
  

 

كارزاري كه رژيم، بعد از قيام عاشورا به راه انداخت و دندانهاي گرگانش را تيز كرد تا به جان مردم بياندازد، واقعيت نخستي را:انقالب اسالمي
بر ضد رژيم را محاربه مي  از اين رو، در همان حال كه شركت در جنبش. مالي بود –كه آشكار كرد، خالي بودن چنته رژيم مافياهاي نظامي 

  . در سطح رژيم، صحبت از تغييرهاي مهم تا سال روز انقالب مي شود. خواند، سخن از سازش و تغيير مي زند
واپسين تير تركش رژيم، خبرهاي گويائي را گرد آورده ايم حاكي از اين كه سران رژيم نيز مي دانند كه در بكار «عنوان  در فصل اول، زير      
در گرايش اصول گرا، در پيشنهاد راه حل هاي خود، . خشونت دستشان باز نيست و رژيم نمي تواند تنها با بكار بردن خشونت بر جا بماند بردن

  .»....رژيم سقوط مي كند اگر«بنا را بر اين گذاشته اند كه 
و ديگري » بيت رهبري«ايجاد دو ستاد، يكي در : اي در فصل دوم،  گزارش مهمي را مي خوانيد در باره سازماندهي سركوب توسط خامنه      

» قاضياني«در اين قسمت، . را مي خوانيد» تبارشناسي كودتاچيان«در فصل سوم، قسمت ديگري از  .ثاراهللا متعلق به سپاه پاسداراندر قرارگاه 
ن، بكار جنايت و فسادگستري مشغولند و يا حامي و بعد از آ 88و پس از آن تا كودتاي خرداد  60را شناسائي مي كنيد كه در كودتاي خرداد 

اثر . در فصل چهارم، خبرها و نظرهاي گزارش كننده رابطه رژيم با قدرتهاي خارجي و بحران اتمي را جمع آورده ايم . .جانشينان خويش هستند
  .جنبش مردم ايران بر تغيير سياست امريكا و اروپا را خبرها و نظرها گزارش مي كنند

فصل پنجم، خبرها و داده هاي اقتصادي را در رابطه با يكديگر قرار داده ايم تا وضعيت اقتصادي كشور را آن سان كه هست، گزارش  در     
  .كنند
  :در فصل ششم، شما خوانندگان گرامي خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان در ايران را مي يابيد     

  4در صفحه   
  

  پاكنژاد - ج  
  

كردند و  "غلطي"اني آقاي خاتمي چه كس
  گفتند؟ "خالفي"

  
آقاي خاتمي كه از سوي اصالح طلبان عنوان باني و رئيس گفتگوي تمدن ها را 
يافته است، در سخناني كه به مناسبت ديدار با اعضاي شوراي مركزي مجمع 
نمايندگان ادوار مجلس ايراد كرد، مطالبي را بيان كرد كه حاكي از روش 

او با صادر كردن حكم محكوميت . ط بازي استهميشگي ايشان يعني وس
كساني كه ساختار استبدادي و متصلب جمهوري اسالمي را به هر دليل قبول 
ندارند، نشان داد كه تا چه حد خواستار گفتگو بين افراد كشور خويش است 

وي با تاكيد دوباره بر پذيرش واليت  .چه رسد به فرهنگها و تمدنهاي مختلف
به اصول مربوط به حقوق مردم نيز )  ون اساسي واليت مطلقه استدر قان( فقيه، 

  .اشاره كرد
  16در صفحه                                                                             

 
    در گذشت فرشيد ورد خسرودكتر

   
محمدرضا تركي، شاعر و استاد ادبيات فارسي دانشگاه تهران در   

در نهايت تاسف، با خبر شديم «: وبالگ خود، فصل فاصله، نوشت كه 
فارسي و يكي از مفاخر فرهنگي اين  كه استاد بزرگ زبان و ادبيات

) دي ماه 8جمعه (روزگار، يعني دكتر خسرو فرشيدورد، ده روز قبل
به ديار باقي  "سراي سالمندان نيكان"در گوشه تنهايي و بيماري در 

متاسفانه تا زمان نگارش اين پست، هيچ خبري در مورد . شتافته اند
بالفاصله همه   - »!درگذشت اين استاد بي بديل منتشر نشده است

  .! !خبرگزاريها هم اين خبر را از وبالگ آقاي تركي  نقل كرده اند 
  16صفحه  رد

  علي شفيعي 
  

  )5( جنون استبداد و انقالب مردم
  

  انقالبدر و نقش پيوندهاي اجتماعي روانشناسي اميد 
    )قسمت دوم( 

، نظرية ريك سنيدر را در قسمت اول روانشناسي اميد در انقالب
انشناساني كه پديدة اميد را ديگر رو. پيرامون اميد تشريح كردم

تفحص و تحقيق خويش قرار داده اند، نظرية سنيدر را  عموضو
ولي بعضي از آنها . نظريه اي عملي، واضح و قابل تجسم ميدانند

نسبت به اميد را، ديدي كوتاه و تنگ نظر قلمداد  يدرديد سن
اميد پديدة روحي و : استدالل اين روانشناسان اينست. ميكنند

رواني مثبتي است كه اهميت آن خيلي بيشتر و وسيعتر از، آنطور 
اين . كه سنيدر ميگويد، تنها هدفدار و هدفمند انديشيدن است

وه مهمتر و متعددتر دسته از روانشناسان معتقدند كه اميد وج
  . ديگري نيز دارد

 14در صفحه   

  فريد راستگو
  

  جنبش سبز و نظام» اطاق فكر«
    رو به موت 

امروز نظام واليت فقيه مثل مريضي است كه در بستر بيماري مي 
اين مريض به سرطان هاي گوناگون و الخصوص بيماري . باشد

ستخوانهايش حاد هاري مبتال شده است و در تصادف با مردم ا
كامالً شكسته شده اند واز خونريزي داخلي، شديداً رنج مي برد 
و به چنان عفونتي دچار شده است كه هيچ گونه آنتي بيوتيكي 

پزشكان معالج از درمان آن . و شيمي درماني چاره ساز آن نيست
اند و مي گويند مريض عالج ناپذير است و   قطع اميد كرده

مريض را نجات دهد؛ چون عامل معجزه اي هم نمي تواند 
  . مريضي داخلي است و نه بيروني

  15در صفحه                                                    

 
  سالگي درگذشت 97دكتر عباس بني صدر در 

  
    
سالگی، در کانادا، در  ٩٧کھن سال ترين عضو خاندان بنی صدر، در  

ند ماه پيش از مرگ، کتابی را که چ. ، در گذشت١٣٨٨دی ماه  ٢٢تاريخ 
دانستنی زن «عنوان کتاب . ترجمه و به چاپ رسانده بود،  برايم فرستاد
  .نوشته ژرژ برنارد شاو بود» ھوشمند در باب سوسياليسم و کاپيتاليسم

ترجمه کردن و انتشار دادن کتابی در اين سن،  بنفسه حاکی از اينست که 
در . سخت کوش و مقاوم بود. نکرده است او پيری را بھانه رھا کردن کار

. سياست، از راه ايران دوستی، جانبدار نھضت ملی به رھبری مصدق بود
ھم در استبداد شاه و ھم در استبداد واليت فقيه، جانب جانبداران استقالل و 

.  ، با خانواده، مھاجرت کرد۶٠بعد از کودتای خرداد . آزای را می داشت
  . يه کرد و بدين سرمايه، عمری دراز يافتدر غربت، کار را سرما

  16در صفحه                          
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  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  

  دولتي بر يك پايه و متزلزل؟
  

  :سه پرسش از يك استاد دانشگاه* 
  
 رزوي سالمتي براي شما و خانواده محترمآبا سالم و    
انديشه و ديدگاههاي شما در حركت و جهت ! صدر جناب بني   

چون بنده سالهاست ازطرف  (درست جنبش بدون هيچگونه تعصبي
بيان باشد بوده و  اسالمي كه مبين اين زادي وآداران خط استقالل و 

نقش ) مايدتالش اندك ما را قبول فر ،ن است كه خداوندآاميدم بر 
ح طلبان كه در راس جنبش اصال حات چرا كه اكثر اصال. بسزايي دارد

الت امق همه ،اطالع موثق و دقيق نابرب ،استاد هستند ...دارند و  قرار
بحث مي  نهاآشما را مطالعه مي كنند و حتي با دوستان راجع به 

 اكثر ،وبقول يكي از اساتيد اگر فضاي جامعه كمي گشوده شود كنند
...   زادي اعالم مي كنندآو خط استقالل    اين اساتيد حمايت خود را از

تفكراتي كه بر پايه زور تبيين  نقش شما با توجه به ازدياد ،ينانابرب
نجايي كه در درون آ از .ك مي باشديتاريخي و استراتژِ ينقش ،دنميشو
 رسانه ها بخصوص تلوزيون فضاي سانسور كامل شده واكثر، كشور

انديشه هايي قرار  و سي در كنترل تفكرات زور مدار. بي.يبامريكا و 
نقش شما  ،سي مي كنندرتحوالت جامعه را بر د كه بر پايه قدرتندار

  زادي و استقاللآ اساسدمكراسي بر  و همه دوستاني كه خواهان
  2صفحه در  
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 نكه خواها ينهايآنه  ،كشورند 
 ،هستند پايه توازن قوا دمكراسي بر

همانطور  .نقشي بس بزرگ و گرانبهاست
 كارن از آ كه در طي اين سي سال يك

تالش صد چندان  اكنون ،يده ايستاداباز ن
                                                                                          .مورد انتظار استشما 

كه رسانه ها در  ديئمارباور بف جنابعالي  
ها مشغولند وبزرگ  جهت ساختن چهره

تاييديست بر عرايض  ... كردن امثال 
اگر هم گاه گاهي امثال جعفري را  .بنده

در  يد كه بارهائباور فرما ،مي كنند دعوت
مي ل ينفر ايم يك روز نزديك به پنجاه

ها استفاده نمي  هچرا از اين چهر ند كهنز
شنويم كه ديروز ي وقتي م . ؟شود

در حالي كه مردم غرق  ...شخصي بنام 
نسخه مذاكره را پيشنهاد مي  ،در خونند

رهبران سبز االن بايد  كند و مي گويد
باب مذاكره را باز كنند و در مقابل چيزي 

ريافت ن را دآحداقل نصف  ،كه مي دهند
در همان حال اطالع پيدا مي و كنند

مخفي در  كه مذاكراتي بصورتكنيم 
دو به هشت را  و پيشنهاد ندحال انجام

بدهد و  يعني سبز هشت مورد .نده اداد
تحليل هاي نياز به  .بگيرد دو مورد

احساس بيشتر  اگاهانه و افشا گرانه شما
بنا بر موارد فوق چند مطلبي . مي شود
 هانآدادن به  تقا ضاي پاسخو  راپيشنهاد

 :داردرا از هر طريق ممكن 
 ،يا رژِيم تا اخر بر اساس زورآ - 1

يا مثل رژِم شاه  و ايستادگي مي كند
با  خرآاگر تا  ؟كرد عقب نشيني خواهد

راه حل  ،زور و كشتار مردم ايستاد
 .چيست؟

دوستاني شده است كه ن نآوقت  ياآ - 2
 ،تالشندزادي در آكه در خط استقالل و 

با  رسانه هاي گروهي شناخته از طريق
از اين طريق  ومردم ايران سخن گويند 

  .زدي تقويت شود؟آخط استقالل و 
يت كه رژيم عدر اين موقيا آ – 3

مذاكره  ،جنايتش را به حد اعال رسانده
با چنين رژيمي در فضاي كنوني ممكن 

باشد به نفع جنبش ممكن و اگر ؟ است
 .است؟

ما ياد گرفتيم تا به  !ي صدرجناب بن    
ن را آ ،يمه ادرستي مطلبي پي نبرد

از  تحقيق و تمام مطلب باال .مطرح نكنيم
  .است شده اطيمنان حاصل  ن آصحت 

 .  رزوي سالمتي براي شماآبا تشكر و   
  ايران علي از

  
رژيمي بر يك پايه در حال 

  :فروريختن و ترس از آينده
  

ي چون مسئله اي كه نگراني كسان    
آقاي مهندس سحابي را برانگيخته 
است و در نامه اخير او نيز اظهار شده 
است، وضعيت ايران در صورت سقوط 

مسئله را تشريح كنيم تا .  رژيم است
بدانيم خطري كه موجب نگراني 
كساني چون او شده است، واقعي است 

  :يا ساخته عقل توجيه گراست؟
به تكرار، يادآور شده ام كه      
ختمان دولت در ايران، بر سه پايه سا

داخلي و يك پايه خارجي استوار بوده 
سلطنت و روحانيت و بزرگ : است

مالكي و بازار، سه پايه داخلي و رابطه  
زير سلطه با قدرتهاي  - سلطه گر 

خارجي، چهار پايه دولت را تشكيل مي 
رژيم پهلوي، پايه اقتصادي . داده اند

ز ميان را ا) بزرگ مالكي و بازار(
اقتصاد مصرف محور كه از . برداشت

درآمد نفت تغذيه مي كرد و مي كند 
با روحانيت نيز . را جانشين آن كرد

انقالب ايران پايه سلطنت را . درافتاد
روحانيان بر سر دو . نيز ويران كرد

هرگاه در استقرار : راهي قرار گرفتند
واليت جمهور مردم مي كوشيدند، 

ريخي خود را جامعه ايراني تحول تا
به انجام مي رساند و ملتي صاحب 
حاكميت، جانشين سه پايه داخلي مي 
شد و دولت حقوقمند و مردم ساالر، بر 
پايه حاكميت مردم پديد مي آمد و 
رابطه بر اساس موازنه عدمي يا حقوق 

 –ملي با دنياي خارج، از روابط مسلط 
اما  . زير سلطه هايش مي ساخت

ر آن شدند روحانيان قدرت طلب ب
» مالتاريا«و دولت » سلسله روحانيت«

اولي قول آقاي مشكيني و دومي قول (
در اين . را تشكيل دهند) آقاي غفاري

كار شدند و سرانجام از واليت مطلقه 
استبدادي كه بدين سان . فقيه دم زدند

پديد آمده است، يك پايه داخلي، 
از اين رو . روحانيت، بيشتر ندارد

با قدرتهاي خارجي  ناگزير شده است
زير سلطه شود و  –وارد روابط مسلط 

بيشتر از آنكه رژيم شاه بود، باج گذار  
  . دولتهاي بزرگ وكوچك جهان بگردد

اين رژيم چون يك پايه بيشتر       
ندارد و اين پايه نيز بخاطر تضاد رژيم 
حتي با فقه و استقالل روحانيت، 

زيرا بخش بزرگي از . شكسته است
ان بلند مرتبه با اصل واليت فقيه روحاني

مخالف هستند و روحانيان موافق نيز 
. رژيم را رژيم واليت فقيه نمي دانند

نتيجه اينست كه رژيم براي بقاي خود، 
نياز روز افزون به خشونت در داخل و 
در خارج، باج دادن به قدرتهاي 

با وجود اين، .  بزرگ و كوچك دارد
يمي بر زيرا رژ. ثبات پيدا نمي كند

يك پايه شكسته و در تضاد با جامعه 
ملي كه جز زور بكار نمي برد، نمي 

اين رژيم قابل بقا . تواند ثبات بجويد
نيست و دست كشيدن مردم از جنبش، 
 .آن را توانا به ادامه حيات نمي كند

پس، هرگاه آقاي مهندس سحابي و 
كساني چون او برآن شوند روشي را 

اين روش دست به مردم پيشنهاد كنند، 
مردم ساالر . كشيدن از جنبش نيست

نگراني اينان از . كردن جنبش است
كثرت گرائي، نا بجا است زيرا عالوه بر 
اين كه كثرت گرائي الزمه مردم 
ساالري است، امكان مشاركت همگان 

كار . را در جنبش فراهم مي كند
بايسته، يافتن و پيشنهاد كردن مشتركات 

ول راهنماي مشتركاتي كه اص. است
مردم ساالري هستند و چون به عمل 
در آيند، واليت جمهور مردم را 

  .متحقق مي كنند
به اينان خاطر نشان مي كنم كه در       

جامعه هائي كه اينك مردم ساالري 
جسته اند، ساختمان دولت بر سه پايه 
داخلي، سلطنت و فئوداليته و كليسا  و 

 زير –يك پايه خارجي، رابطه مسلط 
اينك حاكميت . سلطه، برپا مي بود

مردم جانشين آن سه پايه گشته است و 
دموكراسي ها از ستيز با يكديگر، به 
. همكاري توأم با رقابت، گذر كرده اند

دموكراسي آنها عرصه روابط قوا است 
از جمله به اين دليل كه نتوانسته اند 
خود را از موقعيت مسلط بر بخش 

  . دسلطه پذير جهان رها كنن
ولو اين نظر را صحيح بدانيم كه       

در جامعه هاي داراي دموكراسي، 
بورژوازي حاكميت دارد، ناگزير مي 
بايد بپذيريم كه  طبقه هاي كارگر و 
خورده بورژوازي اصل حاكميت مردم 
را پذيرفته اند و نزاع بر سر سهم از اين 

كار بايسته انكار مردم . حاكميت است
در كار آوردن ساالري نيست بلكه 

عدالت اجتماعي و باز و تحول پذير 
كردن نظام اجتماعي به ترتيبي است 
كه نيروهاي محركه در رشد بكار افتند 
و هر انسان، از حقوق ذاتي خود 
برخوردار شود و اسباب رشد را در 

بدين قرار، سود . اختيار داشته باشد
قواي مسلح و كاركنان دولت نيز در 

ور قطع به ملت اينست كه حاكميت بط
منتقل شود و دولت ثبات بجويد و 
ايران رشد كند و جايگاه در خور در 

  .جهان امروز و فردا بجويد
آقاي مهندس سحابي در نامه خود،       

  :آورده اند
ها ممكن است حق و  از حرف يخيل«      

و  يحقيقت باشد، اما عمل سياس
استراتژيك نه صرفاً بر اساس حقيقت، 

ساس قدرت، مصلحت و تناسب بلكه بر ا
  »گيرد يصورت م ياجتماع يقوا

در اين قول، آقاي مهندس، در بند      
منطق صوري، از واقعيتهاي بسياري 

واقعيت اول اين كه : غفلت كرده اند
نيز نيازمند » عمل سياسي و استراتژيك«

مشروعيت است و اين مشروعيت را از 
اگر هم  سياستمدار . حق مي ستاند

باشد، نمي تواند بگويد عمل صادق ن
زيرا ناگزير . من ناحق اما الزم است

مي شود توضيح دهد، الزم از ديد چه 
كس يا كساني نمي تواند بگويد الزم 

، زيرا ناگزير مي شود »براي مردم«
توضيح دهد عمل او مردم را از چه 
. حقي يا سودي برخوردار مي كند؟

هرگاه بگويد مردم را نه از حقي كه از 
ودي برخوردار مي كند، الجرم زيان س

بيننده يا بينندگاني وجود دارند كه 
. عمل سياسي تجاوز به حقوق آنها است

اگر عمل سياسي و استراتژيك داراي 
چنين هدفي باشد، هنوز نيازمند توجيه 

است تا جامعه اي ... گري چون هگل و
را كه از عمل سياسي سود مي برد، 

امعه را مي بايد اين ج. توجيه كنند
قانع كنند كه با آنها كه فرهنگ او را 
ندارند، نمي توان و نبايد مثل يك 

با آنها . انسان صاحب حقوق رفتار كرد
  .همانطور كه هستند مي بايد رفتار كرد

مذهبي  –واقعيت دوم اين كه ملي  
از ياد برده باشد كه نبايد كه او است 

مقابله جامعه فاقد استقالل و آزادي و 
فاقد استقالل و آزادي و حقوق انسان 

با سلطه گر و مستبد، مقابله حق با 
قدرت است و اگر جز اين شد، تناسب 
قوا هرگز بسود زير سلطه محروم از 

چنين زيرا . حقوق، تغيير نخواهد كرد
در موقعيت زير سلطه،  جامعه اي،

جامعه اي از انسانهاي فاقد استقالل و 
 واقعيت. آزادي و حقوق خواهد ماند

(= سوم اين كه تقابل حق با قدرت 
روشي است كه دين بمثابه بيان ) زور

آزادي به انسان مي آموزد و هشدار 
مي دهد كه انسانهاي يكسره غافل از 
استقالل و آزادي و حقوق خود، در 
. معرض مرگي خفت بار قرار مي گيرند

تاريخ  نيز گزارشگر از ميان رفتن 
 جامعه هائي است كه غافل از حقوق

  . خويش مانده اند و از ميان رفته اند
واقعيت چهارم اين كه مبارزه سياسي 

در جامعه استبداد زده، كاري غير از  
عمل سياسي و استراتژيك در جامعه 
اي داراي نظام سياسي مردم ساالر 

در اين نوع جامعه ها، يك رشته . است
حقوق پذيرفته شده اند و فرض اينست 

اما در ... وكه دولت حقوق مدار است 
جامعه اي نظير جامعه ايران،  هيچ 

رژيمي حاكم . حقي پذيرفته نيست
است كه قوانين اساسي و عادي خود 

در اين جامعه، . را نيز رعايت نمي كند
تقابل نمي تواند تقابل حقوق با قدرت 

  . نباشد) زور (= 
واقعيت پنجم كه بس مهم است، خاصه 
از لحاظ كساني چون آقاي مهندس 

بي، اينست كه وقتي اصل بر روابط سحا
قوا مي شود، يعني هدف عمل سياسي 
قدرت مي گردد، تقابل، ديگر تقابل 
ميان ملت فاقد استقالل و آزادي و 
حقوق ملي با دولت استبدادي وابسته 

بلكه تقابل گروه بندي هاي . نمي شود
. سياسي بر سر سهم از قدرت مي شود

چرا كه جمهور مردم نمي توانند 
رتمدار شوند و نياز به قدرت نيز قد

نياز به رهائي از قدرت . ندارند
استبداديان و بازيافتن استقالل و 

بنا بر .  آزادي و حقوق خويش دارند
عمل مردم به توصيه ايشان، بغايت  اين،

خطرناك است و اساس حيات ملي را 
از او و همانند هاي . به خطر مي اندازد

هشدار او انتظار اينست كه به مردم 
مبادا بگذاريد كسان يا گروه : بدهند

هائي، جنبش شما را دست آويز معامله 
با استبداديان براي سهم بيشتر يافتن از 

  .قدرت كنند
نگراني ديگري كه اظهار مي كنند      

اينست كه چون در ايران احزاب قوي 
وجود ندارند، سقوط رژيم كشور را با 
ق خطر تبديل شدن به افغانستان و عرا

عقل توجيه گر، اين .  روبرو مي كند
توجيه را هم با استفاده از منطق 

صوري و با غفلت از واقعيتهاي بسيار 
  :ساخته است

واقعيت اول اين كه بنا بر اين دليل،  
استبداد واليت مطلقه فقيه مي بايد 
ابدي شود و بنا بر توضيحي كه دادم،  

  . زيرا فاقد عوامل بقا است. نمي شود
سال،  30ت دوم اينكه در طول واقعي

سازندگان اين توجيه برآن نشدند كه 
در بحبوحه . آنچه را نيست پديد آورند

جنبش مردم، فعاليت را تعطيل كرده 
اند و از مردم نيز مي خواهند از جنبش 

  . باز ايستند
واقعيت سوم اين كه در افغانستان و 
عراق، سازمانهاي سياسي مسلح هستند 

ل وضعيتي كه اين دو عام. كه فعالند
كشور در آنند، نه نبودن حزب ها كه 

اين حزبها هستند . بودن حزبها است
كه اسلحه بدست گرفته و خود را 

در لبنان و . جانشين مردم كرده اند
فلسطين و سوريه نيز حزب هاي مسلح 
هستند كه جانشين مردم و غاصب حق 

مشكل ناباوري . حاكميت آنها شده اند
حاكميت مردم و  اين حزب ها به

هدف كردن قدرت و نقش قيم مردم 
  .به خوددادن اسن و نه نبود احزاب

واقعيت چهارم اين كه كشورهائي 
چون افغانستان و عراق، نه ايران هستند 
و صاحب تاريخش و نه وجدان 
تاريخي مردم ايران را دارند و نه در 
يك قرن سه نوبت انقالب كرده اند و 

غير از انقالب  –نه هر سه انقالب آنها 
مشروطيت بعد از كودتاي محمد علي 

به روش جنبش همگاني بوده  –شاه 
است و هم اكنون نيز در جنبش 
مسالمت آميز هستند و نه فراوان 
شخصيتهاي سياسي مردم ساالر دارند و 
نه تجربه هاي استبدادهاي پهلوي و 

جامعه . سلسله روحانيت را كرده اند
در دنياي ايراني نخستين جامعه اي 

اسالم است كه در پي استقرار 
  .  حاكميت ملت شده است

واقعيت پنجم اينست كه صلح و ثبات 
در جامعه را احزاب سياسي قدرتمدار 

راست بخواهي، . پديد نمي آورند
دولت حقوق مدار نمي شود مگر اين 
كه آگاهان سياسي و حقوق شناسان و 
اقتصاددانان، مروج استقالل و آزادي 

حقوق او شوند، مروج واليت  انسان و
جمهور مردم شوند، مروج حقوق ملي 
مردم بگردند، مروج اقتصاد توليد 
محور و وابستگي دولت در بودجه 
خود به توليد ملت بگردند و سازمانهاي 
سياسي را پديد آورند كه استقالل و 
آزادي را هدف شناسند و هيچگاه 
. جانشين مردم در حاكميت نگردند

از آن مردم شناسند و  حق تصميم را
  . خود را مجري تصميم مردم بدانند

  
  :و اما پاسخ به پرسشها

پاسخ به پرسش اول آقاي  – 1
  :علي، استاد دانشگاه

  
از قانونهايي كه  قدرت از آنها     

پيروي مي كند، يكي اينست كه تا 
وقتي در برابر خود مقاومت نبيند، از 
 راه بيگانه كردن نيرو در زور و بكار

بردنش در ويرانگري، بزرگ و متمركز 
بنا بر . مي شود و بر خود مي افزايد

اين، نه تنها به استقامت بر نخاستن و 
جنبش نكردن، مانع از كشتن و ويران 
كردن قدرت حاكم نمي شود، بلكه 
فقدان استقامت، بر ميزان كشتن و 

بر شما .  ويران كردنش مي افزايد
استادان گرامي است كه انواع 

آسيب (شونت هاي موجود در جامعه خ
ها و نابساماني هاي اجتماعي كه 
فرآورده هاي نظامي اجتماعي نيمه 

و ) بسته و دولت استبدادي هستند 
انواع خشونتهائي كه رژيم در اشكال 
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 
فرهنگي بكار مي برد را با خشونتهائي 

كه جامعه از جنبش بدين سو، به خود 
ند، مقايسه كنيد، تا اطمينان مي بي

بجوئيد كه جنبش همگاني از خشونتها 
زيرا بلحاظ اشتغال . بسيار كاسته است

جامعه جوان به جنبشي با هدفي عالي، 
از ميزان آسيبها و نابساماني ها و 
خشونتها در روابط با يكديگر، بسيار 

خشونتهاي رژيم نيز . كاسته شده است
 شكل سياسي آن. يك شكل ندارد

بيشتر شده است اما ، به يمن جنبش 
مردم، از اشكال ديگر، از جمله بحران 
سازيها در درون و بيرون از مرزها 

افزون بر اين، .  كاسته شده است
خشونتي كه رژيم بكار مي برد، ذاتي 
آنست هم بلحاظ استبدادي بودنش و 

كه شكسته  –هم بخاطر تك پايه اي 
لش بميزاني كه بر تزلز. بودنش –است 

افزوده مي شود، خشونتي كه بكار مي 
از اين ديد كه  .برد، افزون تر است

بنگريد، تقلب بزرگ و رياست 
جمهوري بخشيدن به آقاي احمدي 
نژاد را، افزودن بر خشونت از بيم 

در . شكست پايه و سقوط رژيم مي يابيد
خور يادآوري است كه تنها مخالفت 
 روحانيان با رژيم، پايه آن را نشكسته

مالي خواسته  –بلكه مافياهاي نظامي 
اند جانشين روحانيان در خورد و برد و 
دولت مداري شوند و بناگزير، ضربه 
هاي كاري بر تك پايه اي وارد كرده 

  . اند كه دولت برآن، برپا است
بدين قرار، پاسخ پرسش را اندازه      

وسعت جنبش و استقامت به استقامت 
اطالعي  هرگاه: برخاستگان مي دهند

كه شما دريافت كرده ايد، حقيقت 
داشته باشد و معامله اي در كار باشد، 

امتياز گرفتن،  2امتياز دادن و  8آنهم 
سست كردن پاي استقامت را سبب مي 
شود و سست كردن پاي استقامت، 

