت هاي سياسي و 

كه مستقل نمي (اجتماعي و فرهنگي 
رشد كنند و زمان، ) توانند باشند

. مناسب استقرار دموكراسي شود
چنانكه استقرار دموكراسي در انگلستان 

آن، حاصل تحول واقعيت » تكامل«و 
اجتماعي در چهار بعد سياسي و 

در . اقتصادي و اجتماعي بوده است
  . كشورهاي ديگر نيز

آلمان، بعد از جنگ اول، نازيسم را      
چرا استبداد فراگير در اين . تجربه كرد

كشور مستقر شد؟  آيا اقتصادش پيش 
و دموكراسي زود هنگام ! نرفته بود؟

بود؟  اين پرسش عقل آزاد را از اين 
هرگاه جهت : واقعيتها آگاه مي كند

ياب واقعيت اجتماعي در چهار بعد 
خود،  حقوق نباشند و زمان عمل به 

جا قدرت اين حقوق، هميشه نباشد، در
جهت ياب تحول مي شود و اقتصاد 

با ) سرمايه ساالري( = ليبرال 
. توتاليتاريسم انطباق كامل مي جويد

  . امري كه در آلمان تحقق يافت
عمل به (= بدين قرار، معيار اعتدال      
از لحاظ زمان، هميشه نيز جامع و ) حق

  با وجود اين،. مانع است
كه غفلت سوم فريد زكريا اينست  – 3

اساس دموكراسي، حاكميت و يا 
واليت جمهور مردم و استقالل اين 
جمهور در گرفتن و اجراي تصميم و 
آزادي آنها در گزينش نوع تصميم و 
يكي بودن شرائط انتخاب كننده و 

وگرنه، . انتخاب شونده است
روش بكار . دموكراسي خود حق نيست

بديهي است كه . بردن حق است
حق نيز بشمار  بهترين روش بكار بردن

چرا كه تحقق كامل استقالل و . نيست
آزادي انسان در تصميم و اجراي آن، 

كسي بر ديگري، مالك «به اينست كه 
جهت ياب تكامل . »به چيزي نباشد

  . دموكراسي اين اصل مي بايد باشد
آيا : حال بر او است كه پاسخ بدهد     

زمان وجدان برحق انسان بر رهبري 
اركت در مديريت امور خويش و مش

جامعه خود، موكول است به رشد 
اقتصادي؟ هرگاه او بر اين غفلتها پي 
برد، در مي يابد كه تأخير در آگاه 
شدن از حق و عمل كردن به حق، 

  .افراطي گري است
غفلت چهارم زكريا فريد، اينست  – 4 

كه حركت است كه به زمان و مكان 
حال حركتي كه به .  معني مي دهد

مكان معني مي دهد يا عمل به زمان و 
  حق است كه مسير حركت، خط 

  
  

  3در صفحه 

 رابطه حق با زمان
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مستقيم رشد مي شود و يا قدرت است 
كه مسير حركت، كج راه ويرانگري 

بدين قرار، جامعه هائي كه . مي گردد
بعنوان جامعه، استقالل و آزادي ندارند 
و انسانها، بمنزله اعضاي آن، استقالل و 

بايد عمل به  آزادي ندارند، درجا مي
  حق را آغاز كنند و در راست راه رشد 

وارونه اين كار، فريبي است كه . شوند
بسياري از جامعه ها، از جمله جامعه 
ايران خورده اند و روزگاري را جسته 

  .اند كه اينك دارند
  
غفلت پنجم زكريا فريد، ناشي مي  - 5

شود از نشناختن قدرت و جريان رشد 
ن مي برد او گما. و انحالل آن

  كافيست به قدرتمداران اطمينان 
بدهي قصد سرنگوني دولتشان را 
نداري تا نرم شوند و تا حدودي تن به 

تجربه ايران ... اجراي قانون بدهند و
بينايان است و وارونه تصور  زير چشمان

آيا تقلب در : او را مسلم مي كند
انتخابات بدين خاطر بود كه نامزدهاي 

قصد براندازي  مصوب شوراي نگهبان
اما تقلب انجام .! رژيم را داشتند؟ نه

گرفت و وحشيانه ترين سركوبها انجام 
چرا؟ زيرا قدرت از تخريب . گرفتند

پديد مي آيد و با تخريب بزرگ و 
انحالل آن از زماني . متمركز مي شود

شروع مي شود كه تخريب شوندگان 
اگر مقاومت . به مقاومت بر مي خيزند

ز راه تخريب، تا مرگ نباشد، قدرت ا
حكومت شوندگان فعل پذير ادامه مي 

  . يابد
  

هنوز غفلتهاي ديگري هستند كه     
يكي از . زكريا فريد بدانها گرفتار است

مهمترين آنها را در زير، در توضيح 
رابطه حق با زمان و مكان، خاطر نشان 

  :خواهم كرد
زمان اظهار نظري كه دارنده آن را  ●

ام است؟ براي مثال، حق مي داند، كد
در ايران امروز، بسياري واليت فقيه را 
ناحق مي دانند اما زمان را مناسب 

از ديد آنها، . اظهار نظر خود نمي دانند
زود تر از زمان در خور، حق را ظاهر 
كردن، افراط است و دير تر از زمان 

(= در خور، آن را اظهار كردن، تفريط 
اگر  پس.  است) افراط در فعل پذيري

بگوئيم زمان اظهار حق و ايستادن 
برحق، زمان تجاوز به حق است، بسا 
چون زمان در خور را انتخاب نكرده 

  .ايم، گرفتار افراطي گري شده ايم
اين ارزيابي غفلت از واقعيتهائي را      

  :گزارش مي كند
هرگاه واليت فقيه را تجاوز به   – 1

حق مردم ايران بدانيم، زمان اظهار 
ايستادگي بر آن، زمان تحميل  حق و

چون در آن زمان، . آن به جامعه بود
گرايشهاي مخالف، هريك به نوعي از 

ديكتاتوري (حاكميت بر مردم 
پرولتاريا، حاكميت حزب پيشĤهنگ و 

، دم مي زدند، ...)واليت نخبه ها و
همگان حق را اظهار نكردند و برحق 

آيا اگر همگان برحق مي . نايستادند
ند، مي توانستند مانع از تصويب ايستادد

و اجراي واليت فقيه شوند؟ پاسخ آري 
زيرا تا زماني كه ابزار . است

قدرتمداري در اختيار مالتاريا قرار 
نگرفته بودند، پيش نويس قانون اساسي 
. بر اصل واليت جمهور مردم، تهيه شد

در مجلس خبرگان نيز، ايستادگي تني 
ناگزير  چند، جانبداران واليت فقيه را

كرد از واليت مطلقه فقيه تا نظارت 
  .فقيه عقب نشينند

اما غفلت بزرگ اين ارزيابي و نظر  – 2
زكريا فريد، اينست كه اظهاركنندگان 
. حق، خود  را به جاي حق مي نشانند
. حق همه زماني و همه مكاني است

همواره مي بايد اظهارش كرد و بدان 
ند اما انسانها آيا مي توان. عمل كرد

همواره به حق عمل كنند و آن را 
اظهار كنند؟ هرگاه همه انسانها به 
حقوق خود عمل كنند و حقوق 
جانداران و طبيعت را رعايت كنند و 
جامعه ها  نيز حقوق خود را بشناسند و 
بدان عمل كنند، انسانها از روابط 
قدرت رها مي شوند و حق ها بر زبانها 

و چون چنين . جاري مي گردند
ت، مكان و زمان هر انسان را رابطه نيس

چه اين . او با قدرت معين مي كند
قدرت، در شكل مأموران سركوب 
خود را نشان دهد و خواه در شكل 
فكر جمعي جبار و چه در شكل مقام و 

، انساني ...خواه در شكل پول و چه 
كه در رابطه با قدرت قرار مي گيرد،  
نمي تواند همواره به حق عمل كند و 

براي مثال، كساني  .ز حق سخن بگويدا
نظام واليت «كه خود را در محدوده 

قرار مي دهند، ولو بدانند واليت » فقيه
فقيه خالف حق است، مصلحت را در 
اين مي بينند كه به طرفداري از 

هرگاه از . واليت فقيه نيز موضع بگيرند
آنها بپرسي چرا حق را ظاهر نمي كني 

هار حق زمان اظ: ؟ پاسخ مي دهند
وقتي زمان آن رسيد، . نرسيده است

اما هر زمان از آن . اظهارش مي كنيم
محدوده رها شوند، از رابطه با قدرت 
رها شده اند و در جا  در مي يابند كه 
در پي آن نبوده اند كه زمان اظهار 
حق را معين كنند بلكه در پي آن بوده 
. اند كه موقعيت خود را توجيه كنند

وده رژيم رها شده حال كه از محد
اند، زمان را زمان اظهار حق مي يابند 

  . و آن را اظهار مي كنند
بدين قرار، اعتياد به منطق صوري،      

سبب مي شود كه عقل انسان قرار 
گرفته در محدوده قدرت و در اين يا 
آن رابطه با قدرت را جايگزين، حق 
كند و از خود بپرسد، زمان اظهار حق 

حق اظهار شد، اعتدال  كه اگر، در آن،
باشد و افراط و تفريط نباشد، كدام 

اگر خود را از بند قدرت رها . است
كند، زمان اظهار حق را هميشه مي 

حق را : از اين رو است كه فرمود. يابد
بگو ولو به زيان خود و حق را بر زبان 

  ...آر ولو در دل و
با توجه به اين واقعيت كه بخشي   – 3

نسانها، روابط قدرت مهم از روابط ا
: هستند، اين پرسش محل پيدا مي كند

اگر كسي بر امري علم جست و وجود 
سانسورها مانع از اظهار آن شدند، زمان 
و مكان و چند و چون اظهار حق 
كدامها هستند؟ به اين پرسش، چند 

با وجود اين، . نوبت پاسخ گفته ام
  :روشهاي زير را خاطر نشان مي كنم

نخست عقل خويش را  يابنده دانش - 
به ترتيبي كه  در . مي بايد آزاد كند

درون، از هر سانسوري رها باشد و 
پس از . بتواند يافته خود را نقد كند

اين كه مطمئن شد يافته او بيانگر 
موقعيت او در رابطه با قدرت نيست و 
از مالحظه سود و زيان، در رابطه با 
قدرت، رها است، درجا مي بايد 

  .داظهارش كن

اگر هم يك تن نباشد كه بتواند يافته  - 
خود را به او اظهار كند، اظهار حق را 

مي بايد خويشتن : نبايد به تأخير اندازد
را مخاطب قرار دهد و خطاب به خود، 
يافته خويش را  اظهار كند و مخاطبي 
كه خود او است، مي بايد به ارزيابي 

  . يافته بپردازد و در كمال آن بكوشد
قرار، زمان اظهار حق، زمان  بدين - 

اما بدين خاطر كه  .شناختن آنست
دانش ما بر حق نسبي است و وصول 
به حق نيازمند جريان آزاد انديشه ها و 
جريان آزاد اطالع ها است،  يابنده 
حق مي بايد در پي دو جريان آزاد 

قيام به اين . انديشه ها و اطالع ها شود
گراني كار، او را بر آن مي دارد كه دي

را بجويد و با آنها روابط آزاد برقرار 
وقتي او بداند تحولهاي بزرگ . كند

در جهان، بدين روش انجام گرفته اند، 
هيچگاه فعل پذير نمي شود و به خود 

چون گوش شنوائي نيست، : نمي گويد
  .دم فرو مي بندم

جمعي كه با يكديگر روابط آزاد   - 
برقرار مي كنند و جامعه كوچك 

و منتقد را مي سازند، مي بايد  ارزياب
روشهاي بيان حق را، در جامعه تحت 

قرآن . سانسور، بجويند و بكار برند
. فراوان روش اظهار حق را مي آموزد

) ص(روشهاي بكار رفته از سوي پيامبر 
نيز در قرآن آمده اند و در اختيار 

از جمله اين . خردمندان آزاده هستند
ن ناحق روشها، يكي خود داري از گفت

براي اظهار ) باج به قدرتمداران(
ديگري، آغاز . جزئي از حق است

كردن به اظهار حق يا حقوقي است 
كه بكار زندگي جمهور مردم، در 
زندگاني روز مره آنها مي آيد و 
سومي، توجه به يكي بودن واقعيت 
اجتماعي و بنا بر اين، سود جستن از 
اين و آن بعد واقعيت اجتماعي براي 

ر حق است و چهارمي، انتخاب اظها
بياني است كه هر شنونده و خواننده 
اي بتواند آن را به ديگران انتقال دهد 
و پنجمي، برگرفتن پوشش دروغ ها 
كه قدرت مدارها برحق مي پوشانند و 

ششمي،  بحث . آشكار كردن حق است
آزاد است هر زمان كه ممكن شد و با 

  ...   هفتمي. هركس كه حاضر شد
روشهاي اظهار حق و زمان ! هشدار     

و مكان يابي بر ميزان عدل، وقتي ميسر 
است كه عقل آزاد هيچگاه غفلت نكند 
كه حق همه زماني و همه مكاني و 

  . هستي شمول، است
  

روابط شما با شهيد : پرسش چهارم
چمران چگونه بود؟ شنيده ام بعد از عزل 
شما، فرماندهي كل قوا را به او پيشنهاد 

اند و او نپذيرفته و از شما حمايت  كرده
  .كرده است

  
رابطه من با آن : پاسخ پرسش چهارم ●

در روزهاي . شهيد بسيار خوب بود
پيش از كودتا، آقاي خميني او و 
ديگران را احضار كرده بود و از آنها 
در باره بركناري بني صدر از 
. فرماندهي كل قوا، پرسش كرده بود

ده و گفته او با اين كار مخالفت كر
از انقالب بدين سو، از كساني كه : بود

متصدي ارتش شده اند، او تنها كس 
است كه توانسته است اعتماد ارتشيان 

ارتش را تجديد سازمان . را جلب كند

كرده است و جنگ باخته را برده است 
و دشمن متجاوز خود را ناگزير مي 
بيند با پيشنهادهاي هيأت هاي ميانجي 

ر اين موقعيت، د. موافقت كند
و . بركناري بني صدر خطرناك است

همانطور كه اطالع داريد، پيش از 
بني صدر از رياست جمهوري، » عزل«

تا امروز نيز . او را شهيد كردند
چگونگي كشته شدن او، معلوم نگشته 

  .است
اما از پرسش شما و پاسخ من به       

آن، نسل امروز را چه سود؟ سود آن 
  در اينست كه 

قانون   113و  110بنا بر اصول   -  1
اساسي، بخشي از تصدي فرماندهي 
كل قوا،  با رهبر و بخشي ديگر، با 

نصب فرماندهان . رئيس جمهوري بود
سه نيرو و رئيس ستاد ارتش و فرمانده 
سپاه، به پيشنهاد شوراي عالي دفاع، با 
رهبر، و تصدي مابقي فرماندهي كل 

وزهاي در ر. قوا با رئيس جمهوري بود
اول پس از انتخاب رئيس جمهوري، 
آقاي خميني، بدون اطالع رئيس 
جمهوري، او را به فرماندهي كل قوا، 

عمل او خالف قانون . منصوب كرد
زيرا او حق تفويض اختيار . اساسي بود

وبنا بر قانون اساسي، . خود را نداشت
رئيس جمهوري مجري قانون اساسي 

قوا، اين شد كه از فرماندهي كل . بود
هرآنچه در تصدي رهبر بود، با 
. تصويب خود او انجام مي گرفت
( چنانكه دو عضو شوراي عالي دفاع 

را ) شهيد چمران و آقاي خامنه اي
فرماندهان سه . خود او منصوب كرد

قوا و رئيس ستاد ارتش و فرمانده سپاه 
  . با تصويب او منصوب شدند

اگر نصب رئيس جمهوري به      
قوا خالف قانون اساسي فرماندهي كل 

بود، عزل او نيز خالف قانون اساسي 
بود زيرا از اختيار رهبر هيچ نزد رئيس 
جمهوري نبود و سلب اختيار او برابر 

  . نيز نقض قانون اساسي بود 113اصل 
پس درس اولي كه نسل امروز مي      

هرگاه مركز قدرتي : بايد بگيرد اينست
ت را بوجود آمد و ستون پايه هاي قدر

در اختيار گرفت و فوق قانون شد، 
بضرورت مستبد مي شود و استبدادي 
كه برقرار مي كند، ميل به فراگرفتن 
. همه ابعاد زندگي انسانها،  خواهد كرد

سال است  خيانت و  30استبدادي كه 
جنايت مي كند و فساد مي گسترد و تا 
مقاومت مردم به آن خاتمه ندهد، بر 

و فساد خواهد  ابعاد خيانت و جنايت
  . افزود، بدين سان استقرار جست

ديني كه گل را بر گلوله پيروز   - 2
كرد و با استقالل و آزادي و رشد 
برميزان عدالت، سازگار بود، همان 
نبود كه تجاوز از قانون و كودتاي 

و كشتارها و ادامه جنگ و  60خرداد 
. را توجيه كرد... زاد و ولد مافياها ها و

ي، از زمان تمايل به راست بخواه
قدرتمداري، كتاب دين، بسته و كنار 
گذاشته شد و كتاب قدرت بود كه 

در تاريخ است كه . گشوده گشت
عبدالملك مروان مشغول خواندن 

خليفه : آمدند و به او گفتند. قرآن بود
او قرآن را . مرد و شما خليفه شديد

ميان من و تو جدائي : بست و گفت
  . افتاد

دومي كه نسل امروز از  پس درس    
اين پرسش و پاسخ مي تواند بياموزد 

دين و يا مرامي كه : و بكار برد اينست
جمهور مردم بپذيرند و حتي اگر 
بخشي از مردم بپذيرند، بكار استقرار 

هر استبدادي، دين  . استبداد نمي آيد
يا مرامي را كنار مي گذارد كه عامل 

غفلت مردم از دين . تحول گشته است
يا مرامي كه بكار برده اند و تحولي در 
خور برخورداري از حقوق و امكانات 
زندگي را پديد آورده اند و اعتياد آنها 
به اطاعت از قدرت، سبب مي شوند 
كه استبداد بازسازي شود و كار 
بازسازي استبداد، با وسيله كردن دين 
يا مرام در عين بي محل كردنش در 

قانون، آغاز  زندگي انسانها و تجاوز به
آنهم تجاوز به قانوني كه . مي شود

  . خود وضع كرده است
       
  :پرسشهاي آقاي اميد* 
  

آقاي اميد كه بقرار نوشته اش،     
ساله است، پرسشهائي را به  27جواني 

پرسش اول . زبان انگليس كرده است
  :آن راجع است به رابطه دين با دولت

ي مردم با توجه به اين امر كه از سوئ – 1
كشور به دين باور دارند و از سوي ديگر، 
حاصل آميزش دين و دولت را ديده اند و 
قشرهائي از مردم نمي خواهند دين و 
دولت در هم آميزند، هرگاه فرصت 
استقرار دولت جديد دست دهد، دين چه 

  .محل و نقشي خواهد يافت
در پاسخ به پرسش اول شما هموطن  ●

كنم كه  عزيز خود،  خاطر نشان مي
رابطه دين و دولت را مكرر موضوع 

طرحي نيز در باره . بحث قرار داده ام
هرگاه بخواهيد . الئيسيته تهيه كرده ام

از نظر من آگاه شويد، مراجعه به اين 
كارها ضرور است كه در سايت 

با وجود اين . اينجانب موجود ميباشند
  :نكاتي را خاطر نشان مي كنم

دي باشد،  با هرگاه دين بيان آزا – 1
. دولت، ولو حقوق مدار، در نمي آميزد
به . زيرا خود و دولت را فاسد مي كند

ترتيبي كه در همين نوشته توضيح 
داده ام، هيچ دين و مرامي كه جانب 
حقوق انسان و ديگر حقوق را بگيرد، 
. نمي تواند روش قدرتمدارها بگردد

پيش از اين نيز توضيح داده ام، دولت 
نيست و اينك توضيح مي ديني ممكن 

دهم كه دين  يا مرام دولتي نيز ناميسر 
  .است

دين بمثابه بيان آزادي، با سياست  – 2
نيز، وقتي هدفش رسيدن به قدرت 

  .است، نبايد در آميزد
اصل آزادي دين و مرام پذيرفته  – 3

است و رابطه ميان دين ها و مرامها از 
راه جريان آزاد انديشه ها و اطالع ها 

  .قرار مي شودبر
اگر هم دين ها و مرامها بيان هاي  – 4

قدرت باشند، سالمت جامعه ايجاب مي 
كند كه دولت مستقل از دين ها و 

بنا بر . مرامها، تنها حقوق مدار باشد
اين، قانون اساسي مي بايد شامل 
حقوق انسان و حقوق جامعه ملي و 
حقوق اقوام شركت كننده در جامعه 

و حقوق جامعه ملي و حقوق طبيعت 
جهاني و حق جامعه در مديريت جامعه 

  . جهاني باشد
به ديگر پرسشهاي شما، در شماره     

  .آينده، پاسخ خواهم داد
   

  

 رابطه حق با زمان
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  -اجماع برضد رژيم 

بزرگداشت منتظري 
 –و بيان آزادي 
 :جنبش و اخالق

  
  

جنبش بعد از مرگ آيت اهللا 
  : منتظري

  
اثر  3درگذشت آيت اهللا منتظري   ◄
تدابيررژيم براي  – 1: واسطه داشتبال

ماه محرم كه صحنه سازي پاره شدن 
عكس خميني  محور تدابير بود، نقش 

كثرت جمعيت تشييع  – 2. برآب شدند
يك ميليون نفر تخمين زده  –كننده 

و اتفاق همه گرايشهاي  –شده است 
سياسي و ديني در بزرگداشت او، همه 
پرسي اي شد كه در آن، عموم مردم 

يران به رژيم واليت مطلقه فقيه رأي ا
اثر سوم آن ادامه . مخالف دادند

جنبش با وسعتي بود كه توجه ناظران 
ابراز . بين المللي را به خود جلب كرد

تأسف دولتها از درگذشت آيت اهللا 
منتظري، در عين حال، واكنش نسبت 
به بزرگداشت او از سوي مردم ايران و 

تن ادامه جنبش در عين وسعت گرف
مطبوعات غرب، اروپائي و . بود

امريكائي، اين امر را كه برغم تشديد 
سركوب، جنبش ادامه يافته و پهنا 
گرفته است، موضوع مقاله ها كرده 

از آن ميان، نكاتي از مقاله لوموند . اند
  :را نقل مي كنيم 2009دسامبر  24(

لوموند، زير عنوان جنبش اعتراضي  ◄
دارد، مي برغم تشديد سركوب، ادامه 

  :نويسد
به جنبش اعتراضي در ايران، ضعف  ●

ساعت بعد از تشييع  48. راه نمي جويد
و تدفين آيت اهللا منتظري در قم و 
برخوردهاي مردم با قواي دولت، در 

دسامبر، بار ديگر، در اصفهان و  23
نجف آباد، قواي پليس به اجتماع 

قواي پليس مانع از . مردم حمله بردند
كه مردم وارد مسجدي آن مي شدند 

شوند كه طرفداران آيت اهللا فقيد،  بنا 
بنا بر . داشتند در آن سوگواري كنند

  .تن توقيف شده اند ۵0قول مخالفان، 
پيش بيني مي شود در روز عاشورا  ●

نيز ميان مردم و قواي پليس برخوردها 
رژيم مصمم است مانع از . روي دهند

ژنرال اسماعيل . گسترش جنبش شود
م، فرمانده نيروهاي انتظامي گفته مقد
ما به اين مخالفان توصيه مي : است

كنيم به اعمال خود خاتمه دهند 
وگرنه قواي انتظامي با برهم زنندگان 
. نظم، با قاطعيت برخورد خواهد كرد

اما تهديد اما بي اثر است چرا كه 
ماه بعد  6. سركوب با شدت ادامه دارد

ي نژاد ژوئن كه  احمد 12از انتخابات 
را به رياست جمهوري رساند، سركوب 
همچنان ادامه دارد و ترازنامه اي 

تن  40بنا بر قول دولت :  سنگين دارد
 70مخالفان مي گويند (كشته شده اند 

تن محكوم به اعدام شده اند  ۵و ) تن 
و مخالفان به حبس هاي طوالني مدت 

  . محكوم گشته اند
ي بنا بر گزارش عفو بين الملل      

، وضعيت حقوق 2009دسامبر  10مورخ 
سال اخير، بي  20بشر در بدي، ظرف 

گزارش اين . سابقه و مانند است
سازمان شكنجه و اعدامهاي كسان بي 
آنكه محاكمه شوند و يا محاكمه اي بي 

رعايت ضوابط قضائي شوند و نيز قتلها 
را افشا مي كند و توضيح مي دهد كه 

افات ترتيب دادگاه نمايشي و اعتر
تلويزيوني، نه براي آشكار كردن 
حقيقت كه براي پوشاندن تجاوزها به 

  . حقوق بشر،  انجام مي گيرند
كريم الهيجي، حقوق دان ايراني،     

سامانه مند بودن  سركوب را موجب 
: نگراني مي داند و توضيح مي دهد

هركس را دستگير مي كنند، تحت 
شكنجه قرار مي دهند تا مجبور از 

ف شود تا محكوم شدن بعديش، اعترا
بستگان او نيز قرباني . توجيه پذيرد

اين امر . سركوب گري رژيم مي شوند
خانواده ها را مجبور . سابقه داشته است

مي كنند وجه الضمان هاي سنگين 
بسپارند و بسا براي تهيه وجه ناگزير مي 
... شوند هستي خود را گرو گذارند

   ...روزنامه ها توقيف مي شوند و
برغم اين سركوب شدت گير،      

جنبش ادامه يافته و وسعت گرفته 
  .است

     
محرم از دست رژيم خارج * 

شده و اينك رژيم مردم را 
تهديد مي كند مبادا دست از پا 

  !خطا كنند
  
رژيم واليت مطلقه با برنامه ريزي  ◄

اي خاص مي خواست محرم امسال را 
 هيأت موتلفه و: به كام مردم تلخ كند

گروههاي چماقدار در دوران خاتمي 
: همواره  به اصالح طلبان مي گفتند

بگذاريد محرم فرا رسد تا به حساب 
آنها با توجه به مراسم اين . شما برسيم

ماه و اجتماعات مردم، نيروهاي مخالف 
. را به شدت تحت فشار قرار مي دادند
. اما  امسال وضعيت فرق كرده است

هفتم آن  مرگ آيت اهللا منتظري كه
روز عاشورا و چهلم آن روز اربعين مي 
شود، مزيد شده و ابتكار را از دست 
رژيم و گروه هاي خدمتگزار استبداد 

آنها براي .  فقيه خارج كرده است
اينكه بتوانند مراسم مختلف اين ماه را 
كنترل كنند، نادانسته، اسطوره شكسته 
خميني را بطور ترميم ناپذيري در هم 

خواستند مردم شركت مي : شكست
كننده در جنبش را، در اين ماه، تحت 
فشار قرار دهند و  اگر توانستند كل 
مراسم اين ماه را بر ضد جنبش سمت و 

بهمين  دليل سناريوي آتش .  سو دهند
زدن عكس و پاره كردن تصوير خميني 

واكنش . را ساختند و اجرا كردند
مردم،  به آنها فهماند كه اسطوره را 

اند بدون اين كه بتوانند دست  شكسته
  . آويزي بسازند

رژيم  با برنامه ريزي خاص جهت   - 
مهار جنبش و فرو خواباندن آن،  عكس 
خميني را خودش آتش زد و آن را 
پاره كرد اما اين چاه اولين كساني را 
كه در خود فرو برد خامنه اي و 

  . دستياران خامنه اي بودند
و صرف رژيم، با فريبكاري بسيار  - 

ميلياردها تومان تالش كرد صدها هزار 
نفر را به خيابانها بكشاند و با اين نمايش 
بگويد كه مردم خواهان ما و مخالف 

اما با تمام . جنبش مخالفان هستند
امكانات كه در اختيار دارد، در روز 

آذر،  در شهري چون تهران،  27جمعه 
ده هزار نفر را نيز  نتوانستند بسيج 

  . كنند
سناريوي آنها براي برخورد با مردم و  - 

سران و مسئوالن جنبش مردمي آماده 
اجرا بود كه همه چيز بر سر خود آنها 

گرچه سناريوي آتش زدن .  خراب شد
عكس خميني با مرگ منتظري به بوته 
فراموشي سپرده شد، اما از سوئي 
شكست مفتضحانه رژيم را پوشاند و از 

گداشت سوي ديگر،  اجماع بر سر بزر
منتظري، رأي مخالف مردم ايران به 

  :و هنوز.  رژيم واليت فقيه شد
هفتم مرگ آيت اهللا منتظري با روز  ●

عاشورا  همزمان شد و  مردم ايران 
يك نوبت ديگر، مخالفت قاطع خود را 

اين روز، روز .  با رژيم ابراز كردند
  . مرگ واليت مطلقه خامنه اي شد

ست و باز و هنوز، اربعين در پيش ا ●
مردم مخالفت خود را با اين رژيم 

  . خون ريز ابراز خواهند كرد
فوت آيت اهللا منتظري شكاف ميان  ●

مالي و گرايشهاي  –مافياهاي نظامي 
زيرا . ديگر رژيم  را تشديد كرده است

فرصتي بوجود آورد براي اين كه اوال 
روحانيان مخالفت خود را با رژيم 

جع با رژيم مر 7مخالفت ( آشكار كنند 
و ثانيا، واكنشها نسبت به درگذشت ) 

آيت اهللا منتظري، ناسازگاريهاي سران 
 : رژيم را با يكديگر آشكار كردند

–واكنش افرادي مانند خامنه اي     
 –مصباح  –خزعلي  –جنتي  –يزدي 

نوري همداني واحمدي نژاد و 
متأثر از اجماع  همانندهايشان، اوال

  ي بود و ثانيامردم بر بزگداشت منتظر
با واكنشهاي  سران اصالح طلب و 

حتي هاشمي رفسنجاني متفاوت بود و  
در سپاه و مجلس و دستگاه   ثالثا 

اداري، نارضائي از واكنش امثال خامنه 
دانسته است كه . اي، خود را بروز داد

برخي از سرداران سپاه مقلد منتظري و 
از اين پس، اينان . دوستدار او بوده اند

مشكل مي توانند چشمان خود را بر 
اين واقعيت ببندند كه برغم دو دهه 
تبليغات بر ضد منتظري، در بزرگذاشت 
او مردم اجماع كردند و اين  اجماع 
بمعناي مخالفت يكپارچه مردم با رژيم 

مالي  –مافياهاي نظامي  –خامنه اي 
  . است

  
دو دوره زندگي منتظري و * 

گذر اجماع بر بيان آزادي از ره
  :اجماع بر بزرگداشت منتظري

  
يك دوره از زندگي منتظري،  ◄

دوره واليت فقيه و نقش او در به 
تصويب رساندن اصل واليت فقيه در 
مجلس خبرگان و نيز نقش او بعنوان 

در اين  دوره،  . قائم مقام خميني است
بيشترين لطيفه ها در باره او در جامعه 

اني دوره دوم زندگ. انتشار مي يافتند
او، از افشاي روابط پنهاني با امريكا و 
كشتار زندانيان و نه گفتن به قدرت، 

بخصوص دهه آخر . شروع مي شود
عمر او،  از نظر فقه و اسالم است كه با 

سال پيش از آن،  از بنياد متفاوت  77
در اين دوره، او  وارد مباحثات . است

با تني چند شد و اين مباحثه ها، نظر 
  :يكسره دگرگون كرد فقهي او را

حقوق انسان را ذاتي حيات انسان  ●
دانستن و فاصله گرفته با فقه تكليف 

  مدار،
پوزش خواستن از آنچه بر مردم  ●

ايران از رهگذر واليت فقيه مي گذرد 
و تغيير نظر او در باره واليت فقيه و 
  نزديك شدنش به واليت جمهور مردم،

دين مخالفت قاطع او با استبداد بنام  ●
از دين و پذيرفتن » استفاده ابزاري«و 

اين حقيقت كه انسان براي دين نيست 
و دين براي انسان است و روش 

زندگي كرامت و حقوقمند انسان 
  .است
شناختن اصل استقالل انسان در  ●

تصميم و آزادي او در انتخاب نوع 
تصميم كه واليت فقيه را بي محل و 
واليت جمهور مردم را با محل مي 

هرچند مرگ امكان نداد كه . كند
مباحثه او با محمد جعفري ادامه يابد و 
  .او نظريه واليت فقيه را يكسره رها كند

دفاع عام از قربانيان تجاوز رژيم به  ●
  .حقوق انسان

اين منتظري است كه مردم ايران      
مقايسه . بر بزرگداشت او اجماع كردند

دو تحول، يكي تحول خميني از بيان 
واليت (ريس به بيان استبداد فراگير پا

و ديگري تحولي كه ) مطلقه فقيه
منتظري كرد،  بنفسه، گزارش مي كنند 

اين . سمت يابي تحول جامعه ايران را
جامعه سمت و سوي دموكراسي را 
گزيده است و دين را بمثابه بيان 

هرگاه، رقابت . آزادي مي خواهد
بيانهاي قدرت جاي به رقابت بيان هاي 

ادي بسپارند، جنبش وسعتي بازهم آز
بيشتر مي گيرد و ايرانيان را پيشĤهنگ 
نوع پيشرفته تري از دموكراسي 
برخوردار از فرهنگ و اخالق آزادي 

دموكراسي كه در آن، افق . مي كند
معنوي را بر روي انسان، همواره باز 

  .است
  

حوزه هاي ديني به اين نتيجه * 
مي رسند كه واليت فقيه نظري 

  :پايه استبي 
  
با )  88دي ماه  4(سايت جرس  ◄

احمد قابل، در باره تحول حوزه هاي 
قسمتي از آن . ديني بعمل آورده است

  :مربوط به واليت فقيه است
با توجه به شكل گيـري نهادهـايي         

ــا   ــديريت حــوزه و ي ــوراي م ــل ش مث
دخالت نهادي چون جامعـه مدرسـين   
حوزه علميـه قـم در معرفـي يـا عـزل      

ع تقليد، آيا مـي تـوان از ايحـاد    مراج
نهادهاي سلسـله مراتبـي در روحانيـت    
شيعه كه فرمـانبردار حاكميـت هسـتند    
سخن گفت؟ اين ساختارهاي در حـال  
شكل گيري بيشتر به نهادهـاي موجـود   
در كشــورهاي ســني شــباهت دارد يــا 