چنانكه اين . رژيم را هار مي كند
روزها هار شده است و بدين گمان كه 

گر جنايتهاي  ايرانيان بي توان نظاره
رژيم مي شوند، عناصر گرفتار بيماري 
هاري رژيم، مردم صاحب حق را 
محارب مي خوانند و تهديد به اعدام 
مي كنند و شتاب دارند در سپردن 

رفتار . جوانان به جوخه هاي اعدام
كه از دستگاه - دستگاه استبداديان 

در روز  –يزيد پيشي گرفته است 
اعتراف عاشورا و روزهاي پس از آن، 

سركوب، . بي خدشه ايست بر ناتوانيش
. واپسين تيري است كه در تركش دارد

هرگاه دانشگاهيان و روحانيان و فعاالن 
سياسي و اهل انديشه و آنها كه دركار 
دفاع از حقوق انسان هستند، به 
استقامت برخيزند و از هر سو، فرياد 

  اعتراض سردهند و مردم ايران از راه 
  

به جنبش خود به وسعت بخشيدن 
استبداديان حالي كنند كه محاربان 
واقعي با حقوق اين مردم آنها هستند، 

  رژيم توان سركوب خود را از دست 
     
مي دهد و توانا به هدف گرفتن مردم 
و جنبش آنها و رها كردن تير واپسين 

  . نمي شود
  
پاسخ به پرسش دوم آقاي  – 2

  :علي، استاد دانشگاه
  

باط جمعي شناخته شده وسائل ارت     
در اختيار كساني نيستند كه در راست 

  اين . راه استقالل و آزادي هستند
براي كساني تبليغ مي كنند كه وسائل 

به قول شما، خواستار استقرار 
يا شبه دموكراسي » دموكراسي وابسته«

طرفه اين كه تكرار . در ايران هستند
مي كنند بي طرف هستند اما، صبح تا 

  . اي يك طرف تبليغ مي كنندشام، بر
  

  3صفحه در 
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اگر گاهي مصاحبه : راست نوشته ايد
مي كنند بناچار و بخاطر زير فشار و پر 
رنگ شدن طرفداريشان از 

  . است» دموكراسي وابسته«
آنها كه بر اصول استقالل و آزادي      

. عمل مي كنند، به خود متكي هستند
عالقه اي هم به مصاحبه به فرستنده 

اصرار . ي رسمي و غير رسمي ندارندها
بر استقالل مردم در اخذ و انتشار بيان 

ترديد نكنيد . استقالل و آزادي دارند
كه بيشتر از آنچه در توان دارند، مي 

وسائل ارتباط جمعي را كه در . كوشند
اختيار دارند، با امكانات ناچيز خود، در 

راه . اختيار گرفته اند و بكار مي برند
كه، در ايران، راديو بازار  حل آنست
تا حدودي نيز بكار افتاده . بكار افتد

هرگاه، دهان به گوش، دو . است
جريان اطالعات و انديشه ها برقرار 
شود، جنبش خود كفا مي شود و جامعه 
اراده خود را بر استقرار مردم ساالري 
بر اصول استقالل و آزادي و رشد بر 
ميزان عدالت اجتماعي، اظهار مي 

وسائل ارتباط «در آن زمان، . كند
خود را ناگزير » جمعي شناخته شده

  .خواهند ديد از سانسور دست بردارند
  
پاسخ به پرسش سوم آقاي  – 3

  :استاد دانشگاه ،علي
  

مردم ايران در هفتمين ماه جنبش     
ماه،  7در طول اين . خويش هستند

رژيم زباني جز زبان خشونت بكار 
كار آنست كه  اينك در. نبرده است

ميزان خشونت را باال ببرد و اين 
. واپسين تيري است كه در تركش دارد

هرگاه نتواند رها كند و يا رها كند اما 
كارگر نشود، وارد سراشيب سقوط مي 

  . شود
در خارج از كشور، جانبداران      

سازش، سازش گري را ارزشمند مي 
كنند و براي ايرانيان اين عيب را مي 

كه سازش را زشت مي شمارند تراشند 
با استفاده . و فن سازش را نمي شناسند

از منطق صوري، مقايسه صوري ميان 
با ... گفتگو در افريقاي جنوبي و

گفتگوئي كه در ايران بايد كرد، بعمل 
مي آورند و بر واجب بودن گفتگو با 

غافل از . رژيم ددمنش حكم مي كنند
، اين كه هرگاه مقايسه را واقعي كنيم

مي بينيم در افريقاي جنوبي، مخالفان 
تبعيض نژادي، از خواست خود كه 
الغاي تبعيض نژادي بود، كوتاه 

بر حق خويش استوار . نيامدند
چنان استوار ايستادند كه . ايستادند

غرب ناگزير شد رژيم تبعيض نژادي را 
زماني رسيد . مجازات اقتصادي كند

كه دولت جانبدار تبعيض نژادي، اين 
اين زمان، زمان . عيض را الغاء كردتب

گفتگو بود براي تحول از نظام 
سياسي تبعيض نژادي به  –اجتماعي 

سياسي رها از تبعيض  –نظام اجتماعي 
گفتگو با موفقيت انجام گرفت . نژادي

و نلسون ماندال نخستين رئيس جمهوري 
  . سياه پوست افريقائي جنوبي گشت

صنعت  در ايران، بهنگام ملي كردن      
نفت، حكومت مصدق روش مذاكره را 

مصدق اين مذاكره را . در پيش گرفت
بر اصول استقالل و آزادي و بازيافت 
حق حاكميت بر منابع نفت كشور،  

بنا بر اسناد سري امريكا . انجام مي داد
 5كه از دايره سر ي، خارج شده اند، 

روز پيش از كودتا، حكومت امريكا به 
د كه مسئله نفت را اين نتيجه رسيده بو

. مي بايد با حكومت مصدق حل كرد
اين شاه و اقليت قدرتمدار و نيز بخشي 
از روحانيان وابسته به دربار و بيگانه 
بودند كه از انگلستان و امريكا مي 
خواستند به حق ملي ايران تمكين 
نكنند و در عوض، وارد عمل براي 
. كودتا بر ضد حكومت مصدق شوند

كشور، كاسه هاي  هرگاه در درون
داغتر از آش نبودند، مسئله نفت بر 
وفق حق ملي ايرانيان حل مي شد و 
ايران، در مردم ساالري، راه رشد را در 

  . پيش مي گرفت
بهنگام انقالب نيز، امريكا و حكومت      

دست نشانده بودند كه تن به مذاكره 

سليوان، واپسين سفير امريكا در . ندادند
ا آقايان مهندس ايران، توافقي ب

. بازرگان و موسوي اردبيلي بعمل آورد
اما آقاي كارتر، رئيس جمهوري وقت 
امريكا، به آقاي بختيار اجازه نداد از 
نخست وزيري شاه استعفاء كند و 

وگرنه . نخست وزيري انقالب را بپذيرد
تحول بدون پاشيدن شيرازه ارتش و 

  . دستگاه اداري، سرانجام مي گرفت
قرار، سود جنبش در اينست  بدين      

كه بر حق مردم كه واليت و حاكميت 
است، بايستد و ترديد نكند به اندازه 
اي كه گسترش مي يابد، رژيم را از 
. بكار بردن خشونت ناتوان تر مي كند

در حقيقت، اگر راه تسليم در پيش 
گرفتند، رژيم را در سركوبگري هارتر 
مي كند، استقامت بر حق و گسترش 

ش، آن را از بكار بردن خشونت جنب
اين قاعده، يك . ناتوان تر مي كند

قاعده عمومي است و در همه جا و در 
قاعده .  همه وقت، صدق كرده است

دومي كه هيچگاه نبايد از ياد برد 
اينست كه وقتي بر حق بايستي، 
همواره آماده اي كه بمحض تمكين 
قدرت حاكم به حق تو، وارد گفتگو 

ين، وارد شدن يا وارد بنا برا. شوي
نشدن در گفتگو، اگر بنا را بر تسليم 
خود بگذاري، كاري است كه تو آغاز 
مي كني و هرگاه بنا بر تسليم رژيم به 
حق تو باشد، اين او است كه آغاز مي 

حال كه دانستي هر زمان رژيم . كند
بخواهد حق را بپذيرد، آماده گفتگو بر 
ر سر ترتيب دادن احقاق حق هستي، ب
و  سر حق خود، استوار و نستوه، بايست

هرگاه كس يا كساني سخنگوي !  بدان
مردم در حقوق آنها شد يا شدند، مي 
بايد زبان شفاف داشته باشد يا داشته 

چرا كه هدف اينست كه مردم . باشند
به حقوق خود برسند و نه كس يا 

هرگاه از اين امر . كساني به قدرت
ايران غفلت نشده بود، بسا انقالب 
  . سرنوشتي را پيدا نمي كرد كه كرد

 
و اما  از پرسشهاي آقاي اميد، يك     

پرسش را در نوشته پيشين پاسخ گفته 
ام و اينك به پرسشهاي ديگر او پاسخ 

    :مي دهم
 

نقش : پرسش دوم آقاي اميد* 
روحانيان بلند پايه در دولت چه 

  مي شود؟
  

در جريان انقالب، آقاي خميني     
تكرار مي كرد كه روحانيان در مرتب 

روحانيان . دولت نقشي نخواهند داشت
. بلند پايه ديگري نيز چنين مي گفتند

مداخله روحانيان در دولت، بنا بر 
تجربه، موجب فساد دولت و روحانيت، 

 1905اگر در فرانسه، از . هر دو شد
ببعد، قلمرو روحانيت از دولت جدا 

از  گشت، در ايران، استقالل روحانيت
گرچه . دولت يك امر تاريخي است

دولت بر سه پايه داخلي سلطنت و 
روحانيت و بزرگ مالكي و بازار  قرار 
داشت، اما روحانيت از دولت استقالل 
نسبي داشت و در دولت نقشي اساسي 

پس استقالل دولت از . نمي داشت
روحانيت و روحانيت از دولت امري 

 اال اين كه دين مي بايد. مطلوب است
بيان آزادي بگردد و روحانيت از 
خدمت قدرت رها و مروج دين بمثابه 

  .بيان آزادي بشود
  

: پرسش سوم آقاي اميد* 
موضوع تصميم  ،حجاب زنان

  :خود آنها است و يا دولت؟
  

حقوق انسان از آن انسان است و     
دولت وظيفه دارد اين حقوق را 

در جريان انقالب و . رعايت كند
: خميني مي گفتدرپاريس، آقاي 

برغم اين . زنان در پوشش خود آزادند
تعهد، رژيم كنوني نداشتن حجاب را 

دليل رژيم نيز . جرم گردانده است
اينست كه زن جاذبه جنسي است و 
چون بي حجاب شود، موجب تحريك 

مي ... مرد و نابساماني هاي جنسي و 
غير از اين كه نص قرآن حجاب .  شود

زن وقتي . دادعائي را مقرر نمي كن
شئي جنسي مي شود كه كرامت و 
منزلت و حقوق او بعنوان انسان، 

زن حقوق مند به . رعايت نمي شود
پوششي كه او را شئي جنسي بگرداند، 

زن و مرد مي بايد . در نمي آيد
استقالل و آزادي و حقوق خويش را 
بازيابند تا بسان انسانهاي مسئول، در 

عه خود رشد شوند و در اداره بهينه جام
  .شركت كنند

  
آيا : اميد پرسش چهارم آقاي* 

دولت ايران مي بايد شكل و 
محتواي كنوني خود را حفظ 
كند و يا مي تواند فدراليسمي از 
نوع امريكا را بپذيرد؟ هرگاه بنا 
بر فدراليسم شد، منطقه ثروتي 
چون خوزستان با مناطق كم 
چيزي چون كردستان و 

ي بلوچستان، چگونه رابطه اي م
توانند داشته باشند و چگونه مي 
توان همبستگي ملي را حفظ 

  :كرد؟
  

ايران از ديرگاه با اين مسئله روبرو      
در حقيقت، از سلطنت . بوده است

مادها بدين سو،  مركزيت و عدم 
مركزيت، موضوع تجربه و دانش 

طرفداران دولت . سياسي بوده اند
قرار    –استبدادي  –مركزي قوي 

ران را در مركز برخوردهاي گرفتن اي
بين المللي و تهديد از هر سو و، بنا بر 
اين، در خطر تجزيه است، را دليل بر 
ضرورت دولت مركزي قوي مي 

طرفداران عدم .  دانستند  و مي دانند
تمركز، خواهان خود مختاري داخلي 
هر قوم بوده اند و آن را مغاير دولت 
مركزي توانا به مقابله با تهديدهاي 

در تاريخ . بيگانگان نمي دانسته اند
طوالني خود، ايران هم استبداد 
مركزي سخت گير را به خود ديده 
است و هم شيوه اداره فدرالي و هم 

  . ملوك الطوايفي را
بنا بر اين، هرگاه بخواهد از تجربه      

تاريخي خود مدد بگيرد، مي تواند 
دولت و شيوه اداره اي را بجويد و 

ه هم مردم هر قسمت از تجربه كند ك
كشور، امور خويش را خود اداره كنند 
. و هم دولت مركزي استبدادي نباشد

در حقيقت، در دموكراسي هركس 
تبعيض ها . يك رأي دارد مبنا است

و هرگاه بنا شود جمهور . ملغي هستند
مردم پايه دولت حقوق مدار شوند، 
تمامي مردم كشور از هر قوم، در 

برابر و بدون  حاكميت ملي، بطور
توجه به هويت قومي و ديني و جنسي 

پايه شدن . سهيم و شريك مي شوند... و
جمهور مردم نياز به جامعه باز و تحول 

بنا براين، جامعه مدني مي . پذير دارد
بايد مسئوليت اداره بخش بزرگي از 

اين . امور خويش را خود تصدي كند
تصدي به پذيرفتن و به عمل در 

  .تاري استآوردن خود مخ
بديهي است مشكل برخورداري     

برابر از ثروت كشور نيز، مي بايد راه 
اگر پيش از اين منطقه . حل بجويد

هاي فقير جنبش مي كردند و 
خودمختاري و بسا جدائي مطالبه مي 
كردند، در حال حاضر، مناطق ثروتمند 
هستند كه اينگونه خواستها را مطالبه 

تنها مورد  ايتالياي امروز،. مي كنند
  . نيست

راه حل درخور اينست كه ثروت     
كشور از آن جمهور مردم ايران دانسته 
شود و مناطق مختلف كشور بطور برابر 

برخورداري . از آن برخوردار شوند
ضرور است . برابركافي بنظر نمي رسد

كه مناطق مختلف كشور رشد كنند به 
ترتيبي كه نابرابري به برابري بدل شود 

اركت همگان در هزينه هاي و مش
كشور برابري جويد و همياري 

  .همبستگي ملي را  قوت بخشد
  

با : پرسش پنجم آقاي اميد* 
كشورهاي عرب چه بايد كرد، 
با توجه به اين كه به ميزان 
توانشان به ايران آسيب مي 

  :رسانند؟
  

امرواقع اولي كه مي بايد در نظر     
داشت اينست كه هرگاه ايران از 

تبداد حاكم بياسايد و راه رشد در اس
پيش گيرد، نقشي در اداره امور جهان 

اين نقش بزرگ تر مي . پيدامي كند
شود وقتي ايران مردم ساالر، بمثابه 
قلب و بسا سر حوزه بزرگ تمدن 

اين حوزه، بزرگ . اسالمي، عمل كند
ترين حوزه تمدني است و هرگاه 
جامعه هاي مسلمان مردم ساالر شوند، 

موقعيت زير سلطه بيرون مي آيند، از 
از مرگ و ويرانگري كه بدان 
گرفتارند و البته غرب سلطه گر در آن 
بي نقش نيست، ولي نقش اصلي را 
خود دارند، مي آسايند و نقشي تعيين 

  .كننده در اداره جهاني مي يابند
پس پيروزي جنبش مردم ايران و     

توانائي آنها در استقرار مردم ساالري، 
قش هاي تعيين كننده زير را به ايران ن

  :مي دهد
هدايت جامعه هاي مسلمان، خواه  – 1

  . عرب و چه غير عرب به مردم ساالري
برقراري صلح و امنيت در حوزه   -  2

تمدن اسالمي، بخصوص در خليج 
  .فارس و آسياي ميانه

دفاع از حقوق انسان و هر جامعه  – 3
. اي وقتي به اين حقوق تجاوز مي شود

در حقيقت، جهت عمومي سياست 
خارجي ايران، رها شدن و رها كردن 

زير سلطه، مي  –از روابط سلطه گر 
  . بايد باشد

كشورهاي عرب رژيم هاي وابسته   -  4
هم نگران بقاي خويش هستند و . دارند

هم بعنوان دستيار قدرتهايي عمل مي 
كنند كه بر خالف حقوق مردم 

را  كشورهاي ما، ثروتهاي ملي ما
خود در كشورهاي ما مي » منافع«

در عين حال كه هر ملتي خود . دانند
مي بايد خويشتن را آزاد كند، رابطه 
ايران با اين رژيمها مي بايد از اصل 

نه سلطه : موازنه عدمي پيروي كند
جوئي و نه سلطه پذيري و حمايت از 
حقوق مردم عرب و كرامت آنها است، 

كم و وقتي از سوي استبداد هاي حا
  .قدرتهاي مسلط، رعايت نمي شوند

بديهي است ايران نمي تواند اين  – 5
نقش ها را بيابد، هرگاه نظام اجتماعي 
مردم ساالر و باز نداشته باشد و رشد 

لذا، نقش اول را . نكند و توانمند نگردد
در درون مرزها پيدا مي كند و مي 

رشد در استقالل و : بايد برعهده گيرد
زان عدالت اجتماعي و آزادي، بر مي

  .توانائي بر توانائي افزودن

  
آيا در : پرسش ششم آقاي اميد* 

يك دولت حقوقمدار، نياز به 
شوراي نگهبان بخصوص از نظر 
تصويب صالحيت نامزدها 
هست؟ چه ضوابطي مي بايد 
مقرر كرد كه نامزدهائي بتوانند 
در انتخابات شركت كنند كه 
صالحيت نمايندگي مردم را 

  :ه باشند؟داشت
  

از مباني مردم ساالري، يكي ديگر،      
اينست كه هركس صالحيت رأي دادن 
. دارد، صالحيت انتخاب شدن نيز دارد

يعني ضوابطي كه قانون براي رأي 
دهنده تعيين مي كند، همان ها هستند 

اال .  كه براي نامزدها تعيين مي شوند
  اين كه

براي انتخاب شوندگان، بنا بر   - 1
ت مسئوليتي كه برعهده آنها قرار اهمي

مي گيرد،  قانون، شرائطي را قائل مي 
براي مثال، در فرانسه، كساني مي . شود

توانند نامزد رياست جمهوري شوند 
منتخب، نامزدي او را تأييد  500كه 
در ايران، متناسب با تجربه و نيز . كنند

فرهنگ مردم، مي توان ضوابطي را 
م كه در يادآور مي شو. معين كرد

نخستين انتخابات رياست جمهوري، بنا 
بر قولي كه از آقاي خميني گرفتم، او 
صالحيت  نامزدهاي رياست جمهوري 
را، جز در مورد آقاي مسعود رجوي، 
تشخيص نداد و اين كار را به مردم 

تن نامزد  124. كشور بازگذاشت
امروز نيز بر . رياست جمهوري شدند

مي بايد تا اين نظرم كه نامزد شدن را 
ممكن است آسان گرفت تا همه تمايل 
ها بتوانند خود را به جامعه بشناسانند و 
انتخابي كه مردم مي كنند، از سوي 

  .  همگان پذيرفته شود
شوراي نگهبان بي طرف براي  – 2

انطباق قانون مصوب مجلس با قانون 
اساسي، ضرور است و در هر جامعه 

دي مردم ساالر، اين انطباق را بنيا
در فرانسه شورائي اين . انجام مي دهد

كار را تصدي مي كند كه هريك از 
رؤساي جمهوري و مجلس نمايندگان 
و مجلس سنا، سه عضو اين شورا را 

  .منصوب مي كنند
برعهده اين شورا گذاشتن تشخيص     

صالحيت و نظارت بر انتخابات، 
همانطور كه تجربه نشان مي دهد، اين 

ي خارج و كارگزار شورا را از بي طرف
در نتيجه خود . قدرت حاكم مي كند

متقلبي مي شود كه به رد صالحيت 
نامزدها بسنده نمي كند، بلكه سازمان 
دهنده تقلب انتخاباتي با هدف از 
صندوق بيرون آوردن كساني مي شود 
كه مجلس را دست نشانده شوراي 

  .نگهبان كنند
ضابطه هايي كه در ايران مي بايد   - 3

ل رعايت شود، آزادي دو جريان، بكما
يكي انديشه ها و ديگري اطالعات 

هم براي اين كه انديشه هاي . است
راهنماي نامزدها بر مردم معلوم شوند 

ايرانيان . و هم نامزدي ناشناخته نماند
. مكرر از ناشناخته ها زيان ديده اند

رژيم كنوني، حاصل تسلط ناشناخته ها 
زيان  بر دولت و اين ناشناخته ها

  . بارترين ناشناخته ها هستند
بدين قرار، قانون مي بايد ضوابطي      

را معين كند كه به نامزدها  بيشترين 
امكان را براي شناساندن خود و به رأي 
دهندگان بيشترين امكان شناختن 

  .نامزدها را بدهند

 دولتي بر يك پايه و متزلزل؟
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واپسين تير تركش 
اگر خشونت : رژيم

  :رژيم بي اثر شود؟
  

  
ژيم از محدوديتشان آيا سران ر *

  :در بكار بردن خشونت آگاهند؟
  
ماه سركوب معلوم  7همانگونه كه  ◄

رژيم آن توان را ندارد  كرده است،
سركوب گري را براي مدتي كه بتواند 

به خوبي سران رژيم . دراز ادامه دهد
د كه اگر كوچكترين فرصتي نمي دان

، مهار امور را از دست دنبه جنبش بده
نمي داند چگونه به بكار  اما. مي دهند

بردن خشونتي ادامه بدهد كه روز به 
. روز مي بايد بر ميزان آن بيفزايد

يكي امتحان  ،نيروهاي سركوبگر يكي
امروز، سران . خود را پس داده اند

هستند كه قادر به كنترل متوجه رژيم 
تغييراتي كه در نيروهاي  .مردم نيستند

را جنبش  كهنظامي انجام داده اند تا 
 .ندبه نتيجه نرسيده ا ،سركوب كنند

 مانده است،  نها آ براي كهروشي تنها 
نيروهاي استفاده از  با ،جنبشبا مقابله 

بسيجي و لباس شخصي ها و  –نظامي 
ردم تحت فشار و خارج از گروهي از م
ماه سركوب  7اما حاصل . مركز است

نشان مي دهد كه در صورت ادامه و 
ين تير تركش گسترش جنبش، اين واپس

 .رژيم كارگر نمي شود
تهديدات نيروهاي نظامي و انتظامي و 
بسيج و سپاه نيز نتوانست مانع از حضور 
پررنگ مردم شود و در نتيجه به دستور 

وب به صورت قانون بيت قرار بر سرك
ن را آكه زمينه . واليتي شده است

 :دارند فراهم مي آورند
 دستگيريهاي: دستگيري هاي مجدد ●
بخصوص دستگيري هاي  –جام شده ان
د از عاشورا از ميان گروهها و احزاب عب

مانند يزدي و شمس الواعظين و 
فرزندان سحابي و بهشتي و برخي 

  - وابستگان به سران نمادي جنبش
 : رندچند دليل دا

گروههاي سياسي و تشديد مهار   - 
  .مرتبطين با جنبش

جو رعب و  برقراري و تشديد - 
 .ن ديگر گروهها و مردموحشت در ميا

نمايش قدرتمندي به احزاب و  - 
  .گروهها و شركت كنندگان در جنبش

گروهها ايجاد اختالف ميان احزاب و  - 
و و شركت كنندگان در جنبش 

برقراري جو مسموم بدبيني و عقب 
  .نشيني

كسب اخبار و اطالعات اليه هاي  - 
مختلف جنبش با فشار بر دستگير 

  .شدگان
ي العات و تحليل هاكسب اط - 

 موجود از سوي سران نمادين جنبش
تحت بازجويي و فشار و به دست 

حركت هاي در باره وردن اخبار آ
 .مردم

ايجاد ترس در شخصيتهاي دستگير  ●
به ترساندن  آنهاشده و بر انگيختن 

مردم از خطر جنگ داخلي و تجزيه 
به ات نادرست اطالعالقاي : كشور

اينكه ادامه  حاكي ازدستگير شدگان 
جنبش ممكن است كشور را وارد 

. كندر و كشتا جنگ داخلي و كشت
دستگير  به ترس القايبا  بدين ترتيب،

، آنها، بنوبه خود، اين ترس را شدگان
القاء مي ه سطوح پايين تر جنبش ب

متوجه اند كه مأموران رژيم  .كنند
برخي اليه هاي سطوح باالي جنبش 

خلي و مدن جنگ داآهمواره از پيش 
از اين رو،  .دارندتجزيه وحشت 

. مي كنند آنها وارد فشار را بر بيشترين 
برخي هاي در اطالعيه  اثر اين روش،

 . مشاهده مي شودنها آاز 

آغاز احتمال تهديد به اعدام و  ●
برخي از بحران سازان و  :اعدام ها

كليه افرادي كه در سالهاي قبل با 
كشتار مردم بيگناه و دستگيري و 

نها توانسته اند حسابهاي آزنداني كردن 
بانكي و سرمايه هاي دالري خود را 
افزايش دهند و هيچ جايي براي فرار 

به اين نتيجه رسيده  خود سراغ ندارند،
خر بايد به مبارزه با جنبش آاند كه تا 
هي به تاريخ انقالب و با نگا .ادامه دهند

ن مي توان متوجه شد دادگاههاي آ
ي كه در انديشه راه كه كليه كسان

اندازي مجدد اعدامها مي باشند  عموما 
كساني هستند كه در گذشته در همين 
شغلها بوده و در صورت پيروزي 

و  يري، خود را با خطر دستگجنبش
كساني  .محاكمه شدن روبرو مي بينند

 –مير حجازي  –چون خامنه اي 
 –محسني اژه اي  –هاشمي گلپايگاني 

 –كعبي رازيني  –مبشري  –رهبرپور 
 –جنتي  –رييسي  –پور محمدي 

 -محمد يزدي  –مقتدايي  –خزعلي 
 –ريشهري  –مصباح يزدي  –ايماني 

همه از جمله حكام شرعي ... وحسينيان 
بوده اند كه دهها حكم اعدام مبارزان 

ر كرده و خون خواهان زيادي را صاد
دي، حسينيان استعفاء  17در  .دارند
ندي را در او واقعيتهاي چ. داد

از . استعفانامه خود ذكر كرده است
سال است با اصالح  12جمله اين كه 

طلبي مبارزه مي كند و به اين نتيجه 
رسيده است كه اين مبارزه بي حاصل 

گرچه هدف ازاستعفاي او و . است
استعفاء نامه او بخشي از تدابير ستاد 
مركزي كودتا بقصد ايجاد جو الزم 

،  اما براي تشديد سركوب است
ناخواسته، ناتواني رژيم را نيز عيان مي 

  .سازد
نها تنها راه ادامه حيات نظام ياز نظر ا   

. كشتار و قتل و اعدام مبارزان است
هرگاه رژيم وارد مرحله اعدام و كشتار 
شود، تعقيب قضائي سران رژيم از 
سوي دادگاه جنائي بين المللي ناگزير 

هم اكنون، جنايت هفت . مي شود
اهه اش در اختيار قائم مقام دبير كل م

سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر و 
. دادگاه بين المللي جنائي قرار دارد

تعقيب از سوي دادگاه، باج دهي رژيم 
را به دولتهائي چون روسيه و چين بي 
اثر مي كند و افكار عمومي جهاني را 
بيش از پيش به حمايت از جنبش مردم 

ديد جنبش، ورود از . بر مي انگيزد
رژيم به اين مرحله، هرگاه با مقابله 
گسترده روبرو شود، رژيم را خلع سالح 

از هم اكنون در كار جنبش  .مي كند
براي مقابله با عود سازماندهي تجديد 

  . بيماري هاري سران رژيم است
  

آيا مصالحه سبب گسترش *  
جنبش مي شود و يا آن را فرو 

  : مي خواباند؟
  
  ٢۵ كه از جنبش بزرگپرسشي  ◄

خرداد، پيشاروي رژيم قرار دارد اثر 
مصالحه بر قوت گرفتن و يا پايان يافتن 

پاسخي كه سران رژيم به . جنبش است
اين پرسش داده اند، اينست كه 
مصالحه سبب قوت گرفتن جنبش مي 