  نهادي مثل كليساي كاتوليك؟
مــن آنطــور كــه بايــد از كليســاي       

ولـي  . زيادي نمي دانـم كاتوليك چيز 
در مورد روحانيت اهل سـنت شـرايط   

در كشورهاي اهل تسنن . متفاوت است
مثال در االزهر مصر، . همه يكسان نيستند

شوراي فتـوا و مفتـي اعظمـي وجـود     
دارد كه وقتي فتوايي صادر مي كننـد،  
. معموال دولت با آن مخالفت نمي كند

ولي در خيلي از كشورهاي ديگر، ايـن  
و ايــن بــه آن . حــاكم نيســتجريــان 

معناست كـه شـايد آن كشـورها بيشـتر     
ــا اينكــه اصــال نظــر   ســكوالر هســتند ي
علمايشان را در حوزه سياست دخالـت  
نمي دهند مگر در مسايل شـرعي مثـل   
اعالم تاريخ شروع ماه شوال يا رمضان 
و يا اظهارنظر در مـورد برخـي مـوارد    

قـوانين آن كشـورها ذكـر      شرعي كه
هـم مسـاله بـه     در ايـران  . شده باشـد 

همين گونـه بـود امـا بعـد از قضـاياي      
واليت فقيه، شكل ديگر ي پيـدا كـرده   

به خـاطر مـي آورم در شـوراي    . است
ــت اهللا    ــوب آي ــه منص ــان اول ك نگهب
خميني بود، بحثـي مطـرح شـده بـود     

در  مبني بر ايـن كـه شـوراي نگهبـان     
داوري هاي خود در خصوص اسالمي 

ـ  وانين، نظـر چـه   يا غير اسالمي بودن ق

كسي را بايد مد نظر قراردهد؟ آيا نظر 
ولي فقيه را بايد مراعات كند؟ خيلي از 
آن ها به لحاظ فقهي معتقد به ولي فقيه 
نبودنـــد و در بعضـــي مـــوارد نظيـــر 

 …اصــالحات ارضــي، مصــادره هــا و  
در آنجا آقـاي  . اشكاالت شرعي داشتند

يــزدي در مصــاحبه اي در روزنامــه   
در شـوراي نگهبـان   رسالت گفت كـه  

نظر مشهور "بحث شده و قرار شده كه 
بعـد ايـن   . مورد نظر قرار بگيـرد  "فقها

مشهور فقهاي "سوال مطرح شد كه آيا 
مد نظر است يا فقهاي قديم؟ در  "زمان

فقه،آنچه نزديـك بـه حجـت و حتـي     
نزديك به اجماع خوانـده مـي شـود ،    

ــدما " ــهرت ق ــه  "ش ــت ن ــهرت "س ش
ــاخرين ــه معتق. "مت ــد كــه اهــل فق دن

متاخرين هم حجت نيست و  "اجماع"
. آن "شهرت"ارزش ندارد چه رسد به 

نتيجه آنكه آقايان در پاسخ به اين گونه 
. بحث هاي كارشناسـي، مانـده بودنـد   

سرانجام به اين تصـميم رسـيدندكه در   
اصـل    موارد اختالفي ،نظر ولـي فقيـه  

گيرد و اگر كسي به لحاظ شرعي   قرار
داشـته باشـد، در    در اين مساله مشـكلي 

فردي مي تواند همان نظـر   جنبه هاي 
شخصي خودش را اعمال كند ولي بـه  
لحاظ عمومي نظر ولي فقيه تبـديل بـه   

  .قانون مي شود
اين مساله ، خـود مشـكالت ديگـري       

از جمله آنكه از ايـن پـس   . ايجاد كرد
سازمان روحانيت چگونه خواهد بـود؟  

قيـه  آيا همه فقها بايد تابع نظـر ولـي ف  
باشند يا اينكه فقها مـي تواننـد اجتهـاد    
مستمر خود را ادامـه دهنـد؟ آيـا فقهـا     
همچنان مي توانند نسبت به مقلـدان و  
پيروان خود قوام داشـته باشـند، قائـد    
مردم خودشان حساب شوند و حرفشان 
نفوذ داشته باشد؟ مبناي بحث آيت اهللا 
خميني در بحث واليـت فقيـه كـه در    

رح مي كرد اين بـود  قبل از انقالب مط
واليت فقيه از جانب ائمه به همه ": كه

به اعتقاد ايشـان  ."فقها داده شده است
هر كس بـه صـفت فقيـه دربيايـد، بـه      
اجتهاد مـي رسـد و اسـمش فقيـه مـي      

در . شود، و واليتش از جانب خداسـت 
آن زمان كسي به ايشـان اشـكال كـرد    

اگر چند فقيه بخواهند هم زمان « : كه
مال واليت كنند، در ايـن  در جايي اع

صورت در هر گوشـه بايـد بـه شـكلي     
عمل شود و اين گونه هرج و مـرج بـه   

ايشان براي رفع ايـن  . »!وجود مي آيد
هر فقيهي قبل "مشكل، پيشنهاد كرد كه 

از بقيه اعمال واليت كرد، بر ديگر فقها 
حرام است كه در آنجا اعمـال واليـت   

مانند ايـن قضـيه كـه هـركس     ( "كنند
ن بايري پيدا كرد او صـاحب حـق   زمي

آن زمين مـي گـردد و ديگـران نمـي     
ايشـان مـي خواسـت از ايـن     ). توانند

اشكال ديگـر  . طريق مشكل را حل كند
اگر ما تعداد زيادي فقيه ": اين بود كه

داشته باشيم كه هركـدام بخواهنـد در   
شهري اعمال واليت كننـد، آنگـاه هـر    
شهري براي خود يك حكومت خواهد 

براي رفع اين اشكال، نظـر  . "!داشت؟
كـه نظـر    "انتخابي بودن ولـي فقيـه  "

آيت اهللا منتظري بود را مصدر قـانون  
اگـر  ": به ايـن گونـه كـه   . قرار دادند

چـه اكثريـت مـردم و چـه      -كسي را 
انتخاب كـرد،   -فقهاي خبرگان رهبري

اين فرد ديگـر در كـل كشـور واليـت     
عامــه دارد و بقيــه فقهــا حــق دخالــت 

در حقيقت واليت از آن ِ يك  ."ندارند
همـان  (نفر يـا بـراي شـوراي رهبـري     

گونه كه در قانون اساسي اول در نظـر  
  . خواهد بود) گرفته شده بود

اينها همه مشكالتي بود كـه نظريـه         
واليت فقيه، در حوزه اختيـارات فقهـا   

بعضي از فقها مثل آيت . ايجاد مي كرد
به  اهللا خويي يا آيت اهللا بروجردي كه

ايــن مســاله اعتقــادي نداشــتند نگــران 
تشديد اخـتالف نظـر هـا بـين فقهـا،از      
ــار   ــش و اعتب ــجام، آرام ــترفتن انس  دس

در زمــان . حــوزه هــاي علميــه بودنــد
  مرجعيت، واليت و زعامت آيت اهللا 

  
  5در صفحه 

 همه جا كربال و همه روز عاشورا است
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خميني شـاهد بـوديم كـه گروهـي از     
حــق عــزل "روحــانيون بــراي خــود 

شـدند  قائل  "مرجع تقليد از مرجعيت 
بر فرض كه رفتار آن مرجـع مناسـب   (

اين يعنـي چـه؟ اگـر او    ). هم نمي بود
عالم و فقيه است، شـما چـه چيـز او را    
عزل مـي كنيـد؟ علمـش را كـه نمـي      

اگـر مـي گوييـد    ! توانيد از او بگيريـد 
تقواي الزم را نـدارد كـه مـردم از او    
تبعيت كنند،اين سئوال مطرح مي شود 

ندازه گيـري  كه مگر اين آقايان براي ا
واليت دارند؟  تقواي ديگران از كسي 

همه اينها بدعت هـا ي نادرسـتي بـود    
سال پـس   10. كه در كشورگذاشته شد

از پيروزي انقالب، آيت اهللا خميني در 
آخرين نامه ي خود به ريـيس مجلـس   
خبرگان رهبري در خصوص بركنـاري  

ــت   ــري، نوش ــت اهللا منتظ ــه ": آي فق
. "نـد مصطلح حوزه ها كفايت نمـي ك 

سـه   -كـه دو  "منشور روحانيت"يا در 
ماه قبل از رحلتشان نوشتند، حرفـي را  
كه قبال مي گفتنـد مبنـي بـر ايـن كـه      

اين فقه مي تواند همه دنيـا را اداره  ":
فقـه  ": به ايـن تغييـر دادنـد كـه    "كند

كفايت نمي كند و فقيه بايـد   "مصطلح
چيزهاي ديگـري داشـته باشـد، علـوم     

د، مديريت بداند ديگري بايد داشته باش
حـاال  . اين تازه اول ماجرا بـود  "…و 

بايد بررسي مي شد كه آيا در فقه ايـن  
چـون  . چيزها مطرح هسـت يـا نيسـت   

نمي شود به ادعاي يك نفر باب اجتهاد 
  . را بست

متاسفانه ايـن اتفاقـات در هيجانـات        
آن سال ها و در سايه شخصـيت آيـت   

از در واقع خيلي . اهللا خميني روي داد
مباحث علمي زير نفوذ شخصيتي ايشان 
له شد و از بين رفت و كسي هم به آن 

عمال آن بي توجهي ها بـه  . توجه نكرد
درهم ريختگي فعلي در وضعيت علمي 

  .حوزه ها منجر شد
اما در باره ي سازماندهي روحانيت      

ــن    ــاط ضــعف اي ــدم كــه نق مــن معتق
ديــدگاه، اكنــون در حــوزه هــاي مــا 

بسياري از مراجع تقليد، متجلي شده و 
اندك انـدك بـه آن در مقـام نظـر و     

من احساس مي كنم . عمل پي مي برند
در حال بازگشت بـه بافـت روحانيـت    

به اين معنا كـه   .هستيم پيش از انقالب 
همه،البته غير از ولي فقيـه، از امـوري   
كه باعث تزلزل در سـازمان روحانيـت   

حـداقل  . شده، ابراز نگراني مي كننـد  
نكه اين مساله باعث شده تا بخشـي از  اي

حوزه به تذكر و تامل در باره ي آنچه 
. سال پيش آمده بپردازد 30كه در اين 

دو سال  اينكه آقاي هاشمي رفسنجاني 
قبل و بعـد از ايـن همـه سـال كـه از      

را  "شوراي فتوا"انقالب گذشته، بحث 
مطرح مي كند، نشـان مـي دهـد كـه     

ايان تصور خيلي از امور آن طور كه آق
يـا  . مي كردند، از كار در نيامده اسـت 

ــث    ــري در بح ــت اهللا منتظ ــه آي اينك
واليت فقيه كار را تا به آنجا پيش برده 

را  "نظـارت فقيـه  "اند برد كـه صـرفا   
كافي مي دانند، نشان مي دهد كـه در  
اين مدت اشـكاالت نظـري بـر ايشـان     

ضمن اينكـه در مقـام   . وارد شده است
ه چه اتفـاقي دارد  عمل هم مي بينند ك

در مجموع به نظـر مـي آيـد    . مي افتد
ــك     ــه، ي ــت فقي ــث والي ــه در مبح ك
بازانديشي دارد صورت مي گيرد و اين 

حداقل نتيحـه  . مي تواند مبارك باشد
ي اين امر مـي توانـد ايـن باشـد كـه      
سازمان روحانيت را از مسـايلي كـه در   

سال دچـار آن شـد، بـه نظـم      30اين 
  ».داندمناسب گذشته ها برگر

  
  

جنبش منش انساني و اخالق * 
  :آزادگي را باز مي سازد

 
در جريان جنبش همگاني مردم  ◄

ايران، اموري روي داده اند كه 
گوياي نقش جنبش در باز يافت اخالق 

  :آزادگي هستند
كساني توسط بسيجي ها و پاسدارها      

به شدت مجروح مي شوند و به 
بيمارستان رسانده مي شوند، توسط 
. پرستاران و پزشكان پنهان مي شوند

زيرا مأموران ارتكاب جنايت، به دنبال 
قربانيان رفتار جنايت كارانه خود، به 

وقتي . بيمارستانها مراجعه مي كنند
زخمي به بيمارستان رسانده مي شود،  
پرستاران به سرعت وي را  بصورت 
يك بيمار عادي در مي آورند و حتي 

سركوب پنهان  المقدور از ديد مأموران
بعد نوبت به پزشكان مي . مي كنند

هرگاه . آنها به مداوا مي پردازند. رسد
حضور مأموران مانع كار آنها شوند، 
قرباني را به محل ديگر مي برند و 

كم نيستند قربانيان . مداوا مي كنند
رفتار جنايت كارانه مأموران سركوب 
كه بعلت وارد شدن ضربه بر سر آنها، 

. مل جراحي مغز مي شوندنيازمند ع
بعد از جراحي، هنوز مي بايد او را از 
ديد رس مأموران سركوب دور نگاه 

بعد نوبت به دوره نقاهت مي . داشت
در اين دوره نيز مي بايد بيمار را . رسد

.  حفظ كرد تا سالمت خود را باز يابد
قربانياني توانسته اند همه اين مراحل 

اين سازمان دهندگان . را طي كنند
مراحل، گواه بازيافت اخالق عالي 

  . انساني و آزادگي است
     

واليت مطلقه فقيه را مأموران * 
رژيم بكار مي برند و زورگوئي 
از دين عاري و به جنايت راغب 

  :ترشان مي كند
  
، شب هنگام، اعضاي 88دي  2در  ◄

سفارت رژيم در محلي در نوئي، حومه 
پاريس، كه آن را مسجد كرده اند، 

شماري از طرفداران . جمع بوده اند
جنبش سبز، با داشتن عكسهائي از 
منتظري و كروبي و موسوي، وارد 

شخصي به اسم امامي . محل مي شوند
كه قرار است جانشين مير ابوطالبي  –

دستور مي دهد طرفداران  –شود 
او مي گويد خون . جنبش سبز را بزنند

اين ها مباح است آنها را بكشيد و اگر 
ي پرسيد، بگوئيد به دستور امامي كس

همسر مير ابوطالبي نيز مشغول . كشتيم
  .ايذاء دختران مي شود

سال پيش، در  30مير ابوطالبي،      
مشهد، صحنه ساختگي پاره كرده عكس 

امروز، داشتن . منتظري را ساخت
عكس منتطري در دست را جرم مي 

قول امامي نيز، بيانگر واقعيتي . شمارد
سال است مردم ايران با  30است كه 

هر مأمور رژيم، خود : آن روبرو هستند
و » رهبر«را صاحب اختيارات مطلق 

مالك جان و مال و ناموس مردم مي 
بديهي است زورگوئي اين .  داند

مأموران را از دين عاري و به جنايت 
  :حريص مي كند

محافظان خامنه اي دين دار بودند  ◄
دند و نماز مي خوان: و بي دين شدند

راحت زور مي . حاال  نماز نمي گزارند
گويند و به حقوق افراد تجاوز مي 

براي رفتار خود نيز توجيه ساخته . كنند
، »رهبر«به ما گفته اند حفظ جان : اند

زيرا .  از خواندن  نماز  واجب تر است
رهبر از سوي امام زمان بر كشور 
حكومت مي كند و  هيچ كاري، حتي 

غفلت ما از محافظت  نماز نبايد موجب
اگر رهبر زنده باشد . از رهبر شود

وقتي اسالم مستقر . اسالم زنده مي ماند
شد، ميتوان نماز و روزه را برگزار نمود 

در حال حاضر، حفاظت از جان رهبر .
به » آقا«بر نماز رجحان دارد زيرا 

دستور امام زمان مشغول فراهم كردن 
 زمينه ظهور است و از هر كاري واجب

  .تر حفظ او  و حكومت او است
بديهي است كساني كه چنين      

توجيهي را مي پذيرند و خود را 
جلوه مي دهند، آن » رهبر«فدائي 

اندازه نادان نيستند كه ندانند ميان 
گزاردن نماز و حفاظت از خامنه اي 

اگر تضاد پديد آمد، بدين . تضاد نيست
معني است كه دولت خامنه اي دولت 

در حقيقت، بكار . د اسالم استزور و ض
بردن زور، آنها را از دين بيگانه كرده 
است و چون نمي توانند واقعيت را 
برزبان آورند، چنين توجيه ابلهانه اي 

  .را مي سازند و يا برايشان مي سازند
  
  

تبليغات شديد بر ضد بني * 
صدر از بيم همگاني شدن 

نه به واليت فقيه و «خواست 
  :»مهور مردمآري به واليت ج

  
، صبح صادق، ارگان 88دي  7در  ◄

سپاه پاسداران، قول محمد كرمي راد 
مجلس مافياها را اين سان » نماينده«

  :نقل كرده است
و احزابي ) ره(گرچه پيروان امام خميني

ھمچون حزب جمھوري در ھمان اوايل 
خواستار برخورد قانوني با بني صدر 

عي او شدند، اما از آن جايي كه چھره واق
براي بسياري از مردم روشن نشده بود، 

اين موضوع  .برخورد با او به تاخير افتاد
براي سران جريان اصالحات هم روي 

هرچند در ماه هاي گذشته . داد
مطالبات زيادي درباره برخورد با سران 
فتنه وجود داشت، اما چون چهره 
واقعي آنان براي بخشي از مردم 

ي از سوي مشخص نشده بود، پاسخ عمل
. دستگاه قضا به اين مطالبات داده نشد

با رويكردي كه سران فتنه در هفته 
هاي اخير و بدون توجه به تاكيدات 
رهبر انقالب در پيش گرفته اند، اكنون 
يك مطالبه عمومي و سراسري از سوي 
مردم و مسئوالن براي برخورد قانوني 

  .با آنان شكل گرفته است
ن، همه روز، بعد از عاشوراي خوني ◄

صدا و سيماي جمهوري اسالمي، از 
صبح تا شام، بني صدر را مورد حمله 

در مجلس مافياها، . هاي زباني قرار داد
الريجاني مدعي شد واليت فقيه 
ديكتاتوري بني صدر را برانداخته است 
و كيهان، به رويه خود كه هرزه درائي 
است مشغول ماند و امام جمعه ها هم 

اما چرا . يغاتي پيوستندبه كارزار تبل
تمامي دستگاه جنايت و خيانت و 
فسادگستر دست بكار حمله زباني به 
بني صدر شدند؟ از ميان داليل، يكي و 

نه به واليت «بسا مهمترينشان اينست كه 
» فقيه، آري به واليت جمهور مردم

  .شعار همگاني  نگردد و گشت

با وجود تشديد : انقالب اسالمي
در . ترش مي يابدسركوب، جنبش گس

عالمت و دليل از  20گزارش زير، 
عالمتهاي ادامه جنبش مردم ايران را مي 

  :يابيد
  

عالمت از  20
عالمتهاي گسترش و 
  ادامه جنبش همگاني

  
  

  عالئم ادامه جنبش * 
  

رژيم ضد بشري واليت فقيه بعد از      
همه  1357انقالب ملت ايران در سال 

رد تا با توان خود را بر اين امر گذا
ايجاد استبدادي ديني سلطه خود را 
بر ملت ايران بگستراند و براي نيل به 
اين هدف تمام توان خود را به كار 
گرفت و با استفاده از كليه امكانات 

نظامي و مالي دست به كودتا  –سياسي 
توانست با رهبري  1360زد و در سال 

آقاي خميني و فرماندهي سيد علي 
رفسنجاني و بهشتي هاشمي  - خامنه اي

و ديگر نيروهاي كودتاچي اولين 
رييس جمهور منتخب مردم ايران را از 
كار بر كنار سازند و براي رسيدن به 
اين امر دست به كشتاري بسيار 
وحشتناك زدند به گونه اي كه در 

نفر  4000ماه بيش از  4عرض كمتر از 
از جوانان ايران را به قتل گاه 

ر را به زندان فرستادند و هزاران نف
انداختند و براي حفظ قدرت سالها به 
جنگي بي دستاورد دست زدند و آن را 
تا هنگام مرگ خميني ادامه دادند و 
در روزهاي اخر عمر ولي فقيه مستبد 

هزار نفر از  5دست به كشتار حدود 
  . زندانيان سياسي در بند زدند

با مرگ خميني و به سر كار آمدن       
د، يعني خامنه اي، و ولي فقيه جدي

تغيير در قانون اساسي و مطلق نمودن 
واليت فقيه،  تمام تالش  را بر گسترش 
هر چه بيشتر استبداد ديني بكار برد و 
با سركوب و قتل و ترور و جنايت و 
تجاوز، به حاكميت ضد مردمي خود 

  .1388ادامه داد تا سال 
رژيم واليت مطلقه فقيه در طول      

 –يت مافياهاي نظامي ساليان حاكم
مالي هر چه در توان داشت در حذف 
استعدادهاي كشور بكار برد و با نابودي 

كليه امكانات و استعدادهاي كشور  
سعي كرد با النصر بالرعب، همچنان 

اما بر اين . حاكميت خود را ادامه دهد
باور نبود كه اگاهي ملت ايران روزي 
 كار را به جايي خواهد كشاند كه ديگر

راهي براي ادامه حيات نظام بر جا 
  .نخواهد ماند 

، رژيم 1388در خرداد ماه سال    
واليت مطلقه بر اين باور بود كه با 
تقلب در انتخابات كه برايش عادت 
شده بود، و نيز با دخالت نيروهاي 

كه امام خودشان آنها را از  -نظامي 
حضور در جريانات سياسي منع كرده 

بدون اين كه مردم  مي تواند،  -بود 
واكنشي از خود نشان دهند، فردي 
نادان براي يك دوره ديگر، رئيس 

  .  جمهوري ايران كنند
با انجام كودتا و بر سر كار آوردن    

احمدي نژاد، رژيم بر اين باور بود كه 
با وارد كردن قدري فشار و دستگيري 
برخي از سياسيون و دانشجويان 

ي تقلبي خواهد توانست، رئيس جمهور
بديهي است . را به مردم تحميل كند

فكر نمي كرد ملت ايران براي عصيان 
بر تحقير تحت رهبري چون سيد علي 
خامنه اي و رييس جمهوري چون 

احمدي نژاد بودن، به جنبش دست 
  . خواهند زد

كودتاي دوم رژيم واليت فقيه     
 –انجام شد و سران مافياهاي نظامي 

علي خامنه اي، به مالي،  به دستور سيد 
تجاوز  -سرعت دست به كار دستگيري 

ضرب و جرح و قتل جوانان كشور  –
، موفق  1360شدند تا مگر، همانند سال 

اما از اين غافل .  به كنترل جامعه شوند
ديگر، رژيم ديگر  88بودند كه در سال 

نه آن همسازي گذشته را دارد و نه در 
. جامعه پايگاهي برايش مانده است

انان ايران نيز كامال با ماهيت رژيم  جو
اسالمي واليت مطلقه اشنا شده و 

  .خواهان تغيير ساختار دولت هستند 
كشتار و سركوب نظاميان در برابر     

تجمع چند ميليوني مردم ايران آغاز 
شد و در يك عمليات ناجوانمردانه، 
دههاتن از جوانان ايران را به بدترين 

هنگامي كه .  شكل به قتل رساندند
فضاحت كار نمايان شد، گفتند بسياري 
از كشته شده ها ، از نيروهاي بسيجي 

در حالي كه بنا بر قول سيد .  بوده اند
علي خامنه اي نيز،  يك نفر از انها 
بسيجي بوده است و مابقي جوانان 

  .مخالف رژيم واليت مافياها 
سيد علي خامنه اي و ديگر سران     

وقتي با ادامه رژيم واليت مطلقه 
اعتراضات مردم روبرو شدند،  تقال 
. كردند جنبش مردم را بي اعتبار كنند

مردم را آلت فعل وابسته به بيگانگان  
اما از آنجا كه مردم ايران . خواندند

مي دانند زبان رسمي رژيم، زبان 
دروغ و فريب است، وارونه ادعاي 

مالي را باور  –سران مافياهاي نظامي 
در نتيجه، مردم روز به روز،  .كرده اند

بيشتر در سلب مشروعيت رژيم 
تا زماني كه رژيم براي . كوشيدند

كنترل مردم دست به اعمال 
جنايتكارانه تجاوز به دختران و پسران 
مبارز كشور نمود و چندين نفر از 
جوانان را درزندانها  با شكنجه به قتل 
رساند و در پي ان مردم و مبارزان و 

چه در داخل ... و سياسيون وروحانيون 
و چه در خارج از كشور به اين نتيجه 
رسيدند كه ادامه حيات نظام به هيچ 
وجهه به سود ايران و ملت مبارز ان 
نيست و در پي ان مردم با استفاده از 
روزهاي نظام ساخته كليه نقشه هاي 
انان را براي كسب مشروعيت برهم 

 -  تير 7از جمله روزهايي مانند . زدند
  ....آان و 13قدس و 

آبان،  13در فاصله روز قدس و روز    
رژيم ترفندهاي خاصي براي ممانعت 
. از حضور مردم در صحنه، بكار بست

اين ترفندها  با سركوب شديد مردم 
اين سركوب توسط .  همراه بودند

نيروهاي لباس شخصي سپاهي و 
بسيجي انجام مي شدند كه توسط 

او با . دندرهبري سازمان يافته بو
تغييراتي كه در سپاه و بسيج و نيروي 
انتظامي به وجودآورد، اميد وار بود 
كه با منصوب كردن جنايتكاري به نام 
محمد رضا نقدي، معاود عراقي،  بتواند 
با سركوب شديد، مردم را وادار به 

آبان، با  13در روز .  عقب نشيني كند
فرماندهي وي، كليه نيروهاي مزدور و 

بگير بسيجي و لباس شخصي حقوق 
آنچنان وحشيانه به مردم حمله كردند 
كه حتي بسياري از وابستگان به نظام 
سركوبگر، از ديدن برخي صحنه هاي 
اين جنايت، به انتقاد بر آمدند و 
شكستي ديگر را براي رژيم به ارمغان 

  .آوردند 
 16آبان تا  13در فاصله روزهاي    

كوب و آذر، رژيم از تمام ظرفيت سر
فشار استفاده كرد اما نتيجه اي معكوس 

همانگونه كه .  دلخواه خود عايد كرد
در زمان سلطنت محمد رضا شاه هر 
چه فشار بيشتر مي شد مردم مقاوم تر 

  .مي شدند 
آذر، روز  16با نزديك شدن به روز     

دانشجو، رژيم اقدام به اعمالي نمود تا 
ا و بتواند ان را كنترل كند اما تهديده

فشارها نتيجه اي نداد و بر سر رژيم آن 
  جوانان .  آمد كه بر سر رژيم شاه آمد

  
  6در صفحه 

 عاشورا استهمه جا كربال و همه روز
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غيور ايران با بر پايي تجمعات گسترده 
  دانشگاه  ۵0شهر و حدود  20در بيش از 

ايران نشان دادند كه برخاسته اند تا كه 
رژيم فاسد واليت فقيه را با دولت 

  .مردم ساالر جانشين كنند
در اين گزارش، سعي خواهد شد     

مواردي ذكر شوند كه  نشان مي دهند 
رژيم كودتايي واليت مطلقه نه تنها با 
گذشت حدود شش ماه از كودتا 
نتوانسته است امنيت را به ايران باز 
گرداند، بلكه هر چه از زمان كودتا 
بيشتر مي گذرد پايه هاي لرزان آن 
 اسيب پذير تر شده اند و مي شوند و

با . رژيم به سقوط نزديك تر مي شود 
بررسي هاي انجام شده و اخبار به 

ويژگي   40دست امده از ايران حدود 
گوياي حياتمندي جنبش و روند رو به 
رشد آن را به دست آورديم كه جهت 

  :اطالع در زير مي آوريم 
  
آذر روزي كه ملت خواسته  16 -1

  : است
  
 13تير و قدس و  7روزهايي مانند    

آبان كه رژيم براي تحكيم سلطه خود، 
روز اجتماع و راه پيمائي كرده است و 
هر سال با هزينه بسيار برخي از مردم و 
نيروهاي خود را به اجتماع و راه 

امسال اين روزها .  پيمائي واميدارد
زيرا .   مهلكه اي براي رژيم شدند

چون همواره خود اجتماع برپا مي 
ب مي داد،  كرد و راه پيمائي ترتي

چاره اي جز اين نداشت كه بنا بر 
اما اين بار، مردم .  رويه خود عمل كند

فرصت را براي جنبش اعتراضي مغتنم 
شمردند و  اين روزها را روزهاي ابراز 

  . مخالفت با رژيم واليت فقيه كردند
آذر ماه  روزي است كه رژيم  16اما    

همواره از برپائي اجتماع، در آن، 
اين بار، چون ديد . مي كرد جلوگيري

نمي تواند مانع از اجتماع و راه پيمائي 
دانشجويان و مشاركت مردم در آن 
شود، با استفاده از ترفندهايي خاص 
تالش كرد حضور مردم و دانشجويان 
را در اجتماع و راه پيمائي، كمرنگ 

اما خوشبختانه ترفندهايش .  سازد
شد كارساز نشدند و رژيم نه تنها موفق ن

مانع از اجتماع و راه پيمائي 
دانشجويان و مردم شود، بلكه سبب شد 

آذر امسال، شاهد اجتماع ها و  16كه 
راه پيمائي هائي شود كه هرگز 
بمناسبت اين روز، برپا نشده و ترتيب 

  . نيافته بود
آذر از اين 16حضور مردم در روز     

جهت اهميت ويژه داشت كه رژيم 
ر خالف روزهاي خواهان برقراري ان ب

ديگر نبود اما حضور دانشجويان و در 
كنار ان ملت مبارز ايران نقشه رژيم  را 

با وجود همه .  نقش بر آب نمود
تهديدها مردم به خيابان امدند تا به 
سران كودتا بفهمانند كه ترفندهايش 

حضور مردم در كنار . ديگر اثر ندارند
آذر را روز اعتراض  16دانشجويان، 

  .كرد همگاني
  
  : تداوم اعتراضات دانشجويي -2
  

تير و قدس و  7در روزهائي چون      
آبان تجمعات تنها در همان يك  13

اما اعتراضات .  روز انجام مي شدند
دانشجويان و در كنار ان مردم در 

آذر تداوم يافت و روزهاي  16مراسم 
بعد را نيز دانشجويان در دانشگاهها و 

ها دست به مردم در اطراف دانشگاه
تجمع و اعتراض به ديكتاتور خامنه اي 

آذر و  16تالش بر اين بود كه .  زدند
روزهاي بعد از آن را به گردابي براي 

اين . رژيم كودتايي تبديل شوند
زيرا  .  كوشش تا حدي نيز موفق بود

آذر ماه در  23تظاهرات حتي تا روز 
  .برخي از دانشگاهها ادامه يافت 

ركت دانشجويي سران ادامه اين ح    
رژيم كودتايي را به فكر فرو برد و به 
آنها فهماند كه هرگاه جنبشي با اقشار 
مختلف آغاز شود،  بهترين راه براي 
ديكتاتور تن دادن به خواسته هاي 
مردم است وگرنه بايد هر روز ناظر 
حضور پرشور تر مخالفان در صحنه 

بكار گرفتن مداوم قواي . باشد 
رسايش آنها و از دست سركوب سبب ف

. رفتن اعتقادشان به بقاي رژيم مي شود
اين همان سرنوشتي بود كه رژيم  شاه 

اين روزها، خامنه اي  . بدان گرفتار شد
  .را گرفتار  همان سرنوشت كرده اند 

  
گسترش جنبش به  دانشگاههاي  -3

   غير دولتي
  

آذر امسال، تقريبا كليه  16تا مراسم     
ويي در دانشگاههاي اجتماعات دانشج

دولتي و به ندرت در برخي 
دانشگاههاي غير دولتي برگزار مي 

آذر امسال،  با وجود  16اما در . شدند
تهديدهاي غالظ و شداد  فرماندهان 
نظامي و انتظامي و بسيج،  در  شهرهاي 
بزرگ و كوچكي كه دانشگاه دارند، 
دانشگاههاي غير دولتي، در كنار 

در جنبش شركت دانشگاههاي دولتي، 
حضور پرشور دانشجويان و در . كردند

كنار آنان مردم مبارز هماهنگي عجيب 
و جديدي را به وجود آورد به گونه 
اي كه اكثر دانشگاههاي ايران از جمله 
دانشگاههاي دولتي و آزاد اسالمي و 

هماهنگ با ... غير انتفاعي و پيام نور و
يكديگر، دانشگاهها و خيابانهاي اطراف 

انشگاه هاي خود را صحنه مبارزه با د
ديكتاتور گرداندند و كاري هم از 
دست نيروهاي سركوبگردر جلوگيري 

  .از جنبش بر نيامد 
  
گسترش تظاهرات در پهنه  -4

  : جغرافيايي
  

به تدريج،  هر چه از زمان انجام     
كودتا مي گذرد،  بر تعداد شهرها و 
شهرستانهائي كه به جنبش در مي آيند، 

در جريان راهپيمايي .  فزوده مي شودا
شهر ايران  13روز قدس، حدود 

هماهنگ با مردم در تهران، به خيابانها 
آمدند و در اعتراض به  ديكتاتور 

 13در راهپيمايي روز .  شركت كردند
آبان، با توجه به شيوه برخورد خشن 
نيروهاي بسيج و لباس شخصي ها،  بار 

هرها به ديگر مردم در تهران و برخي ش
خيابان آمدند و در جنبش براي پايان 

  .بخشيدن به استبداد شركت كردند
آذر،  با وجود تمام  16در روز     

شهر  20تهديدات، دانشجويان حدود 
دانشگاه دست به  50ايران در بيش از 

. جنبش مخالفت با رژيم كودتايي زدند
شركت دانشگاههاي  شهرهائي چون 

... محالت و شهرهاي نوشهر و شوشتر و 
اين نتيجه را حاصل كرد كه جنبش 
دانشجويان و مردم رو به گسترش 

درگذشت آيت اهللا منتظري و .  است
روزهاي تاسوعا و عاشورا  معلوم كردند 
كه جنبش در مخالفت با استبداديان، 

بنا بر . سراسر كشور را فرا گرفته است
اين روال، در روزهاي ديگر سال كه 

اه پيمائي هستند،  روزهاي اجتماع و ر
جنبش همه جاي ايران را فراخواهد 

جريان مي تواند همان جريان . گرفت
  .بگردد 1357انقالب سال 

  
  

  
  
  به تعطيلي كشاندن مطبوعات - ۵
   

هر زمان رژيمي وارد مراحل     
وحشت و ترس ازسقوط مي شود و 
خود را با  ادامه جنبش  مردم روبرو 

مي مي بيند،  يكي از كارهايي كه 
كند، برقرار كردن بازهم شديد تر 
.  سانسور بر وسائل ارتباط جمعي است