روش سركوب و شدت بخشيدن . شود
به آن و پاسخ نه خامنه اي به گروه 

اي اين امر است كه هاي ميانجي، گوي
سران كودتا مصالحه را به حال خود 

  . زيانمند مي دانند
عده اي از وابستگان با وجود اين،     

مطلقه، تالش مي واليت  دستگاهبه 

راه حلي  كنند تا كار از كار نگذشته،
دو طرف براي خروج از بحران به 

 خوداما اين افراد  .رژيم، بقبوالنند
ت گذشته نظام سابقه طوالني در جنايا

و در خورد و برد نيز اندازه  داشته اند
نزد دو طرف نيز وزني . نگاه نداشته اند

 وعسگر اوالدي كساني چون . ندارند
.... اهنر وو ب الريجاني ومرتضي نبوي 

و گروههاي  »رهبر«قدرت فشار بر 
تنها اميدشان به  .بحران ساز را ندارند
را وارد  رفسنجاني اينست كه هاشمي

الزم را اختيار خامنه اي ر كنند و كا
. كندرامش به او واگذار آايجاد براي 

البته بحران سازان به خوبي مي دانند 
رفسنجاني مدن هاشمي به صحنه آكه 

مي نها محسوب آخطر بزرگي براي 
زيرا شرط برقراري آرامش، . شود

اينست كه كودتاچيان و بحران سازان 
خود  دولت را رها كنند و به دنبال كار

  . بروند
روشي كه  با توجه به اين واقعيت و      

كودتاچيان و و ديگر  او و بيت  »رهبر«
گردانندگان قواي بحران سازان و 

در پيش گرفته اند، بنظر نمي سركوبگر
رفسنجاني به هاشمي رسد كه با ورود 

گرچه او نمايش . صحنه، موافقت كنند
را  جميعت كشي ورشكسته  رژيم كودتا

... مايت مردم از واليت فقيه ودليل ح
شمرد، اما حمله زباني به او تشديد 

  . يافت
خبرهاي تحصيل شده از درون       

فشار براي رژيم حاكي از آنند كه 
خروج هاشمي از سكوت بسيار شده 

 سران كودتااگر  با وجود اين،. است
نتوانند وي را به سمت خود بكشانند و 

دون اما باو را وادار به پذيرش اطاعت 
قطعا اجازه  كنند، »رهبر«از و اگر 

نخواهند داد كه وي به گروههاي ميانه 
در . روي اصولگرايان نزديك شود

به دامن اصالح را او  عوض، برآنند كه 
همه به خيال خود، تا  هل دهند طلبان 

رفسنجاني هاشمي . نها را با هم بزنندآ
 . نها نداده استآرا به امكان هنوز اين 

در كار ايجاد وضعيتي  دتاچيانكواما 
 ، در آن هاشمي رفسنجاني راكههستند 

براي مثال، . دهندتحت فشار قرار 
فرزندان او را دستگير و ممكن است 

ن يدر ا .وي را وادار به واكنش نمايند
مغلوبه مي شود و تكليف جنگ  ،صورت

  .برنده و بازنده معلوم مي گردد
  

سران رژيم كودتا نيز خطر * 
  :ا نزديك مي بينندسقوط ر

  
در دو ستاد كودتا و سركوب،  ◄

در پي ايجاد بحران  اعضاء، برخي از 
شديد و جنگ داخلي و تشديد 
درگيري ها و كشتار و اعدام گسترده 

بت از بحران هاي مردم هستند و صح
حاميان ان از اين. شديد تر مي كنند

و  خامنه اي و احمدي نژاد هستند
ي امنيتي و نظاميان وابسته و نيروها

  اطالعاتي هستند 
برخي از مسئوالن نظام در پي رفع و  - 

ار ، از راه وادرجوع بحران هاي اخير
كردن موسوي و خاتمي و هاشمي و 

از ديد . مدن هستندآكروبي به كوتاه 
گروهي همه تالششان بر جنگ  آنها،

رامش آاست و نمي گذارند جامعه به 
برخي  در شمار اين گروه هستند. برسد

نمايندگان مجلس و فرماندهان سپاه و 
حتي روساي دو قوه قضاييه و  مقننه و 

 . و مشهد» يات عظام قمآ«برخي 
خطر و هزينه دستگيري سران جنبش  - 

به نظر بسيار باال است زيرا اگر 

دستگيري ها شروع شود تنها به چند 
نفر مثل موسوي و كروبي و خاتمي 

بايد  ها، نآبه دنبال  . دمي يابن هتماخ
محتشمي  –افرادي مانند بيات زنجاني 

حسن  –موسوي بجنوردي  –پور 
موسوي  –حسين خميني  –خميني 

 –مجيد و حميد انصاري  –الري 
 –هاشمي رفسنجاني و فرزندانش 

 –زهرا رهنورد  - فرزندان منتظري 
 –فرزندان قدوسي  –فاطمه كروبي 

يت اهللا صانعي و آ –همت  –بهشتي 
اهللا مفيدي و يت آ –فرزندانش 

 –دستغيب شيرازي  –طاهري اصفهاني 
هاشميان كرماني و بسياري از سياسيون 

نمايندگان مجلس  –وزراي قبلي  –
 –اساتيد دانشگاه  –قبلي و جديد 

افرادي از  –برخي فرماندهان سپاه 
مسئوالن و معاونان  –نيروي انتظامي 

نيز .... قضات غير وابسته و   – واواك
اين تازه ابتداي يك  دستگير شوند و

 .همگاني در كشور مي شود  درگيري
مردم به نظر مي رسد كه ديگر هيچ   - 

توجهي به تهديدات و ارعاب و فريب 
هاي منتشره نظام از سوي صدا و سيما 
و مطبوعات وابسته ندارند و به نظر نمي 
رسد كه عقب نشيني كنند حتي اگر 

غاز آكشتار و دستگيري هاي شديدي 
نها هدفشان مشخص است و آ. ندشو

ممكن است كه در راه رسيدن به هدف 
ا هرگز به قدري با مشكل روبرو شوند ام

  . گذشته باز نخواهند گشت
در اين بين اگر بعد از بيانيه موسوي  - 

و فتنه گري هاي صدا و سيما و 
 تظاهرات چند صد هزار نفري حاميان

تا  20در تهران، (رژيم در كل كشور 
 ،كه با شكست روبرو شد )هزار نفر  30

منتظر ماند تا واكنش  مدتيبايد چند 
اگر قوه قضاييه  . را مشاهده كردنيروها 

تحت فشار برخي ها را اعدام كند چند 
  :آمدحالت به وجود خواهد 

قوه قضاييه ديگر كامال فاقد قدرت و  - 
كشماكش و مشروعيت خواهد شد  و 

ميان قوه و  درون ايندر  در گيري
 ،سازمانهاي حقوق بشريبا  اين قوه

. پيدا خواهد كردشدت بيشتري 
ي در باره جنايات افشاگري هاي بيشتر

ريزش  بعمل خواهد آمد وقوه  اين 
فزوني  قضات و وكالي پاكدامن

  .خواهد گرفت
در برابر شدت گرفتن سركوبها، اگر  - 

و از آن  مجلس واكنش نشان ندهد
فاقد مشروعيت  بدتر، همكاري كند،

واهد شد  و احتمال درگيري كامل خ
بيشتر و دستگيري برخي نمايندگان 

ار خواهد بود و شايد مجلس تحت فش
اما  .نظاميان به كار خود ادامه دهد

اگر بنا شود به توصيه حسينيان در 
استعفاء نامه اش عمل شود، و مجلس به 
قواي سركوب ملحق شود، رژيم در 
مجموع خود دليل بر ضرورت ادامه 

 .د شدجنبش خواه
با مردمي دولت فاقد مشروعيت تقابل  - 

كه حق خويش را بر حاكميت بر 
سرنوشت خود مطالبه مي كنند، قطعي 

را ادامه حيات رژيم عوامل  مي شود و 
از آن پس، . يكسره از دست مي دهد

كه هم  –كاري  به احتمال زياد كم
اينك رويه كاركنان دولت شده است 

 .ند شدغاز خواهآو اعتصابات  - 
مردم در ابتدا ممكن است قدري  - 
ماده آرام شوند اما جامعه به سمت آ

شدن براي يك براندازي كامل پيش 
دانشگاهها به احتمال زياد به مي رود 

و  مي شوندپايگاههاي مبارزاتي تبديل 
مدارس  . مي شوندبعد احتماال تعطيل 

و كارخانجات و ادارات تبديل به 
شد  مراكز مخالفت و اعتصاب خواهند

از هر فرصتي براي در همه جا، و 
 .سرنگوني نظام استفاده خواهند كرد

رهبري كه از چندي پيش مشروعيت  - 
خود را كامال از دست داده است با 
شروع درگيري ها با اغتشاشات فراواني 
در ميان اليه هاي دروني بيت روبرو 
خواهد شد و افشاگري هاي زيادي 

مال حيف و ميل اموال بيت ال بارهدر
 و خانواده و وابستگان خامنه ايتوسط 

حتي  .غاز خواهد شدآسران نظام و  او 
به دستگيري برخي كار ممكن است 

 نها نيز برسد آياران نزديك به خود 
د نغاز شوآاگر درگيري هاي سخت     

و دستگيري ها و اعدام ها شروع 
گردند، تضاد و تقابل قطعي رژيم با 
ملت قطعي مي شود و فرجام 

اين . روياروئي، رفتن رژيم است
واقعيت بر دو دسته از اصول گرايان 

  :آشكار است
: دسته جانبدار تشديد سركوب – 1

همانطور كه استعفاء نامه حسينيان 
روشن بيان مي كند، اين دسته بنا را بر 
اين گذاشته است كه رژيم در معرض 

اگر با اصالح طلبان . سقوط است
. ستمماشات كند، سقوطش قطعي ا

پس راه حل، سركوب بي رحمانه و 
  .بدون تبعيض است

اين دسته : دسته جانبدار مصالحه – 2
نيز بنا را بر اين گذاشته است كه رژيم 
سقوط مي كند اگر حاضر به مصالحه 

از ديد اين دسته، شعارهاي مردم . نشود
مسلم مي كنند كه مردم از اصالح 
طلبان عبور كرده اند و مقصر واقعي، 

گراياني هستند كه مي خواهند اصول 
خود را به همه، حتي اصول گرايان 

  .موافق مصالحه، به زور تحميل كنند
نظام قادر به حاصل سخن اين كه  ●

مردم به اين باور . ادامه حيات نيست
يت بايد تغيير رسيده اند كه اين حاكم

اعتماد مردم به . كند يا سرنگون شود
يكديگر بيشتر شده است و همكاري 

. نها فراوان به چشم مي خورد آيان م
كليه اقشار مردم حتي نظاميان به وضع 
موجودي كه دولت ايجاد كرده است 

  .معترض هستند
  

از عاشورا بدين سو، هم * 
جنبش مردم و هم خشونت رژيم 
وارد مرحله جديد خود شده 

  :اند
  
 ، در انتهاي فاز اول رژيم،سناريوي  ◄

تش آو  اين بود كه با نمايش پاره شدن
 ضدجو را بر  ،گرفتن تصوير خميني

در ادامه  سنگين كند وجنبش 
هواداران را به خيابانها بكشاند و جنبش 

در اما  .را به شدت سركوب نمايد
رژيم را يت اهللا منتظري نقشه آ گذشت
مردم با حضور پرشور  .دكرب آنقش بر 

ضربه  شديدي  ،عاشورا  و تشييع اودر 
شدت ضربه  .وارد ساختند رژيم به

نان آكه تضاد را ميان چنان بود 
شديدتر و وحشت را بر كل نظام حاكم 

از اين روز بود كه دستور ورود . كرد 
به فاز جديد خشونت بعد از شش ماه 

زيرا فاز اول خشونت . صادر شددوباره 
.  وردندآرا در همان خرداد به اجرا در 

بعد، از شدت سركوب در خيابانها 
ستگيري ها و محكوم كاستند اما بر د
ند ترسانبمردم را تا هم . كردنها افزودند

و  هم نيروي محركه جنبش را از كار 
اما حركت هاي بعدي . بياندازند

 16ابان و  13جنبش در روز قدس و 
ن و مراسم ختم اذر و روزهاي بعد از آ

ررژيم منتظري و عاشورا بار ديگر ب
  حاضر به بازگشت  كه مردم  معلوم كرد

  به فعل پذيري و نظاره گر ويران شدن 
  

  5در صفحه    

 نته خاليچ
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و چون، . نيستندمباني حيات ملي خود 
مردم  جنبشج اموابا  ،بار ندومي براي

خشونت در خيابانها را بر  ند،روبرو شد
بدين . خشونت در زندانها افزودند

  :قرار
موج اول همان راهپيمايي حدود  ●

سه ميليوني بود كه نظام را وارد 
   .كشتار كردخشونت و 

موج دوم روز عاشورا با حضور  ●
حدود دو ميليون نفر بود كه بار ديگر 

را وارد دوران خشونت و كشتار  نظام
دوم حدود تا  موج موج اول  ز.كرد

فاصله، شش ماه طول كشيد و در اين 
همه تالش هاي خود را به كار رژيم 

   :بست تا بتواند جنبش را كنترل كند
  عاشورا كشتن مردم در روز - 
  دستگيري هاي گسترده  - 
خود بر تحريك حاميان وهواداران  - 

  مردم  ضد 
مقابله با ريزش شديد حاميان خود   - 

  با دادن پول و باج 
 استفاده از كليه ترفندهاي فريبكارانه - 

و » بيت رهبر«كه ستاد مركزي در 
  .قرارگاه ثار اهللا ساخته و بكار مي روند

  منتقد ه هاي نشريتوقيف  - 
  ...و

كه ماه گذشت و  تنها پيروزي هفت    
رژيم تصور مي كرد بدست آورده 

 13سركوب شديد مردم در  است، 
آذر بر  16جنبش مردم در . بان بودآ

ستاد مركزي سركوب مسلم كرد كه 
  .برغم سركوب، جنبش ادامه دارد

، ستاد با نزديك شدن به ماه محرم - 
ماده حمله اي مركزي و ستاد ثار اهللا آ

تش زدن آ .به جنبش بودند مرگ بار
تا دست آويز كردند تصوير خميني را 

دست باال را بتوانند هم در ماه محرم 
پيدا كنند و ماهي را كه جنبش از 
 دستشان در مي آورد، مال  خود كنند
و هم جنبش را با اين ترفندها سركوب 

  .كنند
عكس خميني را خود پاره كرده و   - 
نه مردم را به و با اين بهازدند تش آ

به دو هدف باال  خيابانها فرا خواندند تا
مرحله عملياتي كردن  .برسند

لباس  –مانورهاي موزاييكي بسيج 
شخصي هاي سپاه و نيروي انتظامي در 

  غاز شد آشهر 
يت اهللا منتظري موجب شد فوت آ  - 

نه تنها  .ب شودآنها نقش بر آتا نقشه 
دستاوردي آتش زدن عكس خميني 

كه سيل حضور بلها نداشت نآبراي 
مردم در قم ترس و وحشت را بر تن 

اين بار خود آنها را و  آنها انداخت
  .عامل شكستن اسطوره خميني كرد

، در روز بعد از مراسم قم بار ديگر - 
عاشورا، تهران را كربال كردند و بشيوه 
يزديان، مدعي شدند كه مردم ساختار 
. شكني و حرمت شكني كرده اند

ه به جنبش برخاستند و سنت مردمي ك
حسيني قيام براي آزادي را تجديد 
كردند، حرمت شكن شدند و آنها كه 
خون مردم را ريختند، حرمت نگاهدار 

. راه پيمائي به راه انداختند !گشتند
زبان فريب بكار بردند و به مردم گفتند 

توهين شده ) ع(كه به امام حسين 
با اينهمه، كسي فريب آنها را . است

حتي نتوانستند در سراسر  . خوردن
را به چند  كشور نيروهاي حامي خود

در حالي كه . صد  هزار نفر برسانند
در  ميليوني 16بسيج  هستند كه  مدعي

نفر از مردم  ميليون 24و  اختيار دارند
ايران به نامزد آنها، احمدي نژاد، رأي 

  . داده است
بس مراسم روز عاشورا كه با حضور  - 

و جنبشي خود  غاز شدآم مرد انبوه
را به وحشت  رژيمبه شدت جوش بود، 

انداخت به گونه اي كه بار ديگر 
و و ترور  كشتنمجبور به استفاده از 

دستگيري و تراشيدن جرم محارب و 
جو سازي براي اعدام جوانان مردم 

در اين روز  كه يئهتك حرمت ها .شد
ند مي توانستعمال رژيم انجام دادند، 

تهران ساعتها در  .كنندقط سا رژيم را
و مسئوالن و بلند  اختيار مردم بود

خامنه  .م مخفي شده بودندرژيپايگان 
. كرده بودندبه لواسانات منتقل اي را 

در صحنه، در اين روز  اما نبود رهبري 
و كشتار جوانان  متفرق شدن مردم

منجر به حضور مجدد نيروهاي نظامي 
اس و لبو انتظامي و سپاهي و بسيجي 
 .شخصي در سطح شهر تهران شد

از همان شب عاشورا مسئوالن   - 
 مدند و آامنيتي و نظامي گرد هم 

ي ترين روز اين روز سختگفتند 
دو ستاد، . بوده است كه گذرانده اند

يكي مركزي و ديگري قرارگاه ثاراهللا 
 .شدند رهدر پي چا

شروع به اواك و ببعد، از نيمه شب - 
  .دكردستگيري هاي گسترده 

شهر تهران  سپاه و انتظامي نيروهاي  - 
را اشغال كردند و كليه ميدانها و 
خيابانها را با نيروهاي چندگانه خود 

از آن پس، تهران تحت . پوشاندند
  . حكومت نظامي اعالن نشده اي است

قوه قضاييه امام جمعه ها و مجلس و  - 
.  در كار تراشيدن جرم محاربه شدند

ندين نفر را چ در تدارك آنند كه
تيرباران و  در مردم، ترس  ايجاد  براي

هرگاه رژيم ياراي دست . اعدام كنند
 زدن به اين جنايت را بيابد، آغاز كشتار

ديگري خواهد شد و بر پرونده خون 
 .بار رژيم افزوده خواهد شد

صدا و سيما و نشريه هاي سياسيون و  - 
پيرامون تبليغات در خدمت رژيم 

كرده اند و  از غآحرمت شكني را 
ستاد مركزي سركوب . ادامه مي دهند

 . از اين تبليغات چند هدف دارد
صورت جلسه مسئوالن  معاونت سياسي 

هدف هاي اين صدا و سيما به خوبي 
 : تبليغات را  بيان مي كند

مانع از مطرح شدن قتل مردم در  - 
  .روز حرام شوند

مانع از مشخص شدن تعداد شهداي  - 
  اين روز شوند

ت در حمله مانع از افشاي هتك حرم - 
البته عسگر  - .به حسينيه جماران شوند

تابناك گفته است كساني  اوالدي در
زاده موسوي را به قتل كه خواهر

رساندند همانهايي بودند كه به حسينيه 
جماران حمله كردند و مي خواهند 

 .ان ايجاد كنندبحر
را به خامنه موسوي مرگ علي  - 

  .سازند منافقان مرتبط
هواداران را تحريك كنند كه به  - 

شورايي و سينه زنان دسته  هاي عا
 .حمله شده است

شركت كنندگان در جنبش روز  - 
عاشورا را مخالف با دين و جنبش 

در . معرفي كنند) ع(حسين بن علي 
مايش بوق كردند و در تلويزيون ن

مردم حاضر در تظاهرات  دادند كه
كه در اين روز عاشورا كساني بودند 

روز سوت و كف مي زدند  و در مرگ 
اين ضد  .امام حسين هلهله مي كردند

 9۵اطالع را، در باره عاشوراي سال 
مي . سال است تبليغ مي كنند 29نيز 

گويند در آن روز، مردم كف و سوت 
البته نمي گويند كه آن روز، . زده اند

وجود . بني صدر عمل حسيني مي كرد
ا مي كرد، به نوع زندان را افش 6

شكنجه ها در زندانها اعتراض مي كرد، 
به كودتاي خزنده مالتاريا اعتراض مي 
كرد و به مردم ايران هشدار مي داد 
كه استبداد خون ريز در حال باز 

پس اگر مردم كف زده . زي استسا
عمل حسيني را تصديق و تأييد  اند،

  .كرده اند
را با ساختن و پخش  اين بازي     

انتخاب  ، بمناسبتلم عاشورافيكردن 
همان كساني كه  .، تكرار كردندخاتمي

ن فيلم را تهيه و توزيع نمودند هم آ
س أاكنون در سپاه و صدا و سيما در ر

صورت جلسه  –معاونت ها هستند 
معاونت سياسي صدا و سيما به خوبي 

 :اريو را مشخص نموده استاين سن
انتشار گزارشات و اخبار دروغين و  - 

جنبش مردم در روز  بر ضدكارانه فريب
عاشورا به گونه اي كه اكثر مصاحبه 
شوندگان از نيروهاي مشخص چماقدار 
وابسته به رهبري و رسانه ملي از جمله 

خواهر زاده حسين  –حسين علوي 

شريعتمداري و خواهر زاده صفار 
و فرزند بحريني مسئول  –هرندي 

ر نيروهاي انصار و زندانها و ديگ
 .ن بودچماقدارا

در برگذار كردن راه كودتاچيان  -  
پيمائي ضد جنبش، چنانكه توضيح داده 

در تهران، ميزان . شد،  شكست خوردند
تا  20جمعيتي كه توانستند بسيج كنند، 

راه تفاوت  .هزارتن برآورد شد 30
پيمائي هاي جنبش ساخته با جنبش 

در  -: خود جوش مردم، عبارتند از
گلوله داغ نها ، به آراهپيمايي مردم 

مي دهند و در راهپيمايي دولتيان شير 
  .داغ يو كاكائو

در راهپيمايي حاميان دولت به  - 
راهپيمايان مرخصي و اضافه كار و 

يقي مي دهند و در راهپيمايي تشو
 –گلوله  –چماق مردم، به راه پيمايان، 

 ...توبيخ و –زندان 
به راهپيمايان دولت نامشروع مجوز   - 

 حق  دهند و به مردم  قانوني مي
 .اجازه راهپيمايي نمي دهند

در تمام ( راهپيمايان چند صد نفري - 
ميليوني اعالم مي شود و ) كشور

 راهپيمايي ميليوني چند نفري 
رژيم صدا و سيما راهپيمايي حاميان  - 

جلوه مي را كامال مردمي و اسالمي 
و از حضور ميليوني پرشور دهد 

به مسلمانان صحبت مي كند و 
صفت راهپيمايي ميليوني مردم 

مي و اسرائيلي  انگليسي و امريكايي
 فريبدهند و شركنندگان در آن را 

به مردم مي خوانند و خورده بيگانگان 
آتش مي حمله مي كنند و خانه ها را 

 .زنند
در راهپيمايي مردم كسي كشته نمي  - 

شود و اگر كشته شد مشكوك است و 
ي كار منافقان و در راهپيماي

برخي  رژيمچماقداران حامي 
نيروهاي انتظامي مجروح مي شوند و 
برخي راهپيمايان با چاقو و قمه 

  .مجروح مي شوند
 ...و

سركوبگري  مخالفبدنه سپاه * 
» مركز نظارت«و در مهار  مردم
  :است

  
تنها عده  اي سپاهي،در ميان نيروه   

اي معدود به درگيري با مردم و 
اخيرا  .دنها فكر مي كننآسركوب 

شنيده شده است كه برخي از 
ديگر گفته اند ما  بعضيفرماندهان به 

يم و اشتباه ه ااسير دست سياسيون شد
ه يم وارد درگيري با مردم شده اكرد

م زيرا وجهه انقالبي بودن و مردمي اي
افراد  .ه ايمبودن خود را از دست داد

تحت نظر گروهي به نام نظارت  سپاه
با يك سپاهي  هر زمان كه . هستند

 دكسي از افراد عادي ديدار مي كن
را او كه قدري مسئله دار است فردا 

 در بارهوال و جواب ئبراي س
ارت گفتگوهاي في مابين به مركز نظ

ن دعوت مي كنند و در رابطه با آ
 .دهندقرار مي  بازجوئيديدار مورد 

گروه نظارت در سپاه از قدرت بسيار 
اد سپاه افربااليي برخوردار است و 

هر  .دارندقرار  شكامال تحت نظارت
به  افراد سپاهچند وقت يكبار يكي از 

وسيله نامه يا تلفن مورد  توبيخ قرار مي 
تشكيل گروههاي  اين حال، با. گيرد

 تا حدي در حال شكل سپاهمخفي در 
ارسال اعالميه ها و پيام ها . ي استگير

كه قبال از طريق نامه و پست صورت 
ان مي داد كه افراد مي گرفت نش

فرستنده از ميان نيروهاي خودي و 

تحت يك ضوابط خاص عمل مي 
ند و برخي اما اين نامه ها لو رفت .كنند

ظن قرار  سوءمورد  در اين رابطه
  .ندگرفت
: افراد معترض در سپاه مي گويند      

در مگر ما چه از ارتشي هاي زمان شاه 
؟ بنظر اين كم داريمسركوب مردم 

شاه موجه تر از خامنه اي بوده  د،افرا
شاه هيچگاه : آنها مثال مي آورند. است

با مراجع و روحانيون و مبارزان اينگونه 
  . عمل نمي كرد كه اينها عمل مي كنند

مالي  –در برابر، مافياهاي نظامي      
كه بر دولت و ثروت كشور چنگ 

خطرناك براي اي ينده آ افكنده اند،
نند و دوست دارند رزو مي كآايران را 

كه فضا به سوي جنگ داخلي برود تا 
اين جماعت در . بمانندقدرت مگر بر 

همان حال كه به سركوب خونين 
مردم مشغول هستند، مردم را از جنگ 
داخلي مي ترسانند و برآنند كه اين 
ترس، همراه با سركوب، جنبش را مي 

ئن نيستند ماال اين كه مط. خواباند
را در سركوب مردم با  بتواند بدنه سپاه

رديد در استفاده ت. موفقيت بكار گيرند
انتظامي براي قواي سپاه و  بدنهاز 

 از اين رو، . ، زياد استبرخورد با مردم
تنها از بسيج كامال وابسته به امتيازات و 
افراد خريداري شده براي برخورد با 

  .كنندمردم استفاده مي 
  

بگاه (شعارها كه مردم در قم * 
) يع جنازه آيت اهللا منتظرييتش

سر ) در روز عاشورا(تهران و در
  :مي داده اند

  
 شعارهاي تظاهرات قم و تهران  ◄

  :عبارت بوده اند از
چقدر بهت پول دادند دوربين به  ●

اين شعار عليه فيلم  ؟دادند دستت
برداران صدا و سيما بود كه در پشت 
بام ها مستقر شده بودند مردم به هنگام 

كناس هايي را به ين شعار اسدادن ا
  .دست گرفته بودند

  صدا و سيماي ما  ننگ ما ننگ ما ●
دوربين     20.30   ، 30،20 ●

  امروعاصي
  .سال جنايت به امر واليت  30 ●
خاك  محمود خائن آواره گردي، ●

وطن را ويرانه كردي،كردي هزاران 
  در كفن اهللا اكبر،

پول بگيريم ما اهل كوفه نيستيم  ●
  .تيمبايس
ما اهل كوفه نيستيم پشت يزيد  ●

  .بايستيم
  .ديكتاتور قاتله،واليتش باطله ●
  ؛سيد علي سرنگونه خونه اين ماه ماه ●
هر  - رهبر الدنگ ما ،ننگ ما ننگ ما ●

چند در اين شعار قدري بي ادبي بود 
م مي خواستند قافيه را درست اما مرد
  .كنند
  باكري و بسيجي واقعي همت بود ●
  .ه بداند منتظري پاك بودمعاوي ●
خرجه بسيجي  پول نفت چي شده، ●

  .شده
  نه مصباح نه جنتي، نه سپاه، نه بسيج، ●
  تو دشمن ملتي جنتي لعنتي، ●
دولت  ،اشك تمساح نمي خوايم ●

  .مصباح نمي خوايم
حسين حسين شعارشون،كهريزك  ●

  افتخارشون
ديكتاتور بداند، منتظري زنده است،  ●

  مرجع پاينده است
  مرگ بر اين واليت جنايت،، تجاوز ●
  اين است شعار ملت ،آزادي، عدالت ●