همانطور كه به دستور سيد علي خامنه 
اي، در حكومت خاتمي،  هنگامي كه 
او و دستگاه واليت مطلقه اش متوجه 
شدند عنقريب پته كليه جناياتشان بر 
آب مي افتد، دستور تعطيلي مطبوعات 

ي ابالغ شد كشور از سوي او به مرتضو
و طي چند روز دهها نشريه به محاق 

  .توقيف افتادند 
از نشانه هاي ترس و وحشت سران    

كودتا، يكي توقيف مطبوعات و 
جلوگيري از انتشار خبرهاي جنبش 
مردم و نيز جنايات رژيم و تبديل شدن 

برغم . دولت به يك دولت پليسي است
تشديد سانسور و تعطيل نشريه ها و كند 

ايرانيان خود كار ... اينترنت وكردن 
اطالع رساني را بر عهده گرفتند و 
جهانيان را از اين واقعيت آگاه كردند 
كه رژيم واليت مطلقه فقيه، يك رژيم 

  .  پليسي است
از انتخابات تقلبي بدين سو،  حدود     
 –نشريه، بنا بر دستور مقامات امنيتي  10

نظامي و دولتي تعطيل  –اطالعاتي 
اند و با نزديك شدن مراسم روز شده 

آذر، نشريه هائي چون سرمايه و  16
نشريه .  خبر و حيات نو توقيف شدند

هاي ديگري هم كه خبرها را، ولو 
اندكي از خبرها، را منتشر مي سازند، 

در ... مانند آفتاب يزد و اعتماد و
  .معرض توقيف هستند

اين شيوه برخورد با مطبوعات نيمه      
اي وجود بحران و مستقل گوي

اختالفات گسترده در درون حاكميت 
است نيروهاي باتجربه كه در جريان 

بودند به خوبي با  1357انقالب سال 
اين شيوه اشنا هستند حتي برخي از 
افراد ميانه سال كه در جريان كودتاي 

بودند نيز با اين روش كامال  60سال 
  .آشنايي دارند 

  
  : آذر 16شمار دستگير شدگان  -6
  

رژيم فريبكار و دروغگوي حاكم بر     
ايران، در خبري  كه خوراك سران 
نيروهاي سركوب گر بود،  اعالم كرد 

آذر حدود  16كه در جريان مراسم 
نفر از عوامل ضد انقالب دست به  200

راهپيمايي در اطراف دانشگاه تهران 
اما روزهاي بعد هنگامي كه . زدند

تهران مسئول نيروهاي انتظامي شهر 
نفر در درگيري  204اعالم كرد حدود 

هاي تهران دستگير شده اند، دروغ 
زيرا از . خبرسازان رژيم بر مالء شد

را  204تظاهر كننده، نمي توان  200
  ! توقيف كرد

آبان، نيروهاي  13در راهپيمايي روز     
سركوب گر كه با قدرت عمل كرده 

نفر را  108بودند توانستند حدود 
نند كه از نظر برخي مطلعين دستگير ك

حال . ان تظاهرات بسيار گسترده بود 
اگر در جريان اعتراضات دانشجويي و 

نفر دستگير شده  204مردمي تعداد 
باشند، بنفسه، گوياي اين واقعيت است 

آذر بسيار گسترده بوده  16كه جنبش 
اين امر كه  دستگيري ها در . است

خارج از محوطه دانشگاهها انجام 
ته اند،  معلوم مي كند كه نه تنها گرف

در صحن دانشگاهها، بلكه در سطح شهر 
  . تهران نيز جنبش وسيع بوده است

الزم به ذكر است كه در اين روز، بر     
خالف ديگر روزهائي كه شاهد جنبش 
هاي اعتراضي بوده اند،  در بسياري از 
. شهرستانها، تعدادي دستگير شده اند 

نشجويان و مردم از جمله دستگيري دا
در شيراز  و نجف آباد و اصفهان و 

  ...تبريز و
  
  :حمله به مسئوالن جنبش  -7
 

حمله به برخي از مسئوالن جنبش در     
ايران در حالي كه آنها در جريان 
تجمع نبوده اند يكي از نشانه هاي 
ترس بيش از اندازه رژيم كودتا مي 

در روز قدس، فرزند چماقدار . باشد 
سين شريعتمداري در كنار بزرگ ح

چماقداران برنامه حمله به سيد محمد 
 13و در .  خاتمي را عهده دار بودند

آبان، نيروهاي انتظامي مسئوليت حمله 
تير را  7به مهدي كروبي در ميدان 

عهده دار بودند و دليل آنهم حضور 
 .اين دو در ميان تظاهر كنندگان بود 

د اينكه آذر، با وجو 16اما در مراسم     
مير حسين موسوي و زهرا رهنورد در 
ميان تجمع كنندگان نبودند، از سوي 
چماقداران لباس شخصي سپاهي و 
بسيجي مورد حمله و توهين قرار 
گرفتند و حتي زهرا رهنورد به وسيله 
گاز فلفل از سوي برخي مورد حمله 

اين حمالت عمق نفرت و . قرار گرفت 
ي ترس حاكمان را به خوبي نشان م

دليل اين ترس نيز  حضور . داد
گسترده و بدون ترس مردم و 

  .دانشجويان در اين روز بود 
 
  :تخفيف محكوميت ها  -8
 

يكي از نشانه هاي بارز وحشت نظام     
ازحضور پرشور دانشجويان و مردم در 

آذر، ترفندي از ترفند هاي  16مراسم 
كودتاچيان، يعني اعالم تخفيف در 

دانيان و دستگير ميزان محكوميت زن
شدگان در روزهاي اول بعد از تقلب 

 .بزرگ و جنبش مردم بود 
سران مافياهاي حاكم بر ايران، در     

آذر،  16روزهاي قبل از برپايي مراسم 
با اعالم اينكه قوه قضاييه ميزان 
محكوميت برخي از دستگير شدگان و 
متهمان را كاهش دادهبراي خود 

وه بر ان با مشروعيتي كسب نمايد و عال
اين خبر موجب كاهش مخالفت ها 

اما اين اعالم تخفيف نيز به مردم  . شود 
اين فريبكاري قوه قضاييه را نشان داد 
كه انها براي حفظ خود و جلوگيري از 
حضور بيش از اندازه مردم حاضر به 
تخفيف مجازات بيگناهاني شده اند كه 
تنها جرم آنها شركت در اعتراضات و 

 22هايي بوده كه با كودتاي  مخالفت 
اين دادگاههاي . خرداد  بوده است

فرمايشي كامال سياسي بوده  زيرا اگر 
اين متهمان واقعا خالفي انجام داده 
اند پس چرا بعد از مدتها زنداني در 
سلول هاي انفرادي حال  در اين 
روزها مورد بخشيدگي يا مجازات مالي 
يا كاهش ميزان محكوميت و زندان 

 .ار گرفته اند قر
اعالم اين بخشودگي ناشي از ترس      

حاكمان بوده تا به مردم نشان دهد كه 
قوه قضاييه ايران با رافت اسالمي 
متهمان را مورد تخفيف قرار داده 

  .است 
 
  :مصاحبه دادستان كل -9
  
مصاحبه محسني اژه اي دادستان    

كل،  در روز بعد از اعتراضات 
ميدان انقالب و  دانشجويان و مردم در

ديگر دانشگاهها،  ترس حاكميت را از 
روند رو به گسترش مخالفت ها به 

 .نمايش گذارد 
محسني اژه اي كه از جنايتكاران به     

نام رژيم حاكم بر ايران است، در 
مصاحبه اي، چنگ و دندان رهبري را 
نشان داد و اعالم كرد كه از امروز به 

مخالفان  بعد ديگر براي ما برخورد با
حتمي است و خط و خطوط آنها براي 

 . ما روشن شده است 
از قرار،  محسني اژه اي از اين امر     

آگاه نيست كه همين تهديدها را قبال  
فرمانده سپاه  –سيد علي خامنه اي 
فرمانده نيروي  –اقاي سردار جعفري 

فرمانده بسيج  –انتظامي احمدي مقدم 
ين سردار محمدرضا نقدي و همچن

احمدي نژاد رييس جمهور متقلب و 
وزير فعلي اطالعات كودتا با شدت 
بيشتري اعالم نموده بودند اما مردم 
بدون توجه به تهديدهاي آنها به 
خيابانها آمده و دست به اعتراض زدند 

پس،  قطعا براي تهديدهاي محسني . 
. اژه اي هم تره خورد نخواهند كرد

تنها موضوعي كه در اين مصاحبه 
روشن گشت، ترس و وحشت حاكمان 
از آينده بسيار نزديك و گستردگي 

  .بيشتر جنبش است 
 

نمايش تصوير آتش زدن و  -10
  : پاره كردن عكس خميني

 
تاريخ نشان مي دهد كه هر      

ديكتاتوري هنگامي كه به آخر عمر 
خود مي رسد، روش هايي را بكار مي 
برند كه دروغگوئي و فريب كاري 

 .ا به خوبي نشان مي دهد سران آن ر
سران رژيم كودتا از بدو انقالب      

همواره به روش هاي ناجوانمردانه، در 
. تخريب مخالفان خود كوشيده اند

اين روش آنها  تقريبا براي همه ملت 
 .ايران افشا شده است 

 16در جريان برپايي مراسم روز     
آذر،  هنگامي كه حاكمان متوجه  

جويان و مردم وسعت جنبش دانش
شدند بار ديگر دست به حركتي بسيار 
بيشرمانه زدند و با نمايش تصوير خميني 
در حالي كه پوستر وي پاره شده بود و 
در يك تصوير ديگر در حالي كه عكس 
وي در حال آتش گرفتن بود، قصد 

اين : داشتند به نيروهاي خودي بگويند
جمعيت تظاهر كننده دشمنان انقالب و 

خميني مساوي ايران و ( تند ايران هس
كه با اين عمل ...)  انقالب و اسالم و 

خود كل ايران را مورد حمله قرار 
داده اند و بايد به نوعي با انها برخور 

  بر اساس تصاوير پخش شده، . شود 
اوال بايد به اطالع رساند كه از آغاز  ●

تظاهرات گسترده مردم تا به حال، 
ر دستور مسئله خميني به هيچ وجه د

كار مبارزان قرار نداشته است زيرا 
مردم عامل اصلي اين جريانات از 

ترور  –جمله قتل جوانان در خيابانها 
تجاوز به  –شكنجه زندانيان  –مبارزان 

زنان و مردان و قتل مبارزان در زير 
را سيد علي خامنه اي مي ... شكنجه و

دانند و بنا نداشته اند هدف را مشوش 
ز هدفهاي ساختن صحنه يكي ا. كنند

پاره كردن منحرف كردن توجه از 
خامنه اي به خميني و دست آويز 
كردن توهين به خميني براي سركوب 

 .جنوبش كنندگان است
عكس پاره شده خميني  در  ثانيا  ●

محلي ثابت بوده است و اين امر كه 
اين تصوير توسط خود فريبكاران پاره 

 .است  شده باشد بيشتر با منطق سازگار
گزارشي كه از آتش زدن تصوير ثالثا 

خميني، از سوي رسانه به اصطالح ملي 
پخش شد، كامال توسط كارگردان و 

  .  تهيه كننده گزارش آماده شده بود
  

  7در صفحه 

 همه جا كربال و همه روز عاشورا است
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  اما گزارش منتشر. مجازات برسانند
اگر اين تصوير توسط دانشجويان و 
مردم به اتش كشيده مي شد قطعا با 

اتش زنندگان صدا و  نمايش تصوير
سيما و جناب احمدي مقدم كه به 
تازگي سيستمي براي شناسايي مبارزان 
در اگاهي تهيه كرده است كه حتي 
مي تواند آنها را از زير نقاب شناسايي 
كند، در به در به دنبال آتش زنندگان 
  نمي گشتند تا آنها را دستگير كرده و به 
شده تنها تصوير خميني را نشان مي 

هد كه در حال سوختن است بدون د
  .آنكه عامالن آن  معلوم باشند

  آيا چنين گزارشي مشكوك نيست ؟ 
آيا پخش اين گزارش براي ساختن 
دست آويز، براي توجيه سركوبگري 

  نيست؟
تهيه كنندگان اين سناريو، در بيت  
انقالب اسالمي  739، در شماره »رهبر«

  .معرفي شده اند
خرداد بدين  22از تقلب بزرگ در      

سو،  اين صحنه سازي نه تنها و نه اولين 
فيلم مصاحبه :  صحنه سازي است

دختري به نام ترانه موسوي كه به 
جاي دختري شهيد به نام ترانه موسوي  
تهيه و پخش شد و بعدها جعلي بودنش 
افشا شد و ماجراي ساختگي قتل 
دختري بنام سعيده پور آقائي و اينك 

كردن و آتش زدن صحنه سازي پاره 
خرداد،   22پيش از . عكس خميني

دستگاه تحت مديريت حسين 
شريعتمداري، اين گونه صحنه ها مي 

برنامه هاي تلويزيوني هويت و . ساخت
چراغ و  صحنه سازي هائي از نوع  
انتشار سه نشريه دروغين دانشجويي از 
قول دانشجويان دانشگاه  امير كبير،  از 

يعتمداري و فرآورده هاي حسين شر
  . همدستان او بوده اند

قصد رژيم از  صحنه سازي آتش        
زدن عكس خميني اين بود كه 
هواداران خود را تحريك كند و به 
صحنه آورد و ابتكار تظاهرات خياباني 
را از آن خود كند و دست آويز 

اما شكست رژيم تر . سركوب بسازد
ترتيب دادن راه پيمائي چنان شديد 

سطوره خميني را نيز يكبار بود كه ا
مردم ايران رشد خود را . ديگر شكست

نشان دادند و به رژيم حالي كردند 
دوران بت سازي و تصوير پرستي 
سرآمده است و باني رژيم جنايت و 
خيانت و فساد گستر را خميني مي 

اال اين كه بنا ندارند، خامنه اي . دانند
رها كنند و مي خواهند پايان بخشيدن 

هبري او را هدف جنبش خود به ر
  .كنند

  
سناريوي حضور بسيجيان در  -11

  : دانشگاهها
  

وابستگان به باندهاي مافيايي حاكم     
بر ايران با نزديك شدن به روز 

آذر كامال متوجه  16برگزاري مراسم 
شده بودند با وجود هزينه ميلياردها 
توماني و دادن امتيازات ويژه به برخي 

قادر به جمع آوري از دانشجويان،  
بنابراين، . شماري از دانشجويان نيستند

تصميم گرفتند تا با وارد كردن برخي 
نيروهاي بسيجي و لباس شخصي با 
كارت جعلي دانشجويي مانع از انجام 
تظاهرات دانشجويان واقعي در 

  .دانشگاهها شوند 
بنا بر اين طرح، آنها از روزها قبل      

سپاه را با برخي نيروهاي وابسته به 
پوشاندن لباس شخصي و تهيه كارتهاي 
جعلي دانشجويي در دانشگاه تهران 

تظاهرات «حاضر كردند و به نمايش 
صدا و سيمايي .  واداشتند» دانشجويان

. را  بزرگ كرد» تظاهرات«اين 
اينطور جلوه داد كه دانشجويان به 

صدا . حمايت از نظام اجتماع كرده اند

ار اخبار دروغين و سيما كوشيد با انتش
در باره اين گرد همايي،  به ايرانيان 
در داخل كشور و هموطنان خارج از 
كشور بگويد جنبش مخالفت با نظام 
فرو خوابيده است  و ديگر دانشجوي 

  .مخالف در دانشگاه نداريم 
مأموران رژيم واليت براي موفقيت     

در اين كار، ابتدا برخي از دانشگاهها را 
و تعدادي از بسيجيان و  تعطيل كرده

دانشجويان وابسته به خود در ان 
دانشگاهها را به دانشگاه تهران آوردند 
و در كنار نيروهاي لباس شخصي قرار 
داده و آنها را در برابر دانشجويان 
واقعي قرار دادند و شروع به فيلم 

شب همان روز .  برداري از آنها كردند
از طريق كليه شبكه هاي خود مدعي 

دند كه در دانشگاه تهران در برابر ش
چند ده دانشجوي مخالف هزاران 
دانشجوي بسيجي و موافق نظام مراسم 

اما  لو رفتن . آذر را بر پا نمودند  16
اين فريب چند ساعت بيشتر طول 

زيرا  نمايش فيلم هاي واقعي  از . نكشيد
جنبش دانشجويان، با دوربين هاي 

فيلم  تلفن هاي همراه نشان دادند كه
تهيه شده توسط صدا و سيما با كليه 
. ترفندهاي تخصصي كامال دروغ است

آنها كه دو نوع فيلم را ديده اند، 
دريافته اند كه رژيم تا كجا در سطح 

  . دانشگاه ها منزوي است
رژيم حاكم بر ايران،  با وجود در       

اختيار داشتن كليه امكانات،  قادر به  
ويان و كنترل حضور وسيع دانشج

مردم حامي دانشگاهيان در اطراف 
دانشگاه نشد و با اين نمايش جعلي در 
اخبار ترس و وحشت خود را به نمايش 

  .گذاشت
  

حضور گارد ويژه اطراف  -12
  : دانشگاه تهران

  
آذر  16بعد ازبرگزاري مراسم روز     

كه با درگيري شديد نيروهاي انتظامي 
و مردم در خيابانهاي اطراف  

اهها،  همراه شد، سردار احمدي دانشگ
مقدم دستور داد كه از اين به بعد 
گاردي ويژه در اطراف دانشگاه تهران 

  .به مدت نامحدودي مستقر  شود 
به راستي ضرورت حضور اين گارد     

چه دليلي به جز وجود ترس سپاه و 
ديگر قواي سركوب از نزديك شدن 
بيش از پيش مردم به دانشجويان در 

آتي دارد ؟  اگر فرماندهي روزهاي 
نظامي تهران مطلع نيست بايد به اطالع 
او برسد كه در رژيم پهلوي، 
فرماندهان نظامي و شهرباني و افراد 
ساواك و رنجرها همانند اينها با تشكيل 
گاردي ويژه تالش كرده بودند ارتباط 

اگر . مردم را با دانشجويان قطع كنند
ند، آنها  در كار خود موفق شده بود

االن سردار رجب زاده و سردار 
قطعا .  احمدي مقدم بر سر كار نبودند

اين سرداران بايد آگاه باشند كه 
ترفندهاي آنان نيز هيچ  مانعي در راه 
اين نزديكي به وجود نياورده و بعد از 

اين . اين نيز بوجود نخواهد آورد
عمل آنها تنها وحشت بيش از حد 

كمان مالي و حا –مافياهاي نظامي 
مستبد را از نزديك شدن مردم با 

  .دانشجويان گزارش مي كند
  

  : 20.30اخبار  -13
  

از آغاز جنبش، شبكه مشكوك     
به فرماندهي آخوندي  20.30خبري 

كه معاون سياسي صدا و سيما و 
سرپرستي بوالي زاده با مشاورت حسين 

همه ... شريعتمداري و مجيد دانشور و 
شار اخبار هم و غم خود را بر انت

دروغين و جعل گذارده بودند و در 
آذر، هنگامي كه آنها تصميم به  16روز 

آذر  16انتشار و پخش اخبار مراسم 
گرفتند قدري بر تعجب بينندگان 

  .افزود 
وقتي گزارشات اين روز به نمايش     

در امد مشخص شد كه انها با برنامه 
ريزي قبلي دوربين هاي خود را در 

جمعه تهران مستقر نموده محوطه  نماز 
بودند تا طبق همان برنامه دانشجويان 
جعلي بسيجي و شخصي پوش گرد انها 
جمع شوند و با دادن شعارهايي در 
حمايت از خامنه اي و بر ضد 
دانشجويان واقعي فيلم هايي را براي 

  .فريب افكار عمومي تهيه نمايند 
پخش اين فيلم ها و پخش فيلم هاي    

سط دانشجويان جعلي تهيه شده تو
بودن گزارشات اين برنامه خبري را 
نشان داد و گواهي بود بر برنامه از 
پيش طراحي شده حاكمان كودتا 

براي تخريب افكار عمومي دربرابر  
  .نمايش حضور دانشجويان واقعي 

  
  : ايجاد پارازيت -14
  
تقريبا ديگر براي همه مردم در ايران    

ان براي آشكار شده است كه كودتاچي
ممانعت از اگاهي مردم از چگونگي 
برپايي اجتماعات در روزهاي خاص 
متخصصان سانسور در ايران دست به 
كار مي شوند تا با هر وسيله اي مانع از 
پخش فيلم هاي اعتراضي مردم  شوند 

  .كه از طريق ماهواره منتشر مي شوند 
آذر،   16از چند روز قبل از مراسم     

اي انتشار پارازيت بار ديگر دكل ه
هاي بيماري زاي رژيم واليت كار 
خود را براي پوشش پارازيت و 

به گونه اي كه در .  تخريب آغاز كرد
اكثر مناطق تهران دريافت تصاوير 
ماهواره ناممكن شد و در برخي مناطق 

  .با پارازيت شديد همراه گشت 
آيا انجام و اقدام به انتشار پارازيت     

از سوي نظاميان حاكم هاي بيماري زا 
بر ايران به جز ترس از آگاهي مردم 

  دليل ديگري مي تواند داشته باشد ؟
سانسور گران حاكم بر ايران نمي     

دانند كه اگر در روزهايي خاص اقدام 
به انتشار پارازيت نمايند مردم در ايران 
از طرق مختلف ديگر گزارشات مربوط 
د به تظاهرات را به دست خواهند آور

و ترفندهاي آنان را نقش بر آب 
اگر انداختن پارازيت .  خواهند نمود

كارساز بود، تا به حال مانع از گسترش 
  .تظاهرات مردم در كشور شده بود 

  
  :قطع اينتر نت  -15
  

يكي از شگردهايي كه نظاميان     
حاكم بر ايران در بحبوحه برگزاري 
روزهاي خاص انجام مي دهند اخالل 

مردم با يكديگر از طريق  در ارتباط
با نزديك شدن به اين . اينترنت است

روزها، سپاه حاكم بر كليه امور كشور،  
با بكار بردن روش هايي خاص و 
محدود كردن ارتباط مردم از طريق 
اينترنت،  مانع از انتشار اخبار و تصاوير 

  .وفيلم ها مي شوند 
با وجود اين، حاكمان مستبد با      

ختيار داشتن كليه امكانات وجود در ا
قادر به سانسور اطالعات و اخبار و 
ارسال فيلم هاي تهيه شده از تجمعات 

زيرا آنها متوجه نيستند كه . نشده اند
بسياري از اين اخبار و اطالعات و فيلم 

ها دقيقا از همان كانالهايي ارسال مي 
ايا . شوند كه كامال به انها اعتماد دارند 

خاطر ندارند كه برخي  اين مسئوالن به
از اجتماعات با كمك نيروهاي 
اطالعات برگزار شده است و يا اينكه 
ايا مسئوالن نمي دانند كه در انتخابات 
برگزار شده دهمين دوره رياست 

درصد اراي به  90جمهوري بيش از 
دست امده از صندوق هاي صدا و 
سيما نام مير حسين موسوي بر ان درج 

 50انند كه بيش از شده بود، يا نمي د
درصد  67درصد از اعضاي واواك و 

از پاسداران به موسوي راي داده 
  .بودند 

حاكمان مستبد اگر از انتشار اخبار و    
اطالعات ترس و وحشت ندارند چرا 
مانع از انتشار آنها مي شوند و اگر 
دارند بهتر است كه فكري به حال 
درزهاي اطالعاتي خود بنمايند كه به 

مي رسد اگر قرار باشد  كه مست نظر 
  .گيرند  در شهر هر انچه هست گيرند 

  
كنترل پيام هاي كوتاه و  -16

  :اخالل در تلفن هاي همراه 
  

معموال در هر كشور آزاد و     
دموكراتي، تالش مسئوالن مخابرات بر 
بهتر كردن وسائل ارتباط مردم با 

اما در  كشورهايي كه . يكديگراست
اره در ترس از سقوط رژيمهاشان همو

به سر مي برند، تا مي توانند مانع ايجاد 
مي كنند كه مردم با يكديگر ارتباط 

گردانندگاه رژيم واليت مطلقه . نگيرند
در ايران نيز از جمله حاكماني هستند 
كه وجود ارتباط آزاد ميان مردم از 
طريق تلفن همراه و ارسال پيام هاي 
ه كوتاه را خطري عمده براي ادام

  .حيات خود مي شمارند 
بنا بر همين ترس است كه پاسداران     

حاكم بر مخابرات ايران به محض 
نزديك شدن روزهاي حساس، دست 
به كار اخالل در ارسال پيام هاي 
كوتاه توسط مردم به يكديگر مي 

با ايجاد موانعي و قطع دكل . شوند
هاي مخابراتي در مناطقي كه قرار 

برپا شوند، كار   است در آنها تجمعات
كنترل تظاهرات را انجام مي دهند 

در بسياري موارد ديده شده كه .
كنترل مكالمات مردم بدون هيچگونه 
دستور قضايي از سوي اين نيرو براي 
اگاهي از برنامه هاي گروهي مردم 
صورت مي گيرد و در بسياري موارد 
اين كنترل موجب دستگيري مكالمه 

  .كنندگان مي شود 
،  به قول »آزاد ترين كشور جهان«     

دروغگوي بزرگ احمدي نژاد كارش 
به جايي رسيده كه براي ممانعت از 
ارتباط مردم و كاهش خطر سقوط 
دست به هر كار خالف و غير اخالقي 
در امور خصوصي و شخصي مردم از 

  .طريق شنود مكالمات مي زنند 
  
  : تغيير شعارها و تند شدن آنها -71
  

خرداد دورتر  22ج هر چه از به تدري    
مي شويم و حاكمان مستبد بر سركوب 
مردم اصرار مي ورزند، شعارهاي مردم 
بر ضد عامل اصلي كودتا و فرمانده 

 –تجاوزات  –مشخص اين سركوب ها 
قتلها و ترورها ، يعني خامنه اي، شديد 

  .تر مي شود 
در روزهاي اول برگزاري     

به دست  اعتراضات مردم تنها به دنبال
آوردن راي خود بودند كه با دستور 
سركوب و قتل جوانان از سوي سيد 

در .علي خامنه اي مواجه شدند 
روزهاي بعد ديگر مردم شعار راي ما را 
پس بده نمي دادند و به جاي آن، از 

شعار مرگ بر اين دولت مردم فريب و 
  .مرگ بر ديكتاتور استفاده مي كردند 

ت سركوبها و با گذشت زمان و شد    
افشاي عامل اصلي و پشت پرده اين 
جنايات كه همانا سيد علي خامنه اي 
بود مردم نوك تيز حمالت خود را 
متوجه وي ساختند و در شعارهاي 
مراسم بعدي، مرگ بر خامنه اي را 

آذر هنگامي كه  16در روز . افزودند
چه احمدي  –مرگ بر ستمگر «شعار 

علي ، را سر دادند، سيد »چه رهبر
خامنه اي و ياران وي متوجه شدند كه 

اما .  چه خبطي را مرتكب شده اند
ديگر دير شده است و هيچ كاري از 

حتي .  دست هيچ كس بر نمي آيد
وسط باز بزرگ، هاشمي رفسنجاني نيز 
بعيد است كه بتواند ضربه ويرانگري را  

نظام «رفع و رجو كند كه خامنه اي به 
  .ستوارد كرده ا» واليت فقيه

شدت يافتن شعارهاي مردم بيانگر      
ريخته شدن ترس از نظام سراپا مسلح 

و نيز،  وحشت سران رژيم را از  .  است 
برخورد شديدتر با مردم آشكار مي 

اين ترس در جريان چند . كند
راهپيمايي آخر، به خوبي ديده شد 

انتظامي و  –زيرا نيروهاي بسيجي 
ز اسلحه و سپاهي ديگر قادر به استفاده ا

كشتار نيستند ومتوجه شده اند كه اين 
بار ممكن است كه با مشت محكم مردم 
روبرو شوند و بر سرعت سقوط رژيم 

  .بيفزايند 
  

گسترش تظاهرات در خيابانهاي . 18
  : اطراف بيت رهبري

  
هنگامي كه تظاهرات مردم و      

در حال  1378دانشجويان در سال 
وي برگزاري بود، سردار رحيم صف

فرمانده وقت سپاه پاسداران اعالم كرد 
كه خط قرمز ما خيابان انقالب است و 
اگر مردم به سمت خيابانهاي پايين 
انقالب بيايند و تظاهرات كنند، آنها را 

اين در حالي بود . به گلوله مي بنديم
كه همان فرمانده سپاه در ان روزها 
مدعي نابودي امريكا و يا هر كشور 

  .به ايران بود  حمله كننده اي
آذر ماه امسال،  16در تظاهرات روز    

براي اولين بار، معترضين بدون ترس 
از نيروهاي نظامي و محافظين بيت 
رهبري حركت خود را به خيابانهاي 
پايين تر از انقالب بسط دادند و سراسر 
خيابان جمهوري حدفاصل خيابان 
كارگر و فردوسي را در اختيار خود 

رهاي ضد خامنه اي و گرفتند و شعا
ضد حكومتي را سر دادند تا كه به 

  .گوش خامنه اي برسد 
اين براي اولين بار بود كه مردم    

اعتراضات خود را به خيابانهاي پايين 
تر از انقالب مي كشاندند و نيروهاي 
انتظامي آنقدر وحشت زده شده بودند 
كه در يك عمليات ديوانه وار كليه 

ابانهاي كارگر و پاساژهاي حدفاصل خي
فردوسي را با گلوله هاي گاز اشك 
آور مورد حمله قرار دادند در حالي 
كه در اين پاساژها مردم عادي مشغول 
به كار بودند اما ترس نظاميان از 
گسترش هر چه بيشتر تظاهرات، به اين 

  .كار وادارشان مي كرد 
  

سوي  ظاهري به حركت - 19
  :آرامش 

  
اختالفات  ترس و وحشت نظام از    

دروني و عدم توانايي در مقابله با 
وحدت مردم موجب شد كه رهبري و 
حاميان وي به اين فكر بيفتند كه 
شرايط ظاهري وحدت را به وجود 

  .آورند 
  

  8در صفحه 
 

 روز عاشورا استههمه جا كربال و هم



                                                                                                                                                                                       

 

 
8 
 

 
 

2010ژانويه    17تا    4   ز ا 1388دي      27تا    14  ا ز       740شماره     

 

آذر،   16در روزهاي قبل از جنبش     
برخي اخبار وشايعات صحبت از 
نزديكي گروهها و افراد مختلف حامي 

.  بري به يكديگر مي كردندكودتا و ره
در برخي اخبار صدا و سيما و 
گزارشات،  از  كنار هم قرار گرفتن 
برخي چهره هاي مخالف صحبت مي 
شد تا شايد اين نمايش ها مردم را به 
خطا انداخته و آنان را معتقد به رفع 

 .اختالفات در رژيم كند
اما مردم ايران به خوبي در سالهاي      

بهاي سران رژيم  آشنا شده اخير،  با فري
اند  و ديگر اين  اميد واهي را به خود 
راه  نمي دهند كه مثال با اجراي 
پيشنهاد الريجاني يا هاشمي رفسنجاني 

  .  رژيم تغيير ماهيت مي دهد...  و 
مردم ايران به خوبي متوجه عامل      

اصلي تحقير و عقب ماندگي خود و 
اي و ايران كه همانا سيد علي خامنه 

رژيم واليت فقيه است، شده اند و به 
كمتر از حذف وي رضايت نخواهند 

بنابراين، مصاحبه ها و شعارهاي .  داد
ظاهري و مردم فريب ديگر كاربرد 

  .خود را از دست داده اند 
 
  : فرياد اهللا اكبر -02
 

آذر، بارديگر  16در شب مراسم     
فضاي برخي از مناطق شهر تهران، با 

 اكبر، چهره اميدوار كننده فرياد اهللا
 .اي را به خود گرفت 

فرياد اهللا اكبر شهروندان و مبارزان      
تهراني آنقدر رسا بود كه انسان رابه ياد 

 22روزهاي اول بعد از كودتاي 
رسا بودن اين . خرداد مي انداخت 

فرياد در شب تار تهران خواب 
كودتاچيان را آشفته ساخت به گونه 

و اطالعات از برخورد  اي كه اخبار
برخي نيروهاي لباس شخصي با مردم 
به دليل وسعت اين فرياد رساي 

 .آزاديخواهانه  اطالع مي دهد 
رژيم حاكم بر ايران در ماههاي      

اخير به شدت از فرياد اهللا اكبر مردم 
به وحشت افتاده است به گونه اي كه 
در برخي مواقع از راه فريب و 

ز بسيجيان را وادار دغلكاري عده اي ا
مي كند كه با روشن كردن بلندگوي 
مساجد و پايگاههاي بسيج و فرياد اهللا 
اكبر به مردم بگويند كه اين فرياد ها 

اين . ناشي از نيروهاي بسيجي است
خرداد در  16خدعه را در شب قبل از 

اما نه . برخي مناطق تهران بكاربردند 
وارد شدن به خانه هائي كه از 

شان فرياد اهللا اكبر بر مي خاست بامهاي
و ضرب و جرح ساكنان آنها و نه اين 

مردم ايران، با . خدعه، كارگر نشد
سردادن فرياد اهللا اكبر، به دنيا مي 

رژيمي كه اسالم را وسيله : گويند
قدرتمداري كرده است، ضد اسالم 
است، ضد استقالل و آزادي انسان و 

 . ضد استقالل ايران است
در فرصتي ديگر،  عالئم : ميانقالب اسال

ديگر ادامه جنبش از نظر خوانندگان 
در دهه اول محرم كه . خواهند گذشت

درگذشت آيت اهللا منتظري هم زمان شد 
با سوگواري شهيدان كربال،  خامنه اي از 

برغم . گرفت» يزيد زمان«مردم عنوان 
درخواستهاي سازمانهاي مدافع حقوق 

ن المللي،  بشر، از جمله سازمان عفو بي
مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني، به 

به اجتماعات مردم، در » يزيد زمان«دستور 
. تهران و شهرستان ها وحشيانه هجوم بردند

قسمتي ديگر از مطالعه در باره مافياهاي 
مأمور سركوبهاي خياباني را در زير، از 

  :نظر خوانندگان مي گذرانيم

مافياهاي مأمور 
ني سركوب هاي خيابا

- 7  
  

حاميان پاسدار مافياهاي مأمور * 
  : سركوبهاي خياباني

  
گروه چماقداران مأمور اجراي     

دستورهاي سران رژيم مافياها،  اكثر 
اوقات، نيازمند حمايت شدن از سوي 

زيرا، . سپاه و نيروي انتظامي هستند
بدون اين حمايت،  با توجه به توانائي 

را مردم،  خود توان انجام دستورها 
به همين دليل، آنها در بيشتر . ندارند 

اوقات،  بهنگام حمله، از حمايت 
سرداران سپاه و نيروي انتظامي 

  .برخوردار مي شوند
در رابطه با سران سپاه،  در بخش     

معرفي باند نظامي حامي واليت مطلقه 
در اين بخش،  .  توضيح كافي داده ايم

تنها به معرفي تعدادي از سرداران 
ي مافياهاي مأمور سركوبهاي حام

  : خياباني،  بسنده مي كنيم
از  –سردار محمد باقر ذوالقدر  - 1

جمله سرداران حامي مافياهاي مأمور 
از ابتداي . سركوبهاي خياباني  است

انقالب و حتي در زمان جنگ، اين 
سردار خيانتكار كاري به جز سركوب 
مردم و دانشجويان و ديگر اقشار 

سردار خشونت طلب به اين .  نداشت 
دليل خشونت طلبي بيمارگونه اش، از 
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي جدا 

او مدتها . و وارد سپاه پاسداران گشت
كارش تشخيص كساني بود كه مي بايد 

چون در سپاه، قدرت . ترور مي شدند
يافت، در صحنه هاي مختلف خشونت 

از جمله، با استفاده از . را روش كرد
سپاه، از مافياهاي مأمور   امكانات

سركوب هاي خياباني، حمايت به عمل 
در شهرهاي مختلف، هر نوبت .  آورد

كه رژيم خشونت بكار مي برد،  
 . ذوالقدر از آمران جنايت بود

و باز، سردار محمد باقر ذوالقدر و       
برخي ديگر از فرماندهان سپاه 
پاسداران در سالهاي اخير، كاري به 

ر انتخابات و تدارك اسباب جز تقلب د
مالي بر  –سلطه مافياهاي نظامي 
او سالها .  سرنوشت مردم نداشته اند

فرماندهي بسيج را در سركوب هاي 
خياباني، همراه با سردار محمد 

و بعد از ان .  حجازي،  بر عهده داشت
مدتي وارد كار سياسي در وزارت 
كشور گرديد و معاونت امنيت كشور را 

شت در ان زمان ايشان اكثر بر عهده دا
نيروهاي چماقدار را وارد نيروهاي 
انتظامي نمود تا از توان انها براي تسلط 
بر خيابانها استفاده نمايد و بعد از مدتي 
به دليل رقابت در قدرت از معاونت 
وزارت كشور حذف و بار ديگر به سپاه 

 .پاسداران بازگشت 
روزها  محمد باقر ذوالقدر كه اين     

جانشين فرمانده سپاه پاسداران است 
 ،نژاد احمدي »پيروزي«در ارتباط با 

 ، 84سال  در انتخابات رياست جمهوري
در همايش فرماندهان بسيج اداري، 
ه كارگري و اصناف سراسر كشورگفت

نيروهاى اصولگرا بحمداهللا با «: بود
طراحى درست و چند اليه توانستند در 

حمايت يك رقابت واقعى و تنگاتنگ، 
اكثريت مردم را به خدمتگزارى بيشتر 

  .»و مؤثرتر به آنها جلب نمايند

حسين  –سردار محمد حجازي  - 2
از سرداران حامي مافياهاي  –زاده 

او . مأمور سركوب هاي خياباني است
سالها در امر ضرب و شتم مردم  شركت 

او فرمانده نيروهاي . مستقيم داشت 
ارد بسيج  بود و با داشتن اجازه و

كردن نيروهاي لباس شخصي بسيج به 
عمليات سركوب مردم،  اوامر ايت اهللا 
جنتي را ضرب و جرح مردم اجرا مي 

 .كرد
سردار حسين اهللا كرم  از  - 3

فرماندهان دو زيسته  است هم از سران 
مافياهاي مأمور  سركوب هاي خياباني 

اين سردار . است و هم عضو سپاه است
ز  مأموران ، ا»رهبر«مورد اعتماد 

برقرار كننده ارتباط خامنه اي با اين 
حضور مرتب وي در . مافياها است

و همكاري و رفاقت » بيت رهبري«
و » رهبر«بسيار نزديك وي با شخص 

مير حجازي او را در موقعيتي قرار 
را به » رهبر«داده است كه هم  اوامر 

نحو احسن اجرا مي كند و هم جيب 
 .خود را خوب پر مي كند

عضو  سپاه است و  با داشتن مدرك     
دكتراي قالبي،  درجه سرداري يافته 
است و با داشتن اين درجه،  به راحتي 
از سپاه  در امر سركوب هاي خياباني 

 .استفاده مي كند 
حسين اهللا كرم كه در برخي از       

مجامع به حسين ديوانه يا محمد ديوانه 
معروف است، در بسياري از اعمال 

. ع و جنايتها و فسادها شركت داردشني
پرونده اين جنايتكار، انباشته از 
گزارشهاي قتل و تجاوز به عنف و 

 .است... ضرب و  جرح منجر به قتل و 
سردار محمد رضا نقدي از  - 4

سرداران دو زيسته و اينك فرمانده 
او هم عضو سپاه است و . بسيج است

هم از سران مافياهاي مأمور سركوب 
وي رهبري .  اباني استهاي خي

گروهي از پاسداران و مأموران 
اطالعاتي را در چندين فقره سرقت 
منجر به قتل و تجاوز را عهده دار بوده 

 .است 
اين شخص مورد اعتماد خامنه اي      

و » رهبر«او سالها از مريدان . است
رازيني و مير  حجازي بوده و در 
برخي از ترورها و جنايت شركت 

 .اشته است مستقيم د
حضور وي در نيروي انتظامي و      

دخالت دادن نيروهاي تحت امر خود 
در  سركوب هاي خياباني، به خصوص 
ترور عبداهللا نوري و ضرب وشتم 
مهاجراني از جمله جرائم  افشا شده 
وي در دوره فرماندهي وي بر حفاظت 
. اطالعات نيروي انتظامي هستند 

ران دستگيري و شكنجه شهرداران ته
نيز از جمله جرائم او بود كه با حمايت 

 . خامنه اي، انجام داد
اين سردار عراقي رانده شده به      

ايران در  زمان رياست جمهوري 
احمدي نزاد تا پست معاونت رياست 

او اين ترفيع  . جمهوري نيز پيش رفت 
برغم نقشي يافت كه در ضمن سرقت 
هاي مسلحانه وي و ديگر افراد سپاه و 
انتظامي و اطالعاتي، مرتكب چندين 

 .فقره تجاوز و قتل شده بودند
از  –سردار محمد كوثري  - 5

» نمايند«او . سرداران سپاه  است
وي از جمله .  مجلس مافياها نيز هست

سرداران حامي مافياهاي مأمور 
سالها لشكر . سركوب هاي خياباني بود 

تحت امر خود را در حمايت از 
باني بكار مي برد و درگيري هاي خيا

آنها را مأمور ضرب و شتم دانشجويان و 
 .مردم مي گماشت 

سردار فرهاد نظري كسي است كه  -  6
گروه حمله به خوابگاه دانشگاه تهران 

وي . ، فرماندهي كرد78تير  18را ، در 
از جمله سرداراني بود كه نيروهاي 
تحت امر خود را ، در حمايت از 

هاي خياباني، مافياهاي مأمور سركوب 
 .تير بكار برد 18در عمليات 

اين سردار بعدها اعتراف كرد كه به    
دستور آيت اهللا يزدي و هدايت اهللا 
لطفيان مبادرت به اين كار كرده است 

. 
از  –سردار هدايت اهللا لطفيان  -  7

سرداران حامي مافياهاي مأمور 
او سالها . سركوب هاي خياباني است

ي انتظامي كار در مقام رياست نيرو
حمايت از اين مافياها را در درگيري 

آخرين . هاي خياباني بر عهده داشت
مورد ان حمله به خوابگاه دانشگاه 

 .تهران بود 
رييس  –سردار احمدي نژاد  - 8

جمهور فعلي ايران كه از گردانندگان 
مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 

از ابتداي انقالب، او وارد گروه . بود 
در عين . مأمور سركوبهاي خياباني شد

وي سالهاي . حال، عضو سپاه بود 
ابتداي انقالب را تحت نظر ابراهيم 
اسرافيليان و حسن آيت در كنار 
مجتبي هاشمي ثمره و علي احمدي 
كار خود را با سركوب دانشجويان در 

انقالب «دانشگاه علم و صنعت و 
آغاز كرد و تا سردبيري » فرهنگي

در . و داد ارتقاء يافت  نشريه جيغ
واقع، او زندگي سياسي خود را تحت 
رهبري باندي آغاز كرد كه در خط 

وابستگي به انگلستان و (سيد ضياء 
. بودند) خدمتگزاري به استبداد وابسته 

امروز معلوم است كه اين باند، 
پيشاپيش، يعني هم از زمان سقوط رژيم 
شاه، طرح تعطيل دانشگاهها و تحميل 

ت فقيه را به قصد جلوگيري از والي
 . استقرار دموكراسي داشته اند

احمدي نژاد، در زمان جنگ، به      
خدمت قرارگاه هاي نظامي در 
كردستان و آذربايجان غربي در آمد و 

او سپس،  به . در ترورها شركت كرد
مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 
باز پيوست و به ضرب و جرح  مردم در 

اي ولي عصر و نارمك تهران خيابانه
در عين حال، شغل ترور . مشغول بود

شخصيتهاي فكري و سياسي در خارج و 
او متهم . داخل كشور را از دست نداد

است كه در قتل دكتر كاظم سامي و 
نيز قتل قاسملو و دكتر فاضل رسول و 

با .  قادري در وين شركت داشته است
اين سوابق، در دوره خاتمي، او را 

دار تهران كردند و سپس، با تقلب شهر
در انتخابات، به رياست جمهوري 

، 88خرداد  22در انتخابات . رساندند 
تقلب بزرگ را مرتكب شدند و او را 
براي بار دوم، رئيس جمهوري 

او اغلب سران مافياهاي . گرداندند
مأمور سركوب هاي خياباني را به كار 
گمارد و  دولتي را كه هاشمي 

دان صفت تروريست داده رفسنجاني ب
 .بود، دولت پليسي نيز گرداند

از اعضاي سپاه  –سردار نوجوان  -  9
او از مافياهاي مأمور . پاسداران است

وي .  سركوب هاي خياباني نيز هست
از بچه هاي مسجد شهدا مي باشد كه 
در ترورهاي داخلي نيز از  شركت 

او هم اينك در .  فعال داشته است
نجف مشغول به كار  بازسازي كربال و

 .است 
سردار مسعود صدر االسالم از  - 10

فرماندهان و سرداران نيروي انتظامي 
و از جمله افرادي است كه در بسياري 

از سركوب هاي خياباني شركت داشته 
او از حاميان مافياهاي مأمور . است

سركوبهاي خياباني است و از نيروهاي 
تحت امرخود جهت حمايت  اين 

 .، نهايت استفاده را  كرده است مافياها
از  –سردار مهدي كوچك زاده  -  11

سرداران سپاه كه حامي باند انصار 
حزب اهللا بود و در كنار اين گروه 
مشغول به كار و توجيه گر جنايات آنها 

در حال حاضر، وي از جمله . بود 
توجيه گران و سخنرانان اين گروه 
است و در عين حال نمايندگي مجلس 

 .فياها را نيز بر عهده دارد ما
از  –سوري  -نعمت اهللا   –حكيم  - 11

نيرو هاي رده باالي انصار حزب اهللا 
قرار بود عبداهللا نوري را به قتل .  است

او فرماندهي آموزش  ستاد . برساند 
سوول مشترك سپاه در تهران و  م

نيروي مخصوص  10عمليات لشكر 
رمانده گردان سلمان فسيدالشهدا، 

و حضرت رسول  27ارسي از لشكر ف
فرماندهي رزم در لشكر مخصوص سيد 

او . الشهداء را برعهده داشته است
دوست ده نمكي و مشاور وي در فيلم 

  .اخراجي ها  بوده است
فرج اهللا مراديان از افراد سپاه و   - 12

شاغل در گروههاي ضرب و شتم مردم 
وي در جريان ترور عبداهللا . است 

. ود اما تيم ترور موفق نشدنوري فعال ب
آنها در جريان ضرب وشتم وزراي 

عبداهللا نوري و ( دولت خاتمي 
در نماز جمعه شركت ) مهاجراني

داشتند و براي چند ساعت نيز دستگير 
شدند و اما با فشار  بيت خامنه اي آزاد 

 .شدند
سيد حسين بتولي سردار نيروي  - 13

انتظامي و از معاونان اين نيرو كه 
اره در حمايت از مافياهاي مأمور همو

سركوب هاي خياباني شركت داشته 
 .است 

سردار مجتبي  ذوالنور  فرمانده  -  14
سپاه امام صادق و معاون نماينده ولي 

او از  . فقيه در سپاه پاسداران است
سران مافياهاي مأمور  سركوبهاي 
خياباني است و استان قم و استانهاي 

او و سپاه  اطراف در قرق چماقداران
اين حجت االسالم چماقدار . مي باشند 

در كليه حمالت به بيوت آيات عظام 
قم به خصوص منتظري و آذري قمي، 
شخصا شركت و فرماندهي عمليات را 

 .بر عهده داشته است 
 –سردار آخوند حسين طائب  -  ١۵

نماينده ولي فقيه در بسيج سپاه 
در تقلب بزرگ در . پاسداران بود

خرداد و سركوب خونين  22 انتخابات
خامنه . مردم در جنبش شركت داشت

اي او را مسئول اطالعات سپاه كرد و 
او  از سازندگان صحنه هاي تلويزيوني 
بقصد لوث كردن جنايتهاي رژيم نيز 

تازه ترين صحنه، صحنه پاره . هست
 .كردن و آتش زدن عكس خميني بود

 ...و
 

  : حاميان رسانه اي* 
  
أمور  سركوبهاي خياباني، مافياهاي م   

( چه قبل ازحمله و چه بعد از حمله 
مي ... ) و –كتك زدن  –آتش زدن 

بايست كارهاي خود را از طريق 
نشريات و خبرگزاري ها به شكل قانع 

به .  ، به اطالع عموم برسانند!كننده
همين دليل نيازمند حمايت ارباب 

  . تلويزيونند –مطبوعات و راديو 
برخي از ارباب مطبوعات   در زير،     

. درخدمت مافياها را معرفي مي كنيم 
  از آنجايي كه مافياي رسانه اي را در 

  
جاي خود معرفي كرده ايم، در اين 

  :جا، اسامي  برخي از آنها را مي آوريم 
  

  8در صفحه   

 ستهمه جا كربال و همه روز عاشورا ا
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سردار صفار هرندي از جمله  -  1 
حاميان مطبوعاتي و سپاهي مافياهاي 

او . ياباني است مأمور سركوبهاي خ
در روزنامه كيهان بود و بعد، وزير 
اطالعات و ارشاد در حكومت  

  .  احمدي نژاد شد
حسين شريعتمداري مدير مسئول  - 2

روزنامه كيهان و از سران مافياي رسانه 
او  حامي بزرگ مافياهاي . اي است 

مأمور  سركوبهاي خياباني محسوب مي 
 بسياري از نشريات  مافياهاي. شود 

مأمور سركوبهاي خياباني،  با كمك 
. مالي و قلمي حسين آقا منتشر مي شود

مؤسسه كيهان كار چاپ آنها را انجام 
 . مي دهد

از اعضاي مهم  –مهدي نصيري  - 3
رسانه اي حامي مافياهاي مأمور 

او سالها . سركوب هاي خياباني است
با انتشار نشريه صبح كار اموزش 

مافياها را سياسي اعضاي اين  –عقيدتي 
 .عهده داشت 

  سردار سپاه كه به  –علي الريجاني  - 4
سال كار رسانه اي و   10مدت حدود 

معرفي  و حمايت اين مافياها را از 
طريق صدا و سيما بر عهده داشت و 
اين مافياها را به سوي نشاني هاي داده 
شده و تقلب در انتخابات و حمله به 
مراكزو افراد مختلف راهنمايي مي 

او اينك رئيس مجلس مافياها . كرد 
 . است

عزت اهللا ضرغامي رئيس كنوني  - 5
از تقلب انتخاباتي .  صدا و سيما  است

خرداد بدين سو، صدا و سيما را  22
يكسره بخدمت مافياهاي مأمور  

در . سركوبهاي خياباني در آورده است
خور يادآوري است كه برخي از 
اعضاي مافياهاي مأمور سركوب هاي 
خياباني و ترور در صدا و سيما مشغول 

 .به كار هستند 
مرتضي نبوي سرپرست نشريه  - 6

رسالت و در شمار حاميان مافياهاي 
. مأمور سركوبهاي خياباني مي باشد 

نبوي و كليه نيروهاي وابسته به هيات 
موتلفه اسالمي و جامعه اسالمي 
مهندسين همواره در كار اطالع 

مافياها و  رساندن و نشاني دادن به
 .توجيه جنايات آنها ، بوده اند 

تازه به دوران  –محمد رضا ترقي   - 7
رسيده و عضو هيات موتلفه اسالمي 

او زماني مسئوليتي در ميان . است
. نشريات وابسته به اين گروه داشت 

هزينه نشريه شما كه در جهت حمايت 
از مافياهاي مأمور سركوب هاي 

وي هيات خياباني انتشار يافت، از س
 .موتلفه اسالمي و باندها  تأمين مي شد

اين حجت  –مسيح مهاجري  - 8
االسالم حامي واليت فقيه كه مدير 
مسئولي نشريه جمهوري اسالمي را نيز 
بر عهده دارد از جمله حاميان رسانه 
اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني مي باشد 
از جمله حاميان  –محمد رضا باهنر  - 9

اي مافياهاي مأمور  سركوبهاي  رسانه
او در برخي از نشريات . خياباني ميباشد

به حمايت علني از اين مافياها مي 
 .پردازد 

از افراد دو  –مسعود ده نمكي  - 10
زيسته، سپاهي  و مافياهاي مأمور 

بعد ها، او  . سركوب هاي خياباني است
وارد گود  رسانه اي اين مافياها شد  و 

جبهه و دو كوهه را نشرياتي مانند 
اما به تيغ سانسور ياران . منتشر ساخت

سپس،  . خود گرفتار گشت و توقيف شد
از جمله،  .  به فيم سازي پرداخت

فيلمي را به نام فقر و فحشا از وضعيت 
به خاطر اين فيلم، او . نظام تهيه كرد 

 .مورد انتقاد ياران خود قرار گرفت 
اشتن آقا مسعود به جز در اختيار د    

نشريات هموار در امور مربوط به ضرب 
كارگران و معلمان  –و شتم دانشجويان 

و دختران و پسران وزنان شركت فعال 

داشت و از سران اين مافياها به حساب 
 .مي آيد 

مهدي  –مهدي سليمي نمين - 11
از مديران مسئول نشريات  –ذوالفقاري 

وابسته به مافياهاي مأمور سركوب هاي 
او . از معاونان واواك است خياباني و

در . حامي بزرگ اين مافياها مي باشد 
واواك، او معاونت طرح و برنامه ريزي 
را برعهده داشت و زماني مدير مسئول 

  .كيهان هوايي بود 
از  –حسن رحيم پور ازغدي  - 12

بزرگان باند رسانه اي حامي مافياهاي 
او . مأمور سركوب هاي خياباني است

جلسات توجيحي اين در بسياري از 
مافياها  و نيروهاي زير مجموعه در 

  .بسيج و سپاه مشغول به كار است 
از بزرگان رسانه  –علي حسين پناه  - 13

اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 
او  با نوشتن مطالب در . خياباني است

توجيح خشونت،  تالش دارد عمليات 
سركوب گرانه اين مافياها را اسالمي 

و سالها در وزارت سپاه و ا. جلوه دهد
وزارت اطالعات در كار بولتن سازي 
مشغول به كار بود و از نويسندگان 
بزرگ نشريه صبح وابسته به مهدي 
نصيري از مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني بود 
سردبير نشريه  –مرتضي انبار لويي  - 14

رسالت و همكار ودوست نزديك 
رسانه مرتضي نبوي و در شمار حاميان 

اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 
او در  حمايت از . خياباني مي باشد

  .اين گروه  سخت كوش است 
محمد مهاجري از نويسندگان  - 15

روزنامه كيهان و از حاميان رسانه اي 
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 

از باند رسانه اي  –رضا ملكيان  - 16
اي روزنامه كيهان و از حاميان مافياه
او . مأمور سركوب هاي خياباني است

اخيرا به معاونت مطبوعاتي وزارت 
ارشاد و معاون سردبير سابق روزنامه 
كيهان در اين وزارتخانه شد و بسياري 
از اعضاي اين مافياها را در اين 

او . معاونت به كار بولتن سازي گرفت 
 60و صفار هرندي بودجه مصوبه 

را  85ال ميليارد توماني مطبوعات در س
كاهش  86ميليارد تومان در سال  30به 

،  اين يارانه 87در سال . دادند
ميليارد تومان  13مطبوعاتي را به 

اما امري كه مشخص . كاهش دادند
است اين است كه اين بودجه از 
دولت دريافت مي شود اما به 
گروههاي خاص داده مي شود كه 
اقاي هرندي و شريعتمداري و ديگران 

  .ي كنند تعيين م
از اعضاي  –محمد علي رامين  - 17

مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني و از 
سرپرستان حمله كنندگان به 
دانشجويان و مردم در خيابانهاي 

اين عضو رسانه . سراسر كشور مي باشد
اي حامي مافياها در نوشته هاي خود 
تقسيم بندي  جديدي در مورد 

مذبذب و  –منافق  –گروههاي مشرك 
بر اساس تقسيم . ترتيب داده است.. .

بندي ،  مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني با مردم  برخورد مي كنند 

از حاميان  –حسين انتظامي  - 18
مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني، 

او كه زماني در .  در مطبوعات است
شوراي امنيت ملي و صدا و سيما 
مشغول به كار بود، بعدها سرپرست 

در اين نشريه . شريه جام جم شدن
حمايت هاي بسيار از اين مافيها بعمل 

  . مي آورد
از اعضاي رسانه  –شهريار زرشناس  -19

اي حامي مافياهاي مأمور سركوب 

هاي خياباني و از توابين ابتداي 
او  در نشريات صبح و يا . انقالب است

لثارات الحسين، بكار توجيه خشونت 
  .مشغول است 

از حاميان رسانه  –د ابوطالب مسعو - 20
اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  . خياباني در صدا و سيما است
از حاميان   - حسن شيخ عطار  - 21

رسانه اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 
او سفير ايران در آلمان . خياباني است

  .شد
از حاميان  –حسين شيخ عطار  - 22

بزرگ مافياهاي مأمور سركوب هاي 
و ترورهاي خارج از كشور خياباني 

او در قتل دكتر بختيار نيز . است 
  .شركت داشته است 

از حاميان  –عبدالصالح كهزادي  - 23
رسانه اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني است 
، »رهبر«برادر زن  –حسين خجسته - 24

از حاميان رسانه اي ومالي مافياهاي 
وي . مأمور سركوب هاي خياباني است

برادران افراشته و خوشكوش جرم 
از افرادي بود كه از طريق : شريك بود

غير قانوني با كمك خوشكوش موبايل 
از دوبي وارد مي كرد و در بازار آزاد 
به برادران افراشته مي فروخت كه در 

  .دادگاه به اثبات رسيد 
از حاميان  –سيد محسن مهاجراني  - 25

رسانه اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .باني خيا
از حاميان  –مجتبي هاشمي ثمره  - 26

رسانه اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 
خياباني خواهر زاده باهنر و باجناق 

اوسالها در اين . زريبافان و مددي است
بخش حمايت مالي و رسانه اي از اين 
مافياها را از سوي رهبري بر عهده 

او هم اينك با پست معاون . داشت
نار معاون ديگر رياست جمهوري در ك

رييس جمهور زريبافان به كار حمايتي 
  .از اين مافياها مشغول است

از حاميان رسانه  –رحماني فضلي - 27
اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 

او سالها در پست معاونت علي . خياباني 
الريجاني در صدا و سيما قرار داشت و 
سپس به معاونت وي در شوراي امنيت 

از سوي انصار حزب اينك، . ملي رسيد
مردم مشهد شد و » نماينده«اهللا مشهد  

  .وارد مجلس شد 
از بازجويان و  –محمد هنردوست  - 28

شكنجه گران ابتداي انقالب كه بعدها 
وارد  مافياي رسانه اي شد و سالها در 
حمايت از مافياهاي مأمور سركوب 

  .هاي خياباني كار كرد 
ه از حاميان رسان –مجتبي اعاليي  -29

اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني 

از حاميان رسانه  –مهدي ارگاني   - 30
اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني 
از حاميان رسانه اي  –سعيد فانيان  - 31

مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 
از سالها قبل تا به حال در صدا و 
سيمايرژيم  واليت مافياها مشغول بكار 

  .است 
از  –محمد مهدي حيدريان  - 32

حاميان رسانه اي مافياهاي مأمور 
  .سركوب هاي خياباني 

از حاميان رسانه  –محمد جهاني    - 33
اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني 
پدر  –اسفنديار رحيم مشاعي  - 34

عروس احمدي نژاد و از حاميان 
مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 

شهرداري گري احمدي  چه در دوران
نژاد و چه در دوران رياست خود  بر 

در . سازمان ميراث فرهنگي بوده است
اين سازمان، او قائم مقام خود را از 

نام . اين مافياها انتخاب كرده است
  .معاون او، بقايي است

از حاميان  –حسين ساري بيات  - 3۵
  رسانه اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني 
از حاميان  –مد صادق اوسطي مح - 36

رسانه اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني 

از حاميان رسانه اي  –حسين رضي - 37
  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 

از حاميان  –مصطفي ميريان   - 38
رسانه اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني 
از حاميان  –عطاء اهللا ملكيان   -39

افياهاي مأمور سركوب هاي رسانه اي م
  .خياباني 

از حاميان رسانه  –جعفري جلوه   - 40
اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني 
از حاميان  –محمد جعفر صافي   - 41

رسانه اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني 

از حاميان  –حميد طالب زاده   - 42
رسانه اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 

  .خياباني 
از حاميان رسانه  –حسين فدايي  - 43

اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني 

 –حجت االسالم حسين اربابي فر  - 44
از حاميان رسانه اي مافياهاي مأمور 

  .سركوب هاي خياباني 
از حاميان  –مجيد آخوندي   - 45

رسانه اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني 

از  –پور محمدي  –خوشدل  - 56
اعضاي بلند پايه رسانه اي و ترور 
مافياها و حامي رسانه اي مافياهاي 

  .مأمور سركوب هاي خياباني 
از حاميان رسانه اي  –يزداني   - 47

  .مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 
از حاميان رسانه  –محمد سرافراز   - 48

  .اي باند سركوب هاي خياباني 
يان از حام –عبدالحميد هاشمي   -49

  .رسانه اي باند سركوب هاي خياباني 
 –محمد حسن  –علي محمدي  - 50

از اعضاي باند رسانه اي  - زورق 
مسئول صدا و سيماي . واليت مافياها 

واليت در لندن كه در امور مربوط به 
ترور و حمله به دانشجويان و خريد 

  .هاي نظامي دخيل است 
از حاميان  –ايرج شگرف نخعي  - 51

ه اي  و گزينشي مافياهاي بزرگ رسان
  .مأمور سركوب هاي خياباني 

از حاميان رسانه اي  –مهدي كلهر  - 52
مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 

  .و معاون رييس جمهوري 
از حاميان –محمد هاشم رهبري  - 53

رسانه اي مافياهاي مأمور سركوب هاي 
  .خياباني 

احمد خراساني عضو  –الهياري  - 54
اي روزنامه كيهان و حامي  باند رسانه

مافياهاي مأمور سركوب هاي خياباني 
 .كه فوت كرد

رژيم در جنگ با ملت و : انقالب اسالمي 
گرفتار تضاد خصومت آميز در درون 
خود، درماندگي خويش را در سياست 

در . خارجي است كه آشكار مي كند
همان حال كه مي خواهد به بحران اتمي 

تشديد كند، از  ادامه دهد و بلكه آن را
تشديد بحران مي ترسد زيرا وضعيت 
ديگر وضعيت پيش از جنبش نيست و 
. بوش نيز رئيس جمهوري امريكا نيست

پس بحران خارجي نمي تواند جامعه را 
ناتواني رژيم از گرفتن . از حركت بازدارد

تصميم، بر مسئوالن كشورهاي جهان 
  :آشكار است

  

آمريكا و روسيه و 
م اروپا و بمب ات

  ايران؟
  

پيش از اين گفته مي شد 
رژيم ايران مي خواهد بر 
تكنولوژي ساخت بمب 
اتمي دست يابد و آن را 
نسازد و حاال مي خواهد 

  :بمب اتمي را بسازد
  

)  2009دسامبر  25(نيويورك تايمز  ◄
گزارشي را منتشر كرده است واجد 

  :اين نكات
تا بحران اخيري كه ايران در آنست،  ●

بر اين نظر بودند كه ايران كارشناسان 
قصد دارد بر تكنولوژي ساخت بمب 
. اتمي دست يابد بي آنكه آن را بسازد

اما در حال حاضر، ديگر كسي مطمئن 
  .نيست كه اين نظر صحيح باشد

  
نزاع سياسي ميان نخبه ها و جنبش  ●

مردم ايران و مشاهده رفتار رژيم در 
قبال بحران داخلي، كارشناسان را به 

نتيجه رسانده است كه تصميم اين 
گيرندگان ديگر توانائي همكاري با 

زيرا متهم مي شود كه . غرب را ندارند
  .تسليم غرب شده است 

اين تمايل رژيم ايران به اتخاذ  ●
روشي سخت سرانه تر كوشش 
پرزيدنت اوباما را در گشودن باب 
گفتگو با رهبران ايران، بي حاصل مي 

يران كه تا تعيين مهلتي براي ا. كند
بر سر  1+  5سررسيد آن، با كشورهاي 

مسئله اتمي، به راه توافق بيايد، تنها 
بكار مقرر كردن مجازاتهاي شديد تر 

و بسياري از . عليه ايران مي آيد
كارشناسان از آن بيم دارند كه  وضع 
اين مجازاتها  دولت را به انحصار 

  .سخت سران رژيم ايران در آورد
حقق در دانشگاه رسول نفيسي، م ●

سپاه پاسداران بر : ويرجينيا مي گويد
از زمان . دولت مسلط گشته است

انتخابات رياست جمهوري، بي باك تر 
شده است در سلطه جوئي بر دولت و 
. خشن تر گشته است در سركوب گري

با توجه به سلطه سپاه بر دولت و رفتار 
كنونيش، در باره سمت يابي فعاليت 

ايد با احتياط بيشتر اتمي ايران مي ب
  . اظهار نظر كرد

كارشناسان امور ايران و ديپلماتهاي  ●
اين بدان معني : اروپائي مي گويند

نيست كه ايران در تدارك مقدمات 
خروج از پيمان منع گسترش سالح 
اتمي است و يا مي خواهد بمب اتمي 
بسازد و خود را دولتي داراي بمب 

بكند يعني همان كار را . اتمي بخواند
  اما .  كه دولت كره شمالي كرد

ايرانيان جانبدار روياروئي تمام عيار با 
غرب، در رژيم ايران، دست باال را پيدا 

  . كرده اند
  10در صفحه 

  
  

 همه جا كربال و همه روز عاشورا است
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حسين شريعتمداري، در روزنامه      
  كيهان كه محتواي آن بكار سخت 

  
سران سپاه مي آيد و مروج رهبر است، 

در اوضاع و : در ماه پيش نوشت
احوال كنوني، هنوز بجاست ايران در 
عضويت آژانس بين المللي انرژي 
اتمي بماند و كار عاقالنه و عزتمندانه 
اين نيست كه ايران از پيمان منع 

  گسترش سالح اتمي نيز خارج شود؟ 
معلوم نيست غرب در باره مسئله  ●
از . مي ايران چه مي تواند بكندات

سوئي معلوم نيست روسيه و چين با 
وضع مجازاتهاي سخت تر موافقت 

و از سوي ديگر، ديپلماتها و . كنند
كارشناسان ترديد دارند كه مجازاتها 
بتوانند مانع از تحول در جهت بازهم 
نظامي تر و سخت سرتر شدن رهبري 

  .رژيم، بگردند
ي كه سالها در يك ديپلمات اروپائ     

: ايران خدمت كرده است، مي گويد
فكر راهنما اينست كه وضع مجازاتهاي 
سخت تر بر وضعيت سياسي ايران اثر 

  اما ترديد وجود دارد كه اين . گذارد
دولت ايران از . اثر را ببار آورد

اقتدارگرائي به سركوبگري سخت 
  .سرانه تحول كرده است

تن به ايران از گرفتن تصميم براي رف ●
راه كره شمالي و بيرون رفتن از پيمان 
منع گسترش سالح هسته اي و تبديل 
شدن به دولت داراي سالح اتمي، دور 

نگراني ها از اينست كه تهران . نيست
بخاطر اختالفات دروني رژيم  در رفتن 

  .به راه كره شمالي شتاب گيرد
محمد سهيمي كه كارشناس امور  ●

ل اوضاع ايران است و از نزديك تحو
: ايران را زير نظر دارد، مي گويد

انتخابات رياست جمهوري رژيم را به 
رژيم از درون و . انزوا درآورده است

با توجه .  بيرون زير فشار سخت است
به جنبش مردم بر ضد رژيم، هيچ نه 
معلوم كه در صورت حمله نظامي به 

  . ايران، مردم از رژيم حمايت كنند
سران رژيم به  بعد از انتخابات كه ●

فراكسيونهاي مخالف با يكديگر، تقسيم 
شدند، احمدي نژاد، از راه فرصت 
طلبي،  در مورد مسئله اتمي، بطور 

حال آنكه . نسبي  عمل گرا شده است
الريجاني، رئيس مجلس و مير حسين 
موسوي كه انتخابات رياست جمهوري 
را به احمدي نژاد باخت، با توافق با 

، مخالفت )د البرادعيبرسر پيشنها(غرب 
  . مي كنند

زمان همكاري : احمدي نژاد گفت     
شده است و بنظر مي رسد كه او حاضر 
بود در ژنو، در گفتگوهاي ماه اكتبر 

  .توافق كند
مذاكره كنندگان از سوي ايران 
پذيرفتند كه اورانيوم اندك غني شده 
را به روسيه و سپس به فرانسه بفرستد و 