رو  بت بزرگو ،كروبي بت شكن●
  بشكن

روزه عزاست  عزا عزاست امروز، ●
امروز،ملت سبز ايران صاحب عزاست 

  امروز
توهين به رهبر  پيام سيد علي، ●

منظور شعار دهندگان توهين  -ماست
   .به منتظري بود

كرده ،عكسها رو پاره  اوني كه تقلب ●
  كرده

اگر امام زنده بود شك نكنيد با ما  ●
  بود
  شكنجه ديگر اثر ندارد تجاوز، ●
  نداييم ،ما همه يك صداييم سهرابيم، ●
دوروغ ميگن  اوني كه ميگن عادله، ●

  قاتله
  وعده ديدار ماست تاسوعا عاشورا، ●
ايران رو پس  مي ميريم، مي جنگيم، ●

  مي گيريم
اينم بود توي  ي زندان،تجاوز تو ●

  قرآن
  منتظري ،صانعي ،روحاني واقعي ●
  تسليت تسليت ،كروبي موسوي ●
  منتظري كجايي موسوي تنها شده ●
  منتظري منتظري آزاديت مبارك ●
  ما نهضت حسينيم ،حامي مير حسينيم ●
  نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران ●
  نههمينه همي ،قرآن رو نيزه ●
هديه به  است،خوني كه در رگ م ●

  ملت ماست
  سپاهي جدا شو با ملت هم صدا شو ●
 -نيروي انتظامي سبز تو هم قشنگه ●

اين شعار در رابطه با رنگ سبر نيروي 
   .انتظامي بود

دشمن اين  خاشاك تويي، وخش  ●
  خاك تويي

  درصدت كو 63دروغگو دروغگو ، ●
  الزله هيهات من ●
ريشه ظلم و  يا حجت ابن الحسن، ●

  بكن
،مرگ  فتح غريبنصر و من اهللا و  ●

  بر اين دولت مردم فريب
  

استفاده از هر امكاني كه رژيم * 
مافياها ايجاد مي كند، روشي 
است كه جنبش با موفقيت بكار 

  :مي برد
  
پيام ديماه، شب هنگام،  ١۵ در ◄

كوتاهي بر روي تلفن هاي همراه 
در اين پيام از مردم . پخش شد

 –امشب نود  در برنامه خواسته مي شد
در پاسخ  –كه برنامه اي ورزشي است 

كه هر هفته در اين  ها به پرشهائي
ئوال به س مردم –برنامه مطرح مي شود 

  . پاسخ مثبت بدهند 3
پيام و فراواني  سرعت ،غاز برنامهآبا      

به دهندگان پاسخ كه هاي كوتاه 
بود كه در عرض  به حدي 3وال ئس

سخ دقيقه، شمار پا 10كمتر از 
 3ئوال درصد به س 78دهندگان آنها، 

حدود نيم . جواب مثبت داده بودند
پاسخ هاي ارسالي به بيش  ،ساعت بعد

ن به بعد مجري آاز . هزار رسيد 800از 
م پپااعالم كرد كه خطوط دريافت 
. ندهاي كوتاه با مشكل روبرو شده ا

م ها را پپاكه كار ارسال روشن بود 
ما در اختيار سپاه و  مخابرات صدا و سي

شركت ميليونها نفر تا مانع از اند گرفته 
اين نظر سنجي بزرگ و بديع در 
پيام ند توانستاز مردم بسياري . ندشو

كوتاه خود را به صدا و سيما ارسال 
مجري برنامه اعالم  با اينهمه،  . نمايند

ميليون نفر از پاسخ  1.3كرد كه بيش از 
. پاسخ داده اند 3وال ئدهندگان به س
م پپااگر مانع از ارسال بديهي است 

هاي كوتاه نمي شدند شايد ميليونها 
ارسال مي پيام كوتاه به صدا و سيما 

گفتند  مردم با اين ابتكار بود كه.  شد
صحنه سياسي كشور همچنان در اختيار 

  .آنها است
  

  6در صفحه 
  

 چنته خالي
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اين خبر ها و برآوردها : انقالب اسالمي
گرفتن حاكي از در معرض سقوط قرار

مالي مي گويند چرا  –مافياهاي نظامي 
علي خامنه اي دست به سازماندهي 

  :سركوب مردم ايران زده است
  

سازماندهي 
كودتاچيان براي 

مقابله با جنبش مردم 
  :ايران

  
مده آبر اساس اطالعات به دست    

چارت رهبري كودتا و مقابله با جنبش 
مردم و سركوب كه همانا از قبل از 

كار بوده  به شكل زير  كودتا در
  :تجديد شده است

ودتا و سركوب مستقر در ستاد ك  - 1
  .بيت رهبري

ستاد كودتا و سركوب جنبش در  - 2
  .قرار گاه ثار اهللا سپاه پاسداران

اين دو قرارگاه كامال با هم هماهنگ 
و داراي بخش ها و  مي كنندعمل 

  :به شرح زير هستندميزهاي مختلفي 
 
سركوب مستقر در  ستاد كودتا و  -1

بيت رهبري، خامنه اي مردم ايران 
را گوسفنداني مي شمارد كه خود 

ند با آنها چگونه رفتار كند و مي دا
بر اينست كه هيچگاه بر سر دو 

اين بار نيز راه را . وده استراهي نب
تشخيص داده و در آن، پيش مي 

  :رود
  
بيت «برابر اطالع موثقي از  ●

هاي دلسوز شخصيت«، جمعي از »رهبري
به خامنه اي مراجعه و به او گفته » نظام

اند، جز روشي كه او در پيش گرفته 
است، روش ديگري نيز وجود دارد و، 
آن،  به راه موافقت با خواستهاي مردم 

اگر اين كار ميسر نيست، . رفتن است
دست كم با اصالح طلبان رژيم به راه 

خامنه اي پاسخ داده . مصالحه برود
ايران خوي گوسفند را  مردم: است

دارند و من مي دانم چگونه بايد آنها را 
در باره دست برداشتن از ! چوپاني كرد

سركوب اصالح طلبان نيز همان پاسخ 
را داده است كه بعد از جنايتهاي 

قتل هاي فروهرها و (سياسي 
آن زمان گفته . داده بود) نويسندگان

وقتي به دو راهي مي رسي نمي : بود
مي بايد راهي را . ترديد بمانيبايد در 

راهي كه در پيش . در پيش بگيري
گرفته شد، با مالحظه مصالح نظام، 

اينك نيز او رعايت مصالح . انتخاب شد
نظام را در سركوب خونين مردم و به 
بند كشيدن اصالح طلبان و اعتراف نامه 
از آنها گرفتن و به زندان هاي طويل 

ب المدت محكوم كردن آنها و محار
مرگ بر «خواندن مردم ايران بلحاظ 

  . گفتن آنها است» خامنه اي
 كه بيت رهبري  مي رساندبه اطالع  ●

تجديد سازمان يافته و به ستاد كودتا و 
يك همانند . سركوب بدل شده است

با در اختيار داشتن بخش هاي  ستاد،
 ، سركوب مردم ايران را مختلف

  . رهبري مي كند
كه  »بيت رهبري«مستقر در  ستاددر    

كامال تحت نظر سيد علي خامنه اي مي 
   :، افراد زير مشغول بكارندباشد

تام  مسئولمجتبي خامنه اي  - 1
، گاهي اوقات .ستاد استاالختيار اين 

، دستورهائي سيد علياو بدون اطالع 
  .كندصادر مي  را
ميرحجازي، رييس دفتر بيت  -  2

و » رهبري«رهبري و فرد مورد اعتماد 
او مسئوليت ارتباط با . جتبي استم

و  ئي قضا ي وگروههاي مختلف اطالعات
  .ي را داردسركوبگرفرماندهان مأمور 

هاشمي گلپايگاني رييس حفاظت  - 3
كودتا و  ستادبيت و از اعضاي برجسته 

. »بيت رهبري«سركوب جنبش در 
سياسي  ومشاوران نظامي  همكاران او، 

رسانه  و انتظامي واطالعاتي  وامنيتي  و
اسامي آنها به . هستندپشتيباني  و اي

  :شرح زير هستند
وحيد مسئول ارتباط با فرماندهان  - 

  نظامي 
واليتي مشاور ارشد بين المللي بيت و  - 

مأمور ارتباط با خارج از ايران و رفع 
   .موانع بين المللي سركوب

رمضاني  سردار سپاه مرتبط با بخش  - 
  اطالعات سپاه 

روحاني مرتبط با  نيسالك كاشا - 
در  خامنه اياطالعات سپاه و نماينده 

  سپاه قدس 
 علي سعيدي قائم مقام سيد علي - 

  در سپاه پاسداران  خامنه اي
 واواك  »وزير «حيدر مصلحي  - 

  مجري دستورات ستاد در واواك
 –غالمحسين محسني اژه اي  - 

مأمور اجراي دادستان كل كشور 
   دستورات ستاد در قوه قضائيه

ستاد رئيس كل فيروزابادي سردار  - 
مجري دستورات ستاد  نيروهاي مسلح
   در اين نيروها

رئيس صدا و  ضرغامي يا خجسته  - 
سيما و مجري دستورات ستاد در صدا و 

   سيما
شوراي عالي دبير  سعيد جليلي - 

و مأمور اجراي دستورات  امنيت ملي
   ستاد در اين شورا

ميزهاي  هر كدام از اين افراد با    
مختلفي در قرارگاه ثاراهللا در ارتباط 

ن آكامل و محرمانه هستند و ميزهاي 
ستاد مركزي را اجرا قرارگاه دستورات 

  .مي كند
از ابتداي مبارزات انتخاباتي قبل از     

برگزاري انتخابات كه بنا را بر كودتا 
گذارده بودند اين دو ستاد تشكيل 

يت شده بودند و شرح سازمان و مأمور
هايشان را در انقالب اسالمي انتشار 

اين شرح در مطبوعات معتبر . داده ايم
با آغاز . جهان نيز انتشار يافته است

گرفتن جنبش،  اين دو ستاد متناسب با 
نقش جديد خود، تجديد سازمان يافته 

از طريق  شانكليه ارتباطاتاند و 
مال محرمانه و گاهي اوقات خطوط كا
  . شوندبر قرار مي  تصويري

همزمان با برپايي اين ستاد در     
جريان روزهاي انتخابات و جنبش 

قرارگاه  ،نآمردم در روزهاي بعد  از 
ثاراهللا سپاه پاسداران نيز به مركز و 

ارتباط ميان . شتستادي ديگر تبديل گ
اين دو ستاد با وارد كردن امكانات 

شنود  –سري و بسيار پيشرفته جاسوسي 
 -ي ثابت و همراه مكالمات تلفن ها

انتقال اطالعات و  –تصويربرداري 
سوئد  –لمان آاز كشورهاي  ارتباطات

و روسيه صورت گرفت تا كليه اخبار و 
اطالعات ارسالي كامال محرمانه باقي 

  .بماند 
  
  :قرارگاه ثاراهللا سپاه  ●

همانند قرارگاه  ،در اين قرارگاه    
، متناسب با وظيفه بيت رهبري
. جديد سازمان شده استسركوبگري، ت

وظيفه كنوني قرارگاه اجراي 

دستورات ستاد مركزي در سركوبها و 
انتقال اطالعات پيرامون جنبش مردم و 
ارائه گزارشهاي خود به اين ستاد 

مسئوالن ميزهاي مختلف فرامين . است
صادره را جهت اجرا به بخش هاي زير 

 و ابالغ مي كنند مجموعه خود 
مجموعه را به ستاد گزارش عملكرد زير 

شايد بارها . دكننگزارش مي مركزي 
ن كه مثال فال ايم و خوانده ايمشنيده 

است يا  سردار فرمانده قرارگاه ثاراهللا
فالن سردار معاون قرارگاه ثاراهللا مي 

كه فرمانده توجه داشت  اما بايد . باشد
قرارگاه ثاراهللا در واقع هماهنگ 

تلف كننده و ناظر بر كار ميزهاي مخ
و  است موجود در اين قرارگاه 

 . فرماندهي عمليات را نيز بر عهده دارد
فرمانده كل سردار محمد علي جعفري 

كه رئيس بادي آسردار فيروز  و سپاه
 است و شخص  فرمانده قوا ستاد كل

بر كار اين قرارگاه سيد علي خامنه اي 
  . نظارت مستقيم دارند

بخش ها و ميزهاي مختلف در قرارگاه 
  عبارتند ازثاراهللا 

  ميز  ارتباطات  -  1
 ميز عمليات  -  2
 ميز پشتيباني  -  3
 ميز اطالعات  -  4
  ميز رسانه اي و پوشش خبري  -  5
  :  ميز ارتباطات -  6
ميز ارتباطات و مأموريت  ●

 -مسئوالن و فرماندهان اين ميز :آن
كه نقش مهمي در كودتا و سركوب 

ه از ميان برجست -جنبش مردم دارند
ترين و مجرب ترين نيروهاي امنيتي و 

ده شده اند گزيبر اطالعاتي و ارتباطي 
و به طور مرتب مسئوليت گرداوري 

  –ختلف ستاداطالعات ميزهاي م
تجزيه و تحليل اطالعات و  –بررسي 

نها را آتصاوير و فيلم ها و ارسال نتايج 
دارند و  مركزي بر عهدهبه ستاد 

 ا در اسرعمين ارسال شده از بيت رفرا
وقت در اختيار فرماندهان ميزهاي 

  .نديآديگر قرار مي دهند تا به اجرا در 
مسئوالن اين ميز داراي ستادي     

خش هاي مختلف و عريض و طويل از ب
هستند كه تجارب خود را  زمودهكارآ

از برخي از كشورها كسب نموده و در 
ه مطمئن ترين شكل به اجرا اين محل ب

ن ميز از مهمترين اي. در مي آورند
ن عف در آميزهاي ستاد مي باشد كه ض
ا تاخير روبرو ممكن است برنامه ها را ب

موزش ديده و سازد لذا نيروهاي آ
باتجربه اي از معاونت هاي مختلف 

 –وزارت اطالعات  –اطالعات سپاه 
برات و وزارت دفاع صدا و سيما و مخا

 –وري ارتباطات كه در امر فن آ
م و اطالعات و تحليل و كامپيوتر و فيل

رسي  تخصص دارند  در اين ميز بر
 .وري شده اند گردآ

 
: و مأموريت آنميز عمليات ●

 آن پيداميزعمليات همانگونه كه از نام 
است كار عمليات كودتا و سركوب بعد 

 ، ميز در اين. آن را بر عهده دارداز 
معموال فرماندهان يا نمايندگان تام 

ظامي دخيل در االختيار  بخش هاي ن
مده اند كه آكودتا و سركوب گرد 

 :عبارتند از
فرمانده يا معاون  –سپاه پاسداران  - 

محمد علي  –تام االختيار اين نيرو 
  ...جعفري يا حسين زاده حجازي يا 

سردار  –وزارت دفاع و پشتيباني  - 
 وحيدي يا حجازي 

فرمانده يا نماينده  –نيروي انتظامي  - 
احمدي مقدم  –نيرو  تام االختيار اين

 ...يا رادان يا

فرمانده يا نماينده تام  –بسيج  - 
سردار نقدي يا  –االختيار اين نيرو 
 ...سردار همداني يا

فرمانده  –نيروهاي سركوبگر خياباني  - 
 يا نماينده تام االختيار اين نيرو 

مسئوليت اصلي اين ميز بر عهده     
نماينده تام االختيار سردار فيروز 

اگر خود وي در اين . استبادي آ
محل حضور نداشته باشد و در ستاد 

باشد معاون وي عهده دار  رهبري  بيت
سردار محمد علي . اين ميز خواهد بود

جعفري و مابقي نيروها تحت امر اين 
فيروز . مي شوندفرمانده وارد عمليات 

بادي از جمله سرداراني است كه سيد آ
وي  علي خامنه اي و سيد مجتبي به

بيش از  كما اينكه .بسيار اعتماد دارند
رياست ستاد كل  سال در مقام 20

وي را ابقا نموده و  نيروهاي مسلح،
 .از وي حمايت مي كنندهمواره 

كليه اخبار و اطالعات و مذاكرات     
اين ميز از طريق ميز ارتباطات به ستاد 

سوي ارسال و فرامين الزم از  مركزي
. ز قرار مي گيردبيت در اختيار اين مي

ناگفته نماند كه در اين ميز نمايندگان 
  و ميزهاي ديگر از جمله اطالعات 

ارتباطات و پشتيباني جهت هماهنگي 
 . حضور دارندبيشتر 

در مورد لباس شخصي ها بايد     
لباس شخصي كساني كه به : گفت

معروف شده اند در واقع افراد سه 
لباسه هستند كه بر اساس نياز و 

مانند  .لباسي در مي آيندتضيات به مق
نها در اصل آ. افراد هزار چهره

سپاه پاسداران  نيروهاي وابسته و تابع
سپاه هستند كه گاهي در لباس 

لباس هاي   درپاسداران و گاهي 
درگيري  محلهاينيروي انتظامي به 

شخصي  گاهي با لباس .گسيل مي شوند
كه قابل وارد عمل مي شوند تا 

نها عموما مسلح و يا .شندشناسايي نبا
داراي امكانات يك نيروي نظامي 

گر هستند اما با لباس افراد سركوب
فرماندهي اين گروهها در واقع . عادي

در عمليات  سرداران سپاه هستند كه
ها را براي مختلف با تغيير پوشش آن

 ، عملياتي خاص به محل هاي مورد نظر
 محلهاي –محل اجتماعات  –دانشگاهها 

ني نمايندگان و خوابگاههاي مسكو
  .كنندگسيل مي  ،دانشجويي

   
اطالعات در ستاد  ميز: ميز اطالعات ●

قرارگاه همانند ديگر ميزهاي اين 
قرارگاه تحت فرماندهي معاونت 

زيرا  .استاطالعات سپاه پاسداران 
وزير اطالعات در اين ميز از قدرت 

اين ميز  .تري برخوردار است پايين
ماده سازي آي و ورآكه كار گرد 

جهت ميزهاي ديگر و را اطالعات 
. انجام مي دهدمركزي، ارسال به ستاد 

نيروهاي زير در اين ميز، نمايندگان 
 :حضور دارند

معاونت اطالعات  - سپاه پاسداران  - 
 –سپاه پاسداران يا نماينده وي 

غالمحسين رمضاني يا حسين طائب يا 
... 
 كواوااگر در اين ميز وزير واواك  - 

شركت نداشته باشد و در بيت بوده 
يكي از معاونين وي يا قائم مقام  ،باشد

 –حيدر مصلحي  –او شركت مي كند 
 ....هاشم علوي يا 

معاون اطالعات  –نيروي انتظامي  - 
انتظامي يا نماينده تام االختيار نيروي 

 وي 
معاون اطالعات بسيج يا  –بسيج  - 

 نماينده تام االختيار وي 

رييس اطالعات قوه  –ضاييه قوه ق - 
 قضاييه يا معاون تام االختيار وي 

دادستان يا نماينده تام  –دادستاني  - 
 .ياالختيار و

در ميز اطالعات عالوه بر افراد ياد     
شده نمايندگاني از ميزهاي ديگر براي 

  .مي يابندتسريع در كار حضور 
كار اين ميز دريافت اخبار و    

فيلم هاي به دست  اطالعات و تصاوير و
ر توسط تهران و شهرهاي ديگمده از آ

دوربين هاي مخفي يا علني صدا و 
و دوربين هاي ترافيكي و  سيما

شنودهاي مختلف و اخبار به دست 
است  آمده از نيروهاي همراه معترضين

كه اوضاع و احوال مراكز مختلف به 
خصوص تهران را مورد بررسي قرار 

ت ستاد داده و نظريات خود را جه
 ستاد مركزي. مي كنندارسال  مركزي 

 واصل، با توجه به اخبار و اطالعات 
و ديگر  عمليات ميزرا به  الزمفرامين 

  .ميزها ابالغ مي كند
مسئوالن اين ميز كار : ميز پشتيباني ●
و پشتيباني از نيروهاي  ماده سازيآ

عملياتي دخيل در سركوب هاي 
 نيروهاي دخيل در اين. مردمي است 
 :ميز عبارتند از 

معاونت پشتيباني نيروهاي مسلح  يا  - 
 نماينده تام االختيار 

معاونت پشتيباني سپاه پاسداران يا  - 
 نماينده تام االختيار 

 معاونت پشتيباني وزارت دفاع يا  - 
 نماينده تام االختيار 

معاونت  پشتيباني نيروي انتظامي يا  - 
  نماينده تام االختيار 

يا معاونان پشتيباني به  فرماندهان - 
اصطالح نيروهاي لباس شخصي يا 
حزب اهللا يا انصار حزب اهللا و يا 
چماقداران كه همه وابسته به سپاه 

مسئوالن اين ميز در ارتباط . هستند 
مستقيم با ميز عمليات و اطالعات هستند 

نيروهاي الزم را  ،در مواقع نيازكه،  تا 
ي اتبر اساس اطالع  - به نقاط مختلف 

 .گسيل كنند - مي شود نها دادهآبه  كه
در اين ميز  نمايندگان ديگر ميزها نيز 
حضور دارند تا هماهنگي بيشتري 

  .ايجاد شود 
  
  :ميز اطالع رساني ●
 ش كه كارپيدا است از نام اين ميز    

ارسال اطالعات دروغ بر روي 
» بيت فريب«خروجي هاي مورد نظر 

اين ميز نمايندگان حاضر در . مي باشد
از جمله نيروهاي كاركشته صدا و سيما 

ستاد و برخي رسانه هاي مورد تاييد 
بقه اكه عموما داراي س مركزي هستند

. امنيتي و اطالعاتي يا سپاهي مي باشند
كارشان توليد و پخش ضد اطالعات 

كليه  :است و ترتيب كارشان اينست
برابر هدف  ،اخبار و اطالعات روز را

معين  ستاد مركزيه از سوي هائي ك
مي ماده آشكل اخبار  شده اند، در

براي انتشار در اختيار وسائل و به  كنند 
  .ارتباط جمعي قرار مي دهند

رييس صدا و سيما يا  ،در اين ميز    
در ارتباط حضور و نماينده سياسي وي 

سپاه پاسداران  اداره تبليغاتكامل با 
با همكاري اين اداره است . قرار دارد

و به  د اطالعات توليد و آمادهكه ض
بخش سياسي صدا و سيما و رسانه هاي 

رسانه ها موظف . مي شوندديگر ارسال 
   . به انتشار ضد اطالعات هستند

 در اين ميز ،ميزهاي ديگر بر خالف    
ن ميزها با ارتباط يك طرفه از سوي آ

اين ميز است و اين ميز نماينده اي 
ها خاص در ديگر ميزها ندارد وتن

نها داده شود در آاطالعاتي كه بايد به 
  .مي دهداختيارشان قرار 

ناگفته نماند كه در برخي از روزها     
  به دليل نياز برخي ديگر از نمايندگان 

  
  7 در صفحه   

 چنته خالي
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وزير  –ازجمله استاندار يا نماينده وي 
رييس قوه  –كشور يا نماينده وي 

رييس مجلس يا  –قضاييه يا نماينده وي 
در اين ميزها حضور ... اينده وي ونم

رهنمود هائي را كه يافته تا اطالعات و 
كنند و هرگاه نظر دريافت الزم دارند 

و يا اطالعي داشتند، در اختيار 
  .بگذارند

  
  ژاله وفا

  

نقد برنامه هاي 
 "توسعه"پنجگانه

 نظام واليت فقيه در
  آمار آئينه

  
نظام  "توسعه"نقد برنامه هاي پنجگانه

فقيه در آينه آمار در حالي كه واليت 
جنبش مردم ايران هشتمين ماه اعتالي 
خود را طي ميكند و كليت نظام واليت 

  فقيه  در اين جنبش 
به زير عالمت سوال رفته ومردم  اصل 
واليت فقيه رابه مثابه سرمنشاء مشكالت 
و معضالت كشور را نشانه گرفته اند ،هر 

امه روز كه رژيم مافياي واليت فقيه اد
حيات مي دهد ، شاهد تحليلي رفتن 
بنيه و توان و نيروهاي محركه ايران 

  .مي باشيم
گواه صادق اين تحليلي و هرز انرژي   

و بنيه اقتصادي كشور نيز آمار و ارقام 
اقتصادي است كه آينه  عملكرد 

سال اخير و  30دولتهاي اين نظام در
خصوصا دولت كودتايي احمدي نژاد 

زبان شفاف و گوياي اين آمار .است 
خود را دارند و با همه كوشش نظام در 
قلب وسانسور آنها اثرات و تبعات 

دهشتناك آن بر بدنه اقتصاد ايران  
  .بخوبي قابل رويت است 

كوشش باورمندان به جنبش در افشاي 
فضاي بحران زده و الوده سياسي اي 
كه نظام واليت فقيه با ماهيت خود مي 

گاهها را از ضربات آفريند ، نبايستي ن
مهلك اين نظام به بنيه اقتصاد كشور 

  .غافل كند
از اينرو نگارنده سعي دارد در دو 
شماره   به بررسي  ماهيت برنامه هاي 

نظام واليت فقيه هرچند در   "توسعه "
زرورقي از اغراق و تبليغات پر 
طمطراق پيچيده و ارائه مي شوند 

ان پرداخته  ودر آينه امار اقتصادي نش
دهد كه نه تنها اهداف فرضي و خيالي 
برنامه هاي توسعه برآورده نشده و 
نخواهند شد  ،بلكه  ماهيت فاسد و 
مافيايي  نظام واليت فقيه روز بروز نيز 
اقتصاد ايران را با ضربات پياپي حاصل 
از ناداني و بي كفايتي و فساد 
مسئوالنش به ورطه نابودي نزديك تر 

  .مي نمايد
لها در هر فرهنگي  حاصل و ضرب المث 

حامل جهان معرفتي و فرهنگي و 
تجربي  مردم يك سرزمين است 

سالي كه نكوست  "اكنون به مصداق 
حرمت  "و  "از بهارش پيداست

  "امامزاده را بايد متوليش نگاه دارد 
قبل از بررسي برنامه هاي پنجگانه 

نظام واليت فقيه ، به عملكرد  "توسعه "
مدي نژاد در دولت كودتايي اح

برخورد با مقررات نظام واليت فقيه كه 
خود را  بدان ملتزم دنسته وبراي حفظ 

ميپردازم تا ! آن سوگند ياد كرده 
محرز شود وقتي حرمت اين مقررات 
را قوه مجريه همين نظام رعايت نمي 
كند واي به حال وعده هاي خيالي و 
فرضي كه به مردمي مي دهند كه 

نظامواليت فقيه  ادامه حيات و ماهيت

را براي سالمت جامعه خود مضر مي 
  .دانند

  
و بودجه  "توسعه"برنامه پنجم 

  چالش  دولت و مجلس   1389
  
 4رئيس دولت كودتا ،  نژاد ياحمد 

 21يعني در تاريخ دوشنبه   روز پيش
برنامه  حهيبا حضور در مجلس، الدي  

برنامه "با تغيير نام به   را پنجم توسعه
 ميتقد "رفت و عدالت پنجم  پيش

مجلس كرد و از مجلس خواست كه 
 تنها صرف بررسي و نه  وقت خود را 

و هر وقت !دوباره نوشتن برنامه كند
 1389مجلس تقاضا كرد اليحه بودجه 

  !را نيز ارائه ميدهم 
اين در حالي است كه  طبق قوانين 
مجلس همين نظام ، دولت موظف 

 آذر 15است خود حد اكثر تا تاريخ 
هر سال  اليحه بودجه سال بعد را 
تقديم مجلس كند و منوط به 

اما از . درخواست مجلس نمي باشد
سال آغاز برنامه   1389آنجا كه سال  

پنجم توسعه است و اليحه بودجه نيز 
بايستي بر اساس آن برنامه  تدوين و 
بررسي و  تصويب شود ، بدون تصويب 
اين برنامه توسط مجلس ، عمال كار 

كه دوماه  1389سي بودجه سال برر
  .بيشتر به آغازش نمانده ممكن نيست

جالب توجه اينكه سياستهاي كلي اين 
برنامه بعد از تصويب مجمع تشخيص 
مصلحت نظام  و تاييد خامنه اي 