درجه تبديل و  20يوم در آنجا به اوران
غرب اين فكر .  به ايران فرستاده شود

را پذيرفت زيرا بمدت يك سال، توليد 
  . بمب اتمي را به تأخير مي انداخت

اما وقتي معامله اعالن شد، دشمنان      
سياسي احمدي نژاد او را مورد حمله 

و همان روش را با او بكار . قرار دادند
  . ر مي بردبردند كه او بر ضد آنها بكا

اكثريتي از تحليل : نفيسي مي گويد ●
گران بر اين باورند كه ايران مي 
خواهد توانائي ساختن بمب اتمي را 

اما من . بدست آورد اما آن را نسازد
فكر مي كنم ايران عناصري كه در 
ساختن سالح بكار مي روند را در 
اختيار دارد اما رويه اي كه رژيم در 

ه وضعيت پيش مي گيرد بستگي ب
  . سياسي ايران دارد

  

هدف امريكا از جنگ سري 
در پاكستان از ميان بردن 

  :سالح اتمي پاكستان است
  
ژنرال شوكت قدير، افسر بازنشسته  ◄
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كه توجه به آنها، بكار درك بحران 
مريكا در اتمي ايران و سياست عمومي ا

  :خاورميانه و آسياي ميانه مي آيد
» بلك واتر«ملتهاي كمي هستند كه  ●

پيش از ان بلك واتر ورلد . را نشناسد
يك . خوانده مي شود Xeوايد و اينك 

آژانس امنيتي خصوصي است كه در 
پايگاه آن در . بوجود آمده است 1997

كاروليناي شمالي است و صاحب آن 
واي ويژه اريك پرنس، عضو سابق ق

نيروي دريائي امريكا و براي مدتي 
طوالني با سيا و اف بي آي در ارتباط 

  .بوده است
حضور چندين ساله بلك واتر در     

روزنامه . پاكستان، سري سرباز است
نگاران و پژوهشگراني كه بلك واتر را 
نيك مي شناسند، از اين حضور آگاهند 
و همگان را آگاه كرده اند كه بزرگ 

ارتش خصوصي دنيا، از سال  ترين
. در پاكستان حضور داشته است 2006

اين روزنامه نگاران مي گويند بلك 
. واتر در عمليات پوشيده بكار مي روند

بخصوص از ميان برداشتن سران 
القاعده ، از جمله بن الدن، موضوع 

اما دستگير كردن .  مأموريت آنها است
مظنونان ها به عضويت در سازمان ترور 

بردن آنها به امريكا براي بازجوئي،  و
  .نيز، از وظايف اين آژانس است

به سخن ديگر، اين لشگر خصوصي       
با مجوز  كشتن و آدم ربايي ، مأمور 

بديهي است .  پاكستان شده است
مقصود از سپردن اين مأموريت به اين 
لشگر اينست كه سيا و ارتش امريكا، 
هيچگاه در معرض حساب پس دادن 

موساد نيز اينگونه مأموريت .  رار نگيردق
ها پيدا مي كند اما در هيچ مورد حق 
ندارد بدون اجازه نخست وزير دست 

اما اين آژانس، تحت . به اقدامي بزند
امر سيا عمل مي كند و در كشتن و 
آدم ربودن، محتاج اجازه قبلي  نيز 

  .نيست
جرمي اسكاهيل، نويسنده اي كه  ●

ست، توضيح مي كارشناس بلك واتر ا
دهد كه بلك واتر در كراچي مستقر 

كارش بقدري سري است كه . است
بسياري از مقامات ارشد حكومت اوباما 

  . نيز از آن اطالع ندارند
تنها در كراچي  Xeبلك واتر يا      

در اسالم آباد و پيشاور نيز . مستقر نيست
خانه هايي  .  حضوري گسترده دارد

شوند، توسط مستقر مي  Xeكه افراد 
تونل زير زميني به هم مرتبط مي 

  . شوند
پرويز مشرف، رئيس جمهوري پيشين  ●

به بلك واتر اجازه داد افراد خود را 
او گوش به فرمان . وارد پاكستان كند

آصف علي زرداري . ژرژ بوش بود
هر دو، به هر تقاضاي . فرقي با او ندارد

امريكا، در هر فرصت و مناسبتي، بله 
  . دمي گوين

حمله هاي نظامي امريكا موفقيت     
بنا بر اطالع من، سيا و . آميز تر شده اند

Xe   با استقرار در پيشاور، شبكه اطالع
.  گيري خويش را بهبود بخشيده اند

يك دليل دقيق تر شدن هدف گيريها 
و كارساز تر شدن حمله ها، همين 
برخورداري از شبكه انساني اطالع 

  . گيري است
بكار ديگري مشغول   Xeيا سيا و اما آ ●

ربودن افرادي كه مظنون . نيستند؟ چرا
به تروريست بودنند و فرستادنشان به 

و كسي . امريكا، كار ديگر آنها است
نمي داند چند تن ربوده و به امريكا 

  . برده شده اند
جنگ با القاعده   Xeهدف ديگر       

است اما در اين كار چندان موفق 
ري كلينتون، وزير خارجه هيال.  نيست

امريكا تكرار مي كند كه اسامه بن الدن 
اما مدرك مشخصي . در پاكستان است
اگر در پاكستان است، .  ارائه نمي دهد

كه حقوق  Xeچطور افراد كاركشته 
هاي كالن مي گيرند، موفق به 

 Xe.  دستگيري يا كشتن او نشده است
دليلي قانع كننده اي براي ادامه 

  .پاكستان ابراز نمي كند حضورش در
من از آنها كه به نظريه توطئه قائلند،  ●

در پاكستان توجيه  Xeاما حضور . نيستم
آنها كه به تئوري .  منطقي مي طلبد

توطئه قائلند مي گويند هدف اصلي 
Xe   بي ثبات كردن پاكستان و بقصد از

ميان برداشتن تأسيسات اتمي پاكستان 
كا  از مجهز زيرا اسرائيل و امري. است

بودن پاكستان به سالح اتمي، آرام و 
من مدتي دراز با اين .  قرار ندارند

اما هرچه . نظريه به راه احتجاج رفتم
زمان گذشت و اطالعم بيشتر شد، كمتر 

  . توانستم بر مخالفت با اين نظر بمانم
روزنامه نگار برزيلي، پپ اسكوبار  بر      

اينست كه امريكا مي خواهد يك 
يعني . شتونستان متحد بوجود آوردپ

بخشي از پاكستان را جدا كند تا با 
پشتونستان افغانستان يك كشور را 

با اين كار، پاكستان . تشكيل دهند
ضعيف مي شود و پشتون مستقل بوجود 

  . مي آيد
در پاكستان  Xeنقش : باز بپرسيم ●

چيست؟  هم امريكا و هم پاكستان و هم 
كستان حضورش را در پا Xeخود 

اما ما همه مي دانيم .  تكذيب مي كنند
در پاكستان و مشغول بكار  Xeكه 
با توجه به مسئله اتم و تجزيه .  است

پاكستان و تضعيف آن، ديگر نمي توان 
گفت تنها بكارهائي از نوع كشتن و 
ربودن مظنون با تروريست بودن، 

  . مشغول است
بر كسي پوشيده نيست : انقالب اسالمي 

ئيل، دست كم سه دهه است كه كه اسرا
سياست خود را در خاورميانه بر اين نظريه 
بنا كرده است كه كشورهاي خاورميانه 

هرگاه اين . موزائيك هائي از اقوام هستند
كشورها تجزيه شوند، اسرائيل مي تواند بر 

وضعيت امروز، عراق .  منطقه مسلط شود
و افغانستان و حمايت سيا و موساد از 

جزيه طلب در ايران، ايرانيان را گروههاي ت
مي بايد هشيار كنند بخصوص كه رژيم 

مالي كار را بر سيا و  –مافياهاي نظامي 
  .موساد آسان مي كند

  
روابط روسيه و آلمان و 

با امريكا بر سر ... ژاپن و
  :مسئله اتمي ايران

  
دسامبر، ژروزالم پست  25در  ◄

گزارش كرده است كه معاون وزير 
ه، آلكساندر سلتانو گفته خارجه روسي

از ديد مسكو دليلي بر وجود : است
برنامه توليد سالح اتمي در ايران، 

سلتانو اين موضع را بعد . وجود ندارد
از اظهارات خود در كنفرانسي در 

  . اردن، اتخاذ كرد
ما : در آن اظهارات، سلتانو گفت      

هرگز نگفته ايم  مجازاتهاي ديگري 
ا گفته ايم مي بايد م. وضع نخواهند شد

روند ديپلماتيك را ادامه داد و به نتيجه 
بايد ايران را تشويق كرد به ميز . رساند

گفتگو باز يابد و براي هدف مشخصي 
البته مي بايد ايران را در .  گفتگو كند

  . حل مسائل منطقه نيز دخالت داد

سلتانو ايران را يك پتانسيل مثبتي      
مقصود او از نقش از قرار . ارزيابي كرد

در . ايران در آسياي ميانه و قفقاز بود
اين منطقه، ايران ايدئولوژي افراطي 
خود را كه به خاورميانه صادر مي كند، 

با توجه به حساسيت . صادر نمي كند
اين منطقه از ديد مسكو، رفتار ايران را 

  .ارزشمند مي شمارد
در كنفرانس اردن، يگني پريمادو،      

پيشين روسيه و كارشناس  نخست وزير
من بر اين باور نيستم : خاورميانه، گفت

كه ايران تصميم گرفته است بمب 
قول او نشان مي دهد كه . اتمي بسازد

ميان نظر او با نظر اسرائيل، تا كجا 
  .اختالف وجود دارد

در حالي كه اسرائيل و امريكا و      
اروپا اصرار مي ورزند كه ايران قصد 

تمي را دارد، روسيه هنوز توليد بمب ا
بر اين نظر است كه دليلي در دست 
نيست حاكي از اين كه ايران براستي 
. قصد توليد بمب اتمي را دارد

روسيه اطالع : پريماكف مي گويد
مشخصي ندارد كه ايران قصد توليد 

بسا چون ژاپن مي . بمب اتمي را دارد
خواهد توانائي توليد بمب اتمي را 

  .اينكه آن را بسازد بدست آورد بدون
اين : يك مقام ديپلماتيك مي گويد    

امر كه روسيه مي گويد دليلي در 
دست نيست كه ايران قصد توليد بمب 
اتمي را ندارد، بدين خاطر است كه 
نمي خواهد ناگزير از اتخاذ تصميم 
سخت براي جلوگيري از مجهز شدن 

  .ايران به بمب اتمي شود
در : ل مي گويندمنابع دولتي اسرائي     

باره مسئله اتمي ايران، چند طرز فكر 
اين مقامات رد . در روسيه وجود دارند

نمي كنند كه ممكن باشد روسيه با 
تصويب مجازاتهاي جديد عليه ايران 

بسا با مجازاتهاي سختي . موافقت كند
كه امريكا و اسرائيل موافقت نكند اما با 
مجازاتهاي خفيف تر از آن موافقت 

  .ندمي ك
اعتماد : يك مقام رسمي مي گويد     

. به نفس دولت ايران چندان نيست
براي نخستين بار، در وضعيتي است كه 
هم از بيرون تحت فشار است و هم در 

  .درون، با مخالفت مردم روبرو است
اما  خبرگزاري چين  گزارش مي      

كند كه چين همچنان بر اين نظر است 
ران راه حل كه وضع مجازاتها عليه اي

  .مشكل نيست
  
پيشنهاد ژاپن براي حل مشكل *

  :اتمي ايران
  
در حالي كه جنبش مردم ايران  ◄

رژيم اين كشور را متزلزل كرده و 
امريكا به ايران هشدار مي دهد 

دسامبر  31سررسيد مهلت داده شده، 
،  را جدي بگيرد و حكومت 2009

امريكا قدمهائي را در جهت مجازات 
ه است و بنا بر به تصويب ايران برداشت

رساندن مجازاتهاي جديد عليه ايران 
دارد، يوكيو هاتوياما، نخست وزير 
ژاپن، در توكيو، با سعيد جليلي، دبير 
شوراي امنيت ملي و طرف گفتگو در 

: او گفت. باره مسئله اتمي، ديدار كرد
ژاپن آماده است به ايران در قلمرو 

اما  استفاده صلح آميز از اتم كمك كند
تنها به اين شرط كه ايران با جامعه بين 

در همان حال، .  المللي همكاري كند
: سخنگوي وزارت خارجه ايران گفت

ژاپن طرف همكاري ايران در استفاده 
. صلح آميز از انرژي اتمي خواهد شد

او اين سخن را در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا ژاپن جانشين روسيه در اين باره 

  . خواهد شد، گفت
در گفتگوهاشان با  1+  ۵كشورهاي      

اين دولتها از . ايران بجائي نرسيده اند
خود مي پرسند چگونه مي توان مانع 
از جنگ در خليج فارس شد و در 
همان حال، اجراي برنامه اتمي ايران 

ژاپن كه كشوري . را متوقف كرد
گرسنه انرژي است و بيشتر نفت خود 

زه خليج را از كشورهاي نفت خيز حو
فارس وارد مي كند، براي خود حق 
ايفاي نقش در حل مشكل اتمي ايران 

  . قائل است
با آنكه پيشنهاد مدوني از سوي        

ژاپن ارائه نشده است، اما سفر جليلي 
به توكيو و اظهار آمادگي ژاپن براي 
همكاري با ايران در زمينه استفاده 
صلح آميز از اتم، ارائه راه حلي موقت 

. راي بيرون رفتن از بن بست استب
ژاپن همه دالئل را براي مانع شدن از 

در . بروز جنگ در خليج فارس دارد
صورت بروز جنگ، اقتصاد ژاپن آسيبي 

از اين رو، حكومت ژاپن .  سخت ديد
مي خواهد نقش  ديپلماتيك مهمي در 

يوكيا آمانو، . حل مشكل بازي كند
 رئيس جديد آژانس بين المللي انرژي
اتمي، ژاپني است و آماده است با 
ژاپن و ايران در حل مشكل همكاري 

امريكا و اروپا نيز موافقند كه . كند
متحد آنها، نقشي در حل مشكل اتمي 

  .ايران برعهده گيرد
ايران نيز، از راه همكاري با ژاپن،      

مي تواند از فشار بين المللي به خود 
 بكاهد و بگويد در گفتگوهائي خود با
كشورهائي كه تحت رهبري امريكا با 
او گفتگو مي كرده اند، كوتاه نيامده 

ايران و ژاپن زمينه اعتمادي به . است
چرا كه ژاپن بزرگ . يكديگر دارند

ترين وارد كننده نفت از ايران است و 
ايران سومين صادر كننده نفت به ژاپن 

همكاري با ژاپن، به ايران، .  است
تگي خود به امكان مي دهد از وابس

ايران به روسيه وابسته . روسيه بكاهد
اسرائيل كه . است اما اعتماد ندارد

ايران را تهديد به حمله نظامي مي 
كند، راه حل ژاپن را مؤثر نمي داند 
اما امريكا راه حل ديپلماتيك به ابتكار 

حتي چين .  ژاپن را كارساز مي داند
نيز با ابتكار ژاپن موافق است زيرا 

خليج فارس، منافع اين  جنگ در
  .كشور را نيز به خطر مي اندازد

اما روسيه نظر مساعدي به ورود      
ژاپن به صحنه و برعهده گرفتن نقشي 

هم بلحاظ . در مسئله اتمي ايران ندارد
اين كه به ژاپن اعتماد ندارد و هم 
بلحاظ اين كه روسيه ايران را بسان 
 اهرم در روابط خود با امريكا بكار مي

نقش ژاپن روسيه را از اين اهرم . برد
با اينهمه، روسيه نيز . محروم مي كند

. جنبه مثبتي در مداخله ژاپن مي بيند
زيرا نه اعتماد كافي دارد كه ايران به 
توليد سالح اتمي نپردازد و نه مي 

  .تواند مشكل را حل كند
  

پيدايش تنشها ميان آلمان و * 
 امريكا از  رهگذر مسائل ايران و

  :افغانستان
  
تنش ) 2009دسامبر  21(استراتفور  ◄

هائي را موضوع بحث كرده است كه 
ميان آلمان و امريكا بر سر مسئله اتمي 

كه آلمان  –ايران و فرستادن نيرو 
به افغانستان،  –حاضر به آن نيست 

  :بوجود آمده اند
  

  
  11در صفحه 

 همه جا كربال و همه روز عاشورا است
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دسامبر، وزير دفاع آلمان  20در  ●
افغانستان  قواي ديگري به: گفت

اظهارات وزير دفاع .  نخواهد فرستاد
پس از ديدار نمايندگان امريكا و 
متحدان عمده  اروپائي اش در لندن 

و گفتگو در باره فرستادن قوا به 
امريكا . افغانستان به عمل آمدند

استراتژي خود را معين كرده بود و 
انتظار داشت كه كشورهاي اروپائي به 

  .ندافغانستان نيرو بفرست
  امريكا اظهار وزير دفاع آلمان را ،      

مخالفت با استراتژي خود در افغانستان 
تلقي مي كند و بر اينست كه در 
كنفرانس لندن، فرانسه و آلمان وعده 

  كشورهاي . همياري داده بودند
اروپائي ديگر، آنها كه عضو ناتو بودند 
و آنها كه عضو ناتو نبودند، حاضر شدند 

.  ه افغانستان بفرستندنيرو ب 5000
  .هزار نيرو مي فرستد 30امريكا خود 

بر سر ايران نيز، ميان آلمان و امريكا  ●
با توجه به :  تنش بوجود آمده است

نتوانسته اند  1+ 5اين امركه كشورهاي 
ايران را به پاي ميز مذاكرده بياورند و 
روسيه و چين نيز تمايلي به وضع 

نشان نمي مجازاتهاي سخت عليه ايران 
دهند، امريكا بنا را بر وضع و اجراي 
. مجازاتهاي يك جانبه گذاشته است

فشار به شركتهاي امريكائي و اروپائي 
براي اين كه از معامله با ايران 
خودداري كنند، از جمله تدابيري 
است كه امريكا براي تحت فشار قرار 
. دادن اقتصاد ايران، اتخاذ كرده است

بزرگ سوئيس،  مجازات دومين بانك
كردي سوئيس، بدين خاطر انجام 
گرفت كه شركتها و بانكها حساب 

بانك پذيرفت . دستشان بدست آيد
ميليون دالر، بنا بر حكم  ۵٣۶مبلغ 

  . دستگاه قضائي امريكا، بپردازد
نيك معلوم است كه بانكهاي آلماني،  ●

 Westدوچ بانك و كمرس بانك و 
LB  ي با مؤسسات مالي ايران همكار

صادرات آلمان به ايران نيز . مي كنند
، 2008در سال . در افزايش است

ميليارد  7/5صادرات آلمان به ايران، به 
اما رقم صادرات در سال . دالر رسيد

  .،  اندكي كمتر خواهد شد2009
برلين نمي پذيرد كه بانكهاي      

آلماني، بخاطر معامله با ايران، مجازات 
يز پايان بحران اقتصادي ن.  شوند

نپذيرفته و بانكهاي آلماني از بحران 
امريكا آلمان را .  بيرون نرفته اند

تشويق مي كند مصرف داخلي خود را 
باال ببرد و از اين راه بر بحران فايق 

حكومت مركل تن به نظر امريكا . آيد
نمي دهد زيرا اقتصاد آلمان، بنا بر 

  . طبيعت خود، صادر كننده است
اين نظر است كه با توجه امريكا بر      

سال  4به اين امر كه مركل براي مدت 
ديگر صدر اعظم آلمان است، برغم 
مخالفت داخلي با گسيل قوا به 
افغانستان، با فرستادن قوا به اين كشور 

اما ديگر جنگ سرد ميان . موافقت كند
دو ابر قدرت برجا نيست و آلمان ديگر 
استقالل خود را بدست آورده است و 

خواهد سياست خارجي خود را،   مي
اين سياست . به استقالل تصدي كند

خارجي با هدفهاي امريكا در بسياري 
  . از قلمروها، همخواني ندارد

  
اطالعات ديگر گوياي 
وضعيت رژيم مافياهاي 

مالي از لحاظ  –نظامي 
روابطش با كشورهاي 

  :منطقه و امريكا
  

ايران آماده است مبادله * 
  :تركيه انجام دهداورانيوم را در 

  
،  رژيم مافياها 2009دسامبر  2۵در  ◄

ايران حاضر است اورانيوم : گفته است
درجه را به تركيه انتقال دهد و  ۵/3

پيش از .  مبادله را در تركيه انجام دهد

آن، ايران گفته بود مبادله را در جزيره 
  . كيش حاضر است انجام دهد

آسان گفتن نه به اين پيشنهاد ايران      
زيرا حكومت اوباما به تركيه . نيست

فشار آورده بود نقش فعالي بر عهده 
و از تركيه خواسته بود در وضع . بگيرد

و اجراي مجازاتهاي جديد عليه ايران 
  . شركت كند

احمد داود اقولي، وزير خارجه       
تركيه آماده است براي : تركيه، گفت

حل مشكل از راه ديپلماتيك، كمك 
  .كند

  
امريكا به ايران هشدار مي  *

سر رسيد مهلت داده شده : دهد
  :را جدي بگيرد

  
دسامبر، به گزارش  22در  ◄

آسوشيتدپرس، سخنگوي كاخ سفيد به 
ايران هشدار داده است سررسيد مهلت 
. داده شده به خود را جدي بگيرد

روبرت جيبس، سخنگوي كاخ گفته 
ممكن است  سررسيد را جدي : است

ديد جامعه بين المللي  نداند اما از
  . واقعي و جدي است

: پيش از او، احمدي نژاد گفته بود     
ايران ده برابر قوي تر از آنست كه 
يك سال پيش بود و وقعي نيز به مهلتي 

  . كه امريكا داده است، نمي نهد
  

مولن، رئيس ستاد ارتش * 
ارتش امريكا آماده حمله : امريكا

  :به ايران است
  
ساالر مايكل مولن، رئيس ، دريا2009 

ارتش : ستاد ارتش امريكا گفته است
امريكا آماده حمله با ايران است هرگاه 
رئيس جمهوري دستور اين حمله را 

او تأكيد كرده است كه مي .  بدهد
بايد بنا بر گفتگو باشد اما گزينه نظامي 

او توضيح داده .  نيز روي ميز است
 »نتايج محدود«چنين حمله اي :  است

او و ديگر . بيشتر ببار نمي آورد
فرماندهان ارتش امريكا، در گذشته، 
گفته بودند كه حمله نظامي تنها مي 
تواند اجراي برنامه اتمي را به تأخير 

  .اندازد
سناي امريكا در پي وضع  ◄

دسامبر  24در : مجازاتهاي جديد است
،  سناتور ريد، رهبر اكثريت 2009

پايان  بمحض: سناي امريكا گفته است
يافتن تعطيالت، سنا به وضع مجازاتهاي 
. جديد عليه ايران خواهد پرداخت

هدف مجازات ها جلوگيري از مجهز 
  .شدن ايران به بمب اتمي است

  
رفتن الريجاني به مصر و * 

  :ديدار او با مبارك
  
، الريجاني در 2009دسامبر  20در  ◄

قاهره، با مبارك رئيس جمهوري مصر، 
نخستين ديدار يك  اين. ديدار كرد

مقام رژيم با رئيس جمهوري مصر 
ساعت نيز با رئيس  2او بمدت .  است

الريجاني به .  مجلس مصر گفتگو كرد
ديد دو كشور نسبت : خبرنگاران گفت

او .  به روابط في مابين، مثبت است
ايران از حماس و حزب اهللا : گفت

لبنان حمايت مي كند زيرا اين دو 
د و در برابر سازمان اسالمي هستن

  . اسرائيل ايستاده اند
روابط مصر با ايران، بهنگام جنگ      

غزه بد شد زيرا مصر ايران را متهم مي 
كرد به اينكه از راه حمايت از حزب 
اهللا و حماس مي خواهد بر منطقه 

ايران نيز مصر را بخاطر .  مسلط شود
بستن مرز بر روي فلسطيني ها سرزنش 

ري با اسرائيل مي كرد و آن را همكا
  . ارزيابي مي كرد

بهنگام بازگشت الريجاني به تهران،  ◄
طرفداران احمدي نژاد به فرودگاه 
رفتند و بر ضد الريجاني، بخاطر 

  .ديدارش با مبارك، شعار دادند
  

جنگ تبليغاتي رژيم سعودي با * 
: مالي  –رژم مافياهاي نظامي 

پسران و دختر بن الدن در 
  :ايران هستند

  
ست شرق االوسط گزارش كرد نخ ◄

تن از فرزندان اسامه بن الدن در  6كه 
از جمله آنها، دختر بن الدن . ايرانند

است كه به سفارت عربستان در تهران 
  . پناه برده است

دسامبر، كريستين ساينس  21در      
، گزارشي ) 2009دسامبر  23(مونيتور 

  :در اين باره انتشار داد
اسامه بن الدن فرزند و يك همسر  6 ●

اين عده در .  در ايران بسر مي برند
آنها بعد از . خانه اي زنداني هستند

حمله امريكا به افغانستان، به ايران پناه 
شرق االوسط مي نويسد . برده بودند

روز است كه توانسته  25كه دختر او 
است از خانه بگريزد و به سفارت 

  . عربستان پناه ببرد
ن بن الدن به افشاي حضور فرزندا ●

ايران روابط دو رقيب، ايران و 
در .  عربستان را بغرنج تر مي كند

دوران اول رياست جمهوري خود، 
احمدي نژاد در بهبود روابط ايران با 
دولت سعودي و ديگر دولتهاي عرب 

اما بيشتر شدن نفوذ ايران و . كوشيد
محور مقاومت مركب از ايران و 

ب سوريه و حماس و حزب اهللا، سب
نگراني سعوديها و ديگر سران 

  . كشورهاي عرب شد
انتخابات مناقشه آميز ماه ژوئن  ●
) خرداد 22انتخابات رياست جمهوري (

دليل نهائي بود براي دنياي عرب كه 
قدرت منطقه اي ايران  رو به زوال 

  . است
امريكا پيشنهاد ايران را در باره  ●

سعد، يكي از پسران : القاعده نپذيرفت
 35دن كه سالهاست، يكي از بن ال

گرداننده القاعده شمرده مي شود، بعد 
از سرنگون شدن دولت طالبان توسط 

حكومت .  امريكا، به ايران گريخت
)  2005تا  1997(محمد خاتمي 

بطور غير مستقيم، به امريكا  احتماال 
پيشنهاد كرده بود حاضر است سران 
القاعده را كه در ايران هستند با 

سازمان مجاهدين خلق رهبران 
پيشنهاد ايران را امريكا .  معاوضه كند

  . رد كرد
اما تا اين زمان، علني نشده بود كه  ●

پسران و دختر و همسر بن الدن در 
، واشنگتن 2003در اكتبر .  ايران هستند

پست اطالع داد كه سعد بن الدن، در 
ماههاي اخير، يكي از مقامات عالي 

از مقر خود در او ... القاعده شده است
ايران، عمليات تروريستي القاعده را 

گفته مي شد كه سعد .  رهبري مي كند

بن الدن توسط افراد نخبه و راديكال 
  . سپاه قدس حمايت مي شود

گزارشهائي انتشار يافتند مبني بر      
، بن الدن 2008اين كه ايران در اواخر 

را رها كرده است و اجازه داده است 
و در ماه ژوئيه، . نستان بازگردداو به افغا

خبر كشته شدن او بر اثر حمله قواي 
  .امريكا كشته شده است

اما خبر حضور بستگان بن الدن در  ●
تايمز لندن مي . ايران، شگفتي آفريد

تن از بستگان بن الدن در  11نويسد 
تا يك ماه پيش، ما نمي . ايران هستند

دانستيم بستگان بن الدن در كجا 
عمل بن الدن پسر چهارم بن  .هستند

الدن كه در قطر زندگي مي كند به 
دولت ايران : شرق االوسط گفته است

نمي داند به گروهي از اعضاي 
خانواده بن الدن كه هيچ كس آنها را 

دست كم .  نمي خواهد، چه كند
سالمت و امنيت آنها را تأمين كرده 
است بدين خاطر مي بايد سپاسگزار 

  .اين دولت بود
بحران اقتصادي، با :  نقالب اسالميا

وجود تشديد بحران خارجي و جنبش 
  :همگاني، تشديد مي شود

  

فقر ايران و فقر مردم 
ايران و فربه شدن 

 –مافياهاي نظامي 
  مالي
  
  

: فقر روز افزون كشور
افزايش واردات و كاهش 

  :صادرات
  
 ، ظرف)88آذر  26(به گزارش ايلنا  ◄

 139و لياردمي 32 از بيش گذشته ماه 8
 شده وارد كشور به كاال دالر ميليون
 اين از درصد36 ميان اين در كه است
 عربي متحده امارات از كاال مقدار
 و آلمان سهم و شده ايران بازار روانه
 اعالم درصد 12و 13 ترتيب به چين
 .است شده

 صادرات در را چين جاي آلمان   
 گرفت، گذشته ماه 8 در ايران به كاال
 در چنان عربي،هم متحده ماراتا اما

 ايران به صادركننده كشورهاي صدر
 سوم رتبه در فعال چين و دارد قرار
 .است

: اروپائيان مي گويند: انقالب اسالمي
امارات متحده عربي يعني امريكا و 
اعتراض دارند كه امريكا از سوئي به 
اروپا فشار مي آورد ايران را مجازات 

گر خود با اقتصادي كند و از سوي دي
  .ايران، از امارات تجارت مي كند

، ايلنا گزارش كرده 88دي  6در   ◄
 توليد بخش اقتصادي فعاالن: است

 ها، يارانه كردن هدفمند كه معتقدند
 توليد تدريج به و ايران صادراتي بساط

 تبعات . كرد خواهد جمع كشور در را
 اقتصاد دالر، قيمت افزايش تورمي
 دولت و ورشكستگي آستانه در را ايران

 :رساند مي بحران مرز به را
 راه به اي گسترده تبليغات دولت ●

 آنها اصلي محتواي كه است انداخته
 كردن هدفمند اليحه تاثيرات حول
 تبليغات، اين در. است توليد بر ها يارانه

 شود مي مواجه استدالل اين با مخاطب
 قيمت ها يارانه كردن هدفمند كه

 واحدهاي نياز وردم انرژي هاي حامل
 در اما دهد، مي افزايش را توليدي
 از حاصل منابع از درصد 30 مقابل
 باز صنايع همان به ها، يارانه توزيع عدم
 توليدي، واحدهاي اگر لذا و گردد مي
 و افزايش را خود موجود وري بهره

 پيش دنيا روز تكنولوژي با همگام
 بازارهاي در رقابت به قادر قطعا روند،
 غير در بود، خواهند خارجي و يداخل
 چرخه از حذف به محكوم صورت اين

 .شد خواهند توليد
 ادعا. است روشن مساله صورت   
 مدد به نيز حال به تا صنايع كه شود مي

 در حيات ادامه به قادر رايگان انرژي
 حال و اند بوده اقتصاد رقابتي دنياي
 گردونه در همچنان تا خواهند مي اگر

 ها روش در تغييرات با بايد د،باشن توليد
 با تا باشند قادر وري، بهره افزايش و

 بازار در رقابت به درصد 30 آن كمك
 .بپردازند

 در ايران اقتصادي فعاالن در برابر، ●  
 هدفمند كه معتقدند توليد بخش
 و ايران صادراتي بساط ها، يارانه كردن

 جمع كشور در را توليد تدريج به
 سياست دولت اينكه مگر . كرد خواهد
 در ريال ارزش حفظ بر مبني خود
 عده اين. دهد تغيير را دالر مقابل
 ارزش مصنوعي حفظ كه دارند اعتقاد
 لطمات اخير، هاي سال در كشور پول

 كشور توليد پيكره بر ناپذيري جبران
 سياست، اين ادامه و است كرده وارد
 امتداد ها يارانه كردن هدفمند با وقتي
 واحدهاي كه شود مي سبب ،كند پيدا

 كامل طور به كشور صنعتي و توليدي
 به هم عده اين دليل. شوند ورشكسته

 باز ايران در مسكن و زمين قيمت
 ميانگين اگر حاضر حال در. گردد مي

 را تهران در مسكن قيمت ميليوني 2
 قيمت كه شود مي مشخص بپذيريم،
 دالر هزار 2 حدود تهران در مسكن
 مسكن بهاي نرخ به يمتق اين كه است
 و لندن همچون شهرهايي در

 مشخص لذا و زند مي شانه نيويورك
 برابر در دالر برابري قيمت كه است
 فعاالن همچنين. نيست واقعي ريال

 درصد 30 سهم به كشور توليدي
 كردن هدفمند از توليد بخش ادعايي
   صندوق تجربه. ندارند اميدي ها يارانه

  
 برابري سهم بود قرار كه ارزي ذخيره

 در خصوصي بخش و دولت بين آن از
 شد محقق گاه هيچ اما شود، گرفته نظر
 هم به كوچكترين با كه دهد مي نشان

 دولت، اقتصادي معادالت خوردگي
 نيز خصوصي بخش درصدي 30 سهم
 .شد خواهد دولت هاي هزينه صرف

 آشكار كامال هم بار اين مساله صورت  
 سال 4 در يجهان تورم ميانگين. است

 زحمت به المللي بين سطح در گذشته
 لذا است؛ رفته باالتر درصد 4 تا 3 از

 اين طي خارجي محصول يك قيمت
 افزايش درصد 17 تا 13 بين مدت
 نرخ ايران مدت همين در. است داشته

 كرده تجربه را تورم درصدي 25 تا 18
 هزينه اوليه، مواد بهاي يعني است؛

 تاثيرگذار ايفاكتوره ساير و دستمزد
 سال 4 در ايراني كاالي قيمت بر

 افزايش درصد 100 تا 70 بين گذشته
 .است داشته

 كاالي پذيري رقابت شديد كاهش●
  برابري نرخ مدت همين در:داخلي 

 به 900 از ايران ريال برابر در دالر 
 تغييري كه است رسيده تومان هزار

 نشان را درصد 11 تا 10 حدود
 بيانگر مفروضات اين تمامي. دهد مي
 دو گذشته، سال 4 اگر كه است اين

 قيمت با خارجي و ايراني مشابه كاالي
 اختيار در تومان هزار مثالي
 قرار) ايراني( داخلي كننده مصرف

 با خارجي كاالي امسال گرفت، مي
 مقابل در و تومان 1300 نهايتا قيمت
 1700 حداقل قيمت با ايراني كاالي
 قرار كننده مصرف اختيار در تومان

 كاالي نيز خارجي بازار در. گيرد مي
   11/1 قبل، سال 4 كه خارج ساخت

  
  12در صفحه 

 همه جا كربال و همه روز عاشورا است
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 در دالر 3/1 با سال 4 از بعد بود، دالر
 گيرد، مي قرار كننده مصرف اختيار
 1/1 ابتدا كه ايراني كاالي آنكه حال
 با مشابه زمان در. داشت قيمت دالر