دي 21درسال گذشته در تاريخ 
بند به دولت ابالغ شد و  45در 1387

ميليارد تومان بودجه  3دولت نيز مبلغ 
سي آن  در  هيات وزيران براي برر

اختصاص داد و احمدي نژادنيزدر 
استادان بسيجي  همان زمان از

درخواست كرد براي طراحي برنامه 
پنجم توسعه  براساس الگوهاي اسالمي 

ميليارد تومان 3و بهره گيري از 
  !اختصاصي خود را آماده كنند

الريجاني رياست مجلس هشتم  بعد از 
ژاد در تاخير فاحش دولت احمدي ن

به مجلس    "توسعه"ارائه برنامه پنجم 
 ليدر اواروز پيش اعالم كرد كه  3،

به دولت نوشته و از  ينامه ا امسال 
 ماهدولت خواسته تا اواخر خرداد

كه كليات آن به مدت ( برنامه پنجم را 
را به ) يكسال در اختيارش بوده است

مجلس فرصت  تا دهدارائه مجلس 
 يآن را بررس رويداشته باشد تا شهر

. و نشد  ارائه نشد حهيال نياما ا .كند
 يمجلس م" ندگانينما "يبرخاكنون 

 حهيال يبررس يكه مجلس برا نديگو
برنامه پنج ساله پنجم به  حهيبودجه و ال

كه تا  يدارد در حال ازيچهار ماه وقت ن
 يحدود دوماه زمان باق تنها سال انيپا

عمال ا متعاقب و الريجاني نيز!ت مانده اس
 89بودجه  حهيهر دو ال يينها بيتصو

 يرا منتف 88و برنامه پنجم در سال 
  !اعالم كرد

از طرفي معموال بايستي  دولت نيز     
توسعه را  عملكرد برنامه چهارمگزارش  

نيز قبل از ارائه  اليجه برنامه پنجم 
و نيز اليحه  بودجه به مجلس "توسعه "

فرصت  اين "نمايندگان "ارائه دهد تا 
و امكان را داشته باشند كه عملكرد 
دولت را در سالهاي قبل بررسي كرده 
تا بتوان ميزان تعهد  و پيروي و يا 
تخطي هاي دولت  از برنامه هاو 

 "توسعه"اهداف كمي وكيفي چهارم 
نيز مشخص شود و ميزاني براي سنجش 

از . خود برنامه چهارم نيز بدست آيد
س اين اين امر بگذريم كه اگر مجل

نظام قدرت و كفايت و بضاعت فكري 
بررسي و نظارتي صحيح و بايسته را مي 

داشت ،نه دولت غير مشروع كودتا 
جرات مي يافت با كم محلي صرف به 
مقررات مجلس تا بدين حد  بدان 
مجلس جسارت كند و نه وضعيت 
اقتصادي كشور تا بدين سان وخيم و 

ه نكته ديگر قابل ذكر اينك.آشفته ميبود 
هنوز گزارش دولت كودتا  حتي 

را  نيز به مجلس  عملكرد برنامه چهارم 
نژاد  به هنگام  ياحمدو نكرده ارائه 

برنامه پنجم گفت در  حهيارائه ال
گزارش عملكرد و نقد برنامه  (!)ندهيآ

  !م كرد چهارم را ارائه خواه
  

 احمدي نژاد جالب تر از همه اينكه    
پنجم  اليحه برنامهنسخه از 8فقط 

يسه ئدر اختيار هيات ر را  "توسعه"
و ساير نمايندگان  و  دادمجلس قرار

برنامه  يها از محتوا خبرنگاران رسانه
سانسور افكار عمومي .اند خبر مانده بي

از محتواي اين برنامه به حدي است 
روز بعد نيز در هيچ  4كه نگارنده تا 

رسانه اي به نسخه اي از اين برنامه در 
  !برنخورده است رسانه ها

اما  از فحواي  كليات آن برنامه كه در 
دسترس است و نيز تعاريف احمدي 
نژاد از ويژه گيهاي برنامه پنجم از قبيل 

در برنامه پنجم يك دسته رويكردها "
ايم كه اولين آن  را مد نظر قرار داده

و استمرار خط ) ره( حفظ خط امام
نوراني واليت به عنوان ستون فقرات 

ملت  گ و نظام اجتماعي سياسيفرهن
ايران است؛ چرا كه راه و ياد و مكتب 

با واليت و مكتب ملت ما در ) ره(امام 
  "ساختن فردايي روشن است جهت

پيداست كه بايد منتظر ماند تا صبح  
  !دلتش بدمد 

اهداف فرضي وغلوآميز و  بلند 
پروازانه اي كه تحقق آنها به اجراي 

  : شود از قبيل اين برنامه نسبت داده مي
برنامه ما بايد در عرصه  اين بر اساس

  * 1404علمي و اقتصادي نيز در سال
وصف محسن !( قدرت اول منطقه شويم

  و) "توسعه"رضايي از برنامه پنجم 
 زيدر مجلس ن ندگانيمن به نما"*

بدون مانع  و برنامه طرح نيگفتم اگر ا
سازوكار روان اجرا  كيو مشكل و در 
ظرف سه  دهم يم نيضمشود به شما ت

در  ريقف كيو  كاريب كي ندهيسال آ
سخنان احمدي ("!نشود دايكشور پ
  )در اهواز  88دي 23نژاد در 

وقتي جنبه مضحك بودنش برهمگان 
آشكار ميشود كه خوانندگان گرامي  
سه نمونه  ناتواني دولت كودتا  را در 

اداره اموربديهي  اقتصادي كشور  
  :نظاره كنند 

محمدرضا اه امسال در ديم- 1
فروش رئيس سازمان صنايع و  مس

به  ":اعالم كرد تهران معادن  استان
هزار كارگاه  8تازگي جواز تاسيس 

توليدي فقط در استان تهران لغو شده 
گروه  لغو جواز مربوط به آناست و 

هاي صنعتي است كه پيشرفت  طرح
درصد  4ها كمتر از  فيزيكي آن

ناتوان از  بدينسان دولتي كه "!!بوده
رفع علت فسادي به اين گستردگي در 

هزار  8سطح صنعت تهران است  كه 
گيرنده جواز تاسيس به دليل سوء 
استفاده از اين جوازها، حكم ابطال 

  مي كنند  ،جوازهاي خود را دريافت 
محمد نهاونديان، رئيس و زماني كه - 2

اتاق بازرگاني و  صنايع و معادن ايران، 
صنايع  ":الم كرد چند هفته پيش اع

ايران در حال حاضر تنها با نيمي از 
ظرفيت توليد خود مشغول به كار 

به معناي آن است كه  و اينهستند
نيمي از افراد شاغل بايد كار خود را 

  ) 88شهريور  7قدس (".ازدست بدهند

 سيرئ ،يبهروز صادق و يا وقتي  - 3
و  يصنعت اتاق بازرگان ونيسيكم
 " :ميكند اعالم  نرايو معادن ا عيصنا
استان  27در  يصنعت يواحدها تيوضع

 يبررس نيكرده و در ا يكشور را بررس
در هر استان فقط "مشخص شده كه 

 ديدرصد واحدها در حال تول 30
  ) 88مهر  12مهر ("هستند  يواقع

چگونه وبا چه درجه از وقاحت ، 
مسئوالن اين نظام به مردم  وعده 

ال س 16قدرت اول منطقه شدن در
ديگر آنهم در عرصه علمي و اقتصادي 

  !شدن را ميدهند
علي راستگو دبير و يا زماني كه - 4

گويند  مي«كارگر ميگويداجرائي خانه 
كه شمار شاغالن افزايش يافته، در 
حالي كه تعداد شاغالن بسياري از 

نفر  200هزار نفر به  2ها از  كارخانه
  ) 88 دي 21ايلنا( »!كاهش يافته است

وقتي يكي از معاونتهاي همين  و يا- 5
معاون  يعسگر يعل دولت يعني 

 استير يزيمعاونت برنامه ر ياقتصاد
 ونيليم 15 ":ميكند اعالم  ي جمهور

) يكنون تيدرصد جمع 20( يرانيا
خط فقر  ريز يبراساس شاخص اقتصاد

 17سرمايه ( "برند يبه سر م
و شمار  آنان مسلما در )  87ارديبهشت

افزايش نيز داشته  طول سال گذشته 
  است ،

پوچي و غير واقعي بودن وعده  
نفر  1احمدي نژاد درنداشتن حتي 

بيكار  و يا فقير درظرف سه  سال آينده 
  !بخوبي هويدا مي شود

در حقيقت برمردم ايران غلوهاي    
مسئوالن نظام واليت فقيه از قبيل  
درمهد آزادي بودن ايران و امن ترين 

يز آمار رشد هاي كشور جهان بودن  ون
در صدي اقتصادي پوشيده نيست و  8

محرز است كه ذهنيت مسئوالن نظام 
واليت فقيه در ارائه  آمار اين رفاه 
ورشد و توسعه به قول معروف 

 معروف است كه. مالنصرالديني است 
مالنصرالدين گفت محيط كره زمين 

گفتند نه، باور نمي . فالن متر است
برويد اندازه  نداريد گفت باور. كنيم 
  !!بگيريد

غافل از اينكه اقتصاد مقوله اي نيست 
كه نتوان آن را با همه چشم بندي ها و 

  !سانسورها اندازه گيري كرد
  

 "توسعه "محتواي برنامه هاي 
  :پنجگانه در نظام واليت فقيه  

  
در نظام واليت فقيه از آنجا كه اما    

 ياقتصاد – يسياس يهمه اركان زندگ
مردم ايران صحنه تاخت و  يو اجتماع
است ، در  يمال - ينظام يتاز مافيا

رنامه نويسي در ادبيات ب يزمينه اقتصاد
 يخال ي، جا اين نظام همواره

از  ياز اهداف قابل پيگير يا مجموعه
بودجه به در آمد  يقبيل كاهش اتكا

،ثبات  ي،تسهيل رشد اقتصاد يتنف
امنيت  ياقتصاد كالن ، برقرار

 يام توزيع در آمدنظ ،ياقتصاد
 مشهود است تا بودجه... عادالنه و 
به عنوان ابراز تحقق آن  هرساله نيز

با حكومت !  اهداف مطرح باشد
برنامه "فاتحه  حتي  نژاد ياحمد

چرا كه   نيز خوانده شد "چهارم توسعه
نه سال گذشته و نه امسال  گزارش 
عملكرد برنامه چهارم توسعه را به 

   .نكردمجلس ارايه 
  
 مكه در چهار چوب نظا يبرنامه ااما  .

تنظيم شود از ابتدا مسلم واليت فقيه 
چرا . مختصات ضد رشد دارداست كه 

 يبر آزاد يكه واضعان آن درك مبتن
تا متوجه شوند كه  ه و ندارندنداشت

مشكل به مثابه يك موجود زنده،هم 
محيط زيست دارد وهم ايجاد كننده 

 يت اقتصادو ايجاد كننده مشكال. دارد
از . ايران ماهيت نظام واليت فقيه است

بر   "سعهتو" يواضعان برنامه ها اينرو
را  يمشكالت اقتصاد ،  مدار قدرت

و از . مي كنند يهمانند يك شيئ تلق
 هركه در ه ونيستند متوجه نبود يطرف
 ي كه خود مساله ساز استنظام

، انتظار حل همچون نظام واليت فقيه 
چرا كه بديهي . استمسله امري عبث 

است  نظامي كه سياستش بر بحران 
سازي و مساله سازي است واز قبل 
وجود بحران و مساله گذران عمر 
ميكند ، قصد و تمايلي به  حل آن 
مسائل و بحرانها را نيز ندارد وگرنه به 

و  ! ايجاد آنها دست نمي يازيد
همانگونه كه شكم انسان گرسنه را 

و ارائه آمار  نميتوان با دادن وعده
دروغ سير كرد و رنگ رخساره خبر 
ميدهد ازسر ضمير ، براي مردم ايران 
نيز بطور روزمره  وضعيت بحران زده و 
نابسامان اقتصاد ايران نيز براحتي قابل 

  مشاهده و لمس است و پوچ بودن 
  

و فرضي و خياالتي بودن اهداف برنامه 
ريزي هاي كالن مسئوالن نظام واليت 

استناد همان وضعيت روزمره  فقيه به
فقر و گرسنگي و نا امني اقتصادي  

  .امري بديهي گشته است
برنامه به اصطالح  4مطالعه متون  

در اين نظام  واضح مي  "توسعه"
كندكه در برنامه هاي  اين نظام هم در 
تشخيص وضعيت و وضعيت سنجي 
مسائل  كشور ، هم در ارزيابي و 

تخصيص تشخيص نظام اهداف ، هم در 
امكانات و هم  عوامل موثر در اجرا و 
برنامه هاي عملياتي و تنظيم 

،اشكاالت ...سازماندهى اجرايى و
و اصوال .اساسي و ساختاري وجود دارد

و راه  لهاو عام يمشكالت اقتصادبه 
از يكديگر  منفرد در اين برنامه ها حلها 

و نيز منتزع ازساير جنبه هاي انساني  
سياسي  نگاه - فرهنگي واجتماعي 

 دليل نيست كه در عمل مي يب. ميشود
ساله دوران  8درحكومت  يبينيم حت

واقعي   يكه خود را مجر  يخاتم
مشكالت  ، ميدانست "توسعه "برنامه
كه خود نظام  ياقتصاد يساختار

واليت فقيه بوجود آورده بود راه حل 
و زنگنه  رئيس دولت  نيافتند و خود

منبع  وانعنوزير نفتش به نفت تنها ب
كردند و خواب  درآمد نگاه مي

افزايش استخراج و فروش نفت 
ميليون بشكه در روز  7رساندن آن به 

وثمره آن سياست بروي . ديدند را مي
بنام  يبغرنج تر يمجركار آمدن 

شد كه بر آن  نژاد يحكومت احمد
مجموعه بغرنج به ارث رسيده ،مقادير 

 و معتنابهي مساله و بحران افزوده است
 رعايت نميهم  را  يهيچ ضابطه ا

 !كند
كه ذهنيت  يمادام به زعم نگارنده 

ان اين نظام  نويس رنامهب وواضعان
و الزامات  حول مدار قدرت ذهنشان

قدرت و نه انسان و نيزهاي واقعي و 
نظام  مادامي كهدور ميزند و حقوق وي

فاسد و ضد رشد واليت فقيه پا 
 يبرجاست در چهارچوب چنين نظام

قصد ساخت هم  يعده ا يوقت يحت
! داشته باشند از راه تخريب ميسازند

تخريب نظام توليد و تخريب از راه 
دامن زدن به مصرف و حراج منابع 

از اينرو ...نفت و گاز و قبيلاز  يمل
بودجه حتي  كنيم كه  مالحظه مي

كه محورش  يدر نظام ينويس
جز  يديگر ياست معنا يرانتخوار

  !ت نداردنحوه توزيع ران
  8صفحه در    

 چنته خالي
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 1372تا 1368(ه برنامه اول توسعو اما 
 » تعديل اقتصادي«برنامه سياستهاي)

بود دستوري صندوق بين المللي پول 
العمل نسبت به سياستهاي  كه در عكس

دوران آقاي  گرائي افراطي دولتي
در . در زمان جنگ اتخاذ شدموسوي 

در گزارش پيوست قانون برنامه واقع 
سعه كه به امضاي اكبر هاشمي تو اول

رفسنجاني رئيس جمهوري وقت رسيده 
كارشناسان سازمان برنامه و  و توسط

بودجه وقت منتشر شده است، عملكرد 
 را 67تا  57طي سالهاي  اقتصاد كشور

و درآن  داده مورد بررسي قرار 
سازمان برنامه و بودجه وقت  گزارش 

كاهش سهم ارزش افزوده بخش 
م ماشين االت و صنعت، افت سه

تجهيزات صنعتي، وابستگي صنعت به 
صنايع و تنزل  يخارج، كاهش بهره ور

سهم صنايع در صادرات را مهمترين 
ي نقاط ضعف صنايع در دولت موسو

 .ه استاعالم كرد
در زماني كه بعد از دولت موسوي  
،دولت رفسنجاني بر روي كار آمد، 
دولت وي بر لزوم اجراي سياستهاي 

ني نسخه حقنه شده صندوق تعديل يع
بين المللي پول به دولت وي ، پاي 
فشرد اما دولت وي نيز در اجراي 
سياستهاي تعديل نيزشكست خورد ، 
چرا كه مطابق نسخه صندوق بين 
المللي پول  بايستي در طول برنامه 

حجم بخش دولتي "توسعه"اول  
كوچك ميشد كه  نشد ، افزايش نيز 

نتوانست از  يافت ونيز دولت رفسنجاني
نظارت و مديريت قيمت گذاريهاي در 
بخش غير دولتي مطابق سياستهاي 
تعديل اقتصادي چشم پوشي كند ،و يا 
به حذف يارانه ها موفق شود و يا به 

بلكه .تقويت بخش خصوص بپردازد 
رانت خواري و به  گسترش تعداد و 
دامنه عمل گروههاي مافيايي  كه در 

گيري  زمان دولت آقاي وسوي شكل
خود را آغازكرده و نضج گرفته بودند 
، دامن زد وبدين سان بود كه در كنار 
تقويت  ساخت مافيايي و از هم 
پاشيدگي اقتصاد ، نابساماني هاي 
اجتماعي خصوصا امر اعتياد و رواج 

  .نيز افزايش يافتند... فحشا و
 يباز اقتصاد يدرها استيس وي دولت

 نيا يبا اجرا. را به اجرا در آورد
 شيبرنامه، حجم واردات به سرعت افزا

دالر در سال  ارديليم 5/16و از  افتي
دالر در  ارديليم 30از  شيبه ب 1368
نرخ ارز  يساز كساني. ديرس 1370سال 

 ليدر فاصله كمتر از چند ماه به دل
كاهش  ،تورم ،ينگيحجم نقد شيافزا

 كايآمر يها ميتحر دينفت و تشد متيق
دور  نيشد و نخستمتوقف  رانيا هيعل

 يكه دولت هاشم ياصالحات اقتصاد
 يليآن را آغاز كرده بود خ يرفسنجان

 يمتأسفانه اجرا. ديزود به بن بست رس
 يخارج يها يحجم بده استيس نيا

دالر  ارديليم 23از  شيدولت را به ب
را  يدرصد 3/49داد و تورم  شيافزا

 يبحران با.ثبت كرد رانيا خيدر تار
 يدولت هاشم ،يصادشدن اوضاع اقت

ها  كه از بازپرداخت وام يرفسنجان
از  ينيعاجز مانده بود با عقب نش

اعالم شده خود، واردات را  يها برنامه
را در  تيتثب استيمحدود كرد و س

در برنامه دوم . گرفت شيپ
به دليل  ) 1379تا  1373(توسعه

حاصل هاي موجود در اقتصاد  نارسايي
اچار به سمت دولت به ن از بي كفايتي ،

  .آورد يرو» تثبيت اقتصاد«سياستهاي
راه  ،يساز يچون خصوص ييها برنامه 

در  يو اعتبار يموسسات مال يانداز
 ييتوسعه و بازگشا ول،قالب برنامه ا

 ييها بازار بورس تهران از جمله برنامه
به  يرفسنجان يبود كه در دوره هاشم

 يتالش دولت هاشم. اجرا درآمد
 ينظام ارز يآزاد ساز يبرا يرفسنجان

آن نرخ  جهيبه شكست منجر شد و نت
 يب يدرصد و بده 50تورم حدود 

 .بود رانيا يسابقه خارج
گزارش رسمي  و اما حتي با استناد به 

تا  1979( "توسعه " عملكرد برنامه سوم
يعني در دوران دوم حكومت ) 1383

آقاي خاتمي ، روند كند 
 سازي، ادامه پرداخت  خصوصي

هاي سنگين به بخش انرژي   هياران
وتوليد كشور، موفق نبودن در زمينه 

لغو انحصارات، رواج  زدايي و  مقررات
بازار قاچاق و همچنين بازار غير رسمي  
،بزرگ تر شدن دولت، كاهش ارزش 

عدم توفيق در رعايت اكيد  ، ريال
انضباط مالي عليرغم سياست هاي اعالم 

م پنج ساله سو شده دولت در برنامه
كه  - و برنامه هاي بودجه "توسعه "

منجر به تورم و كاهش ارزش ريال شد  
تضييع منابع بخش عمومي به دليل  و

از  يطوالني تر شدن دوره بهره بردار
 ها   عمراني  از جمله ناكامي يطرح ها
   .بود "توسعه"سوم  برنامه

سال بعد از  ۵يعني در  1380در سال 
 قايآاصالحات مدن دولت آبروي كار 

مرحوم شادروان دكتر حسين ،خاتمي  
ورد كرد كه پس از انقالب آعظيمي بر 

ميليارد دالر درآمد نفت و  500بيش از 
 اين حجم. گاز عايد كشور شده است

قادر است برهوتي  براستي  منابع مالي
  !را تبديل به بهشت كند

  

جنبش همگاني نظر 
غرب را در باره حمله 
نظامي و مجازاتهاي 
اقتصادي تغيير داده 

  :است
  

رژيم در معرض سقوط؟ 
اثر جنبش و چنگ  - 

افكندن سپاه بر اقتصاد، 
 –بر مجازاتهاي خارجي 
  نزاع دو گروه بر سرامتيازها

  
 انتليجنت سرويسيني پيش ب* 

در باره سرنوشت رژيم مافيهاي 
  :مالي  –نظامي 

 
از بولتن  "ورلدز ديلي"روزنامه  ◄
كه يك بولتن محرمانه است  "جي تو"

ارسال مي شود  كه فقط براي كساني
است نقل كرده  كه مشترك هستند، 

در گزارشي به  انتليجنت سرويسكه 
در اين  .است نخست وزير بريتانيا داده

پيش بيني زارش، انتليجنت سرويس گ
سال  2010كه سال  است كرده

 در اين سال،. تغييررژيم در ايران است
تغييرات بزرگي در ايران اتفاق خواهد 

  .افتاد
مفسر معروف و  ، مارتين شرامو نيز  ◄

بزرگ سياسي در مقاله اي كه دريكي 

، ه استانتشار داداز نشريات هاروارد 
در سال پيش بيني كرده است كه 

به  . ، رژيم ايران سقوط مي كند2010
دليل پيشينه اين مفسر سياسي كه هم 
سقوط شوروي و هم سقوط ديوار 

،  براي برلين را پيش بيني كرده بود
اين پيش بيني او نيز اعتبار قائل شده 

   .اند
  

از ديد نيويورك تايمز، درز * 
كردن خبرها از درون رژيم به 
بيرون رژيم دليل فرسايش 

  :آنست
  

نيويورك تايمز ، 2010ژانويه  7در  ◄
تاكتيك هاي حكومت  :نوشته است

ايران در سركوب مخالفان از جمله 
 و بازداشت ها جرح و ضرب و 

دادگاه هاي نمايشي و حتي كشتارها 
نه تنها مردم را از ادامه اعتراضات 
منصرف نكرده، بلكه آثار منفي اين 

ه نيز ظاهر شد رژيمدر درون  تاكتيها
 .است

به گفته كارشناسان مسائل ايران،     
 رژيمبر  بسا دارنداين تاكتيك ها 

توضيح اين . خسران مي رسانندايران 
 نزدحتي  رژيم رامشروعيت اين  كه 

  . از بين مي برد خودي ترين خودي ها
دليلي كه روزنامه مي آورد، درز      

درز : كردن خبرها و سند ها است
ژيم از ماه خبرهاي دروني ر كردن

خبرهايي درباره : دسامبر شروع شد
نشست هاي محرمانه دستگاه هاي 

يك  و اطالعاتي و سپاه پاسداران
يادداشت خجالت آور از تلويزيون 
دولتي درباره چگونگي پوشش دادن 

يادداشتي درباره  و اخبار اعتراضات
چگونگي استفاده نيروهاي امنيتي از 
مجرمان براي پر كردن صف ها در 

 .ظاهرات دولتيت
هيچ راهي براي تاييد دقيق بودن       

اين خبرهاي درز كرده وجود ندارد 
 -ايران  اما دانسته است كه دولت 

يك تشكيالت  -حتي سپاه پاسداران 
صداهاي مختلفي در . نديكدست نيست

اين واقعيت، بعد از . دنآن وجود دار
انتخابات و رويدادها از انتخابات تا 

  . ا آشكارا نشان مي دهدامروز، خود ر
نشانه هايي هست از اينكه حتي در     

ميان متعهدترين اعضاي عقيدتي 
حكومت، هستند كساني كه به اين 
نتيجه رسيده اند كه رويكرد مشت 
آهنين دولت عليه معترضان بي نتيجه 
است و اينكه در واقع نتيجه عكس 

 .دارد
  

وقايع پس از : جان ليمبرت* 
ران با رويدادهاي انتخابات در اي

  :شباهت زيادي دارند 57سال 
  
جان ليمبرت ، 2010ژانويه  7در ◄

دانشجويان «يكي از گروگانهائي كه (
آنها را به  58در سال » پيرو خط امام

معاون جديد مدير ، )گروگان گرفتند
كل وزارت خارجه آمريكا در امور 
ايران، معتقد است كه وقايع پس از 

سالمي با انتخابات در جمهوري ا
كه منجر به انقالب  1357اتفاقات سال 

 . در ايران شد شباهت زيادي دارد
با راديو  در گفتگو  آقاي ليمبرت 
راديو آزادي گفتگو / اروپاي آزاد

و در اين گفتگو، اين طور اظهار كرده 
 :استنظر كرده 

هفته او در پاسخ به اين پرسش كه 
گذشته باراك اوباما،رئيس جمهوري 

بر ضد خشونت دولتي آمريكا 
شهروندان ايراني را محكوم كرد و 
خانم هيالري كلينتون، وزير امور 

از « خارجه آمريكا نيز اظهار داشت كه 
آن دسته از ايرانياني كه به طور 
مسالمت آميز دست به اعتراض زده اند 

آ به چه معناست؟» حمايت مي كند
 استمعني همان به دقيقا : گفته است

 :برآن داللت دارند  كه سخنان آنان
سياست ما در اين مورد خيلي واضح 
است و آن هم اين است كه ما از 
حقوق مسلم مردم ايران دفاع مي كنيم 
و هيچوقت در مقابل خشونت و 
 .بدرفتاري دولتشان ساكت نمي نشينيم

موضع ما اين است كه مردم ايران     
مثل تمام مردم دنيا حق اين را دارند 

ه باشند كه با شهروندان كه دولتي داشت
مردم . خود به طور انساني رفتار كند

ايران باز هم اين حق مسلم را دارند 
كه عقايد خودشان را ابراز كنند، 
آزادي كالم داشته باشند و بتوانند از 
دولتشان و رهبرانشان انتقاد كنند و 
نظرات خود را آزادانه بدهند بدون 

 .آنكه با خشونت روبرو شوند
شما شاهد : گر از او مي پرسد مصاحبه
. پيش ايران هم بوديد سال  30انقالب 

تا چه حد اين اتفاقات شش ماهه اخير 
و اعتراضات مردمي و اعمال خشونت 
ها را مشابه اتفاقات آن سال ها مي 

راستش را  : و او جواب مي دهد دانيد؟
بخواهيد به نظر من شباهت زيادي 

 االن دولت به نظر من. وجود دارد
برايش خيلي مشكل است كه بتواند 
تصميم بگيرد كه چگونه عكس العمل 
در مقابل خواسته هاي مشروع و واضح 

هر چه . و مسلم مردم نشان دهد
خشونت به خرج دهد به نظر من به 

 .ضرر خودش تمام مي شود
  

اثر جنبش : واشنگتن پست* 
مردم و نقش سپاه در اقتصاد بر 
محدود شدن امريكا در وضع 

زاتهاي اقتصادي بر ضد مجا
  :ايران

  
، واشنگتن پست 2010ژانويه  10در  ◄

مقاله اي در باره نقش سپاه در اقتصاد 
ايران و اثر جنبش مردم ايران بر وضع 
مجازاتهاي اقتصادي امريكا بر ضد 
ايران انتشار داده است داراي اين 

  :نكات
امريكا سپاه را هدف گرفته است و بنا  ●

تصادي وضع كند دارد مجازاتهاي اق
اما . كه سپاه را تحت فشار قرار دهند

با اين امر روبرو است كه سپاه بر 
اقتصاد ايران چنگ انداخته است و 
نمي توان مجازاتها  را وضع كرد كه 