 اختيار در دالر 7/1 حداقل قيمت
 .گيرد مي قرار خارجي كننده مصرف

 كه دهد مي نشان ساده مثال همين   
   پول ارزش حفظ در دولت سياست

 كاالهاي پذيري رقابت قدرت ملي
 كاهش ميزان چه تا را داخل ساخت

 .دهد مي
 از بهاي به ملي پول ارزش حفظ ●

 كاالهاي رقابت قدرت دادن دست
 دولت كه نيست امري داخل، ساخت

 اقتصادي فعاالن. باشد طالعا بي آن از
 كه اند كرده گوشزد را نكته اين بارها

 زماني تنها ها يارانه كردن هدفمند
   نكند ورشكسته را ايران صنايع تواند مي
 بيابد، را خود واقعي ارزش ريال كه

 به طعنه به اسحاق آل نهايتا كه امري
 اين كه كرد گوشزد خود همكاران
 نيپذيرفت دولت سوي از پيشنهاد
 براي دولت اصرار داليل اما. نيست
 چيست؟ ملي پول ارزش حفظ
 در نقدينگي گذشته هاي سال طي

 ميزان. است شده برابر چند كشور
 به 84 سال در كه كشور در نقدينگي

   بود، رسيده تومان ميليارد هزار 68 رقم
 225 رقم ،88 سال تابستان و بهار در

. نورديد در هم را تومان ميليارد هزار
 از حاصل دالر ميليارد 300 ورود

 چهار طي كشور به نفتي درآمدهاي
 براي عالجي تنها نه گذشته، سال

 بلكه نبود، ايران اقتصاد مزمن دردهاي
 تا برد باال شدت به را ايران نقدينگي
 نفتي، دالرهاي از مردم سهم امروز،
 آن متعاقب نقدينگي از حاصل تورم
 است واضح شرايطي چنين در. شود

 خود واقعي ارقام به دالر قيمت اگر هك
 3 تا 2 بين رقمي يعني ريال برابر در

 پمپاژ ادامه آنگاه برسد، تومان هزار
 تواند مي اقتصاد، به نفتي دالرهاي
 جزو كه را كشور موجود نقدينگي
 دهم و نهم دولت اصلي هاي سياست
 آميزي جنون مرزهاي به است، بوده

 ينا تورمي تبعات قطعا كه برساند
 آستانه در را ايران اقتصاد موضوع،

 بحران مرز به را دولت و ورشكستگي
 كه نشود فراموش. رساند خواهد

 هم ايران در كننده مصرف بزرگترين
 تورم و نقدينگي اگر و است دولت باز

 كند، پيدا افزايش هم باز آن از حاصل
 خواهد را دولت همه از بيش گراني
  .آزرد

 داليل در اهميت حائز دوم نكته ●
 ريال ارزش حفظ براي دولت تالش

 باز واردات موضوع به دالر، برابر در
 كاالهاي عمده واردات. گردد مي

 اصلي هاي سياست از يكي مصرفي
 بازار در گراني با مقابله براي دولت
 ورود. است بوده گذشته هاي سال طي

 انواع چون كاالهايي گسترده و عمده
 براي.. .و خشكبار برنج، شكر، ميوه،
 به رو هاي قيمت به بخشي تعادل
 هاي سال در داخلي محصوالت افزايش
 فقط كه آورد پديد را وضعي گذشته

 دالر ميليارد 58 حدود گذشته، سال در
 كه شد كاالهايي كردن وارد صرف
 و مصرفي كاالهاي را آنها عمده

. داد مي تشكيل مردم عمومي مايحتاج
 دحدو كه معناست اين به موضوع اين
 هاي سرمايه از تومان ميليارد هزار 55

. است شده كاال واردات صرف كشور
 ريال برابر در دالر برابري نرخ اگر
 براي مصروفه ريالي ارقام كند، تغيير

 خواهند غريبي و عجيب رشد واردات
 تنظيم براي را دولت دست كه يافت
 خدمات و كاال واردات راه از بازار

 .بست خواهد
، ايلناگزارش كرده  88دي ماه  6در ◄

 كميسيون رئيس بهرامي محسن: است
 فني خدمات و واردات صادرات، اتاق

 تا 5 افزايش بازرگاني اتاق مهندسي و
 مدت افزايش و ها هزينه درصدي10

 جمله از ايران به كاال كردن وارد زمان
 تحريم اثر در شده ايجاد مشكالت

 شبكه تحريم .است ايراني هاي بانك
 هاي هزينه نخست گام در اناير بانكي

 به را LC يا اسنادي اعتبارات گشايش

 .دهد مي افزايش درصد 10 تا 5 ميزان
 در واردات رسمي آمار آنكه به توجه با

 دالر ميليارد 60 حدود گذشته سال
 سه حدود ايراني تجار است، شده ذكر

 پرداخت متحمل دالر ميليارد شش تا
 آن ميبهرا كه اند شده بيشتر هاي هزينه

 .كند مي اعالم توجهي قابل رقم را
، ايلناگزارش كرده 88دي  6در   ◄

 گردونه از متوسط و خرد تجار: است
 آورد ره اين و اند شده خارج صادرات
 عنوان با دولت اقتصادي هاي سياست
 اين. است محور عدالت هاي سياست
 حسيني حميد كه است انتقادي گفته
 همتوج تهران بازرگاني اتاق عضو

 كه دولتي. كند مي نژاد احمدي دولت
 شعار خود كاري روز اولين از

 قرار خود سرلوحه را محوري عدالت
 .داد
 در تهران بازرگاني اتاق حسيني عضو   

 و خرد تجار خروج از ايلنا با وگو گفت
 خبر كشور صادراتي بازار از متوسط

 هاي سياست نتيجه را وآن داد
  .دانست دولت اقتصادي

 گشايش عدم :و توضيح داده استا     
 هاي بانك طريق از اسنادي اعتبارات

 و دبي در دفتر ثبت به را تجار ايران
 كشور اين طريق از اعتبار گشايش
 بازرگانان از بسياري. است واداشته
 و ندارند را دبي در دفتر ثبت توانايي

 كشور صادرات گردونه از اجبار به
 نيز مانند مي كه آنان. اند شده حذف
. بيانديشند اي چاره خود براي بايد
 .است سندسازي ها حل راه اين از يكي

 اسناد گشايش حاضر حال در    
 و دبي طريق از صادراتي و وارداتي
 هاي بارنامه تجار. شود مي انجام تركيه
 اخذ كشورها اين نام با را خود
 هاي بسته در كه حالي در كنند مي

 درج كاالها بر ايران نام صادراتي
 كه صورتي در حالت اين در. شود مي

 تراشي مشكل تواند مي بخواهد خريدار
 ايراني كاالهاي خريداران آنكه با كند
 اين در موجود هاي دشواري از خود
 .اند مطلع زمينه

چرائي اين امر كه : انقالب اسالمي
گشايش اسناد وارداتي و صادراتي از 
طريق دوبي و تركيه انجام مي شود، 

مالي كه  –كه مافياهاي نظامي اينست 
دولت را در تصرف خود دارند، 
مجازاتهاي اقتصادي را دست آويز 
افزودن بر رانت خواري و به خاك 
سياه نشاندن قشرهاي ميانه و فقير جامعه 

  . كرده اند
، اعتماد گزارش 88آذر  28در ◄

 واردات ماهه هشت آمار: كرده است
 گيري جهت دهد مي نشان كشور به

 به كشور به عمده واردات از لمق 10
 مواد ويژه به اساسي كاالهاي سمت

 شده داده سوق بنزين و خوراكي
 .است

 جمهوري گمرك گزارش اساس بر
 ماهه هشت واردات ايران، اسالمي
 عمده قلم 10 شامل ماه آبان به منتهي
 ميليارد 10 بر بالغ آن ارزش كه است
 كل سوم يك تقريباً رقم اين. بود دالر
 مي شامل را كشور به واردات زشار

 كشور هر در وارداتي عمده اقالم. شود
 آن اقتصادي گيري جهت اصل در

 آتي ايده كه دهد مي نشان را كشور
 اين گذشته هاي سال در. چيست آن

 بنزين، از جدا ايران براي عمده اقالم
 و فني اقالم حوش و حول بيشتر

 موارد در مگر - بود گذاري سرمايه
 سال در حتي. خشكسالي ندمان خاص
 به كشور به وارداتي عمده اقالم گذشته

 دانه گندم،( غذايي مواد مورد سه جز
 بقيه بنزين، دوباره و) سويا دانه و ذرت
 و آهن شمش مانند فني اقالم اقالم،
 .بود... و خودرو منفصله قطعات فوالد،

 گيري جهت جاري سال در اما
 ردهك تغيير كامالً اقالم اين واردات

 ايران گمرك گزارش اساس بر. است
 ايران به واردات ماهه هشت آمار در
 واردات دوم رده در كه -  بنزين جز به

 خوراكي اقالم شاهد -  است ايران به
 سويا دانه كنجاله و برنج مانند جديدي
 .هستيم
 بنزين، ورود شاهد گذشته سال در اگر

 كشور به سويا دانه و ذرت دانه گندم،
 بنزين، واردات شاهد سالام بوديم،
 و سويا كنجاله ذرت، دانه برنج، گندم،
 اين واردات ارزش. هستيم سويا دانه
 كه است دالر ميليارد شش بر بالغ اقالم
 قلم 10 واردات كل از درصد 60 تقريباً
 مي بر در را كشور به وارداتي عمده
 .گيرد

 هشت آمار در گمرك، گزارش بر بنا
 ايران به مگند واردات ميزان ماهه

 به تن هزار 900 و ميليون سه معادل
 برنج دالر، ميليون 990 حدود ارزش

 766 ارزش به تن 600 و هزار 926
 به ذرت دانه دالر، هزار 400 و ميليون
 تن 400 و هزار 147 و ميليون دو وزن

 كنجاله دالر، ميليون 502 ارزش به و
 ارزش به و تن هزار 894 وزن به سويا
 وزن به سويا دانه و الرد ميليون 397
 و ميليون 380 ارزش به و تن هزار 755
. اند شده وارد كشور به دالر هزار 800
 به هم باز واردات آمار در جالب نكته

 بر بنا كه دارد اختصاص بنزين واردات
 ماهه هشت در گمرك واردات آمار

 در دوم رده امسال ماه آبان به منتهي
 داده اختصاص خود به را واردات

 يك مدت اين در آمار اين بر بنا. است
 به بنزين تن 600 و هزار 636 و ميليون
 و ميليون 147 و ميليارد يك ارزش

 كه شده كشور وارد دالر هزار 900
 لحاظ ا پارسال مشابه مدت به نسبت
 67/54 ارزشي نظر از و درصد 39 وزني
  .است داشته كاهش درصد

  
 

فقر روز افزون دولت و 
ناتواني از  مردم ايران و

  :عبور از بحران اقتصادي
  
  
، ابتكار گزارش كرده 88آذر  26در  ◄

بودجه عمراني سال جاري  – 1: است
هزار  5هزار ميليارد تومان  به  22از 

زيرا . ميليارد تومان كاهش يافته است
ميليارد دالر آن صرف تأمين كسر  17

مجموع  – 2. بودجه جاري شده است
هزار  30ه كسر بودجه كشور دست ب

  .ميليارد تومان مي شود
ايلنا گزارش كرده  88ديماه  2در  ◄

 پايان تا ها بانك معوق مطالبات: است
 دولت كه زماني يعني 84 سال شهريور

 كرد كار به آغاز رسمي طور به نهم
 در بود تومان ميليارد هزار 5 حدود
 كل رئيس بهمني محمود كه حالي
 مطالبات رقم آخرين مركزي بانك

 اعالم تومان ميليارد هزار 40 را عوقم
 شده ارائه آمار دو مقايسه است كرده

 700 رشد دهنده نشان معوق مطالبات از
 اين برابري 8 رشد يا و درصدي
 دولت چهارساله عمر طول در شاخص

 .است نهم
 گذشت فاصله به تنها اين بر عالوه    

 نهم دولت آمدن كار روي از يكسال
 ميليارد هزار جپن از معوق مطالبات
 10 حدود به 84 سال شهريور در تومان
 كه يافت افزايش تومان ميليارد هزار
 مطالبات درصدي 100 رشد بيانگر
 .است دوران آن در معوق

 به شاخص اين حجم دوم سال در    
 يعني. رسيد تومان ميليارد هزار 13

 اول سال به نسبت معوق مطالبات
 ايشافز تومان ميليارد هزار 3 حدود
 مطالبات كه بود پس اين از. يافت

 پايان در و يافت فزاينده رشد معوق
 يعني فعلي رقم به گذشته دولت كار
برابر  5/8تومان، يعني  ميليارد هزار 42

 . افزايش يافت
،  ابتكار گزارش 88ديماه  7در ◄

 ها، گزارش آخرين طبق: كرده است 
 جزو كه نفر ميليون 14 به نقدي يارانه

 350 از كمتر درآمد با اييخانواره
 پرداخت هستند ماه در تومان هزار

 برآوردهاي اساس بر .شد خواهد
 ايرانيان از نفر ميليون 49 گرفته صورت
 درآمدي دوم و اول هاي خوشه جزو

 از درصد 70 ترتيب اين به و هستند
 از كمتر درآمدي كشور خانوارهاي

 مركز .دارند ماه در تومان هزار 450
 خود، بررسي آخرين در هم نايرا آمار

 خوشه خانوارهاي درآمدي ميانگين
 تومان، هزار 350 از كمتر را اول

 هزار 450 تا 350 از را دوم خوشه
 جمعيت .است كرده برآورد تومان
 دهك 4 برگيرنده در كه اول خوشه
 و نفر ميليون29 است، درآمدي پايين
 بعدي دهك سه يعني دوم خوشه
 واگر ستا نفر ميليون 20 معادل

 نفر ميليون 70 حدود را ايران جمعيت
 در نفر ميليون 21 حدود بگيريم نظر در

 از بيشتر كه گيرند مي قرار سوم خوشه
 توجه با.دارند درآمد تومان هزار 450
 مقايسه و ايران ميليوني 70 جمعيت به

 كه اول خوشه دو جمعيت مجموع
 مشخص است، نفر ميليون 49 حدود

 درصد 70 حدود كه شود مي
 از كمتر درآمدي ايراني خانوارهاي

 گزارش به.دارند تومان هزار 450
 مركز بندي خوشه براساس نيوز شفاف
 خوشه در اول دهك چهار ايران آمار
 و دوم خوشه در دوم دهك سه اول،
 را درآمد بيشترين كه آخر دهك سه

. گيرند مي قرار سوم خوشه در دارند
 چندي ايران آمار مركز رئيس مدد
 هفت به فقط بود كرده اعالم پيش

 يارانه) دوم و اول خوشه( اول دهك
 هاي پرداخت و شد خواهد پرداخت

 صورت ها دهك تمام به نقدي غير
 نظران صاحب اما.گرفت خواهد
 تنها دولت كه دارند اعتقاد همچنان

 يارانه اول دهك دو به تواند مي
 اعطاي دربرگيري و كند پرداخت

 كه است دعاييا دهك هفت به يارانه
 به توجه با.پوشيد نخواهد عمل جامه
 جامعه اول دهك دو جمعيت كه اين

 نقدي يارانه است نفر ميليون 14 حدود
 جامعه افراد از تعداد اين به نيز

 زنوز هادي.شد خواهد پرداخت
 من ميگويد اقتصادي مسائل كارشناس
 بر ادعا اين عهده از دولت معتقدم
 اقتصادي كارشناس اين.آمد نخواهد
 اين اجراي كه صورتي در: شد متذكر
 اقتصاد هاي سياست تثبيت با طرح
 كه زياني نباشد همراه كشور كالن
 بيشتر بسيار بينند مي پذير آسيب اقشار

  .هاست يارانه حذف هاي هزينه از
، ايلنا گزارش كرده 88ديماه  1در  ◄

 متقاضي هزار 70از بيش: است 
 تقاضاي جاري سال در فرهنگي

 سازمان كه اند كرده ازنشستگيب
 18 بازنشستگي با ريزي برنامه معاونت
 موافقت آنها از نفر هزار
 قانون اجراي براي خانه وزارت/نكرد

 اعتبار تومان ميليارد300 بازنشستگي
 .خواهد مي
 نياز اعالم با پرورش و آموزش وزير    

 پرورش و آموزش توماني ميليارد 300
 از پيش ستگيبازنش قانون اجراي براي
 وزارتخانه، دراين فرهنگيان موعد
 فرهنگي متقاضي هزار 70از بيش: گفت
 بازنشستگي تقاضاي جاري سال در

 معاونت سازمان كه اند كرده
 دليل به جمهوري رياست ريزي برنامه
 پايان پاداش پرداخت توان عدم

 18 بازنشستگي با فرهنگيان خدمت
  .نكرد موافقت آنها از نفر هزار
، ايلنا گزارش كرده 88آذر  30 در ◄

 آزمايش كارخانه كارگر 160: است
 جا به مالي مشكالت دليل به تهران

 مشكل با پيشين مديران زمان از مانده
 حقوق تدريجي دريافت و تاخير
 نبود و معوقه بدهي هستند؛ مواجه

 از نتوانيم تا شده باعث نقدينگي
  .كنيم عبور بحراني شرايط

 ايلنا نظر مهدي، 88آذر  28در  ◄
طباطبايي را  عالمه دانشگاه استاد تقوي

 بر تورمي ركود : انتشار داده است
 اجراي . است حاكم كشور اقتصاد
 باعث ها يارانه كردن هدفمند طرح

 افزايش و اقتصاد تورمي ركود تشديد
 .شود مي جامعه در فقر
 از بيشتري تعداد كشور در ساله هر     

 . گيرند مي قرار فقر خط زير مردم
 طي كشور در موجود تورمي ركود
 نرخ افزايش باعث گذشته سال چند

 همين. است شده تورم نرخ و بيكاري
 كشور در فقرا تعداد افزايش باعث امر

 طرح اجراي صورت در كه است شده
 تورمي ركود ها، يارانه كردن هدفمند
 و يافته شدت كشور اقتصاد در موجود
 قرف پيش از بيش گسترش باعث
 .شود مي
 هاي يارانه طرح، اين اجراي با    

 توليد نتيجه در و شوند مي گران انرژي
 و شود مي مواجه پيش از بيش كاهش با

 كشور در را تورمي ركود امر همين
 .بخشد مي شدت

 نرخ با حاضر حال در بيكاري نرخ    
 توليد، كاهش .دارد مستقيم رابطه تورم
 سود نبود پايين و گذاري سرمايه عدم

 تورم نرخ افزايش باعث گذاري سرمايه
 شده بيكاري نرخ افزايش نتيجه در و

 هر را مردم از بيشتري تعداد كه است
 .كشاند مي فقر خط زير  به ساله

و رژيم مافياهاي :  انقالب اسالمي 
مالي شهرهاي ايران را كربال  –نظامي 

كرد و  به كشتار مردم با سبعانه ترين  
  :شيوه ها پرداخت

  

   عاشوراي خونين 
و در  1388در سال 

  :شهرهاي ايران
  

  
، فعالين حقوق بشر و ٨٨آذر  ٢۵در ◄ 

دمکراسی در ايران، خانواده ھای دستگير 
آذر در مقابل دادگاه انقالب  ١۶شدگان  

آنھا نسبت .دست به تجمع اعتراضی زدند
  به شکنجه و گرفتن 

اعترافات از عزيزانشان ھشدار دادند و 
ر آزادی فوری و بی قيد و شرط خواستا

 .آنھا  شدند
، کامران آسا طی ٨٨آذر  ٢۵در ◄ 

شنبه با خانواده  تماس تلفنی که روز يک
ی خود داشته است، از بازداشت خود در 

 .زندان اوين خبر داده است
، به گزارش ايلنا، ٨٨آذر  ٢۵در ◄ 

كارگران شركت آونگان در ششمين ماه از 
لبات معوقه از عدم پرداخت حقوق و مطا

سوي مديريت شركت، براي چھارمين بار 
در ماه جاري اعتراض خود را به گوش 

   .مسئوالن استان رساندند
فعالين  ، به گزارش٨٨دی ماه  ٢۶در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
زندانيان سلولھای انفرادی و حسينيه  

 ١معروف به سگ دونی  بند  ٢سالن 
  محل زندان گوھردشت کرج که 

شکنجۀ زندانيان سياسی و عادی است، 
در اعتراض به شکنجه ھای وحشيانه، 
نداشتن پوشش و قطع بودن وسائل 
گرمائی در سرمای شديد دست به 
اعتراضات گسترده زدند و اين سالن را به 

 تصرف خود در آوردند
" موج نو"، نشريه ٨٨دی  ٢۶در ◄ 

دانشگاه علم و صنعت، به مدير مسئولی 
ايی، که به صورت روزانه منتشر تويد عط

  .می شد توقيف شد
  

  13در صفحه 

 همه جا كربال و همه روز عاشورا است
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، به گزارش خبرنامه ٨٨آذر  ٢۶در ◄ 
تن از فعالين  ۴اکيرکبير در حالی که 

دانشجويی اين دانشگاه در روزھای اخير 
توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده اند، 
مسئوالن حراست و کميته انضباطی 

با  دانشگاه نيز ضمن ھمکاری مستمر
نھادھای امنيتی شھر قزوين، با برخوردھا 
و احضارھای تازه خويش موج جديدی از 
سرکوب فعالين دانشجويی اين دانشگاه را 

تن از فعالين  ١٠ .آغاز کرده اند
 . دانشجوئی دستگير شده اند

.  
، به گزارش خبرنامه ٨٨آذر  ٢٧در ◄ 

اميرکبير با ورود بسيجيان غير دانشجو 
... توم، چاقو، زنجير و که ھمراه خود با

به ھمراه داشتند نا آرامی ھا در اين 
دانشگاه افزايش يافته و دانشجويان با 
تجمع در برابر دانشکده ادبيات اعتراض 
خود را به ورود افراد غير دانشجو به 
داخل دانشگاه اعالم نموده و با سر دادن 

توپ تانک بسيجی ديگر "شعارھايی نظير 
دروغگو کارت بسيجی "و"اثر ندارد

خواستار توضيح ... و"دانشجوييت کو
 .مسئولين دانشگاه در اين باره شدند

 -، خبرگزاری ھرانا ٨٨آذر  ٢٧در ◄ 
مامورين اداره اطالعات شھرستان 
مرودشت با يورش به منزل ببيراز 
بازوبندی سر دبير ھفته نامه ی مرودشت 
،وی را بازداشت وبه مکان نامعلومی 

 .منتقل کردند
، به گزارش خبرنامه ٨٨آذر  ٢٧ در◄

به " پارس"اميرکبير، نشريه دانشجويی 
مدير مسئولی کاوه نقدی توسط ھيئت 
نظارت بر نشريات دانشگاه رازی 

  . کرمانشاه توقيف شد
، فعالين حقوق بشر و ٨٨آذر  ٢٧در ◄ 

دمکراسی در ايران، زندانی سياسی فاطمه 
ماه است که  ١٠ساله بيش از  ۵٢ضيائی 
تکليفی بسر می برد و تا به حال در بال

نزديک به چھار بار برای محاکمۀ 
دادگاه انقالب  ١۴فرمايشی  به شعبه 

  .فراخوانده شده است 
، به گزارش نوروز،  ٨٨آذر  ٢٧در ◄ 

در پی اعتراضات و تجمعات سياسی و 
صنفی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی 

نفر  ۵٩واحد نجف آباد و پس از احضار 
شجويان اين دانشگاه به کميته از دان

حکم برای اين  ٣٠انضباطی و صدور 
 ١٣تعداد به علت حضور در تجمع روز 

آبان، اخبار موثق حاکی از آن است که 
نفر ديگر از دانشجويان اين دانشگاه  ۴٠

در آستانه امتحانات پايان ترم، فايل 
ھايشان بسته شده که ادامه اين روند می 

دانشجويان از  تواند به محروميت اين
 .شرکت در امتحانات پايان ترم منجر شود

، به گزارش خبرنامه ٨٨آذر  ٢٨در ◄ 
امير کبير بر اساس حکمی که علی رغم 

( ،در روز دوشنبه١۴/۶/٨٨صدور در 
به آقای دکتر شجاعپوريان ) ٢٣/٩/٨٨

وکيل چھار تن از اعضای شورای مرکزی 
انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه ھای 

 : ابالغ گرديده آقايان ھمدان
دبير کل انجمن اسالمی ((سياوش حاتم 

، ))دبير سياسی((، سيدرضا جعفريان ))
ومھدی )) دبير صنفی((پوريا شريفيان 

سال حبس  ۴به )) دبير فرھنگی((مسافر 
  . محکوم شده اند

، به گزارش کميته ٨٨آذر  ٢٨در ◄ 
گزارشگران حقوق بشر،  دانشجويان 

در اعتراض به احکام  دانشگاه ھنر تھران
کميته انضباطی دانشگاه در روز 

ھا  آذرماه پس از لغو کالس ٢۵چھارشنبه 
در حياط دانشگاه تحصن اعتراضی برگزار 

بنابر اعالم اين دانشجويان، اين . کردند
تحصن تا لغو احکام کميته انضباطی ادامه 

 .خواھد داشت
، به گزارش ايلنا، ٨٨آذر  ٢٨در ◄ 
گران شھرک صنعتی نفر از کار ١۵٠

فوالد و مجتمع فوالد آلياژی مالير در 
اعتراض به عدم ھمکاری بانک تجارت 
اين شھرستان در پرداخت بدھی شرکت، 
که سبب تعويق چند ماھه حقوق کارگران 
شده بود، مقابل فرمانداری و بانک تجارت 

  .مالير تجمع کردند
، به گزارش کميته ٨٨آذر  ٢٩در ◄ 

زندانيان سياسی به دانشجويی دفاع از 
دنبال در گذشت مرجع عاليقدر شيعه، آيت 
هللا منتظری، ماموران اطالعاتی و امنيتی 
تعدادی از فعاالن سياسی و اجتماعی را که 

قصد عزيمت به شھر قم را داشتند، 
 .دستگير کرده اند

احمد قابل دين پژوه و نويسنده، کوھيار    
گودرزی، مھناز محمدی، محبوبه 

زاده و شيوا نظر آھاری فعالين  عباسقلی
حقوق بشر و حقوق زنان از جمله 

 . دستگير شدگان ھستند
، نيروھای امنيتی ٨٨آذر  ٢٩در ◄ 

اتوبوس حامل جمعی از خانواده ھای 
زندانيان سياسی، فعاالن جنبش زنان و 
اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر را 
که برای شرکت در مراسم تششيع پيکر 

تظری قصد سفر به قم را آيت هللا من
داشتند، متوقف کرده و چندين نفر از آنھا 

 .را بازداشت کرند
،  به گزارش جرس،  ٨٨آذر  ٢٩در ◄ 

تيمی از سوی واواک  در چاپخانه 
اين تيم  .روزنامه ھا مستقر شده است

امروز با حضور در چاپخانه ھا اقدام به 
سانسور مطالب مربوط به درگذشت آيت 

 .منتظری کرده استهللا العظمی 
، به گزارش ايسنا، ٨٨آذر  ٢٩در ◄ 

روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب 
متعاقب اعالم : اي افزود تھران در اطالعيه

زاد، نامبرده  العموم عليه نوري جرم مدعي
احضار و پس از تفھيم اتھام از سوي 
داديار شعبه رسيدگي كننده، براي وي 

به دليل  قرار وثيقه صادر شد كه متھم
  .عجز از توديع وثيقه به زندان معرفي شد

، جمعی از کارگران ٨٨آذر  ٢٩در ◄ 
کارخانه فرنخ ومه نخ قزوين  يکی از 
مسيرھای اطراف محل کار خود را برای 

اين اقدام در    .مدتی مسدود کردند
اعتراض به دو ماه و نيم مطالبات معوقه 

  .و نبود مواد اوليه صورت گرفت
، در پی برگزاری ٨٨ذر آ ٢٩در ◄ 

تجمعات با شکوه ھزاران تن از 
دانشجويان دانشگاه آزاد مشھد در 

آذر در اعتراض  ١۶آبان و  ١٣روزھای 
به کودتای انتخاباتی و سرکوب گسترده 
مردم، بيش از ھشتاد تن از دانشجويان 
اين دانشگاه به کميته انضباطی احضار 

 .شدند
 -ری ، تغيير برای براب٨٨آذر  ٢٩در ◄ 

سميه رشيدی فعال حقوق زنان، بعد از 
حضور در دادگاه انقالب بازداشت و روانه 

  .زندان اوين شد
، به گزارش پايگاه ٨٨آذر  ٣٠در ◄ 

، برخی از اعضای »پارلماننيوز«خبری 
ھيات تحريريه اين روزنامه خبر دادند که 
صبح امروز ھيات نظارت بر مطبوعات 

ئوالن اين خبر توقيف انديشه نو را به مس
 .روزنامه داده است

، به گزارش نوروز از ٨٨آذر  ٣٠در ◄ 
قم، نيروھای انتظامی در برابر بيت آيت 
هللا منتظری، با مردمی که ھمچنان شعار 
می دادند برخورد کرده و مردم نيز به 

 .سوی آنھا سنگ پرتاب کردند
، به گزارش ٨٨آذر  ٣٠در ◄ 

ر خبرگزاری فرانسه،  برنار کوشنر، وزي
خارجه فرانسه می گويد احمدی نژاد 
پيشنھاد کرده است که در قبال آزادی علی 
وکيلی راد توسط دولت فرانسه، کلوتيلد 
ريس، مدرس فرانسوی را که به اتھام 
 . جاسوسی در ايران زندانی است، آزاد کند

، شعارھای جمعيت ٨٨آذر  ٣٠در ◄ 
ميليونی تشييع کننده جنازه آيت هللا 

:  شعارھا را می داده اندمنتظری اين 
اشک تمساح نميخواييم دولت مصباح 

عدالت شعارشون ،  کھريزک  -نميخواييم 
خامنه ای قاتله واليتش  -افتخارشون 

ما دليل شورشيم ديكتاتور رو  - باطله 
اشک تمساح نميخواييم دولت  -ميكشيم 

منتظری نگاه کن با  - مصباح نميخواييم 
اگر بميرم حتی  - ... بچه ھا چه کردند 

تو اين ھمه ھياھو  - حقمو پس می گيرم 
اين ماه، ماھه خون  - ! رسانه ملی کو؟

مرگ بر   - است سيد علی سرنگون است 
اين ماه  - طالبان ، چه کابل چه تھران 

ماھه خون است ، بسيج سرنگون است 
 ...و

،  محبوبه عباسقی ٨٨آذر  ٣٠در ◄ 
زاده و ھمچنين شيوا نظرآھاری که قصد 

در مراسم تشييع جنازه آيت هللا شرکت 
منتظری را داشتند  توسط مامورين امنيتی 

اتھام آنھا و اينکه به کجا . دستگير شدند
 .منتقل شده اند ھنوز مشخص نيست

، به گزارش آژانس ٨٨دی ماه  ١در ◄ 
ايران خبر ماموران حكومتي يك شنبه شب 
از فرصت نبودن مادر شھيد سھراب 

تفاده كرده و كليه اعرابي در خانه اش اس
عكس ھاي سھراب را كه مادراين شھيد 
بر سر درمنزل نصب كرده بود 

  .باوحشيگري كنده و با خود مي برند 
، يه گزارش ادوار ٨٨دی ماه  ١در ◄ 

نيوز پس از عدم موفقيت نيروھای 
انتظامی در اجرای مجازات اعدام دو تن 
محکوم به اعدام در صبح روز سه شنبه 

ای تامين شھرستان سيرجان با تاکيد شور
مراسم اعدام مجدد عصر امروز سه شنبه 

بر اثر . در اين شھرستان برگزار شد 
اعتراض مردم، قوای سرکوب به روی 

تن  ٣٠در نتيجه، . مردم آتش گشودند 
  .کشته و زخمی شدند

، دانشجويان دانشگاه ٨٨ديماه  ١در ◄ 
بھشتي در اعتراض به بازداشت شمار 

انشگاھيان خود در روز زيادي از ھم د
آذر و ورود  ١٨و  ١٧دانشجو و روزھاي 

نيروھاي سركوبگر در اين روزھا به 
دانشگاه تحصن گسترده اي رو آغاز كرده 

نيروھاي حراست در ابتدا اقدام به . اند 
محاصره ي آنھا نمودند كه با توجه به 
حمايت كليه دانشجويان و پيوستن شمار 

نشجويان زيادي از دانشجويان به دا
متحصن موفق به شكستن حلقه ي 

 محاصره شدند
، به گزارش رويداد، ٨٨دی ماه  ١در ◄ 

در ادامه ی احضار دانشجويان دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نجف آباد به کميته ی 

 ۵٠آذر ماه، بيش از  ٣٠انضباطی، در 
دانشجو به کميته ی انضباطی اين دانشگاه 

فر از ن ٢٣٠در مجموع . فراخوانده شدند
دانشجويان در اين موج جديد، به کميته ی 
  .انضباطی اين دانشگاه فراخوانده شده اند

، به گزارش ٨٨دی ماه  ٢در ◄ 
نيوز،  اداره كل مطبوعات داخلی  پارلمان

رسانی  معاونت امور مطبوعاتی و اطالع
وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی به 

نامه موج انديشه  روزنامه آرمان و ھفته
ل تخلف از قانون مطبوعات تذكر به دلي

 .كتبی داد
،  به گزارش جرس،  ٨٨دی ماه  ٢در ◄ 

بعد از سرکوب شديد نيروھای امنيتی و 
جلوگيری از برگزاری مراسم ترحيم آيت 
هللا منتظری در مسجد سيد اصفھان، مردم 

در  ١۴:٣٠اصفھان و نجف آباد ساعت 
حسينيه اعظم شھر نجف آباد گرد ھم 

م سومين روز رحلت آمدند و مراس
  . ملکوتی آن فقيه عاليقدر را برگزار کردند

، ھنگامی که شورای ٨٨دی ماه  ٢در ◄ 
اداری استان مرکزی با حضور محمدرضا 

نفر ۵٠رحيمی در جريان بود نزديک به 
از ھمسران کارگران شرکت صنايع اراک 
مقابل استانداری مرکزی دست به تجمع 

 .زدند
زارش جرس، ، به گ٨٨دی ماه  ٢در ◄ 

واواک، حسينيه ارشاد را از برگزاری 
مراسم بزرگداشت برا ی آيت هللا العظمی 
منتظری منع کرده و تا بدانجا پيش رفته 
است که اين حسينيه را حتی از برگزاری 
مراسم تاسوعا و عاشورا نيز منع کرده 