  .زيانش بر مردم ايران نرسد
بنا بر قول رسانه هاي دولتي، در دو  ●

 6سال اخير، سپاه كنتراتهائي را بمبلغ 
ر با حكومت امضاء كرده ميليارد دال

البته اين تمامي قراردادهائي كه . است
سپاه با حكومت امضاء مي كند، بشمار 

زيرا بسياري از معامله ها انتشار . نيست
از طرحهائي كه سپاه . نمي يابند

متصدي اجراي آنها است، شناخته شده 
ها عبارتند از بزرگ راه مشهد و زير 

بع نفت و بناها براي بهره برداري از منا
در ماه سپتامبرگذشته، اعتماد .  گاز

درصد سهام مخابرات ايران را  51مبين 
در لحظه آخر، رقيب اين . خريد

بهانه . شركت متعلق به سپاه، حذف شد

حذف شركت رقيب، لزوم رعايت 
  . ايجابات امنيت ملي بود

مجازاتهائي كه شوراي امنيت وضع  ●
كرده است و مجازاتهائي كه امريكا 

ع كرده است سپاه پاسداران و وض
شركتهائي را  هدف گرفته اند كه 
دست اندر كار اجراي برنامه اتمي 

اداره اي از وزارت . ايران هستند
خزانه داري امريكا، فهرستي از دهها 
شركت ترتيب داده است  كه مظنونند 
.  به متعلق سپاه و يا وابسته به سپاه باشند

رند مقامات امريكا مي گويند اميدوا
شركتهائي شامل كنند كه نامهاشان در 

اين مجازاتها .  اين فهرست  آمده اند
يا توسط شوراي امنيت وضع مي شوند 
و يا امريكا و متحدانش آنها را وضع و 

  . به اجرا مي گذارند
خرداد  22(از انتخابات ماه ژوئن  ●

88 (  
بدين سو، نقش سپاه در دولت و اقتصاد 

سپاه . استكشور، بازهم بيشتر شده 
سياستمداران و مخالفان رژيم و 
روزنامه نگاران را متهم مي كند كه 
قصد ساقط كردن جمهوري اسالمي 

در حال حاضر، سپاه . ايران را دارند
نقش سياسي اول را در كشور يافته و 
در تهران و شهرهاي ديگر، با جنبش 

  . مردم رويارو است
كه بتازگي  –شمس الواعظين      

ه است بي آنها معلوم باشد دستگير شد
سپاه در حفظ : مي گويد –چرا 

جمهوري اسالمي ايران و سركوب 
جنبش مردم ايران، نقش اول را يافته 

در عوض، ثروت و احترام، . است
بميزاني روز افزون، از آن سپاه مي 

  . شوند
روابط احمدي نژاد و سپاه خوب  ●

وزراي اصلي حكومت او از : است
از جمله، پرويز فاتح، : افراد سپاه هستند

وزير انرژي، معاون پيشين فرمانده 
اين . قرارگاه خاتم االنبياء بوده است

قرارگاه، طرف حكومت در امضاء و 
رشته،  29در . اجراي قراردادها است

از ساختن هواپيما و تا تأسيسات نفت و 
  . گاز، سپاه فعاليت اقتصادي دارد

اما درآمدهاي سپاه به كجا مي      
وند؟ سپاه مي گويد آنها را به خزانه ر

اما صورت . دولت واريز مي كند
  حسابي كه نشان دهد اين درآمدها به 

حساب دولت ريخته مي شوند، وجود 
بسياري از قراردادها توسط . ندارند

قسمتهاي اقتصادي سپاه بسته و اجرا مي 
شوند و در اين فعاليتها، سپاه رقيب 

  .بخش خصوصي است
مجازاتها : يران مي گويندمقامات ا  ●

زيرا  سپاه خود . بر سپاه اثر منفي دارند
هرآنچه مورد نياز سپاه است، . كفا است

كاظم جليلي، . در ايران وجود دارند
عضو كميسيون امور خارجه و امنيت 
: ملي مجلس، در مصاحبه اي مي گويد

امريكا مي داند كه سپاه مدافع « 
پاه ارزشهاي انقالب است بدين خاطر س

  .را هدف گرفته است
اشتغال سپاه به فعاليتهاي اقتصادي،  ●

، بهنگام رياست 1990از سالهاي 
جمهوري علي اكبر هاشمي رفسنجاني 

در آن زمان بود كه به . شروع شد
مؤسسات اقتصادي اجازه پرداختن به 

نتيجه ... فعاليتهاي اقتصادي داده شد
اين شد كه سپاه كنترل اقتصاد ايران 

شمس الواعظين مي . آورد را بدست
 10شما نمي توانيد يك معامله : گويد

ميليون دالري پيدا كنيد كه سپاه طرف 
او هشدار مي دهد كه . معامله نباشد

قدرت اقتصادي تقاضاي سپاه را براي 
برخي . قدرت سياسي افزايش مي دهد

از رهبران ما، اينك نگران آنند كه 
  .سپاه همه چيز را در اختيار بگيرند

  
  9در صفحه    

  

اما در واقع مشاهده مي كنيم كه برنامه
واليت فقيه مسئوالن نظام "توسعه"هاي

در  واقع ضد توسعه و رشد و به عبارتي
ديگر رشد ازرشد ماندگي ووسيله اي
براي  بهدر  دادن سرمايه ها و منابع

  .وحقوق ملي ايران است
در شماره آينده به نقد برنامه چهارم

چنانچه(توسعه و نيز برنامه پنجم توسعه
نسخه اي از برنامه پنجم در اختيار افكار

در آينه ارقام و) ار گرفته باشد عمومي قر
  .واقعيات اقتصادي مي پردازم

 

 چنته خالي
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استراتفور از قول منابع ايراني * 
نزاع اقتصادي و نه مرامي : خود

  :و ميان دو دسته از رژيم است
  
، استراتفور 2009دسامبر  27در  ◄

تحليلي در باره وضعيت  –گزارش 
ايران، بعد از قيام عاشورا، انتشار داده 

  :است با اين نكات
وضعيت واقعي چنان نيست كه در  ●

نزاع بر سر اين . وصيف مي شودغرب ت
نزاع اقتصادي . و آن ايدئولوژي نيست
يك دسته كه . و ميان نخبه ها است

قديمي ترند و در رأس آنها هاشمي 
رفسنجاني است، و دومي، تازه به 
دولت رسيده اند و احمدي نژاد 

رفسنجاني و متحدان . رئيسشان است
خاتمي و مير حسين (اصالح گرايش 

در برابر ) كروبيموسوي و مهدي 
گروه احمدي نژاد، زمينه را از دست 
داده اند و به منافعشان لطمه وارد شده 

  .است
رفسنجاني توان مالي و شبكه خود را  ●

در خارج از ايران بر ضد گروه 
زيرا . احمدي نژاد بكار انداخته است

سال مجازات كه ايران تحمل  30از 
 مي كند، رژيم براي اينكه بتواند نيازها

را برآورد، شبكه اي در خارج از ايران 
تمامي اين شبكه . بوجود آورده است

را رفسنجاني ايجاد كرده و هم اينك 
  .نيز او مهارش مي كند

احمدي نژاد از زماني كه به قدرت      
رسيده است، كوشيده است شبكه خود 
را براي معامله با خارج از ايران ايجاد 

ود در رفسنجاني از طريق شبكه خ. كند
خارج از ايران، اين اطالع را پخش 
مي كند كه گروه احمدي نژاد با 
دستگاههاي اطالعاتي امريكا و انگلستان 
كار مي كند و هدف گروه از اين كار 
اينست كه معامالت با خارج از ايران را 

در پاسخ، احمدي نژاد . متوقف كند
مانع از گرفتن وام گروه رفسنجاني از 

  .شده استنظام بانكي كشور 
راه حلي كه اين دو گروه دارند،  ●

گروه قديمي : سازش با يكديگر است
مي خواهد امتيازات خاصي را كه 

هر دو . بدست آورده است حفظ كند
گروه نياز به توانائي كنار آمدن با 
يكديگر را دارند تا بتوانند به انحصار 

گوشت، شكر، برنج، ( اقتصاد كشور 
.  يار بگيرندرا در اخت...) مس، آهن و

اما براي اينكار، دو طرف مي بايد 
شرافت به خرج بدهند و منافع يكديگر 

سپس، به گفتگو . را تصديق كنند
بنشينند و سهم خود را از منابع معين و 
چگونگي رابطه با يكديگر را تنظيم 

مشكلشان اينست كه نمي توانند . كنند
موضوع نزاع و گفتگو بر سر آن را 

اعتبار خود را بمثابه  علني كنند زيرا
پاسداران مذهبي جمهوري اسالمي از 

  .دست مي دهند
اعتراض ها بمقياس وسيع از قشر   ●

اما اين ها يك اقليت . غرب گرا است
توده مردم هنوز . كوچك هستند

. سخت مذهبي و محافظه كار هستند
رهبر جمهوري اسالمي، آيت اهللا 
خامنه اي از قواي امنيتي و انتظامي 

حمايت ...) ه پاسداران و واواك وسپا(
اين بخاطر آن بود كه فشار . كرد

شديدي از سوي اين قوا براي 
فرونشاندن جنبش اعتراضي به او وارد 

اما خامنه اي مي بايد با .  مي شد
احتياط عمل كند زيرا امر فرو 
خواباندن جنبش او را با رفسنجاني كه 
در درون دولت حاميان دارد، شاخ تو 

  .كندشاخ مي 
كاري كه خامنه اي كرده است،  ●

اينست كه هاشمي رفسنجاني را از 
حلقه تصميم گيرندگان در باره سياست 

ماهها است . كشور، بيرون نهاده است
كه خامنه اي به ديدارهاي مرتب خود 
با هاشمي رفسنجاني و خاتمي، پايان 

هرجا اين دو حضور داشته . داده است
. ده استاند، از آن جا بيرونشان ران

بدين سان، گروه رفسنجاني بطور 
كامل در باره آنچه روي داده است،  

آنچه آنها به شركاي . در تاريكي است

خود در غرب و يا به رسانه ها مي 
رفسنجاني، بطور . گويند، بي بنياد است

اسمي، مقامهاي خود را، بعنوان رئيس 
مجلس خبرگان و رئيس شوراي 

فاقد تشخيص مصلحت نظام دارد اما 
  .قدرت واقعي است

احمدي نژاد  آماده شده است بر سر  ●
او مي پذيرد كه . اتم معامله كند

درجه با  5/3همزمان، مبادله اورانيوم 
درجه در تركيه انجام  20اورانيوم 

اما توقع عمده او اينست كه . بگيرد
احمدي . امريكا مجازاتها را لغو كند

نژاد آماده گفتگو است اما از چپ و 
تنها راهي كه . ست تحت فشار استرا

براي او باقي است اينست كه مبادله 
همزمان انجام بگيرد و امريكا مجازاتها 

تا كه احمدي نژاد بتواند . را الغاء كند
اين پيروز . خود را پيروز جلوه دهد

جلوه كردن به او در سياست داخلي 
خامنه اي و روحانيان .  كمك مي كند

اما ديگران  مخالف سالح اتمي هستند
مي خواهند  ايران توانائي ساختن 

هرگاه اين . سالح اتمي را بدست آورد
فرصت را مغتنم نشمارد، آن را از دست 

از دست دادن اين فرصت . داده است
بمعناي سوق دادن ايران بسوي تهيه 

  .سالح اتمي است
اين ارزيابي را كساني : انقالب اسالمي

: ندانجام داده اند كه خامنه اي هست
دو . مردم را بي محل و بي نقش مي كند

طرف نزاع را دو گروهي معرفي مي كند 
كه بر بردن و خوردن ثروت ملي ايرانيان 

با اين تفاوت كه احمدي . در نزاع هستند
نژاد راضي به معامله بر سر اتم شده است 
و اگر امريكا فرصت را غنيمت نشمارد، 
ايران را سوق داده است به توليد بمب 

    !تميا
در  –در پي وضع مجازاتها 

تدارك جنگ با وجود اين 
كه ايران تهديد اتمي 

تأسيسات اتمي در  -نيست؟ 
  :تونل؟

  
ايران تهديد اتمي بشمار * 

  :نيست
  
، ساندي تايمز 2010ژانويه  10در  ◄

قول سرتيپ يوزي ايالم، را كه زماني 
رئيس كميسيون انرژي اتمي اسرائيل 

  :است بوده است، انتشار داده
ايران راه  بسيار، بسياردرازي در      

پيش دارد تا رسيدن به توانائي توليد 
سال وقت  7هنوز  احتماال . بمب اتمي

الزم است كه ايران بتواند اين توانائي 
  . را بدست آورد

قول او كه در گذشته، رئيس       
كميسيون انرژي اتمي بوده است، 

و تكذيب ادعاي وزارت دفاع اسرائيل 
سياستمدران اين كشور است كه مدعي 
هستند ايران در آستانه توليد بمب 

  .اتمي است
سرتيپ آموس يادلين، رئيس اداره       

اطالعات ارتش، به تازگي به كميته 
ايران : دفاع مجلس اسرائيل، گفت

ظرف يك سال بمب اتمي  احتماال 
  . خود را خواهد ساخت

ير بنيامين نتان ياهو، نخست وز      
اسرائيل مجهز : اسرائيل، به تكرار، گفت

شدن ايران به سالح اتمي را تحمل 
قواي اسرائيل به يك رشته .  نمي كند

تمرين هاي نظامي براي حمله به 
. تأسيسات اتمي ايران مشغول هستند

برخي از تحليل گران براين نظر هستند 
كه هرگاه مجازاتهاي بين المللي نتيجه 

سال جاري اين  اي ببار نياورند، در
  . حمله انجام بگيرد

ايالم كه فكر مي كند همكاران       
سابقش اطالعات او را در باره فعاليتهاي 
اتمي ايران، به روز كرده اند، مي 

جامعه اطالعاتي در باره ايران، : گويد
لحني را اتخاذ كرده است كه ايجاد 

مقامات وزارت دفاع . ترس مي كند
دروغين مي اسرائيل عالمتهاي خطر 

دهند براي اين كه بودجه بيشتري به 
اما . وزارت دفاع داده شود

سياستمدارها نيز براي منصرف كردن 
افكار عمومي از مسائل داخلي، توجه 
  .هاي جلب خطر اتمي ايران مي كنند

  
امريكا درتدارك حمله به * 

ايران است تا اگر الزم شد، 
  :آماده باشد

  
خبر ) 2010ژانويه  8(ژروزالم پست  ◄

يا افسر ارتش امريكا مي : داده است
امريكا مايل نيست به ايران حمله : گويد

كند با وجود اين، ارتش امريكا خود را 
آماده مي كند در صورت لزوم به 

  .ايران حمله كند
رئيس ستاد ارتش امريكا، مايك       

ما همه كار كرده ايم :  مولن، مي گويد
امي پيدا و مي كنيم كه نياز به عمل نظ

نشود و در همان حال، قواي خود را 
از مولن .  آماده چنين عملي مي كند

نظاميان موافق جنگ : پرسيده مي شود
ديگري آنهم با كشوري كه ميان عراق 

تدارك . و افغانستان قرار دارد، نيستند
جنگ از چه رو است؟ او پاسخ مي 

بخاطر دو جنگ، ما هم اكنون : دهد
اما در اين   .تحت فشار سخت هستيم

دو جنگ قواي داخلي وارد در 
عمليات هستند و احتمال دارد قواي 
زميني ما به جاي ديگري گسيل شوند، 

  . به جاي ديگري از جهان و يا منطقه
بسياري از كارشناسان  براين نظر      

هستند كه حمله نظامي امريكا به ايران، 
توسط نيروي هوائي و دريائي امريكا 

مولن در پاسخ به .  شدانجام خواهد 
اين پرسش كه آيا براستي ايران در پي 
: تحصيل بمب اتمي است، مي گويد

من بر اين باورم كه قصد استراتژيك 
ايرانيها برخورداري از سالح اتمي 

  . است و در اين كار نيز بوده اند
قول مولن گزارش نيويورك تايمز      

نيويورك تايمز نوشته . را باز مي تاباند
مشاوران ارشد پرزيدنت اوباما : تاس

آنها ديگر بر اين باور نيستند : مي گويند
كه گزارش سازمانهاي اطالعاتي امريكا 
مبني بر اين كه ايران در كار توليد 
بمب اتمي بوده است اما از اواخر سال 

، كار را رها كرده اند، هنوز 2003
  . اعتبار داشته باشد

ه دست درياساالر مولن بر اينست ك     
يافتن ايران به بمب اتمي منطقه را بي 
ثبات مي كند زير كشورهاي ديگر را 
نيز دست بكار ساختن بمب اتمي مي 
كند و دسترسي به اسلحه اتمي در 
منطقه چون خاورميانه،  براي منطقه و 

او نيز . جهان مي تواند خطرناك باشد
بر اين نظر است كه جنگ با ايران نيز 

  . بات مي كندمنطقه را سخت بي ث
  

ايران : نيويورك تايمز* 
تأسيسات اتمي خود را در 
تونلهاي زير زميني نصب مي 

كند بقصد مصون ماندن از حمله 
  :نظامي

  
) 2010ژانويه  6(نيويورك تايمز  ◄

گزارش مفصلي را در باره فعاليتهاي 
نكات . اتمي رژيم انتشار داده است

  :عمده اين گزارش عبارتند از
بر گذشته كه وجود در سپتام ●

تأسيسات اتمي در نزديكي قم، آشكار 
شد، واقعيت ديگري نيز بر مالء شد و 
آن اين كه رژيم ايران تأسيسات اتمي 
خود را در تونل ها و كانتنرها، پخش 
در نقاط مختلف ايران، نصب كرده 
است تا كه از حمله نظامي آسيب 

  .نبينند
حكومت امريكا و كارشناساني كه در  ●

با : ت حكومت نيستند مي گويندخدم
اين كار، دولت ايران دو هدف را 

يكي اين كه : تعقيب كرده است
تأسيسات اتمي خود را از حمله نظامي 
حفظ كند و ديگري اين كه كم و 
. كيفيت فعاليت اتمي خود را بپوشاند

كشف تأسيسات اتمي قم، اين بيم را 
بوجود آورده است كه تأسيسات اظهار 

  .نيز وجود داشته باشند نشده ديگري
اينك كه مهلت معين شده از سوي  ●

اوباما به پايان رسيده است، آگاهي بر 
وجود تأسيسات اتمي متعدد و پنهان،  
محاسبات نظامي و ژئوپليتيك غرب را 

  . بر هم مي زند
اميدوار : حكومت اوباما مي گويد    

است از آشوب سياسي در ايران و 
فعاليت اتمي بوجود آمدن اختالل در 

ايران سود جويد و براي وضع 
مجازاتهاي اقتصادي سنگين  بالفاصله 

اما در برابر حمله نظامي، . فشار آورد
يك مانع بزرگ وجود دارد و آن 
انتقال فعاليتها و تأسيسات به تونلها 

دفاع «تهران اين روش را . است
  . مي خواند» پاسيو

در حقيقت، روبرت گيتس، وزير      
مريكا، مكرر، حمله نظامي به دفاع ا

ايران را ناموجه دانسته و توضيح داده 
است كه تنها روند توليد سالح اتمي را 
كند تر مي كند و موجب تأخيري در 
توليد اين سالح، از يك تا سه سال مي 

  . شود
: برخي از تحليل گران مي گويند     

اسرائيل، كه روش سخت سرانه تري 
رده است، در باره ايران اتخاذ ك

باوجود امكانات نظامي و اطالعاتي 
كمتر، از حمله به تأسيسات اتمي ايران 

  .ناتوان تر است
ريچارد روسل، تحليل گر پيشين سيا      

كه اينك در دانشگاه دفاع ملي تدريس 
ما مي توانيم : مي كند، مي گويد

تأسيسات واقع در روي زمين را از ميان 
را گرچه  ببريم اما تأسيسات زير زميني

مي توانيم بمباران كنيم اما نمي توانيم 
  . بدانيم نتيجه چه بوده است

در ماه گذشته، اهود باراك، وزير      
: دفاع اسرائيل در مجلس گفت

تأسيسات اتمي قم در پناه استحكامات 
بتوني هستند و با اسلحه متعارف نمي 

  .توان به آنها حمله كرد
و  ايران منطقه اي كوهستاني است ●

تونل سازي هم با هدف نظامي و هم 
سامانه قنات ( بقصد استفاده غير نظامي 

  .سابقه ديرين دارد) ا.ا. را مي گويد 
بنا بر قول حكومت امريكا و       

كارشناسان، در ايران، صدها و بلكه 
و . هزارها تونل بزرگ وجود دارند

تشخيص چگونگي استفاده از آنها، 
ال، سپاه براي مث. كاري شدني نيست

پاسداران هم تونل هائي را حفر مي 
كند كه كار برد نظامي دارند و هم 
تونل هائي را حفر مي كند كه كاربرد 

در غرب هيچكس .  غير نظامي دارند
نمي داند در چه تعداد از اين تونل ها، 

  .تأسيسات اتمي نصب شده اند
روبرت گيتس وزير دفاع، در  ●

اگر  :مصاحبه با سي ان ان گفته است
ايرانيها  قصدي جز استفاده صلح آميز 
از انرژي اتمي ندارند، دليلي براي 

  بردن تأسيسات به عمق زمين نبايد 
  . داشته باشند

احمدي نژاد زندگي خود را بعنوان  ●
مهندسي حمل و نقل با روابط تنگاتنگ 
با سپاه پاسداران شروع كرده و توجه 
خاص به تونل و تونل سازي داشته 

او به ايجاد انجمن  1998ر د. است
در آن . تونل سازي مدد كرده است

سال،  ساختن مترو تهران پيشرفت 
شگفتي پيدا كرد و ايران، در خفا، به 
  .اجراي برنامه اتمي خود شتاب بخشيد

، احمدي نژاد در 2004در اوائل      
مقام شهردار تهران، بر ششمين 
كنفرانس تونل سازمان ايران رياست 

از ايرانيان باستان كه قنات او . كرد
سازي را ابداع كردند ستايش كرد و 
خواستار  ايجاد تونل هاي ارتباطي 
ميان وزارت خانه ها و دانشگاه ها و 

  ...گروه هاي شغلي شد
آژانس بين المللي انرژي اتمي، در  ●

اصفهان،  يكچند از تونل ها را مورد 
اما در قم اين كار . تفتيش قرار داد

زيرا منطقه نظامي بود و .  ممكن نبود
.  قلمرو مجاز براي تفتيش محدود

مأموران ايراني : البرادعي گفت
پيشاپيش مي رفتند و ماهم به دنبال آنها 

  . تا جائي كه آنها مي رفتند. مي رفتيم
طراحان طرحهاي جنگي امريكا   ●

هرچند تعداد   - تونل هاي ايران را 
   –آنها و كاربردشان دانسته نيست 

آزمون جدي مهارت و كارآزمودگي    
بسياري از آنها مي . نظامي مي دانند

آسان نيست پي بردن به وجود : گويند
تأسيسات اتمي پي برد كه خوب مخفي 
شده باشد و بسيار پراكنده و در عمق 

  ...زمين كار گذاشته شده باشند
  

ايران پيشنهاد مبادله داده 
امريكا سر رسيدي  -است؟ 

 - است را معين نكرده 
امريكا قول اسرائيل را در 
باره توليد بمب اتمي از 

  :سوي ايران نمي پذيرد
  

امريكا پايان : هيالري كلينتون* 
مهلتي براي ايران معين نكرده 

  :است
  
) 2010ژانويه  5(خبرگزاري فرانسه  ◄

گزارش كرده است كه هيالري 
كلينتون، وزير خارجه امريكا، گفته 

مهلت داده  امريكا پاياني براي: است
شده به ايران تعيين نكرده است و 
سخنگوي وزارت خارجه ايران از 

رامين . اظهارات او استقبال كرده است
مهمان پرست، سخنگوي وزارت 

ما نيز بر اين : خارجه ايران گفته است
باوريم كه سررسيد معين كردن كاري 

  . بي معني است
و حقيقت اينست كه : انقالب اسالمي

پا نه يك نوبت كه چند نوبت امريكا و ارو
به ايران اخطار كردند كه تا پايان دسامبر 

  .مهلت دارد پيشنهاد البرادعي را بپذيرد
  

  10در صفحه 
  

 چنته خالي
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كاپيتول نيوز كمپاني خبر * 
انتشار داده است » اختصاصي«

كه بنا بر آن، ايران پيشنهاد 
درجه با  5/3مبادله اورانيوم 

  :درجه 20اورانيوم 
  
،  كاپپتول نيوز 2010يه ژانو 10در  ◄

  :كمپاني گزارش كرده است
عالمتها حاكي از آنند كه گفتگوها با  ●

ايران، بر سر سوخت اتمي، برغم به سر 
رسيدن مهلت داده شده به ايران، 

  .ادامه يافته اند
در همان حال كه حكومت اوباما      

در گفتگو با كشورهاي ديگر براي وضع 
اران است، مجازاتها بر ضد سپاه پاسد

گزارشهاي خبري از ايران و قول 
مقامات امريكائي حاكي از آنند كه، 
بتازگي، ايران پيشنهاد متقابلي را براي 

درجه با اورانيوم  5/3مبادله اورانيوم 
  .درجه ارائه كرده است 20
يك مقام دايره منع گسترش اسلحه  ●

ايران : ژانويه گفت 10اتمي، در 
پيشنهادي رسمي در آخر ماه دسامبر و 

در همان . يا اوائل ژانويه داده است
حال كه مقامات ارشد ايران گفتند 
ايران پاسخ خود را به پيشنهاد البرادعي 
داده است، مقامات امريكا كه ما با آنها 

عالمتي : گفتند ارتباط برقرار كرديم،
حاكي از اين كه پيشنهاد متقابل 

  . توجهي را بر انگيخته باشد، نيست
يك مقام حكومت امريكا به ما      

طي هفته ها، ايرانيها  سخنان : گفت
اما آنچه مهم است . جوراجور گفته اند

اينست كه آيا آنها پيشنهاد البرادعي را 
هيأت نمايندگي . مي پذيرند يا خير

اكتبر با اين پيشنهاد  1 ايران در
موافقت كرد اما بعد، از تأييد پذيرش 

آنها مي دانند چه . خود سرباز زدند
بايد بكنند تا كه نگراني هاي جامعه بين 
المللي را رفع كنند و تا اين تاريخ اين 

  .كار را نكرده اند
پيشنهاد البرادعي اين بود كه ايران  ●

 درجه خود 5/3كيلو از اورانيوم  1200
را نخست به روسيه و سپس به فرانسه 

 20بفرستد و در ازاي آن، اورانيوم 
درجه براي رآكتور اتمي تهران 

پيشنهاد متقابل ايران . تحويل بگيرد
 5/3كيلو اورانيوم  1200اينست كه 

به تركيه بفرستند اما  درجه را احتماال 
اين . كيلو بفرستند 400بار اول، 

 5/3يوم پيشنهاد قبول انتقال اوران
درجه به خارج از ايران است و از اين 
جهت، به شرط اصلي غرب  عمل مي 

  . كند
توافقي : يك منبع پليتيكو مي گويد ●

در  1+  5ميان ايران و كشورهاي 
  . آينده بسيار نزديك اعالن خواهد شد

ژانويه، ميمهان پرست،  4در  ●
سخنگوي وزارت خارجه ايران گفته 

دادن حسن ايران براي نشان : است
ماه، غني سازي  2نيت خود، بمدت 

يكي از .  اورانيوم را متوقف مي كند
خواستهاي كشورهاي امپريال اين بود 

ماه غني سازي را  2كه ايران بمدت 
ايران اين خواست را بر . متوقف كند
يك ماه از متوقف كردن . مي آورد

غني سازي اورانيوم گذشته و يك ماه 
رف مقابل به اگر ط.  ديگر مانده است

خواست ايران در مدت باقي مانده 
پاسخ دهد ما مي توانيم كار را شروع 

اگر نه، ما تصميم الزم را خواهيم . كنيم
  . گرفت

كارشناسان عدم گسترش غني       
آهنگ غني : سازي اورانيوم مي گويند

كردن اورانيوم در نطنز كند شده است 
اما معلوم نيست بخاطر مشكل فني است 

  .به علتي است كه ايران مي گويد و يا
  

امريكا بنا بر : ژنرال پترائوس* 
حل مشكل اتمي ايران از راه 

  :گفتگو دارد
  

،  ها آرتص 2010ژانويه  10در  ◄
تقابل امريكا و اسرائيل را بر سر حمله به 
تأسيسات اتمي ايران، موضوع بحث 

  :كرده است
ژنرال پترائوس، فرمانده قواي     

ورميانه، با ادعاي اسرائيل امريكا در خا
در اين باره كه تأسيسات اتمي خود را 
به ترتيبي ساحته است كه حمله نظامي 

او . به آنها كارگر نشود، مخالفت كرد
: در مصاحبه با كريستين امان پور، گفت

امريكا طرحي  براي حل مشكل اتمي 
او نگفت چند و چون اين . ايران، دارد

نيست منطقي : طرح چيست اما گفت
كه فرماندهي قواي امريكا در منطقه، 
در باره راه و روشهاي گوناگون 
نيانديشد و نقشه هائي براي روياروئي با 
.  احتمال هاي گوناگون تهيه نكند