 .است
از سوی ديگر فرمانداري ھای سراسر    

آيت هللا کشور از دادن مجوز ختم برای 
حتي در .العظمی منتظری منع شده اند

شھرھايي که اطالعيه جھت برگزاري 
مراسم ختم برای اين مرجع تقليد شيعه 
توزيع شده بود، برگزار کنندگان مراسم به 
اداره کل اطالعات فراخوانذه شده و 

 .مجبور به لغو مراسم گرديدند
، اطالع حاصل شد که ٨٨ديماه  ٢در ◄ 

شيراز که پس از دانشجويان شھر 
ھای  اعتراضات روز دانشجو در دانشگاه

مختلف اين شھر بازداشت شدند، ھمچنان 
در وضعيتی نامشخص و نگران کننده در 

 .بازداشت به سر می برند

، به گزارش خبرنگار ٨٨دی  ٢در ◄ 
جرس، با وجود تدارک نيروھای نظامی 
در شھر نجف آباد، زادگاه آيت هللا العظمی 

گذشته بر اثر شدت درگيری  منتظری، شب
ھا و گستردگی اعتراض ھا، پليس 
نتوانست اعتراض ھا را به کنترل خود 

  .درآورد
، به گزارش خبرگزاري ٨٨تير  ٣در ◄ 

ھرانا،  بنا بر دعوت آيت هللا بيات زنجاني 
قرار بود مراسم ختم و بزرگداشت آيت هللا 

مسجد (العظمي منتظري در مسجد سيد
برگزار شود كه با  شھر زنجان) جامع

دخالت نيروھاي لباس شخصي و نيروي 
رئوف . انتظامي به خشونت كشيده شد

طاھري، از فعالين سابق دانشجويي شھر 
زنجان در پي ضرب و شتم شديد راھي 

 .بيمارستان شد
،  به گزارش جرس،  ٨٨دی  ٣در ◄ 

سرکوب خونين و بازداشت گروھی از 
ت سوگواران مراسم درگذشت جانگداز آي

هللا العظمی حسينعلی منتظری، که قرار 
بود روز چھارشنبه به دعوت آيت هللا سيد 
جالل الدين طاھری در اصفھان برگزار 

  . شود و به خشونت کشيده شد
، خبر حمالت وحشيانه و ٨٨دی  ٣در ◄ 

خشونت آميز ماموران انتظامی و لباس 
شخصی ھا با باتوم، گاز اشک آور، 

نگ به مردمی که اسپری فلفل، زنجير و س
برای سوگواری در اصفھان جمع شده 
بودند را، آسوشيتدپرس، تايمز، 

، BBC WORLDخبرگزاری فرانسه، 
UPI،کريستين ساينس مانيتور ،CNN ،

SKY NEWS  ،نيويورک تايمز ،
الجزيره، تلگراف، گاردين، آسيا نيوز 

  .پوشش داده و خاطرنشان کردند
ين فعال" ، بنابه گزارش ٨٨دی  ٣در ◄ 

، تعداد " حقوق بشر و دمکراسی در ايران
زيادی از مردم تھران از لحظاتی پيش در 
ميدان توپخانه تھران تجمع کردند و با 
شعار مرگ بر خامنه ای اعتراضات خود 

 .را آغاز کردند 
، به گزارش ٨٨دی ماه  ٣در ◄ 

خبرگزاری ھرانا،  مسعود لواسانی 
يل نگار و وبالگ نويس که در اوا روزنامه

مھر ماه بازداشت شد، پس از به تعويق 
افتادن دادگاه در چند مرحله، به ھشت 

  .سال و نيم زندان محکوم شد
دادگاه  ١۵، شعبه ٨٨دی ماه  ٣در ◄ 

انقالب اعالم كرد كه حكم دادگاه بدوی 
عبدهللا رمضان زاده يكی از متھمين 
حوادث اخير صادر شده و براين اساس 

محكوم شده  سال حبس تعزيری ۶وی به 
 .است
روز  ١٨، با گذشت ٨٨دی ماه  ٣در ◄ 

از بازداشت کامران آسا برادر کيانوش 
آسا دانشجوی جان باخته طی وقايع پس 
از دھمين دوره انتخابات رياست 
جمھوری، وی ھمچنان در بازداشت به 

برد و طی روزھای اخير نيز با  سر می
دادگاه انقالب،   ٢٨ی  انتقال به شعبه

يسه اقدام به تاييد قرار بازداشت قاضی مق
 .  موقت وی نموده است

  ١٧٠، نزديک به ٨٨دی ماه  ٣در ◄ 
نفر از كارگران معادن زغالسنگ داربيد، 
. خون و حتکن  امروزدست به تجمع زدند

شود به دليل پرداخت نشدن  گفته می
مطالبات دولتی اين معادن و کاھش  

تنی توليد، مسئوالن اين معدن  ٣۵٠٠
  .اند ميم به تعديل نيروھای خود گرفتهتص

، به گزارش جرس،  ٨٨دی ماه  ٣در ◄ 
ساعت پس  ٢۴از روز سه شنبه کمتر از 

  از خاک سپاری  آيت هللا العظمی 
منتظری، وبسايت معظم له توسط بخش 
سايبری سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 .مسدود شد
، پس از برگزاری ٨٨دی ماه  ۴در ◄ 

ه ھفته ھاي اخير در تجمعات با شکو
دانشگاه بھشتی، موج احضار دانشجويان 

به . به كميته انضباطي آغاز شده است
گزارش خبرنامه اميركبير در روزھای 

نفر از دانشجويان اين  ١٠٠اخير بيش از 
دانشگاه به کميته انضباطی احضار شده 

 .اند

، به گزارش ٨٨دی ماه  ۴در ◄ 
ادوارنيوز،  رشيد اسماعيلی عضو 

ورای سياستگذاری سازمان ادوار ش
تحکيم شامگاه ديروز در اصفھان 

  .بازداشت شد
، به گزارش جرس، ٨٨دی ماه  ۴در ◄ 

مجلس قرائت قرآن در بيت آيت هللا 
با . العظمی منتظری در قم برگزار شد

حمله نيروھای امنيتی مواجه شد و نوه 
  . آيت هللا العظمی منتظری بازداشت شد

سه دختر جوان که  ،٨٨دی ماه  ۵در  ◄
چادر سياه بر سر داشته و شال سبز بر 
گردن انداخته بودند، در شھرک 
ژاندارمری پس از پياده شدن از اتوبوس، 
توسط سرنشينان يک خودروی سوزوکی 

 .ربوده شدند
، به گزارش خبرنگار ٨٨ديماه  ۵در ◄ 

پايگاه خبری سالم از حسينيه جماران، 
س سخنرانی سيد محمد خاتمی، رئي

جمھور سابق ايران به دليل حمله 
نيروھای لباس شخصی به بيت امام با 

اين گروه با .باتوم و زنجير نيمه کاره ماند
شکستن شيشه ھای حسينه جماران وارد 

 .حسينيه شدند
، بنابه گزارش فعالين ٨٨ديماه  ۵در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، در 
ر تھران، به مناسبت تاسوعا قرار بود مسي

حركت از ميدان امام حسين به سمت  
از  ١٠:١٠ساعت . ميدان آزادي باشد

آزادي به سمت انقالب حركت كرديم سر 
مامور نيروي  ٣ھر چھارراھي حداكثر 

در سرتاسر . انتظامي مستقر كرده بودند
مسير، قوای سرکوب آماده به جنبش 

حمله اين قوا به مردم در . کنندگان بودند
  .است جنبش وحشيانه بوده

،  چھارراه وليعصر و ٨٨دی ماه ۵در ◄ 
خيابان وليعصر صدای بوق ماشينھا کر 

درگيری بين ميدان انقالب و . کننده بود
مردم از طالقانی در حرکته . تقاطع فلسطين

شعارمردم . با سمت بلورد کشاورز ھستند
اين ماه ماه خون : در تقاطع فلسطين 

 .است ،سيد علی سرنکون است
، در اصفھان، تبريز، ٨٨ماه دی  ۵در ◄ 

مشھد، نجف آباد و قم  مردم دست به 
تظاھرات زدند و مرگ بر رھبر شعار بوده 

  .است
، بنابه گزارش  ٨٨دی ماه  ۵در ◄ 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
مادران عزادار امروز بر آرامگاه 
جانباختگان راه آزادی مردم ايران در 

با نثار گل  بھشت زھرا  حاضر شدند و
نسبت به تک تک آنھا ادای احترام کردند 
و با آنھا عھد بستند تا رسيدن به خواسته 
ھايشان که محاکمه آمرين و عاملين 

    .کشتارھا است، از پای نخواھند نشست
، روز عاشورا، رژيم در 88دي  6در  ◄

تن را  37شهرهاي مختلف كشور، 
 2دي نيز، در مشهد،  9در . كشته است

دانشجو را جنايتكاران در خدمت  5تا 
 . رژيم كشته اند

به گزارش جرس، ، 88دي ماه  6در  ◄
ماموران امنيتي ساعت سه بامداد ، 

 اودكتر ابراهيم يزدي رادر منزل 
بازداشت كرده و به مكان نامعلومي 

  .منتقل كرده اند
محمد معين، فرزند ، 88دي  6در  ◄

مصطفي معين كاندايداي دوره پيش 
مهوري و وزيرعلوم سيد  رياست ج

محمد خاتمي در تظاهرات امروز پس 
  شديد بازداشت و به  جرحاز ضرب و 

  .ه استمحل نا معلومي منتقل شد
  
: ادوارنيوز، به گزارش 88دي  6در  ◄

بر اساس آخرين اخبار تعداد كشته 
هاي حادثه اعتراض به اعدام در مال 
 .عام در سيرجان به ده تن رسيده است

،  اطالع حاصل شد 88ماه دي 6در  ◄
تن از مجروحاني كه در اثر  7كه 

تيراندازي ماموران نيروي انتظامي 
شهرستان سيرجان در بيمارستان اين 
شهر بستري شده بودند در اثر شدت 

در عين حال . جراحات فوت کرده اند
نيروھای امنيتی اجساد کشته شدگان را با 

  اخذ تعھد عدم شکايت به بستگانشان
  
  

  16فحه  در ص
  

 ال و همه روز عاشورا استهمه جا كرب
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مبارزات آيت اهللا منتظري   
  1357قبل از انقالب بهمن 

 
منتظري مبارزات را از ابتدا بدون   

راسخ با    هيچ گونه ترديد و با عزمى
ايشان با  .يداننهضت خمينى همراه گرد

را شروع كرد و در    جديت تمام مبارزه
همراه با  ،همه صحنه هاى مبارزه

 محمد منتظرى حضورى   فرزندش
 ،مسير   مستمر و موثر داشت و در اين

تبعيدها، زندانها و شكنجه هاى بسيارى 
 .را تحمل نمود

پس از درگذشت آيت اهللا   - 1 
نظر    )شمسى  1340در سال (بروجردى 

بسيارى از بزرگان و اساتيد حوزه 
  .خمينى گرديد علميه متوجه  حاج آقا 

پس از بازداشت در جريان قيام پانزده  
ساواك قصد داشت به    1342خرداد 

 ،منظور خاموش كردن قيام و نهضت
لذا منتظرى  .خمينى را اعدام نمايد

جامع نجف آباد به    ابتدا در مسجد
عنوان حمايت از آقاي خمينى و 

يك هفته  ،ايشان   اعتراض به بازداشت
تحصن عمومى برقرار نمود و سپس در 

مهاجرت مراجع و علماى    جريان
ه تهران در اعتراض به شهرستانها ب

 .فعاالنه شركت كرد ،معظم له   بازداشت
باز داشت زنده ياد منتظري به   -  2

مد منتظري در عيد حهمراه فرزندش م
كه باالخره اعتراض   1345نوروز سال 

 و علما و روحانيون حوزه علميه
تا ايشان پس از    مبارزين موجب شد

 - 3   .هفت ماه از زندان آزاد گردد
تبعيد به  -  4،  1346داشت در سال باز

 - 5   ،. 1346مسجد سليمان در سال 
تبعيد  -  6   ،1347بازداشت در سال 

 -  7   ،1349دوباره به نجف آباد در سال 
تبعيد به شهر كويرى طبس در سال 

تبعيد به خلخال در سال  -  8   ، 1352
 - 10   سقز آخرين تبعيدگاه ، -  9   ،1353

يدگاه سقز و انتقال به بازداشت از تبع
 . 1354   زندان اوين در سال

زندانيان سياسى دوران آخر رژيم  «  
  پهلوى از تقواى سياسى آيت اهللا

العظمى منتظرى سخن هاى فراوان  
  در ازاى هر حرف حقى كه .دارند

هيچ گونه پرده پوشى نمى  ،زد مى 
كرد، اما در مورد آنچه مربوط به 

وشش را در بود نهايت ك   ديگران
هنگامى كه تعدادى . نمود رازدارى مى

حقوق بشريهاى اروپا از كشور    از
  بلژيك براى بازديد زندانهاى ايران به

كشورمان آمده بودند و ساواك آنها را  
  به زندان اوين برده بود، با تعداد

انگشت شمارى از زندانيان از جمله  
  آيت اهللا منتظرى ديدار كردند،

ندان مصرانه از آيت اهللا مسئولين ز 
خارجى    منتظرى خواستند كه در مقابل

ها صحبت از شكنجه نكند تا آبروى 
هيأت    وقتى. ايران محفوظ بماند

بازديد كننده در مورد وجود شكنجه 
سكوت    كردند، عموما يا سوال مى

كردند و يا شكنجه را تكذيب نمودند، 
پاسخ چنين    منتظرى دراما آيت اهللا 

لى به زبان انگليسى جايى كه سوا
ساواك هم    مترجم و بسيارى از سران

من اين سوال را ": حاضر بودند گفت
و بدين وسيله    "نمى توانم پاسخ بگويم 

و با اين جمله كنايه آميز از چهره 
پرده    ساواك و جنايت هاى آن

 .»برداشت 
سرانجام با اوجگيرى مبارزات  «  

ب نشينى هاى عق   ملت قهرمان ايران و
پى درپى رژيم شاه، آيت اهللا منتظرى 

حدود سه سال ونيم    پس از گذراندن
از دوران محكوميت به همراه مرحوم 

 1357طالقانى در هشتم آبان    آيت اهللا
  از زندان آزاد شدند و مورد استقبال

  » .چشمگير مردم قرار گرفتند 

  
آيت اهللا منتظري به آزادي 

حزاب  باورد مطبوعات و رسانه و ا
داشت  و در  قلمرو  تجربه عملي  
تحول در تفكر و  پذيرش دفاع از  
حقوق  انساني  اين امر مهم را  به اثبات 

كنش او به  ادفاع  از زندانيان، و. رساند
كشتار زندانيان  و  نجات دادن اكثريت  

نگر روش و منش اآنها از اعدام  بي
  .منتظري بود

  
  : ها انهرس و مطبوعات آزادى -  1

 
 من:  گويد مي پرسشگر به پاسخ در

 مسئولين بار يك زمانها، همان در
 صحبت آنها با و خواستم را مطبوعات

 بايد مطبوعات گفتم آنها به كردم،
 گر توجيه نه باشند ملت سخنگوى
 و كشور جريانات شما. دولت كارهاى

 براى را مسئولين سخنان و دولت اخبار
 حال عين در ولى بنويسيد مردم اطالع
 درخواستهاى و انتقادات و نظرات
 طور اين. بنويسيد بايد هم را مردم
 يكديگر از ها روزنامه همه كه نباشد
 به منبع يك از را اخبار باشد، شده كپى
 فقط همه و بدهند ها روزنامه همه

 درج خود هاى روزنامه در را همان
 مردم پس باشد طور اين اگر كنند

 مردم اگر! نند؟بز كجا را حرفهايشان
 كشور اقتصادى- سياسى مسائل به نسبت

 بايد كجا در اينها باشند داشته نظراتى
 اگر ديگر كشورهاى در شود؟ منعكس
 دارد هايى روزنامه خودش براى دولت
 مردم و مختلف جمعيتهاى و احزاب

 آزادانه و دارند هايى روزنامه هم
 البته نويسند، مى را خودشان نظرات
 به نسبت توهين باشد، نبايد هتاكى
 روى كسى اگر اما باشد، نبايد افراد

 يا دارد حرف دولت خارجى سياست
 كشور داخلى هاى برنامه از بعضى روى

 كه باشد جورى نبايد دارد، انتقاداتى
 مطرح را خودش نظر و حرف نتواند
 را اخبارى بتوانند بايد ها روزنامه. كند
 و درست افتد مى اتفاق كشور در كه

 مسائل در كسى به اگر بنويسند، حصحي
 بايد امكان اين شده ظلمى اجتماعى

 خودش از كه باشد فراهم او براى
 دل حرف ها روزنامه اگر كند، دفاع
 كشور در بنويسند، نتوانند را مردم

 شاه زمان در آيد؛ مى وجود به اختناق
 مطبوعات بود، شكل همين به اوضاع
 و بودند دولت سخنگوى فقط

 دولت كه را چه هر نگاران روزنامه
 و بنويسند بودند مجبور خواست مى

 اگر نتيجه در كنند، تحليل و تفسير
 داشت اعتراض دولت به كسى
 جايى در را خودش نظر توانست نمى

 روش اين اينكه حال و كند منعكس
 و دموكراسى معناى. است اشتباهى
 است اين قلم و بيان آزادى و آزادى

 آزاد خودشان اظهارنظر در افراد كه
 مهيا آنها براى امكانات و وسايل و باشند
 در را خودشان نظرات بتوانند كه باشد

 به ما همه كه اساسى قانون چهارچوب
 در آخر. كنند مطرح ايم داده راى آن

 كه است مطبوعاتى چه اين ما زمان
 سرى يك خمينى احمدآقاى مثال

 اسم به دروغ و اساس بى حرفهاى
 مطبوعات همه و افتب هم به رنجنامه

 من و نوشتند را آن آخر تا اول از هم
 يك توانم نمى هم االن و توانستم نمى
 حداقل كه كنم دفاع خودم از كلمه
. باشند شنيده هم مرا حرفهاى مردم
 جرات ها روزنامه كه اند كرده كارى
 به رسد چه تا ببرند من از نامى ندارند
 نظام در. من نظريات كردن چاپ

 اين به مطبوعات اسالمى جمهورى
 .نيست درست شكل
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 احزاب، قانون تصويب از پس   

  دور به آن اجراى بر همواره له معظم
 در و داشت اصرار سياسى مالحظات از 

 با احزاب   آزادى چگونه اينكه پاسخ
 اظهار شود، مى منطبق فقيه واليت

 در قيهف ولى   اختيارات: داشت مى
 احزاب و است مشخص اساسى قانون
 به مربوط امور   در ملى و مردمى
 اظهارنظر حق انقالب و كشور مقدرات

ايشان در اين رابطه    .دارند دخالت و
اگر در جامعه ما احزاب : شد يادآور مى

قانون اساسى آزاد نباشند،    سياسى طبق
قهرا گرايشهاى سياسى موجود در 

بازى و  قانونى و باندشكل غير   جامعه به
جريانهاى مخفى درمى آيند و از 

روحانيت نيز از آثار منفى آن    طرفى
  مصون نمى ماند و طبعا انسجام الزم در

جامعه و قداست روحانيت در معرض  
  .گيرد خطر قرار مى

 هاى پست تصدى عدم بر تأكيد - 
تشكيل  - 4:روحانيت توسط اجرايى

 -  5."دادگاه عالى انقالب در قم "
اعزام نماينده به داخل زندانها جهت 

 .بررسى امور زندانيان
اقدام به دنبال نامه ها و    اين

شكايات مختلفى بود كه از سوى 
خانواده هاى آنان به دست    زندانيان و
 .رسيد ايشان مى

هيأت عفو زندانيان "تشكيل  -  6
 مخالفان حقوق رعايت بر اصرار - 7."
 :دينى حكومت در

هاي مالي  به خانواده كمك  – 7
زندانيان سياسي  با سليقه و انديشي ها 

   .مختلف
در عمل  60اوائل  آقاي منتظري از

به  جبرا ن اشتباه  خود پرداخت و  به  
 روش آقاي خميني و  مسئولين بلند

. آشكارا انتقاد مي كرد ،پايه  حكومتي
كناره گيري از مسئوليت هاي سياسي 

ژه قائم مقام به وي 6/1/1368در تاريخ 
كه توسط مجلس خبرگان در (رهبري 

به واسطه گرايش مردمي به  1364سال 
ايشان پس از امام خميني تثبيت و 

، در پي اظهارات انتقاد )قانوني گرديد
آميز به روند و اداره امور اقتصادي، 
سياسي و اجتماعي به ويژه قضايي 

اعدام هاي بي رويه و عدم رعايت (
  .وقوع پيوستب ).حقوق زندانيان

اهللا منتظري  در كتاب خاطرات آيت
مانند هر ديدگاه متفاوت با نظر رسمي 

اخير حاوي   شده در سه دهه  ترويج
نكات بسيار زيادي براي جويندگان 

شرح دوران تحصيل او، . است
استادانش و گرايشهاي علمي و سياسي 
هريك، از بروجردي و كاشاني تا 
 اختالف نظر اين دو يا اختالف
بروجردي با خميني و تالش براي 

اهللا خميني، كمترين  مرجعيت آيت
اي  ي چهره ارائه اي كه دارد، فايده

روحانيت به عنوان يك كلّ  از
غيرمتشكّل و داراي گرايشهاي فراوان 

بررسي افكار آقايان . است
شريعتمداري، قمي، خوانساري، ميالني 
و ديگراني كه پيشتر گفتم و با مرور 

شود يا در  فهرست معلوم مياجمالي 
آيد، از ديگر نكات اين مصاحبه  متن مي

  .است
چيزي كه براي خواننده جالب «

خواهد بود اين است كه منتظري 
اي يعني  كسي است كه برادران خامنه

سيد محمد و سيدعلي را براي شوراي 

اصالح حوزه پيش از انقالب 
گزيند و از آن مهمتر كسي كه  برمي

اي را براي عضويت در  امنهسيدعلي خ
اهللا خميني  شوراي انقالب به آيت

شيخ حسينعلي منتظري  ،كند پيشنهاد مي
اي آن زمان در مشهد بود  خامنه. است

و با نيامدن به تهران و عضونشدن در 
شايد براي هميشه در  ،شوراي انقالب

مشهد   ماند و فوقش امام جمعه مشهد مي
مانند قدس يا چيزي  يا توليت آستان

شد ولي با عضويت در شوراي  آن مي
  انقالب و به عهده گرفتن امامت جمعه

شناخته شد تا بعدها يكي از  ،تهران
جالبتر . نامزدان رياست جمهوري شود
شدن او  اينكه كسي كه باعث برگزيده

تهران شد هم منتظري   به امامت جمعه
  دادن امامت جمعه بود كه پيشنهاد ادامه

از سوي رهبر به وي ارائه تهران را كه 
كند و با اين استدالل  شود رد مي مي

بهتري دارد،   اي بيان و خطبه كه خامنه
ي تهران  او را به امامت جمعه

رساند، يك نماز هم پشت سر او  مي
او (رود  خواند و خود به قم مي مي

اي را براي هيئت امناي  بعدها خامنه
 ).كند دانشگاه امام صادق نيز معرفي مي
شدن  در حقيقت باالآمدن و شناخته

اي در ساختار سياسي كشور جز با  خامنه
كه رهبر  بود مدد منتظري ممكن نمي

فعلي بعدها اين لطف استادش را به 
  » .!!بهترين وجه جبران نمود

از همان ابتداي انقالب حساسيت «
منتظري به برخورد مناسب با مهمانان 

 نكردن تنش در روابط خارجي و ايجاد
هاي  خارجي و انتقاد از بعضي مصادره

جالب اينكه . شود معلوم مي اموال
اهللا خميني از همان ابتدا بسياري  آيت

پذيرد و  از حرفهاي ايشان را نمي
منتظري مسئول اين برخورد رهبر را 

داند كه سعي  بيت و اطرافيان او مي
 ،كردند با دادن اخبار دلگرم كننده مي

ه او انتقال هاي مثبت را ب فقط جنبه
منتظري حتي در ايجاد و . دهند

تاسيس حزب جمهوري اسالمي شركت 
گويد ما از ابتدا قرار بود  ميكند و  نمي

پس از تشكيل انقالب به قم برگرديم و 
 .به طلبگي خود بپردازيم حتّي امام
. ولي به هر دليل ايشان پشيمان شدند

تالش براي گنجاندن اصل واليت فقيه 
آيت اهللا  ت طالقاني،عليرغم مخالف(

درمچلس  صدر شريعتمداري و بني
 و تالش خبرگان تهيه قانون اساسي

براي آزادسازي  آقاي بني صدر
گروگانهاي آمريكايي در زمان كارتر به 
عنوان يك امتياز كه بتوان در برابر آن 

از ديگر كارهاي  )چيزي دريافت كرد
راه مشكيني ماو به ه.اوست

اي براي قضات  هدستورالعمل يازده ماد
كشور تنظيم كرد كه البتّه معلوم نيست 

  » .به آن چقدر عمل شده باشد
مقامي منتظري آنچنان كه از  قائم«
آيد، بيش و  ي خبرگان هم برمي بيانيه
از آنكه تصميم خبرگان باشد  پيش

تبعيت از جو جامعه است كه از همان 
ابتدا منتظري را فرد دوم جمهوري 

ستند و نقل قول دان اسالمي مي
را  - بدون آوردن نام ايشان -بازرگان

واليت « خوانيم كه  اينجا اينطور مي
فقيه قبايي است كه فقط برازنده آقاي 
خميني است و پس از ايشان با كمي 

. »برازد اغماض به آقاي منتظري مي
بسياري بخش دوم اين نقل قول را 

اي به  منتظري در نامه. اند نشنيده
. كند ين كار مخالفت ميمشكيني با ا

پس از آن او به مدد مسئوليت جديد، 
بيشتر به امر به معروف و نهي از منكر 
پرداخت و با ايجاد مزاحمت براي 

سيدصادق روحاني و حصر آيت اهللا 
قمي و برخورد با آقاي شريعتمداري 

شهري درگير  كند و با ري مخالفت مي
از مجموع مطالب منتظري . شود مي

آيد كه وي سيداحمد   مياينطور بر
خميني را خط دهنده به افكار رهبر 

انست كه با دادن اطالعات  د مي
دار، قضاوتهاي او را تعيين  جهت
منتظري حتي اعترافات . كرد مي

ي كودتاي او و  زاده و نظريه قطب
ي  شريعتمداري را ساخته و پرداخته

او با يك واسطه از . داند سيداحمد مي
كند كه گفته  مياحمد خميني نقل 

آقاي منتظري بايد از فالني ياد بگيرد 
آيد دست ايشان  كه وقتي نزدامام مي

گردد  بوسد و عقب عقب برمي را مي
آيد و با ايشان يكي و دو  ولي ايشان مي

در همان زمان منتظري حرفي ! كند مي
. گيرد زند كه بعدها گريبانش را مي مي

ي  گويد مردم به واليت امام رأ او مي
دادند نه به واليت احمدآقا كه 
اعتراض سيداحمد خميني را به دنبال 

  ».دارد
او در تاسيس دانشگاهها و مؤسسات 
زيادي نقش داشت و از همان ابتدا به 

هيئت . پرداخت وضعيت زندانيان مي
عفوي كه براي رسيدگي به احكام 

حكومتي  سردمداران اعدام دلبخواهي
اف به اعتر .داد  بود، تشكيل شده

محمدي گيالني شش هزار حكم اعدام 
جزئيات دردآوري از .. را لغو كرد

ي برخورد با زندانيان به خصوص  نحوه
هست كه نامه اش زنان، در متن 

كوشيد به رهبري انتقال  منتظري مي
دهد و تا حدود زيادي موفّق هم 

طرح ابتدايي راهپيمايي روز . شد مي
ي وحدت بين شيعه و  قدس، هفته

واليت، روز جهاني   هفتهسنى، 
مستضعفين و روز وحدت حوزه و 
دانشگاه هم از ديگر ابتكارات او بود كه 

هاي رسمي به آن اشاره  البتّه در رسانه
  .شود شود يا با تحريف ارائه مي نمي

آزادي مطبوعات، انتخابات آزاد، 
آزادي احزاب، اهميت شورا و برخورد 

و مناسب با روشنفكراني مانند شريعتي 
سروش از ديگر مطالب گفتگو با 

اعتنايي  او غيرمستقيم بي. منتظري است
اهللا خميني به ديگر دولتها و  آيت
اي انقالبي و غيردوستانه  ي چهره ارائه

از ايران را يكي از داليل ايجاد جنگ 
كند كه چگونه  داند و تعريف مي مي

رهبر با اعزام هيئتهاي حسن نيت به 
ت كرده كشورهاي همسايه مخالف

هاشمي رفسنجاني بعدها در ( .است
دوران رياست جمهوري خود اعتراف 

بيني امروز را  كرد كه اگر روشن
داشتيم شايد هيچگاه جنگي آغاز 

او همچنان خود را از !) شد نمي
دهي به جنگ چه پس  مدافعان پايان

خرمشهر و چه پس از گرفتن فاو  فتحاز
اي كه بسياري  كند و عقيده معرّفي مي

گويند كه  صدر دارند و مي انند بنيم
ايران فرصت صلح به همراه گرفتن 
غرامت حاضر و آماده را از دست داد، 

  .كند ييد مي تأ
  

 ، نيهيسحه ب  اي  گسترده حمله
آيت اهللا     منزل درون و  دفتر

    اي خامنه شخص منتظري بدستور
  
داستان بركناري وي و مسائلي  - 1 

يداحمد كه در دو كتاب رنجنامه از س
خميني و خاطرات سياسي از محمدي 

پس از كناره  ريشهري مطرح شده،
  گيري آيت اهللا منتظري  بارها وبارها 

  
  15در صفحه 

  
  

 آيت اهللا حسينعلى منتظرى در گذشت
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ورد حمالت فيزيكي و رسانه اي از م
سوي برخي نهادها، گروههاي فشار و 

در : از جمله. قرار گرفترژيم افراد 
پس از سخنراني  1376آبان ماه 

رجب، مورد  13ف به انتقادي معرو
حمالت شديد همه جانبه قرار گرفتند 

سال در قم در زندان  5و بيش از 
خانگي به سر بردند و سرانجام در 

با  – 1381سحرگاه دهم بهمن ماه 
از  - تأكيد بر مواضع گذشته خويش 

   .حصر خانگي آزاد شدند
  

رجب در 13ى بعداز سخنراني 
بدستور شخص   رابطه با مرجعيت شيعه

ه منه اي  حمله گسترده  اي  بخا
نيه ، دفتر  و درون منزل آيت اهللا  سيح

منتطري  شروع شد و آقاي منتظري 
 : واقعه اي را اينگونه شرح مي دهد

  
در اين ميان تلفنها را نيز قطع  « 

كردند، و همكارى افراد اطالعات و 
سپاه با مهاجمين محسوس بود؛ و از 

ف سيم از طر قرارى كه معلوم شد با بى
سرتيپ فرمانده لشكر قم به آنان دستور 

به بهانه - شد و اصرار داشتند  داده مى
مرا از اطاق و  -محافظت از من

كتابخانه و منزل خارج نمايند و با خود 
ها و  ببرند و منزل مرا در اختيار رجاله

غارتگران قرار دهند، و برحسب آنچه 
آقاى -نقل شد وزير سابق اطالعات 

از فرماندهان عالى و يكى  - فالحيان
سپاه از دور مهاجمين را رهبرى 

 .كردند مى
من به اشخاصى كه اصرار داشتند  

اينجانب از منزل بيرون بروم با 
دفعه اول نيست كه به : [ناراحتى گفتم

من و هستى من حمله شده، يك بار از 
اى آمدند و هستى  طرف آقاى خامنه

مرا غارت كردند، اين بار بيايند در 
طاق و كتابخانه مرا بكشند تا همين ا

خيالشان براى هميشه راحت شود، من 
؛ ] شوم با پاى خود از منزلم خارج نمى

از اين سخن من حاضرين بسيار جا 
خوردند و باالخره پس از مشاجرات 
زياد با افراد مختلف كه آمده بودند 
من مبادرت به اقامه نماز ظهر كردم 

طاق ولى باز از بيرون به افراد داخل ا
فشار آورده بودند كه نمازش را 

: و يكى از دوستان صادق گفتبشكنيد؛ 
من شنيدم كه به آنان دستور داده شد [

طناب به گردنش بيندازيد و او را 
سپس در يك فرصتى ]. بكشيد و بياوريد

كه افراد داخل اطاق براى كسب 
تكليف بيرون رفته بودند درب اطاق را 

ار كردند آنها اصر بستيم و ديگر هرچه
به آنان دستور . درب را باز نكرديم

داده شده بود از درب اندرون وارد 
شوند و درحالى كه با ديلم مشغول 
كندن درب اندرون بودند شنيده شد 
از ناحيه بعضى از آقايان مجاورين با 
تندى با آنان برخورد شده بود؛ و 
باالخره بعد از چند ساعت از كنار 

مين مشغول اطاق من رفتند ولى مهاج
هاى خانه شدند، و  شكستن درب و شيشه

در اين ميان بلندگوهاى حسينيه را در 
اختيار گرفتند و مانند لشكر مهاجم 
پيروزمند با شعارهاى انحرافى و 

آميز در چندين روز متوالى  اهانت
هرچه خواستند گفتند و پخش كردند 

آميز  و شعارهاى ركيك و اهانت
هاى فحاشى و  نوشتند، و مرتبا اعالميه

شد و  تهديدآميز تنظيم و پخش مى
ناراحتى همه همسايگان را فراهم 
نمودند؛ گويى اينان بويى از انسانيت و 
عقل به مشامشان نخورده بود، و به 
خيال خودشان با اين غارتگريها و 

خواستند از  فحاشيها و هتاكيها مى
فقيه حمايت كنند، خوب شد ما  واليت

فقيه آقايان  ه واليتنمرديم و معنا و ثمر
را با چشم و گوش خود از نزديك 

من در همان روز . احساس كرديم

حمله و يورش در يك پيام خالصه 
 .اعمال ننگين آنان را يادآور شدم

 
اى در يك سخنرانى  آقاى خامنه  

ضمن تاييد اجمالى اهانتهاى انجام 
از من ياد كرد و ]  خائن[شده با كلمه 

و هنگامى ! نمود مرا به محاكمه تهديد
اى متضمن  اهللا زنجانى نامه كه آيت

اظهار ناراحتى از اين اوضاع اسف 
نويسند، از قرار  انگيز به ايشان مى

: مسموع ايشان در جواب نوشته بودند
توانم جلوى خشم مردم را  من نمى[

؛ ياللعجب كه جمعى رجاله را ] بگيرم
كه همه ديدند از شهرهاى مختلف با 

آورى  ى سنگين جمعها صرف بودجه
كردند و به قم آوردند و آنان را وادار 
به اين كارها كردند به عنوان مردم 