امريكا ترجيح مي دهد به كوششهاي 
اما اين . ديپلماتيك خود ادامه دهد

كوششها زمان درخور خود را دارند و 
جه نرسيدند، راه اگر در اين زمان به نتي

  .و روشهاي ديگر ضرور مي شوند
پترائوس نخواست در باره تهديد     

حمله نظامي به تأسيسات اتمي (اسرائيل 
با وجود اين . اظهار نظر كند) ايران
البته آنها مي توانند اين : گفت

اما اثر . تأسيسات را بمباران كنند
بمباران بستگي دارد به بمباران كننده 

تأسيسات اتمي ايران از . هاو اثر بمب 
  .بمباران آسيب نمي بينند

وزير دفاع اسرائيل، اهود باراك      
ماه پيش نيز تصديق كرده بود كه 
بمباران تأسيسات اتمي ايران نزديك به 

  . محال است
  

امريكا در حال گفتگو براي * 
تشديد مجازات ها بر ضد ايران 

  :و فشارها به ايران است
  
، هيالري 2010 ژانويه 11در  ◄

كلينتون گفته است نمايندگان 
در اين هفته جلسه مي  1+5كشورهاي 

كنند تا تصميم بگيرند چه نوع 
مجازاتهائي را برضد ايران مي بايد 

  . وضع كرد
من موافق : كلينتون گفت     

ي بر ضد »سخت تر«مجازاتهاي 
و . مقامات تصميم گيرنده ايران هستم

كيانند و  توضيح نداد تصميم گيرندگان
مجازاتهاي سخت تر بر ضد آنها از چه 

  .نوع خواهند بود
از اين كشورها، يكي چين است       

كه با وضع مجازاتهاي بيشتر برضد 
. ايران ابراز مخالفت كرده است

نماينده چين هم اكنون رئيس دوره 
اي شوراي امنيت است و ممكن است 
مانع از وضع مجازاتهاي بيشتر از سوي 

  .منيت بگرددشوراي ا
پيش . مقامات امريكا مردد شده اند     

از اين بنا داشتند براي مقرر كردن 
اما . بكوشند» مجازاتهاي فلج كننده«

اينك تحليل گران توصيه مي كنند 
زيرا چنين . مجازاتها سخت نباشند

مجازاتهائي به جنبش اصالح طلبان كه 
امريكا از آن حمايت مي كند، زيان 

  . مي رسانند
  

با توجه به جنبش مردم ايران * 
و احتمال تحول سياسي، 
رسيدگي به پرونده اتمي ايران 

  :ديگر از تقدم برخوردار نيست
  
، مجله فرانسوي 2010ژانويه  12در  ◄

كوريه انترناسيونال گزارش كرده است 

كه با توجه به ادامه يافتن جنبش مردم 
ايران، امريكا و اروپا  به تغيير سياسي 

از ديد آنها، . ن چشم دوخته انددر ايرا
رسيدگي به پرونده اتمي ايران از 

  .آنچنان تقدمي برخوردار نيست
در آغاز، وقتي جنبش اعتراض به      

تقلب در انتخابات برخاست، غربيان از 
با چه سرعتي رژيم : خود مي پرسيدند

در . مي تواند جنبش را فرو بخواباند
فرو چند روز يا در چند هفته از عهده 

خواباندن جنبش مردم برمي آيند؟ اما 
هفت ماه بعد از شروع جنبش، پرسش 
هاي جديدي براي غربيان مطرح مي 

آيا اين جنبش به تغيير ريشه اي : شوند
رژيم ايران مي انجامد؟ تا چه اندازه 
رژيم مي تواند ناراضيان را سركوب 
كند؟ استمرار و وسعت جنبش ناظران 
 .را شگفت زده كرده است

برخوردهاي خونين روز عاشورا، در 
،  سبب  تغيير ديدگاه  2009دسامبر  27

غربيان در اين فكر شدند  . غرب شدند
كه ايران ممكن است وضعيتي مشابه 

  .سقوط ديوار برلين را تجربه كند
امريكا و اروپائيان بر اين نظر بودند      

كه ايران بسرعت بسوي تحصيل 
ممكن توانائي هاي اتمي مي رود و 

نيست به انتظار آن نشينند كه اين 
كشور با حركتي كند بسوي مردم 

از ديد آنها، ساعت اتم . ساالري برود
سريع تر از ساعت رويدادهاي سياسي، 

اما ادامه جنبش .  حركت مي كرد
مردم ايران غربيان را برآن داشته است 
. كه در تحليل خود تجديد نظر كنند
د زيرا آهنگ حركت ساعت اتم كن

  . شده است
گزارشهائي كه در هفته هاي اخير     

انتشار يافته اند، حاكي از آنند كه 
برخي از سياستمداران غرب و حتي 

عمليات  اسرائيلي فكر مي كنند كه
دواير مخفي اين كشورها بر كند شدن 
روند فعاليتهاي اتمي ايران اثر گذاشته 

نيويورك تايمز به تازگي مقاله اي . اند
و ، در آن، بر اساس  ر دادرا انتشا

اظهارات استراتژهاي امريكا، آورد كه 
كشف تأسيسات اتمي قم شانس ايران را 
براي توليد اورانيوم غني شده تا درجه 
الزم براي ساختن بمب اتمي در نهان، 

و ايران دو تا سه . به صفر تقليل داد
سال ديگر زمان الزم دارد تا توانائي 

ون بر اين، افز. اتمي را بدست آورد
فروش مواد آلوده به ايران سبب 
توقف شمار بزرگي از سانتريفوژهاي 

عمليات دزديدن . نطنز شده است
  .سيستمهاي انفرماتيك نيز مؤثر شده اند

اغلب تحليل گران غربي اينك با      
اطمينان بيشتري مي گويند كه هدف 
كوششهاي ايران توليد سالح اتمي 

ند كه روند اما بر اين نظر هست.  است
اجراي برنامه اتمي بسيار كند شده 

در برابر اين تحول، مسئله . است
  . مجازاتها اهميت بتمامي مي يابد

هيالري كلينتون گفته است هدف از     
. وضع مجازاتها سپاه پاسداران است

اين سپاه بر اقتصاد ايران چيره گشته و 
اركان اين اقتصاد را در مهار خود 

راي برنامه اتمي ايران دارد و هزينه اج
  .را تأمين مي كند

در حال حاضر كه راه حل نظامي و      
ديپلماتيك كارساز نيستند، غربيان چشم 

  .به تحول سياسي در ايران دوخته اند
  

قتل دكتر مسعود علي * 
  :محمدي با انفجار ماده منفجره؟

  
آبان، صبح هنگام، دكتر  22در  ◄

ه مسعود علي محمدي در برابر خان
خود در قيطريه، بر اثر انفجار ماده 
منفجره اي كه در موتوسيكلتي 

قتل . جاسازي شده بود، به قتل رسيد

الجرم سازمان   آنهم با ايجاد انفجار
اما سازمان . داده شده و سياسي است

 دهنده كيست؟
، رژيم درجا و با فاصله اي بسيار كم      

گروه ( ايراني  به دو دسته پي در پي، 
و اسرانيل ) و انجمن پادشاهي  رجوي

را  انجمن پادشاهي .داد و امريكا نسبت
تهم كرد كه واواك م از قول سايتي

 كرده  استايجاد 
اما اسرائيل پنهان نمي كند كه از      

ميان بردن اتم شناسان ايران را روشي 
جلوگيري از مجهز  براي ،از روشها

چند تني . مي داند ،شدن به بمب اتمي
كوريه انتر ناسيونال  .ده شده اندنيز ربو

از قول مقامات اسرائيل مي آورد كه 
  .روشها مؤثر بوده اند

 علي محمديرژيم مي گويد كه     
دانشمند اتمي و انقالبي و جانبدار رژيم 

ما شيرزاد كه همكالس و ا. بوده است
او : دوست او بوده است مي گويد

. دانشمند اتمي نبود فيزيك دان بود اما
گوي سازمان انرژي اتمي نيز مي سخن

گويد در آن سازمان كار نمي كرده 
يك عضو حزب اهللا كه در روز .  است

عاشورا به مردم تيراندازي مي كرده،  
بنا بر عكسي كه خبرگزاري فارس 
انتشار داده، در محل انفجار نيز حاضر 

 . بوده است
داليل حاكي از اين كه رژيم خود     

باشد نيز كم زده  دست به ترور او
 29خامنه اي در نماز جمعه : نيستند

  . خرداد، به بمب گذاري تهديد كرد
او جانبدار جنبش سبز و از 

نامه اعتراض نسبت به  امضاءكنندگان
سركوب دانشگاهيان به خامنه اي بوده 

داند كه موتور جنبش  است و رژيم مي
دانشگاه ها هستند و همانند واپسين 

اب از راه ارع دوران شاه، دست به
. هاي مختلف از جمله ترور زده است

داده است  ترور را هم به ترتيبي انجام
  .ايجاد وحشت كند  كه
لحظه، نظر  در حد اطالعات تا اين    

جز اين كه ترور . قطعي نمي توان داد
و  كننده سازمان و تجهيزات الزم

 .امنيت خاطر بايسته را داشته است
جنايت نيز  نحوه استفاده رژيم از اين   

مي تواند دليلي باشد بر ارتكاب جنايت 
  .توسط سازمان ترور رژيم

بدين سان به يمن : انقالب اسالمي
جنبش مردم ايران، گزينه حمله نظامي 

اما از آنجا كه حكومت . رها شده است
احمدي نژاد مقاومت اقتصاد ايران را از 
ميان برده است و اقتصاد كشور سخت 

مجازاتهاي  آسيب پذير شده است،
اقتصادي گزينه اي شده است كه امريكا 

  :و اروپا در پي عملي كردن آنند
  

رژيم واليت فقيه 
توان مقاومت را از 
اقتصاد ايران گرفته 

  :است
  

 ايران جاري حساب مازاد* 
 كاهش دالر ميليارد 7/21 امسال

  :يابد مي
  
، اعتماد گزارش 88ديماه  16در  ◄

 اطالعات واحد: كرده است
 گزارش ترين تازه در نوميستاكو
 جاري حساب مازاد كرد اعالم خود
 دالر ميليارد 7/21 جاري سال در ايران
 (گزارشبنا بر اين  . يابد مي كاهش

 جاري حساب مازاد ، )2009 دسامبر ماه
 دالر ميليارد 24 گذشته سال در ايران

) داخلي ناخالص توليد درصد 1/7(
 21 با شاخص اين . مي شود برآورد
 در كاهش دالر ميليون 700 و ميليارد
 ميليون 300 و ميليارد 2 به جاري سال
 ناخالص توليد درصد 7/0( دالر

 دارد انتظار موسسه اين. برسد) داخلي
 جاري حساب تراز 89 سال در كه

 و ميليارد 14 به و داشته افزايش ايران
 توليد درصد 4/3( دالر ميليون 300

 1390 سال در. برسد) داخلي ناخالص
 كاهش شاهد ايران جاري حساب تراز
 13 به دالري ميليون 100 و ميليارد يك

 درصد 7/2( دالر ميليون 200 و ميليارد
  ) داخلي ناخالص توليد

 اين 1391 سال طي و بود خواهد
 700 و ميليارد 21 سطح به شاخص
 ناخالص توليد درصد 7/3( دالر ميليون
 1392 سال. رسيد خواهد) داخلي
 حساب مازاد ايران براي كه تاس سالي
 دالري ميليون 600 و ميليارد 26 جاري

 درصد 8/3 كه رسيد خواهد ثبت به
 و بود خواهد داخلي ناخالص توليد
 ترتيب به 1393 سال در ها شاخص اين
 4/1 و دالر ميليون 700 و ميليارد 11 به

 كاهش داخلي ناخالص توليد درصد
  .يافت خواهند

  
 مرز به نايرا بانكهاي طلب  *

  :رسيد دالر ميليارد 50
 
، به گزارش 88دي  13در ◄

 ترين تازه اساس برخبرگزاري مهر،  
 مطالبات ايران، مركزي بانك گزارش
 هشت امسال ماه آبان تا بانكها معوق
) دالر ميليارد 8(تومان ميليارد هزار

 ميليارد هزار 40 از و يافته افزايش
 ماه شهريور در) دالر ميليارد 40(تومان

 ميليارد 48( تومان ميليارد هزار 48 به
 .است رسيده) دالر

 بر نظارت كل مدير تهرانفر حميد  
 مركزي بانك اعتباري موسسات بانكها
 آمار مهر، خبرگزاري با گفتگو در

 ارائه را بانكها معوق مطالبات جديد
 وضعيت با را مسئله اين و داده

 .است دانسته مرتبط كشور اقتصادي
 از بسياري در تهرانفر، آقاي فتهگ به    

 شده حاكم ركود ما اقتصاد هاي بخش
 افزايش به تواند مي اين و است،

 .شود منجر بانكها معوق مطالبات
 هايي وام همان بانكها معوق مطالبات   

 و حقيقي افراد به بانكها كه است
 توانند نمي اكنون اما اند داده حقوقي
 .بگيرند پس را خود هاي طلب

 رو برو منابع كمبود با اكنون بانكها    
 شكل هر به تا دارند سعي و هستند
 هاي طلب از بخشي كم دست ممكن
 جديد آمار اما كنند وصول را خود
 سرعت به بانكها طلب كه دهد مي نشان
 .است افزايش حال در
  

: نفت» وزير«احمد توكلي به * 
  :ميليارد دالر را سوزانديد 6شما 

 
، به گزارش خبر آن دي ماه 20در   ◄

 ،توكلي احمدالين، در مجلس مافياها،  
 چرا :پرسيده است نفت »وزير« از

 61 بند صريح نص برخالف دولت
 نسبت كشور 88 سال ي بودجه قانون

؟ است كرده اقدام بنزين واردات به
  :به پرسش او پاسخ داده است» وزير«

ل استدالنفت، » وزير«، ميركاظمي    
 كشور كسري نزينب «كرده است كه 

 داخلي پايين بنزين كيفيت ،داشت
 داشت و تورمي اثراجراي قانون  بود،
 و. بود تاثيرگذار درآمد كم اقشار بر

 ها يارانه كردن هدفمند ي اليحه
   .نشده بوداجرا

  
  11در صفحه    

  

 چنته خالي
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را  توكلي احمدپاسخ مير كاظمي     
» وزير«او در پاسخ . قانع نكرده است

 كه كند مي بيان نفت روزي : گفته است
 اجرا را قانون نديديم مصلحت ما

 شد، مي اجرا قانون اگر كه چرا كنيم؛
 .آمد مي وجود به كشور در تورم

 قانوني وقتي نداشت حق نفت وزير   
 مسير طي بدون بينيد، مي غيرعملي را

 و متوقف را قانون اجراي قانوني،
 طي نفت وزارت. كند عمل آن خالف
 6 حدود 1388 و 1386 هاي سال

 اگر آيا .است سوزانده را دالر ميليارد
 از برداري بهره راستاي در پول اين
 بهتر شد مي مصرف مترو مشترك منابع
 شد نمي سوزانده پول اين اگر نبود؟
 بود ارزي ذخيره حساب در بودجه اين
 شهر و تهران متروي به توانستيم مي و

  .كنيم تزريق اصفهان
 قانون رطبقب نفت وزارت        

 تا بود موظف سوخت مصرف مديريت
 تدريجا را بنزين قيمت 1391 سال
 وزارتخانه اين. كند ارايه آزاد
 خاطر به را قانون تواند نمي

 اگر و .بگيرد ناديده انديشي مصلحت
 از شدن قانع به راي مجلس نمايندگان

 معناست بدين بدهند نفت وزير سخنان
 و ندارند قبول را خود ي مصوبه كه

 .كنند مي شكني قانون
  
 ۵٠بر اثر واردات بي رويه، *

 دست روي توليدي درصدبرنج
  است مانده كشاورزان

 
 جهاد مدير، 88دي  16در  ◄

 در: گفت رشت شهرستان كشاورزي
 توليدي برنج درصد 50حاضر حال

 روي بر رشت شهرستان كشاورزان
 در اين و است مانده كشاورزان دست
 برنج درصد 25 هنوز كه است حالي

 فروش به نيز گذشته سال توليدي
 .است نرفته

 در برجسته اكبر علي مهندس    
: توضيح داده است ايسنا با وگو گفت
 را كشور برنج درصد 25 گيالن استان
 نرفتن فروش علت .كند مي توليد
 رويه بي واردات ، موجود هاي برنج
 نسبت برنج قيمت بودن پايين و برنج
 توليد هزينه. است ،آن توليد هزينه به

 1147 گذشته سال در برنج كيلو يك
 1450 به جاري سال در كه بود تومان
 26 افزايش اين و است رسيده تومان

 از ناشي برنج، توليد هزينه درصدي
 ديگر و كارگران دستمزد افزايش

 .است بوده عوامل توليد و مواد
 دو ساالنه كشور در سفيد برنج توليد    

 شود مي برآورد تن هزار 200 و ميليون
 در برنج سرانه مصرف كه حالي در

 استان در و كيلوگرم 37 حدود كشور
 .است كيلوگرم 58 گيالن

 در مجهز آالت ماشين كردن وارد با      
 و برنج توليد هزينه كاهش جهت

 به كوبي برنج هاي كارخانه نوسازي
 توان ميضايعات توليد،  كاهش منظور
 فراهم داخلي نجبر براي بهتري بازار
 ،ضايعات كاهش و كاري خشكه با و كرد
 برنج واردات از را كشور توان مي
 جهت در نيز سودجويان تا كرد نياز بي

 نسبت برنج، به كشور نياز تامين اصالح
 .نكنند اقدام برنج رويه بي واردات به
  

افزايش واردات مواد غذائي * 
  :كار مافيا است و يا خير؟

 
 ايسنا، گزارش به، 88دي  19در  ◄
 به اخير ماه چند در واردات آمار

 گندم، چون محصوالتي در خصوص
 ها آن مورد در كه گوشت و ميوه برنج،

 بخش كنند مي عنوان دولتي مقامات
 سهم و دارند نقش آن در نيز خصوصي

 اين توسط واردات اين از اي عمده
 كه داده نشان گيرد، مي صورت بخش

 سال در همشاب مدت به نسبت حداقل

 داشته گيري چشم افزايش گذشته
 .است

 آخرين رسمي، وارداتعالوه بر     
 نشان نيز قاچاق مورد در گمرك آمار
واردات   نيز بخش اين در دهد مي

 .است داشته صعودي مواد غذائي سير
 مافياي« بحث ،دليل همين به

 ،اما . مده استآ مي پيش »وارداتي
 و دولتي بخش در چه مسئولي كمتر
 آن مورد در خصوصي بخش در چه

 .گويد مي سخن
 رييسه هيات عضو ،دانشمند مسعود     
پاسخ به اين  در ،ايران بازرگاني اتاق

واردات اين مواد در  ،پرسش كه آيا
 آن اصال  : دست مافيها است، گفته است

 وارداتي مافياي .مي كنم رد را
 من. نگوييم را ادبيات اين چيست؟
 را مافيا اصال من. ندارم مافيا از تعريفي

 اش تعرفه مملكت ببينيد. شناسم نمي
 سود دنبال هم تاجري هر و است آزاد
 كااليي يك بتواند تاجري وقتي. است

 كند، داخلي بازار وارد تر ارزان را
 .رود مي آن دنبال طبيعتا

 داشته اين به تصميم دولت اگر     
 توليد از و نكند وارد ميوه كه باشد

 كه است دولت كند، ايتحم داخلي
 تعرفه كاال واردات براي تواند مي

 اين به نبايد اصال ،بنابراين. بگذارد
 تاجر كه هركسي. كنيم فكر ادبيات
 است سودآور كااليي ببيند اگر باشد
 .كند مي صادر يا وارد را آن
 مقابله كارهاي راه باره در دانشمند    
 اگر: مي گويد حد از بيش واردات با

 در  هايي سياست يك خواهد مي دولت
 و تعرفه كند، اعمال واردات مورد

 بازرگاني وزارت و يك ماده  كميسيون
 ها اين طريق از و دارد دست در را
 براي دولت دست. كند عمل تواند مي
 عمل دولت اگر حاال است، باز ها اين
 براي استداللي يك حتما كند، نمي

  .دارد خودش
در دست  وقتي دولت: انقالب اسالمي

مالي است، اقتصاد را  –مافياهاي نظامي 
مصرف محور و در مصرف، نقش اول را 

مدار بسته اي را . به واردات مي دهد
ايجاد مي كند كه در آن، افزايش قدرت 
خريدي كه هزينه هاي دولتي و اعتبارات 
بانكي ايجاد مي كنند، موجب تورم مي 

تورم سبب گران تمام شدن توليد . شود
در نتيجه وارد كردن از . مي گرددداخلي 

خارج، سود كالن عايد وارد كننده مي 
و چون وارد كنندگان مافياهاي . كند

حاكم بر دولت هستند، سامانه مافيائي و 
واردات عامل كاهش و بسا از بين رفتن 

واردات قاچاق نيز . توليد داخلي مي شود
اينگونه مواد جز در اختيار باندهاي 

خبر زير مي  .ند باشدمافيائي نمي توا
  :گويد واردات در دست مافياها هستند

  
 به نياز عدم اعالم رغم به*

بازرگاني،  وزير سوي از واردات
ميليون تن گندم در سال  4

  :جاري وارد شده است
 
، به گزارش ايلنا، 1388دي  14در  ◄

 وزير معاون، عليخاني حميد از قول
 گندم تن ميليون چهار از، بازرگاني

 به مربوط تن ميليون 1/ 2 اتي،وارد
 تن ميليون 1/ 7 و بوده گذشته سال

 اين در و است جاري سال به مربوط
 به اقدام نيز خصوصي بخش ميان

 گندم تن ميليون يك از بيش واردات
 در گمرك، آمار اساس بر  .است كرده
 گندم تن ميليون چهار جاري سال
 هيات مصوبه براساس .است شده وارد

 به موظف بازرگاني توزار دولت،
 هزار 210 و ميليون 12 از بيش واردات

 شده 88 و 87 هاي سال در گندم تن
 هفت مصوبه، اين براساس كه است

 ميليون پنج و 87 سال در تن ميليون

 كشور وارد بايد 88 سال در آن تن
 .شد مي
 مادر شركت مديرعامل گفته به   

 ايران، دولتي بازرگاني تخصصي
 سال در وصيخص بخش همچنين
 گندم تن ميليون يك از بيش جاري
 .است كرده وارد

 طوالني: كرد خاطرنشان عليخاني   
 رعايت و گندم خريد فرايند شدن
 در كمتر هاي هزينه براي زماني پروسه
 از بخشي كه شد منجر انبارداري امور
 88 سال به گذشته سال در گندم خريد

 .شود موكول
 سال در حالي در گندم واردات   

 بازرگاني وزير كه يافت ادامه جاري
 به كشور نياز عدم از قبل ماه دو حدود

 خبر جاري سال در گندم واردات
 توليد ميزان غضنفري مهدي. بود داده
 دانسته داخلي نياز با متناسب را گندم
 ميليون چهار واردات از معاونش اما بود
 حدود كه است داده خبر گندم تني
 وارد دولت سطتو آن تن ميليون سه

 .است شده كشور
  

 پوشاك توليدكنندگان اغلب* 
  :اند ايستاده ورشكستگي آستانه در
 
دي، به گزارش ايلنا،  18در  ◄
 به فروشندگان از بسياري اكنون هم

 نصب با بازار، در سابقه بي ركود دليل
 العاده فوق فروش عنوان تحت اتيكت

 با را خود پوشاك كه هستند تالش در
 .برسانند فروش به متقي حداقل

 اتحاديه رييس ،شيرازي ابوالقاسم    
 پوشاك فروشندگان و توليدكنندگان

 بر صفر و محرم ايام: مي گويد ،تهران
 پوشاك بازار گذشته يكسال ركود
 10 قيمت كاهش باعث و زد دامن

 حجم افزايش و منسوجات درصدي
 شده بازار اين در تقاضا بدون عرضه
  .است

 ورشكستگي از شيرازي   
 خبر گذشته يكسال طي توليدكنندگان

 اغلب جاري سال طي: گفت و داد
 ركود دليل به پوشاك كنندگان توليد

 را خود سرمايه دولت حمايت عدم و
 ورشكستگي دچار اغلب و داده ازدست

 .دارند قرار ورشكستگي آستانه در يا و
 حاضر حال در: كرد تصريح وي

 محدودي توليدي هاي شركت
 از كه جين آرين هاكوپيان، همچون
 به مشغول برند مي سود بانكي تسهيالت
 هاي شركت از بسياري و هستند فعاليت
 از را خود سرمايه درصد 90كه توليدي
 واردات توان حتي اند داده دست

 .ندارند نيز را پوشاك
واردات مي  خصوص در شيرازي   

 به پوشاك واردات درصد 60:گويد
 همين و دشو مي وارد قاچاق صورت

 پوشاك توليد تا است شده موجب امر
 روبرو فراواني معضالت با كشور در

 دستمزد ها، هزينه افزايش .شود
 اقتصاد بر حاكم ركود و كارگران

 ناتواني داليل از را كالن
  .كرد ذكر توليدكنندگان

  
 ورود هموار مسير از گزارشي* 

 ايران، اژدها به چيني كاالهاي
  شود؟ مي وارد چگونه

  
، سايت آينده 88دي  20در  ◄

گزارشي در باره چگونگي كاالهاي 
 اين: بنجل چيني انتشار داده است

 انبوه واردات به اعتراض روزها
 باال حالي در چيني نامرغوب كاالهاي
 كنند مي تصور بسياري كه است گرفته

 از پس كاالها، اين واردات كه
 نياز از ها چيني گسترده بازاريابي
. است گرفته صورت اخليد بازارهاي

 اعظم بخش كه است شرايطي در اين
 واردكنندگان سوي از چيني كاالهاي
 بازارهاي نياز با آشنايي دليل به داخلي
 توزيع نظام گيري شكل و داخلي
  .است گرفته شكل پرسود

 موسسه گذشته روز شرايطي در   
 21 شدن مرجوع از تهران استاندارد

 وارداتي ردغيراستاندا كاالهاي از قلم
 دهد مي خبر ماه آبان در) چيني غالبا(

 توسط نه كاالها اين عمده بخش كه
 سوي از بلكه چيني صادركنندگان
 نياز از كه ايراني واردكنندگان

 توليدي محصوالت و داخلي بازارهاي
 كشور وارد دارند، اطالع ارزان چيني
  .شوند مي

 صادرات گسترش از اوليه تصور      
 به كه چيني كيفيت نبدو كاالهاي
 »آدميزاد جان تا مرغ شير از« تعبيري

 اين كه است اين شود مي شامل را
 از بازار تحقيقات انجام با ابتدا كاالها
 جاسوسان و تجاري رايزنان سوي

 از بسياري اما شود؛ مي انجام صنعتي
 هاي روش با صادركننده هاي شركت
 زود و سودده تجارت اين به مختلف
 تجاري تراز كسري اعثب كه بازده
 سه از بيش ميزان به كشور اين با ايران
 روي است، شده دالر ميليارد
 اين ترين متداول از يكي. اند آورده
 مورد كاالهاي سفارش ارائه ها روش
 اشاره بدون ايراني برند با داخلي نياز
 به است؛ چين در آن ساخت به

 كاال اين نيست مشخص كه اي گونه
 ايراني؟ يا ستا چيني سرانجام

 سفر چند از پس معموال روش اين
 شنزن، گوانگجو، به تجارتي سياحتي
 روش. گيرد مي شكل...  و شانگهاي

 توليد كه است صورت اين به ديگر
 حمايت دليل به ايراني كنندگان

 خارجي، گذاران سرمايه از چين دولت
 بودن پايين ارزان، تسهيالت اعطاي
 فعاليت لك...  و انساني نيروي هزينه

 منتقل كشور اين به را خود توليدي
 صادر ايران به چين مبدا از و كرده
  .كنند مي
 توليد مرسوم هاي روش از ديگر يكي   

 در محصول توليد ها چيني توسط كاال
 در كه است كشورها حاشيه در كشتي

 بازار نياز با منطبق را خود مجموع
 رشد ترتيب اين به. كنند مي توليد

 باعث كشور به چيني الهايكا واردات
 توليدات و كوچك هاي بنگاه تضعيف
 شده كشور در مدرن حتي و سنتي
 ترك روزنامه يك تازگي به. است
 كارخانجات كه است كرده اعالم
 و كالس 6 به را خود كاالي چيني