كنند؛ و در اين ميان برخى  قلمداد مى
افراد عادى سپاه هم كه ذاتا داراى 

باشند اغفال  ايمان و اخالص مى
گردند و به اين خالفكاريها وادار  مى
 .شوند مى

 و باالخره از همان روز حمله و
يورش مرا در خانه محصور كردند و 

ها را جوش دادند؛ و تا  دربها و پنجره
بام هم مامور گشت  مدتى روى پشت

وآمد زياد  گذاشتند كه در اثر رفت
مزاحم زندگى و خواب و آسايش من 

ام بودند؛ حاال بگذريم از  و خانواده
 .چرانيهاى برخى از آنها چشم
بلندگوهاى حسينيه تا چند روز در  
تيار مهاجمين بود تا اينكه از قرار اخ

گيرند  منقول جامعه مدرسين جلسه مى
و آقاى مقتدايى دادستان كل كشور از 

آيد،  ناحيه آنان به سراغ مهاجمين مى
كه بايد جلوى - دادستان كل كشور 

مظالم و جنايات را بگيرد و با مهاجمين 
به خانه و كاشانه مردم برخورد قانونى 

، خرابكاريها و شكنيها قانون - كند
او . كند غارتگريها را تاييد مى

شود، و  هاى آنان را جويا مى خواسته
آنان حصر در خانه و ممنوع 

بودن و تعطيل درس و شهريه  المالقات
ندادن حسينيه و دفتر و تهيه زمينه  و پس

كنند، و تقريبا  محاكمه مرا مطالبه مى
ها در شوراى عالى  همين خواسته

. شود و تصويب مىامنيت ملى مطرح 
پس در حقيقت تصميم گيرنده در 
مسائل كشور خرابكاران و مهاجمين 

باك و محركين آنان هستند و  بى
شوراى عالى امنيت ملى مجرى 

باشد؛ واى به حال  تصميمات آنان مى
ملت مسلمان و مظلوم ايران و حوزه 
علميه قم كه تعيين سرنوشتشان به افراد 

 .ه استخرابكار و مهاجم تفويض شد
آقاى مقتدايى در حسينيه سخنان  

مفصلى دارد كه نوار آن موجود است، 
از اين : [گويد از جمله به آنان مى

حركتى كه شما عزيزان انجام داديد 
كه حمايت از حريم واليت و رهبرى 

شود و شما  بود جدا تقدير و تشكر مى
اين را به حساب خدا بگذاريد و اجر و 

خيلى ... گيريدپاداش اين را از خدا ب
شاءاهللا موفق  ممنون اميدوارم كه ان

. باشيد، ماجور هستيد و زحمت كشيديد
شاءاهللا مورد  اين خدمتى كه كرديد ان

قرار ) ارواحنافداه(زمان توجه امام
بگيرد و در آينده هم اگر خداى نكرده 
يك چنين قضايايى پيش بيايد انتظار 
هست كه همين شماها بايد 

 ...].بپاخيزيد
و از قرار مسموع از راه موثق  

اى براى توجيه  همان موقع هم جلسه

ائمه جمعه مراكز استانها گرفته بودند و 
در آن جلسه آقاى درى به عنوان وزير 
اطالعات گزارشى از چگونگى قضايا و 
برخورد با اينجانب و اينكه فعال در 

اش  منزل محصور گشته و فقط خانواده
به آقايان ... وآمد هستند و مجاز به رفت

كه آقاى جنتى در جمع دهد  ارائه مى
اين كه فايده ندارد، : [گويد آنان مى

بايستى آخر شب او را از منزل و از 
آورديد و  رختخوابش بيرون مى

برديد جايى كه حتى من هم اطالع  مى
خوشا به . ] نداشته باشم كه او كجاست

سعادت ملت ايران كه چنين روحانيون 
اى بر آنان حكومت  طفهدلسوز و با عا

كنند و سرنوشت اسالم و انقالب و  مى
كشور و ملت در اختيار اينان قرار 

 !گرفته است؟
برحسب نقل - از طرف ديگر  

اى كه در تهران در  در جلسه - مستند
اين زمينه تشكيل شده بوده يكى از 

: كند كه قضات دادگاه ويژه پيشنهاد مى
را با اجازه شما من به قم بروم و فو[

فالنى را محاكمه و اعدام كنم و 
 ]. برگردم

بارالها تو خود شاهد باش كه ملت  
ايران براى تحصيل آزادى و 

شدن دستورات حيات بخش  پياده
اسالم اين همه فداكارى كردند و 
شهيد دادند، ولى متاسفانه در برابر 
تذكرات اينجانب به عنوان دفاع از 

هاى علميه و عظمت  استقالل حوزه
ها و  عيت شيعه كه بازيچه رجالهمرج
شده از ناحيه  هاى اغفال بچه

مديريت انحصارطلبان قرار گرفته بود 
حوزه علميه قم و رئيس قوه قضائيه 
كشور خرابكاران و غارتگران را عليه 
من بسيج كردند، و آقاى يزدى در 

هاى نماز جمعه تهران هر چه  خطبه
توانست هتاكى نمود و دادستان كل 

مهاجمين و غارتگران را  كشور هم
كند و آن قاضى هم اعدام  تشويق مى

و متاسفانه  كند؛ فورى مرا پيشنهاد مى
همه اين جنايات به نام حكومت 
اسالمى و حمايت از اسالم انجام 

با اين حال ملت مظلوم ايران . شود مى
كردن دستورات  از آقايان انتظار پياده

 .اسالم و دفاع از حقوق مردم را دارند
با اينكه از آقايان علما انتظار  
رفت برائت خود را از اين جنايت  مى

و امثال آن كه به نام اسالم انجام 
شود اعالم نمايند و از حوزه و  مى

برخى از آنان روحانيت دفاع نمايند، 
در حوزه علميه قم و جاهاى ديگر، 
هرچه خواستند گفتند و نوشتند و مرا 

اسق خطاب نما و منافق و ف خائن و عالم
ادب  كردند، و برخى از نويسندگان بى

ادبيات خود را در اهانت و فحاشى و 
شاءاهللا  تهمتهاى ناروا به كار بردند، ان

الحساب به همه امور رسيدگى  در يوم
شاءاهللا به تفضل  خداوند ان. شود مى

خود حوزه علميه قم را از شر عناصر 
خرابكار و هتاك، و ملت ايران را از 

باك  ادب و بى ندگان بىشر نويس
من يك فرد بيشتر نيستم . محفوظ بدارد

ام، ولى جاى  و عمر خود را گذرانده
تاسف است كه چگونه اين همه 

 »!شود؟ جنايات به نام اسالم انجام مى
  

 ماجرا مهدي هاشمي مربوط به
ماجراي  يا -ايران بهمك فارلين  آمدن

كنترا كه به ماجراي  - ايران 
معروف است، به معامله فارلين نيز  مك

تسليحاتي ايران با اياالت متحده 
آمريكا از طريق اسرائيل، در اواسط 

گردد  باز مي) 1360دهه ( 1980دهه 
كه پول فروش اين تسليحات بطور 

پنهاني به ضد انقالبيون نيكاراگوئه 
 3در . شد موسوم به كنترا داده مي

در مطبوعات خارج كشور  1986نوامبر 
يه انقالب اسالمي  و بخصوص نشر

نوشت كه رابرت مك فارلين مشاور 
امنيت ملي ريگان در يك ماموريت 
مخفيانه به همراه يك كيك و يك 

به  ،انجيل امضا شده توسط ريگان
تهران سفر كرده تا از طريق فروش 

از كمك آنان براي  ،سالح به ايرانيان
هاي آمريكايي در  آزادي گروگان
اشمي فاش مهدي ه.لبنان استفاده كند

كننده اين ماجرا بود و اين بهانه اي  
شد كه پرونده گذشته او را بكار  

 .بياندازند و  اورا اعدام نمايند
آنچه مربوط به اعدام هاي    - 2

مي شود و ايستادگي   1367تابستان 
آقاي منتظري  در مقابل  آقاي خميني 
و دفاع منتظري از زندانيان و حقوق 

كنترا  -ايران  آنها و ماجراي افشاي
يكي از دالئل مهم بركناري وي ......و

از  جانشيني خميني گرديد و نامه هاي 
ن زمان توسط  آمكاتبه اي ايشان در 

از طريق  1368واسطه اي در فروردين 
بدفتر آقاي بني صدر ارسال شد  ،تركيه

 ،كه آقاي  بني صدر از طريق رسانه ها
نامه ها را در اختيار سازمان هاي 

ق بشري و افكار عمومي جهان حقو
نزمان براي اولين بار آقرار داد كه در 

   .اين نامه ها منتشر شده اند
تحول فكري آقاي منتظري  دراين 

 براي انسانها از سليقه  و عقيده  كه است
اي حقوق  ذاتي انساني  و اجتماعي ه
ئل بود اين تحول  در خرد  و نفس اق

د از سليم النفس بودن وي ناشي مي ش
استقالل را بر جانشيني آقاي « و اوكه 

خميني برگزيد، وقتي به ارتباط پنهاني 
و ... با امريكا و) افتضاح ايران گيت(

ادامه جنگ خانمان سوز، اعتراض 
كرد، كه آزادي و حقوق انسان را 

وقتي به كشتار زندانيان سياسي  .برگزيد
اعتراض كرد، كه حقوق  67در سال 

ي نخستين مرجعي وقت .انسان را برگزيد
شد كه رساله حقوق انسان را انتشار 
داد، كه  به دين بمثابه  ابزار استبداد 
فراگير نه گفت، بخصوص وقتي دم 
زدن از واليت مطلقه فقيه را از 

  » . مصاديق شرك خواند
  
در پاسخ به آقاي محمد   - 1

جعفري، او اصل استقالل و آزادي 
 او. انسان را در تصميم پذيرفته بود

اصلي را پذيرفته بود كه هرگاه همگان 
بپذيرند، انسان ها استقالل و آزادي 
خويشتن را باز مي يابند و زندگي را 

به . عمل به حقوق ذاتي خود مي كنند
بيا ن ديگر منتظري در واپسين زندگي 

اش در پاسخ  نامه  آقاي محمد  
اينجانب نيز مي گويم : جعفري  نوشت

يست، و مقام تصميم مقام اطاعت ن
تصميم در هر مرحله يعني مرحلة ا 
نتخاب زمامدار و هم مرحلة اجراء 
قوانين كار مردم است، كه براي 
اجراي آنها كسي يا كساني را انتخاب 

وقتي : من نيز مي گويم - ثانياً. مي كنند
كسي براي زمامداري يا قانوني با 
مشورت مردم با رأي اجماع يا اكثريت 

ن معين و مقرر آنان يا نمايندگان آنا
شد فرد يا گروه منتخب حق ندارد جز 

 ».تصميم شورا را اجرا كند
به «ن اظهار داشت كه آ ادامهدر

مردم هر كشوري حق مي دهيد كه در 
قانون اساسي خود شرايط و 
خصوصياتي را مطابق جهان بيني و 
مذهب و مكتب و يا عرف و عادات و 
هنجارهاي مورد قبولشان براي رهبري 

خواهند زمام امور كشور و كه مي
سرنوشت خود را به او بسپارند مقرر و 

بديهي است كه مردم . معين نمايند
چنين حقي را دارند، و اگر در قانون 
اساسي مورد قبول مردم داشتن شرايط 
و ويژگي ها ئي براي رهبرشان معين 

مردم ملزم هستند همان را انتخاب  ،شد
ا كنند و اين الزام هر گز منافاتي ب

دموكراسي ندارد، زيرا منشاء چنين 
و . الزامي جز دموكراسي نمي باشد

نخبه گرائي مردود ربطي به اين ندارد 
كه مردم هر اقليم و كشوري در هر 
زماني خواهان وجود ويژگي ها ئي در 

آيا امروزه در . رهبر منتخب مي باشند
جوامع مترقي و داراي دموكراسي 

اعي و براي مسئوليتها و پستهاي اجتم
سياسي شرايطي را در قانون مقرر نمي 
كنند؟ و در حقيقت اين موضوع از 
قبيل دادن هر كاري به اهلش يعني 
كارشناس مربوطه است كه مقبول عقل 

البته مردم حق . و عقال و شرع مي باشد
دارند قانون اساسي خود را در هر 

  » .زماني تغيير يا اصالح و تكميل نمايند
 
ابطه جنجال منتظري در ر   - 2

هواداران رژيم كودتا كه  پاره كردن 
بهانه براي را عكس  خميني 

از قول امام  ،قرار دادند يسركوبگر
نمي داند و مي  معلي انسان را معصو

همه سر و صدا كنيد و مردم «: ويد گ
  را به راهپيمايي وادار كنيد، اينها

كارهاي موقت است و پيداست كه از  
  استفاده ابزاريخواهيد  اسم ايشان مي

وگرنه اگر شما دلسوز ايشان . كنيد 
  بوديد اصال نبايد عكس العمل نشان

البته ما . داديد، اين كار اشتباه است مي 
  اما بايد .معصوم نيستيم و اشتباه داريم

مسئولين و بزرگان دقت كنند كه از  
 .اين گونه كارهاي اشتباه انجام ندهند

 باالخره آيت اهللا خميني مرد
بزرگي بودند اما معصوم نبودند و خود 

هم هيچگاه ادعاي عصمت    ايشان
باالتر از ايشان حضرت علي . نكردند

با اين كه ما ايشان را معصوم مي ) ع(
از مشورت ": فرمايد مي   به مردم ،دانيم

عادالنه و گفتار حق ابا نكنيد و حرفتان 
من ذاتا فوق خطا    را بزنيد چون

ن مردم بايد آزاد باشند بنابراي  ".نيستم
از اول انقالب . و حرفشان را بزنند

گفتند و ما هم به تبع  مي   مرحوم امام
استقالل، آزادي، ": گفتيم ايشان مي
آزادي يعني  ".اسالمي    جمهوري

مردم آزاد باشند، نه اين كه دولت 
دلش خواست    آزاد باشد هر كاري

انجام دهد اما مردم نتوانند حرفشان را 
  ».زنندب

  
زنده ياد  منتظري در رابطه   - 3

مبارزه با جامعه بهائيان در خاطراتش 
خالصه كارى كرديم كه از : مي نويسد

نجف آباد تا اصفهان كه كرايه ماشين 
يك بهائي التماس مى  ،يك تومان بود

كرد پنجاه تومان بدهد و او را نمى 
ها هم از  بردند، البته همه اين نبردن

د، خيلى ها از ديگران و روى ايمان نبو
... از جو عمومى جامعه مى ترسيدند

باالخره با اين حركت آنها در نجف 
بعد از اين قضيه ... آباد متالشى شدند

متفرق شدند و در همه جا از چشم 
بعد ... مردم خود را مخفى مى كردند

اين قضيه را ما به اصفهان هم 
در آنجا هم سروصداى ... كشانديم

... يه بهائيت بر پا شدگسترده اى عل
باالخره پس از مدتى مشخص شد كه 
مؤسس و محرك اين جريان من 

 .)«...هستم
پاسخ در  1387 ولي در اردببهشت 

فرقة بهائيت « پرسش گري مي نويسد 
  چون داراي كتاب آسماني همچون

  
  16در صفحه 

 آيت اهللا حسينعلى منتظرى در گذشت
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آيت اهللا حسينعلى 
  منتظرى در گذشت

  
  

ر يهود،مسيحيان و زرتشتيان نيستند د
قانون اساسي جزو اقليتهاي مذهبي 
شمرده نشده اند، ولي از آن جهت كه 
اهل اين كشور هستند حق آب و گل 
دارند، و از حقوق شهروندي برخوردار 
مي باشند، همچنين بايد از رافت 
اسالمي كه مورد تاكيد قرآن و اولياء 

  ».دين است بهره مند باشند
آيت اهللا منتظري در مقام يك 

داي فشيعه  حقيقت را  مرجع عالم
قدرت و مقام نكرد و  در قلمرو تجربه 

تحول در « تحصلي و حضوري خود از
فكر نهراسيد و نشان داد كه در صورت 
پارسايي مي توان با داشتن پايي محكم 
در سنت، در عمل تسليم قدرت نشد و 

زادي و استقالل ايران آراهي به سوي 
 و  در دوران اوج زير  پا » .نشان داد

او دين   گذاشتن  ارزشهاي  اخالقي ،
را  كه با ارزشهاي حقوقي و ذاتي 
انسان مغايرت داشته باشد  عين  بي 

گر ه وجدان نظار. ديني مي دانست
انسانهاي بيدار علي رغم برخي 
اشتباهات وي، در مجموع آيت اهللا 
منتظري را انسان اخالقي، آزادي 

مردمي و تاثير  خواه، استقالل طلب،
  .ارزيابي  كرده استگذار 
  

  اساتيد مرحوم آيت اهللا منتظري  
 
  1 :ظري تاساتيد سطح مرحوم من    - ا

حاج شيخ محمدحسن عالم نجف   - 
و  "شرح لمعه ": اصفهان    آبادى در

 2. "مكاسب "و  "رسائل "مقدارى از 
: سيد مهدى حجازى در اصفهان  - 

حاج شيخ  -  3   ،."رسائل "از    قسمتى
  قسمت هايى: قائينى در قم عبدالرزاق

حاج آقا   -  4   ،."مكاسب "از كتاب  
از    قسمتى: رضا بهاءالدينى در قم

حاج سيدمحمد محقق  -  5  "رسائل "
و قسمتى  "كفايه "سطح    :داماد در قم

  "مكاسب "از سطح 
اساتيد فلسفه، منطق، هيأت، نهج :  2

: حاج آقا  خمينى 1   - البالغه و اخالق 
از  "اسفار"   ، كتاب"حكمت  منظومه"

معاد جسمانى "تا آخر  "نفس "مبحث 
عالمه   -  2  "اخالق "و نيز درس  "

  مباحث پيش نويس درسهاى: طباطبائى
  -  3  "اصول فلسفه و روش رئاليسم " 

: حاج آقارحيم ارباب در اصفهان
حاج   - 4   ."منظومه منطق"   قسمتى از

نظومه م"قسمتى از    :شيخ جواد فريدنى
ه حاج ميرزاعلى آقا  -  5  "حكمت 

 6   . "نهج البالغه "   :شيرازى در اصفهان
مرحوم آيت اهللا مجدالعلماء در  - 

تشريح "   فارسى و "هيأت ": اصفهان
شيخ بهايى در علم هيأت  "االفالك 

حاج سيداحمد خوانسارى   -  7   قديم 
     ."شوارق "كتاب    :در قم
 – 1   اصول اساتيد خارج فقه و:  3

فقه "قسمت اعظم :  بروجردىآيت اهللا
خارج : خمينى  -  2   ."اصول    و

كفايه تا    ، از اول جلد دوم"اصول "
آخر آن به مدت هفت سال كه بسيارى 

تاكنون به طبع    از آنها تقرير شده ولى
سيد صدرالدين   -  3   .نرسيده است 

 - 4   ."فقه "و    "اصول "خارج : صدر
اصول "   خارج: دمحمد حجتحاج سي

: حاج شيخ عباسعلى شاهرودى - 5   ."
  ."اصول "خارج 

  
آثار پژوهشى و علمى منتشر شده     

  منتظرى   و در دست انتشار آيت اهللا
  

آثار پژوهشى و علمى منتشر شده و     
منتظرى    در دست انتشار آيت اهللا

تقرير ( "نهاية االصول " - 1   :عبارتند از
  ل مرحوم آيت اهللا العظمىدرس اصو

البدرالزاهر فى " -  2   ).بروجردى  
تقرير درس ( "صالة الجمعة و المسافر

مرحوم آيت اهللا العظمى    فقه
 ).بروجردى 

دراسات فى والية الفقيه و فقه " -  3   
كه (    .در چهار جلد "الدولة االسالمية 

به تصدى برخى شاگردان ايشان به 
فارسى    ترجمه فارسى ترجمه شده و 

مبانى فقهى حكومت "آن با نام 
و دو    ;منتشر گرديده است  "اسالمى 

جلد آن هم به اردو ترجمه و چاپ 
اثر    همچنين خالصه اين ;شده است 

نظام الحكم فى االسالم "تحت عنوان 
 ).رسيده است    در يك جلد به چاپ "

در چهار  "كتاب الزكوة " - 4   
  ، "الخمس و االنفال كتاب " -  5   جلد، 

دراسات " -  7   ، "كتاب الحدود" - 6 
  در سه جلد،  "فى المكاسب المحرمة 

 9   ، "التعليقة على العروة الوثقى " - 8 
الغصب "، "الصلوة "مباحث فقهى  - 
  تقرير( "الوصية "و  "االجارة "، "

درسهاى مرحوم آيت اهللا العظمى  
مباحث  - 10   ، ) بروجردى 

تراجيح "و  "تعادل "، "صحاب است"
  ، )خمينى حاج آقا    تقرير درسهاى( "

در  "درسهايى از نهج البالغه " - 11 
  ده جلد كه سه جلد آن تاكنون چاپ

 .شده است  
، "درسهايى از اصول كافى " - 12   

 14   ، "مناظره مسلمان و بهايى " -  13   
س (شرح خطبه حضرت فاطمه زهرا" - 
از " -  15   اردو،    فارسى وبه زبان  ")

در گفتگوى دو ( "آغاز تا انجام 
   16    عربى ،   به زبان فارسى و) دانشجو

به زبانهاى  "رساله توضيح المسائل " - 
رساله " - 17   فارسى و عربى و اردو،

 - 18   در دو جلد، "استفتائات 
 - 19   ، "استفتائات مسائل ضمان "
احكام " - 20   . "رساله حقوق "

معارف و احكام " -  21   ،"پزشكى 
معارف و احكام " -  22   ،"نوجوان 

احكام و مناسك حج " - 23   ، "بانوان 
 - 25   ، "موعود اديان " - 24  ، "
كتاب  -  26   . "اسالم دين فطرت "
كتاب  -  27   . در دو جلد "خاطرات "
 - 28   . در دو جلد "ديدگاهها"

يام ها، مصاحبه مجموعه سخنرانى ها، پ
تهران و قم ،    ها، خطبه هاى نمازجمعه 

 كه تاكنون ده جلد آن منتشر شده 
  
  

  
همه جا كربال و همه روز 

 عاشورا است
  

تحويل داده و ھمچنين برگزاری ھرگونه 
مراسم عزاداری را برای کشته شدگان اين 

بعالوه گفته . حوادث ممنوع اعالم کرده اند
در ميان کشته  شده است که يک زن نيز

شدگان اين حادثه قرار دارد و اکثر کشته 
ھا از ناحيه سر و سينه مورد اصابت 

  .گلوله قرار گرفته اند
، نيروھای امنيتی ٨٨دی ماه  ۶در ◄ 

شھر مشھد با حمله به مراسم عزاداری 
مردم و دانشجويان در بيت آيت هللا صانعی 
، دھھا تن از مردم و دانشجويان مشھدی 

 .اشيه اين مراسم بازداشت کردندرا در ح
حسين قابل برادرزاده احمد قابل، ھادی 
سجادی و علی منصوری  از فعاالن 
دانشجويی مشھد در اطراف بيت آيت هللا 

 صانعی بازداشت شده اند
، به گزارش نوروز، ٨٨ديماه  ۶در ◄ 

در اصفھان، نيروھای امنيتی با باتوم، گاز 
ادار اشک آور و گاز فلفل به مردم عز

حمله کردند و مسجد اعظم حسين آباد، از 
پايگاه ھای اصلی نيروھای انقالبی 
اصفھان در دوران مبارزه با رژيم 
شاھنشاھی را بسته و از ورود عزاداران 
و ھيات ھای مذھبی که به صورت سنتی 
در اين مسجد گردھم می آمدند جلوگيری 

 .کردند
، به گزارش جرس، طی ٨٨دی  ٧در ◄ 

ھای حسين آباد  يی که در خيابانھا درگيری
نفر  ۵٠٠تا  ۴٠٠اصفھان رخ داده است، 

دستگير شده و به زندان اصفھان منتقل 
اند و تا اين لحظه شمار قابل توجھی  شده

در ميان . ھستند  چنان در زندان از آنھا  ھم
دستگير شدگان، حبيب نوری، برادر 

ھای   عبدهللا نوری و دو نفر از برادر زاده
  .ن وجود دارندايشا
: ، به گزارش رويداد ٨٨تير  ٧در ◄ 

خانم مھين فھيمی از مادران صلح، اميد 
متنظری و اردوان تراکمه از فعالين چپ 
گرا صبح امروز در منزل خانم فھيمی 

خانم مھين فھيمی و . دستگير شده اند
فرزندش اميد منتظری که در جريان 
بازداشت اخير دستگير شده اند، ھمسر و 

حميد . ند زنده ياد حميد منتظری ھستندفرز
منتظری در جريان قتل عام زندانيان 

به دست حکومت  ۶٧سياسی در سال 
 .  جمھوری اسالمی اعدام شد

، به گزارش ٨٨تير  ٧در ◄ 
ماموران امنيتی ضمن تفتيش :ادوارنيوز

منزل مصطفی ايزدی وی را بازداشت 
ايزدی که از نويسندگان روزنامه . اند کرده
 ١٣٧۶ھای  تماد ملی بود در خالل سالاع
صاحب امتياز و مدير مسئول  ١٣٧٩تا 

بود که به بھانه ترويج » آوا«ھفته نامه 
 ١٣٧٩سياسی آيت هللا منتظری در بھار 

وی ھمچنين .به محاق توقيف رفت
نويسنده کتاب زندگينامه آيت هللا منتظری 

در اين . است» فقيه عاليقدر«با عنوان 
ای از خامنه ای درج است کتاب، مصاحبه 

که، در آن، خامنه ای گفته است شاگرد 
  . آيت هللا منتظری بوده است

: ، به گزارش ادوارنيوز٨٨تير  ٧در ◄ 
ماموران امنيتی در جريان بازداشت و 
تفتيش منزل عمادالدين باقی به ھمسر و 
فرزندان وی توھين کرده و اقدام به 
فحاشی کرده و وی را به مرگ تھديد 

 .ردندک
در «: باقی به فرزندان خود گفته است     

ماموران .  »ايستم زندان محکم می
  باقی   بازداشت او خطاب به خانواده

جايگاه زور در جنبش 
  .مسالمت آميز

   
رژيم جمھوری اسالمی ايران با تمام      

تالشی که در سانسور اخبار مربوط به 
جنبش اعتراضی مردم ايران ميکند، به 

ر رسانی لحظه به لحظه مردم، با ھمت خب
بھره گرفتن از تکنولوژی،  در کار 

مشاھده . سانسور ناموفق بوده است
صحنه ھائی که در آنھا، دليری و خشونت 
زدائی ايرانيان بروز می کند و مالحظه 
مبارزه بدوراز خشونت مردم،  تحسين 
جھانيان را بر انگيخته و در روز ھای 

  ه آن خبرھایاوج جنبش، اخبار مربوط ب
  
  

کند که ايستادگی  آنقدر عمر نمی«: اند گفته
 !»کند

، به گزارش خبرگزاري ٨٨تير  ٧در ◄ 
جبھه متحد دانشجويي، مأموران واواک 
با مراجعه به منزل مھندس حشمت اله 
طبرزدي وي را بازداشت نموده و به مكان 

  . نامعلومي برده اند
،  به گزارش فعالين ٨٨دی  ٧در ◄ 

بشر و دمکراسی در ايران، حقوق 
زندانيان سياسی زندان گوھردشت کرج 
شب گذشته با برپايی شام غريبان ياد 
شھدای راه آزادی مردم ايران که روز 

آنھا . گذشته جان باختند را گرامی داشتند
با نوحه خوانی  عليه علی خامنه ای و 

 .ديکتاتوری او  شعار سر دادند
، به گزارش ٨٨دی  ٧در ◄ 
نيوز، مرتضی حاجی مديرعامل  انپارلم

بنياد باران و رسولی قائم مقام اين مرکز 
 .دستگير شدند

، به گزارش جرس، ٨٨دی   ٧در ◄ 
عليرضا بھشتی شيرازی که مدير سايت 

 -سايت رسمی ميرحسين موسوی  - کلمه 
 .بود دستگير شد

، به گزارش  مجموعه ٨٨دی  ٧در ◄ 
فعاالن حقوق بشر در ايران، از شب 

نفر از  ۵۵٠شته تا کنون حداقل گذ
بازداشت شدگان به قرنطينه اصلی زندان 

و بند  ٢۴٠، بند  ٧اوين، قرنطينه بند 
تا زمان تنظيم اين . منتقل شده اند ٢٠٩

گزارش زندانيان جديد نيز در حال انتقال 
به زندان اوين می باشند که احتمال می 
رود آمار بازداشت شدگان تا پايان امروز 

 .ر نفر برسدبه ھزا
، تعدادی ازمامورين ٨٨دی  ٧در ◄ 

واواک  در حراست و اطالعات 
بيمارستانھايی که زخمی شدگان 
اعتراضات ديروز به آنجا منتقل می شدند 

مامورينواوک از چھرۀ . مستقر شده بودند
پس از . زخمی شدگان عکس می گرفتند

آن فرمی به زخمی شدگان داده می شد که 
ه قرار زير نوشته شده در آن سئوالھايی ب

کجا زخمی شده ايد؟ علت زخمی : بود 
شدن؟آيا در اعتراضات شرکت داشتيد ؟  
آدرس زخمی شدگان و شماره تلفن آنھا را 
ياداشت می کردندو سئوالھای متعدد 

  .ديگری از آنھا می شد
، پيکر علی موسوی ٨٨دی ماه  ٩در ◄ 

خامنه ای، خواھر زاده مير حسين 
بوده بودند، به خاک موسوی را که ر

ساعت پيش از خاک سپاری به  ٢. سپردند
خانواده او اطالع دادند که می توانند به 
بھشت زھرا بروند و در مراسم خاک 

  .سپاری او شرکت کنند
، اردشير کشاورز ٨٨دی ماه  ١٠در ◄ 

در ھجوم قوای سرکوب .  را  اعدام کردند
  .شود به مردم، بسيجی کشته می

  
  
  

رسانه ھای معتبر جھان شده  اول تمامی
از اين روست که ھمه ما بايد به . اند

ھوش باشيم که در برابر تحريکات عمال 
رژيم جمھوری اسالمی عکس العمل 
نشويم و خواسته و ناخواسته در دام آنھا 
نيافتيم و به بھانه مبارزه با نظامی که از 
حق و حقوق بويی انسانی و اجتماعی 

کسی، ولو که  نبرده به حقوق وکرامت
حامی ودوستدار خامنه ای وواليتش 

  .باشد، تجاووز نکنيم
اين درست و عين  ثواب است که در     

مقابل زورگو و خشونت اعمال شده از 
سوی او تا رفع خشونت بايد ايستاد و 

اين حق مردم و آنانی که .تسليم او نشد 
جان خود را به خطر می اندازند و 

ھرھای مختلف شجاعانه در خيابانھای ش
ايران راھپيمايی ميکنند  است که صدای 
اعتراض خود را عليه ديکتاتوری به 
گوش ساير مردم ايران و جھانيان برسانند 

حق آنھا است که به قصد دفاع از خود . 
به مقابله با نيروھای سرکوب بپردازند اما 
اين مقابله بايد تا رفع خشونت از آنان 

يی که، از اخيرا در بين فيلمھا. باشد
حوادث خونين روز عاشورا، از سوی 
ھموطنان شجاع و دلير در روی سايت 
ھای مختلف از جمله يو تيوب قرار گرفته 
است، فيلمھايی ھستند گزارشگر مقاومت 
دليرانه مردم مبارز از زن و مرد ، پير و 

در . جوان، که تحسن برانگيز ھستند
بسياری از موارد شاھد برخورد مالطفت 

معترضين با مجروحين ازنيروھای آميز 
سرکوب  و بخصوص ممانعت شير زنان و 
دلير مردان از آسيب رساندن به آنھا ،از 

اما در يکی . سوی مردم خشمگين ھستيم
از اين فيلمھا، نکته ای توجه مرا جلب 
کرد و حادثه ای به تصوير کشيده شده که 
شايسته و بايسته است بدان توجه شود و 

آن ھشدار دھيم گرچه اين ھمگی در باره 
گونه رفتار ھا و صحنه ھا  کم شمار 

  .ھستند
اين فيلم، مصاف و درگيری نيروھای    

مردم . ويژه با مردم را گزارش می کند
غالب ميشوند و نيروھای ويژه در 
محاصره مردم قرار ميگيرند و بعضا 

اين امر در . مضروب و مجروح ميشوند
فين مصاف و رويارويی که يکی از طر

مصر به خشونت است امری اجتناب 
اما آنچه که عادی نيست و از .ناپذيراست 

آن بايد پرھيز کرد عدم رعايت حق طرف 
در " اسارت"مقابل است که به نوعی به 

در لحظه ای از اين ويدئو . آمده است
صدای شخصی شنيده ميشود که خشمگين 

او،  در حال . از بيداد بيدادگران است 
اب به يکی از افراد گارد عصبانيت،  خط

ھای ويژه را که مجروح است و التماس 
ميکند که تورا به خدا نزنيد،  شرط نزدن 

فحش دادن به خامنه ای و حرمزاده «را 
از سوی  اين مأمور » خواندن خامنه ای

  .  سرکوب، قرار می دھد
ياد آور ميشوم که تحت فشار قرار     

به  دادن و و به زور وادار کردن انسانی
بيان آنچه بدان معتقد نيست از مصاديق 
شکنجه و خالف حقوق انسان و رعايت 

باز تکرار ميکنم، . نکردن کرامت اوست
گرچه چنين صحنه ھا و لحظاتی، 
خوشبختانه قليلند، اما بايد ھشيار بود و 
ھشدار داد که با اوج گيری جنبش و فرا 
گير شدن آن در دام خشونت طلبان نيفتيم 

. ا با خشونت جواب ندھيمو خشونت ر
بااخالق بھينه و با مھر و رافت  است که 
نيروھای سرکوب نيز ملجا و محل امنی 
برای خود می يابند  واز نظام  فاسد واليت 
فقيه فاصله می گيرند و  در می يابند که 
معترضين خواھان تغيير، از جنسی 
ديگرند و خشونت را ذاتی انسان نميدانند 

ديگر ناظر چنين رفتار  به اميد اينکه. 
 .ھايی نباشيم
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