 بندي تقسيم كالس 13 به را كشورها
 بازار با متناسب را كاال هر و كرده
 .كنند مي صادر و توليد هدف

 باالترين شده، توليد كاالهاي ميان در
 اختصاص 3 تا 1 كالس به كيفيت

 در مشتري به آن فروش تنها و يابد مي
 حمل و است پذير امكان چين خاك

 خريدار توسط مقصد كشور به آن
 افشا دليل به روش اين. بود خواهد
 كردن بيرون براي كاال كيفيت نشدن
 وركش در تنها و گيرد مي صورت رقبا

 براي را قيمتي خريدار كه است هدف
 فروش به را آن و كرده تعيين كاال
 .رساند مي

 توسط صرفا نيز سه و دو درجه كاالهاي
 قيمت و شود مي صادر توليدكنندگان

 معموال و تعيين توليدكننده توسط آن
 هر به تا كنند مي تعيين پاييني قيمت
 فروش به را خود كاالي ممكن شكل

 از را شدن مرجوع انامك و برسانند
 .كنند مي سلب مشتري

 كالس 13 در نيز جهان كشورهاي
 دارند مشخصي تعريف شده بندي طبقه

 ،4 تا 1 كالس در اروپايي كشورهاي و
 و شمالي و مركزي آمريكاي كشورهاي

 آمريكاي و آفريقا ،7 تا 5 رده در ژاپن
 در آسيا و 10 تا 8 كالس در جنوبي
 به و شده بندي طبقه 13 تا 11 كالس
 هر كشور اين بازارهاي اينكه دليل

 هستند، پذيرا كيفيتي هر با را كااليي
 از مرجوعي و بنجل هاي كاالي اغلب
 كالس بازارهاي به را باالتر هاي كالس

 فروش به را آنها و كرده روانه 13 تا 8
 .رسانند مي
 آسيايي كشورهاي آن، بر عالوه   

 و نداشته را كاال كردن مرجوع امكان
 هاي دادگاه به موضوع كه مواردي در
 توليدكننده شود، كشيده المللي بين

 حقوق بازگرداندن به ملزم تنها چيني
 مبلغ اصل و است كاال بيمه و گمرگي

 مبدا، در زيرا نيست؛ برگشت قابل كاال
 كاال قطعه هر براي را مشخصي قيمت

 هدف بازار به بسته و كنند نمي مشخص
 رقمي بازار در االك براي خريداران، و

 و شود مي تعيين فروش براي
 بازارپسندي اساس بر دقيقا فروشندگان

 .كنند مي تعيين كاال براي را قيمت
همانطور كه اين گزارش : انقالب اسالمي

معلوم مي كند، مافيائي شدن اداره 
اقتصاد كشور و نيز باج دادن به قدرتهاي 
خارجي، سبب مي شود كه واردات محور 

بگردد و مافياها سود خود را بر  اقتصاد
بقاي اقتصادي كه بر محور توليد مي 

  .چرخد، تر جيح دهند
  

 درصدي 20 كاهش بيني يشپ* 
  صادرات

  
 اتاق عضو ، يك88دي  14در  ◄

 برآورد هرچند: گفته است بازرگاني
 ميليارد 30 كاهش بر مبني اكونوميست

 نسبت امسال در ايران صادرات دالري
مي  بدبينانه كمي را گذشته سال به

 خيلي برآورد اين : مي گويد اما داند
 كاهش، ميزان اين. نيست هم غيرواقعي

 ايسنا، گزارش به.  باشد درصد 20
 اكونوميست اقتصادي اطالعات واحد

 خود 2009 دسامبر ماه گزارش در
 100 را گذشته سال در ايران صادرات
 و برآورد دالر ميليون 600 و ميليارد
 سال در شاخص اين كه كرد بيني پيش

 دالر ميليون 700 و ميليارد 30 با جاري
 ميليون 900 و ميليارد 69 به كاهش
 در اكونوميست برآورد اين. برسد دالر
 موضوعي ايران صادرات كاهش مورد
 از يكي خصوصي بخش قطعاً كه است

 مي آن مورد در نظردهنده مراجع
 اتاق عضو حسيني حميد. باشد تواند

 هاي نماينده جمله از ايران بازرگاني
 مورد اين در كه است خصوصي بخش
 در ايران صادرات هرچند دارد اعتقاد
 ميزان اين اما يابد مي كاهش امسال

   .بود خواهد درصد 20
 اكونوميست برآورد مورد در حسيني   
 اين كرد؛ عنوان ايران صادرات از

 پايان تا نفت قيمت به حدي تا موضوع
 قيمت گذشته سال در. دارد ربط سال
 دالر 85 از بيش متوسط طور به نفت
 صورت به رسد مي نظر به امسال و بود

 دالر 65 از بيش قيمت اين ميانگين
 دالري 20 كاهش يعني اين. نباشد
 اگر كه آن، بشكه هر در نفت قيمت
 پيش باشد همين نفت قيمت كاهش
 اشتباه تواند نمي اكونوميست بيني
 درصدي 30كاهش هب اشاره با او. باشد

 كاالهاي در ارزش) متوسط طور به(
 چند هر افزود؛ كشور صادراتي
 با اما داشته وزني افزايش ما صادرات

 درصدي 30 كاهش آن به توجه
 صادرات در درصد 25 حدود ارزش،
 صادرات در و داريم كسري غيرنفتي

 30 تا 20 بين ميزان اين نيز كشور نفتي
  . است قطعي درصد

  
  12حه در صف   

 چنته خالي
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 اقتصادي فعال ميليون يك از* 
 فعال نفر هزار 300 تنها ايران در

  :هستند
 
 قالب در كشور مالياتي امور سازمان ◄

 سرشماري به اقدام اقتصادي كد پروژه
 گزارش به. كرد كشور اقتصادي فعاالن

 ثبت پرونده بررسي نتايج خبرآنالين،
 از كه كشور اقتصادي فعاالن شده
 شده انجام مورمالياتيا سازمان سوي
 ميليون يك مجموع از دهد مي نشان
 تنها كشور در شده ثبت اقتصادي فعال
 فعال حاضر حال در مورد هزار 300

 كه اقتصادي فعال هزار 700 و هستند
 بودند، كرده شركت ثبت به اقدام
  .نيستند فعال ديگر

رژيمي ويرانگر و  :انقالب اسالمي
ين كه خشونت گستر چه مي تواند جز ا

تجاوز به حقوق انسان را حرفه روزمره 
  :خود كند

  

بنا بر اينكه رژيم 
خشونت را فراگير 

كرده است از جنبش 
همگاني شكست مي 

  :خورد
  

، به گزارش جرس، ٨٨دی  ١٠در ◄ 
گروھھای کوچک مردم معترض که در 
تالش برای پيوستن به يکديگر بودند با 

پليس برای . برخورد پليس مواجه شدند 
فرق کردن مردم از باتوم و گاز اشک مت

آور استفاده کرد و مانع شکل گيری 
 .تجمعی اعتراض آميز شد

، به گزارش جرس، ٨٨دی  ١٠در ◄ 
نيروھای گارد ويژه در ميدان ولی عصر 
مستقر شده اند و به شدت با معترضين که 
در گروھھای کوچک ھستند برخورد می 

شاھدان عينی از بازداشت ھای . کنند
رده خبر داده اند  تا جايی که برخی گست

تعداد بازداشتی ھا را دھھا تن عنوان کرده 
 .اند

، به گزارش خبرگزاری ٨٨دی  ١١در ◄ 
ھرانا، کيانوش احسانی، مستندساز و 
بازيگر تئاتر که قصد ساخت مستندی در 

را داشت، پس از » آيين بھايی«مورد 
بازداشت و برگزاری دادگاه از سوی شعبه 

سال حبس  ۴اه انقالب اروميه به دادگ ٣
ميليون تومان  ۵تعزيری و پرداخت 
  . جريمه نقدی محکوم شد

، به گزارش جرس،  ٨٨دی  ١١در ◄ 
در پي برگزاري تجمع سكوت بيش از سه 
ھزار دانشجو دانشگاه آزاد مشھد در روز 
پنجشنبه دھم دي در اعتراض به حمله 
خونين چھارشنبه به اين دانشگاه، بيش 

دانشجو معترض اين دانشگاه  ١٨٠از 
تعداد كل دانشجويان . بازداشت شدند

بازداشتي اين دانشگاه با احتساب 
 ٢١٠بازداشت شدگان روز چھارشنبه به 

  .تن رسيده است
، به گزارش جرس، ٨٨دی  ١١در ◄ 

درگيری ھايی پراکنده در بھشت زھرا 
 ٩اين درگيری ھا در قطعه . آغاز شده اند

که شھيد سيد علی بھشت زھرا، جايی 
موسوی خواھر زاده ميرحسين موسوی 

 .در آنجا دفن شده است آغاز شده است
، به گزارش ٨٨دی  ١٢در ◄ 

ادوارنيوز،  مھديه محمدی ھمسر 
رای دادگاه «: زيدآبادی گفته است

تجديدنظر ھمسرم به وکيل ايشان ابالغ 
شده است و اين دادگاه اعالم کرده است 

دوی را به طور کامل که مفاد حکم دادگاه ب
تاييد کرده و دفاعيات آقای زيدآبادی و 

  .»وکاليشان را نپذيرفته است
آبادی دبيرکل سازمان ادوار  احمد زيد    

تحکيم وحدت، پيش از اين از سوی شعبه 
دادگاه انقالب به شش سال زندان،  ٢۶

پنج سال تبعيد به گناباد و محروميت 

ياسی و العمر از ھر گونه فعاليت س مادام
شرکت در احزاب و ھواداری و مصاحبه و 
سخنرانی و تحليل حوادث، به صورت 

 .کتبی يا شفاھی محکوم شده بود
، به گزارش فعالين ٨٨دی  ١٢در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
نيروھای سرکوبگر پارک الله و پيرامون 
آن را بطور کامل در اشغال خود داشتند و 

زه قرار گرفتن با تھديد و توھين اجا
  .مادران در کنار ھمديگر را نمی دادند

، به گزارش جرس،  ٨٨دی  ١٢در ◄ 
احمدرضا بھارلو از اعضای ستاد موسوی 
در تھران، پس از مراجعه به دادگاه 
انقالب، از طرف انتظامات نھاد رياست 

  .جمھوری بازداشت شد
، به گزارش ٨٨دی  ١٢در ◄ 

جويان ادوارنيوز، درپی وعده قبلی دانش
دانشگاه پلی تکنيک تھران، دانشجويان 
اين دانشگاه امتحانات پايان ترم اين 

   .دانشگاه را تعطيل کردند
، به گزارش خبرگزاری ٨٨دی  ١٢در ◄ 

مھر، کارکنان شرکت نساجی مازندران 
برای چندمين بار متوالی به عدم دريافت 
حقوق پنج ماھه اخير خود اعتراض 

  .کردند
به گزارش فعالين ، ٨٨دی  ١٢در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی در ايران،  بيش 
نفر از خانواده بازداشت شده  ١٠٠از 

آذر و روزھاي تاسوعا و  ١۶ھاي 
عاشورا كه اكثرا خانواده بازداشت شده 
ھاي روز عاشورا بودند براي روشن 
شدن وضعيت عزيزانشان به دادگاه انقالب 
مراجعه كردند،خانواده ھا خواھان آزادي 

  . يزانشان بودند عز
، به گزارش پرچم،  ٨٨دی  ١٢در ◄ 

پس از جلسه جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم در روز جمعه که در آن جلسه عدم 
صالحيت آقای صانعی برای مرجعيت 
مورد بررسی قرار گرفت، شيخ محمد 
يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم در پاسخ به سئوال جمعي از استادان و 

وزه علميه قم در زمينه مرجعيت فضالي ح
آقاي صانعي فاقد : آقاي صانعي اعالم كرد

 .ھاي الزم براي تصّدي مرجعيت است مالك
، به گزارش نوروز، ٨٨دی  ١٢در ◄ 

پس ازمراسم شب عاشورا که بسياری از 
ھواداران جنبش سبز با در دست داشتن 
نمادھای سبز، شعارھای انتقادی سردادند، 

فعاالن سياسی در اين  موجی از بازداشت
  .شھر آغاز شده است

تاکنون بازداشت حسين رفعتی؛ فرماندار 
سابق گرگان، احسان عاليی فر؛ عضو 
شاخه جوانان جبھه مشارکت گلستان، 
علی قلی تبار؛ رييس سازمان مجاھدين 
انقالب در استان گلستان، مرتضی ايزدی؛ 

استان، علی شاھينی؛  ٨٨عضوستاد 
چيان و دادور؛ از دانشجو، حميد بار

رزمندگان دفاع مقدس و محب 
  .حسينی؛مداح اھل بيت قطعی است

، به گزارش آژانس ٨٨دی  ١٢در ◄ 
ايران خبر، مريم ضياء ھمسر 
منصورحيات غيبی از اعضای ھيئت 
مديره سنديکای کارگران شركت واحد  در 

  منزل مسکونی خود دستگير شد 
دی، به گزارش کلمه، جمعی  ١٢در ◄ 
نشجويان دانشگاه اميرکبير با انتشار از دا

بيانيه ای نسبت به سرکوب خونين مردم 
در روز عاشورا و حمالت روزھای گذشته 

ھای مختلف واکنش نشان  به دانشگاه
دادند و از آغاز اعتصاب و تعطيلی کالس 
ھای دانشگاه تا آزدی کامل ھم کالسی 

 .ھای خود خبر دادند
 ، در پی تجمع روز٨٨دی  ١٣در ◄ 

پنجشنبه دانشجويان دانشگاه غيرانتفاعی 
سجاد مشھد در اعتراض به حمله خونين 
اوباش حامی دولت کودتا به دانشگاه آزاد 
مشھد که منجر به زخمی شدن دھھا 

تن از دانشجويان  ٢١٠دانشجو، بازداشت 
اين دانشگاه و احتمال شھادت دو دانشجو 

اين دانشگاه، نيروھای امنيتی و انتظامی  
ضور در صحن دانشگاه سجاد، ابتدا با ح

 ١٠دفتر انجمن اسالمی را تعطيل و سپس 
 . تن از دانشجويان را بازداشت کردند

به گزارش خبرنامه اميرکبير ھم اکنون    
دانشجو  ١٠دانشجو دانشگاه آزاد،  ٣٠

دانشجو دانشگاه  ۴دانشگاه سجاد و 
فردوسی مشھد در بازداشتگاه اطالعات 

 .  ی باشنداين شھر زندانی م
، به گزارش  مجموعه ٨٨دی  ١٣در ◄ 

فعاالن حقوق بشر در ايران، سه تن از 
علمای مذھبی استان سيستان و بلوچستان 
به نامھای مولوی سعيد کردی ، مولوی 
عبدالجليل ميربلوچ زھی و مولوی جابر 
يار محمد زھی از يک ھفته گذشته در 

 .شھر خاش بازداشت شده اند
امير ارشد تاجمير،  ، ٨٨دی  ١٣در  ◄

فرزند شھين مھين فر گوينده و مجری 
پيش کسوت راديو و تلويزيون و شھيد 
عاشورايی ميدان وليعصر که توسط 
خودروھای نيروی انتظامی زير گرفته 

عصر روز . شده بود به خاک سپرده شد
دی و پس از يکھفته پيگيری  ١٢شنبه 

خانواده شھيد تاجمير برای دريافت پيکر 
شان، اين جوان برومند در ساعتی فرزند

غير معمول که در بھشت زھرا خاکسپاری 
صورت نميگيرد، بصورتی سريع و با 

 .عجله به خاک سپرده شد
، به گزارش جرس،  ٨٨دی  ١٣در ◄ 

محمد يوسف رشيدی ازدانشجويان 
دستگير شده دانشگاه اميرکبير دست به 

 .اعتصاب غذا زده است
برگزاری ، به گزارش خ٨٨دی  ١۴در ◄ 

ھرانا،  رضا رخشان مسوول روابط 
عمومی سنديکا ی کارگران شرکت کشت 
و صنعت نيشکر ھفت تپه به حراست 
کارخانه احضار شد و از آنجا توسط 
مامورين امنيتی بازداشت و به مکان 

 .نامعلومی منتقل شد
، به گزارش كانون ٨٨دی  ١۴در ◄ 

 امويیزنان ايراني، دادگاه بھمن احمدی 
دادگاه  ٢۶آذر ماه در شعبه  ٢١نبه روز ش

انقالب به رياست قاضي پير عباس ، 
بھمن احمدي امويي ، روزنامه نگار و 
تحليل گر اقتصادي به ھفت سال و چھار 

ضربه شالق  ٣۴ماه حبس تعزيري و 
  . محكوم شده است

، به گزارش جرس،  ٨٨دی  ١۴در ◄ 
مراسم ترحيم و بزرگداشت استاد علی 

که قرار بود در مسجد گلزاده غفوری 
کربال برگزار شود با ممانعت نھاد ھای 

 .امنيتی لغو شد
، بيش از سيصد نفر از ٨٨دی  ١۴در ◄ 

کارگران کارخانه نساجی مازندران  در 
اين . اقدامی اعتراضی دست از کار کشيدند

کارگران بيش از سه ماه است که حقوق 
  .اند خود را دريافت نکرده

ی گيالنی نايب ، مھد٨٨تير  ١۴در ◄ 
خراسان رضوی و  ٨٨رييس ستادجوانان

فرشاد عزيزی عضو شورای مرکزی 
اين استان در مشھد بازداشت  ٨٨ستاد
مھدی گيالنی که عضو شاخه . شدند

پس , جوانان مشارکت استان نيز می باشد
از حضور در اعتراض دانشجويان 
دانشگاه سجاد مشھد به طرز مشکوکی 

عيت او بازداشت شد و ھنوز از وض
  . اطالعی در دست نيست

، به گزارش ٨٨دی  ١۴در ◄ 
ادوارنيوز، سيامک کريمی، برادر روزبه 
کريمی که به اتفاق ھمسرش فروغ 
ميرزايی به تازگی بازداشت شده اند می 

دادسرای انقالب اعالم کرده است : " گويد
که ھنوز پرونده برادرم و ھمسرش در 

  ". اختيار آنھا قرار نگرفته است
، به گزارش آفتاب از ٨٨دی  ١۴در  ◄

قول شاھدان عينی،  در پی اغتشاش عده 
ای کفن پوش معترض به مواضع آيت هللا 
صانعی در دفتر ايشان در گرگان، اين 
دفتر، روز يکشنبه از سوی مقامات پلمپ 

به گفته برخی از افراد حاضر در دفتر . شد
اين مرجع تقليد، اين افراد از شھرھای 

  .ن وارد گرگان شده بودندديگر استا
، با ادامه روند اخراج ٨٨دی  ١۵در ◄ 

ھای لبنی  کارگران کارخانه توليد فرآورده
کنلوس، کارگران اين کارخانه دست به 

به گزارش پايگاه خبری . تجمع زدند
نفر از کارگران اين ١٢٠سفير، بيش از 

کارخانه در اعتراض به وضعيت نامناسب 

سوی ديگر اقتصادی از يک سو و از 
ھای پی در پی کارگران اين کارخانه  اخراج

در تنکابن، دست به تجمع و اعتراض 
  زدند
، به گزارش خبرگزاری ٨٨دی  ١۶در ◄ 

ديده بان حقوق بشر کردستان، فرزاد 
سلطانی، وکيل دادگستری  در شھر 

مأموران امنيتی . کرمانشاه بازداشت شد
پس از بازداشت اين فعال مدنی منزل وی 

نيز مورد تفتيش و بازرسی قرار  را
  .اند داده
، به گزارش جرس، ٨٨دی  ١۶در ◄ 

مازيار شکوری، عضو ستاد شھروند آزاد 
مھدی کروبی و عضو سازمان دانش 

در ) ادوار تحکيم وحدت(آموختگان ايران 
 .گيالن دستگير شد

مازيار شکوری،از فعاالن سياسی مدنی 
در استان گيالن بوده است که از نظر 

سمی بشدت بيمار بوده و طبق اطالعات ج
او . رسيده شرايط جسمی او مساعد نيست

از بيماری کليوی، ناراحتی روده و آسم 
رنج می برد و در روزھای دستگيری از 
دادن دارو به وی خودداری به عمل آمده 

  .است
تن از  ۵٠،  بيش از ٨٨دی  ١۶در ◄ 

دانشجويان دانشگاه آزاد کرج در پی تجمع 
آذر به  ١۶مھرماه و  ٢٨ھای در روز

حراست و سپس به کميته انضباطی 
نفر به  ١۵فراخوانده شده و بيش از 

" محروميت از تحصيل به مدت يک ترم"
 .محکوم شده اند

، به گزارش راديو ٨٨دی  ١۶در ◄ 
فردا، فصيح ياسمنی، زندانی عضو حزب 
دمکرات کردستان ايران بامداد امروز، 

کزی شھر خوی چھارشنبه، در زندان مر
 .به دار آويخته شده است

فعالين " ، به گزارش ٨٨دی  ١۶در ◄ 
، خانم "حقوق بشر و دمکراسی در ايران

راد يکی از شرکت کنندگان در اعتراضات 
ھفتگی  مادران عزادار در پارک الله 

 .دستگير و به زندان اوين منتقل شد
سال سن و  ۴۵خانم پروانه راد بيش     

او يکی از . می باشدفرزند  ٢دارای 
شرکت کنندگان در اعتراضات ھفتگی 

 . مادران عزادار در پارک الله بود
، به گزارش سالم، ٨٨دی  ١۶در ◄ 

طبق دستورالعملی به روابط عمومی 
وزارت صنايع و معادن، توزيع 

ھای اصالح طلب در اين  روزنامه
وزارتخانه ممنوع اعالم شد و فقط 

ھان و ايران ھای دولتی نظير كي روزنامه
برای كاركنان وزارت صنايع ارسال 

  .شود می
، به گزارش جرس، ٨٨دی  ١۶در ◄ 

علي بي كس، عضو حزب اراده ملت 
ايران به ھفت سال زندان و تحمل چھار 

دادگاه  ٢۶شعبه . ضربه شالق محكوم شد
انقالب بي كس را به جرم اجتماع و تباني، 
فعاليت تبليغاتي عليه نظام و تشويش 

ن عمومي مستوجب اين حكم دانسته اذھا
 .است
،  تعدادی از دستگير ٨٨دی  ١۶در ◄ 

شدگان، بعد از قيام عاشورا،  از سوی 
 :جرس، انتشار يافته است

 :دانشجويان● 
عضو شورای مرکزی (بھاره ھدايت  - ١

 )دی ٩ - دفتر تحکيم وحدت 
عضو شورای ( مھدی عربشاھی  - -  ٢

 )دی ۶ -مرکزی دفتر تحکيم وحدت 
دبيراجتماعی (مرتضی سيمياری   -  ٣

 )دی ١٣ - دفتر تحکيم وحدت 
از فعاالن (رضا فيروزی  علی  - ۴

 )دانشجويی دانشگاه زنجان
از فعاالن دانشجويی (سورنا ھاشمی   - ۵

 )دانشگاه زنجان
 دانشجوی دانشگاه آزاد مشھد ٣٠ - ۶
 دانشجوی دانشگاه خيام مشھد ٣۵ - ٧
 مشھددانشجوی دانشگاه سجاد  ١٠ - ٨
 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشھد ٢ - ٩
 دانشجوی دانشگاه خواجه نصير ٧ -  ١٠
دانشجوی دانشگاه رازی  ١٠حدود   -  ١١

 کرمانشاه
 :ھا مذھبی -نھضت آزادی و ملی ● 

دبيرکل نھضت (دکتر ابراھيم يزدی  – ١
 )آزادی

عضو نھضت (مھر  مھدی معتمدی  -  ٢
 )آزادی

ی عضو دفتر سياس(امير خرم   - ٣
 )نھضت آزادی

 )عضو نھضت آزادی(محسن محققی   - ۴
 )عضو نھضت آزادی(زاده  مھدی قلی - ۵
عضو نھضت (مازيار شکوھی   -  ۶

 )آزادی
دختر محمد توسلی، (سارا توسلی  - ٧

 )رئيس دفتر سياسی نھضت آزادی
مدير انتشارات (محمدجواد مظفر  - ٨

 )کوير
دختر محمد توسلی، (ليال توسلی  -  ٩

 )تر سياسی نھضت آزادیرئيس دف
 -از فعاالن ملی (مسعود آقايی   -  ١٠

 )ھمسر بدرالسادات مفيدی - مذھبی 
  عضو جنبش (اميرخسرو دلير ثانی  -  ١١

  
 )دی ١٣ -مسلمانان مبارز 

 :مشاوران موسوی● 
 )مشاور موسوی(اردشير اميرارجمند  - ١
از مشاوران (عليرضا حسينی بھشتی  -  ٢

 )بھشتیموسوی و پسر آيت هللا 
از (عليرضا بھشتی شيرازی   -  ٣

 )مشاوران موسوی
از مشاوران (حسن عابدی جعفری   -  ۴

 )موسوی
رئيس ستاد (نژاد  قربان بھزاديان  - ۵

 )انتخاباتی موسوی
از مشاوران ارشد (محمد باقريان   - ۶

رئيس دفتر (فروزنده  - ٧ )موسوی
 )موسوی

مشاور موسوی و (محمدرضا تاجيک  - ٨
 )ابق خاتمیمشاور س

مشاور اقتصادی (فرشاد مؤمنی  - ٩
 )موسوی

مشاور اقتصادی (مازار  علی عرب -١٠
 )موسوی

 :مشاوران خاتمی و کروبی●  
مديرعامل بنياد باران (مرتضی حاجی  - ١

 )وزير سابق تعاون و آموزش پرورش
مقام مديرعامل  قائم(حسن رسولی  - ٢

 )بنياد باران
ضو ع(حصار  محمدصادق جوادی -  ٣

ساکن  -شورای مرکزی حزب اعتمادملی 
 )دی ١٠ - مشھد 

 :نگاران روزنامه●  
دبير انجمن (بدرالسادات مفيدی  - ١

 )نگاران صنفی روزنامه
فعال -روزنامه نگار(عمادالدين باقی  -  ٢

 )حقوق بشر
 -نگار  روزنامه(نسرين وزيری   - ٣

 )خبرنگار ايلنا و خبرآنالين
 )ر اعتمادخبرنگا(کيوان مھرگان   - ۴
روزنامه نگار و فعال (رضا تاجيک   - ۵

 )مذھبی- ملی
 الواعظين ماشاءهللا شمس  - ۶
نگار و  روزنامه(مرتضی کاظميان  -  ٧

 )مذھبی-فعال ملی
نگار و از  روزنامه(مصطفی ايزدی   - ٨

 )هللا منتظری طرفداران آيت
 )نگار روزنامه(محمدجواد صابری  - ٩
نامه  ير ماهسردب(بھرنگ تنکابنی   -  ١٠

 )دی در دفتر مجله ١۵ -فرھنگ و آھنگ 
منتقد موسيقی مجله (کيوان فرزين  -  ١١

 )دی در دفتر مجله ١۵ -فرھنگ و آھنگ 
 یقيمنتقد موس(کيش  آروين صداقت -١٢

 هيدر حاش ید ۶ - مجله فرھنگ و آھنگ 
 )تظاھرات عاشورا

 )نگار روزنامه( یميروزبه کر -١٣
انجمن  عضو( یمحمدرضا زھد  -  ١۴

 رمسئوليمد - مطبوعات  یدفاع از آزاد
 )ايروزنامه آر

عضو انجمن دفاع از (حکمت  یعل  - ١۵
روزنامه  ريسردب - مطبوعات  یآزاد

 )خرداد
 ٩ - نگار  روزنامه(درخشان  نينگ -  ١۶
 )ید

 ٧ - نگار  روزنامه( یسام محمود - ١٧
 )ید

 :گزارشگران حقوق بشر تهيکم● 
 تهيمعضو ک( ینظرآھار وايش - ١

  )گزارشگران حقوق بشر
  13در صفحه 
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عضو کميته (پريسا کاکايی  -  ٢

  )دی ١١ -گزارشگران حقوق بشر 
عضو کميته (فر  سعيد جاللی - ٣

 )گزارشگران حقوق بشر
عضو کميته (سعيد کالنکی  -  ۴

 )گزارشگران حقوق بشر
عضو کميته (مھرداد رحيمی   -  ۵

 )دی ١١ -گزارشگران حقوق بشر 
عضو کميته (کوھيار گودرزی  - ۶

 )گزارشگران حقوق بشر
عضو کميته (سعيد حائری  - ٧

 )گزارشگران حقوق بشر
جبھه مشارکت و سازمان مجاھدين ● 

 :انقالب
عضو شورای (ابوالفضل قديانی  -  ١

 )مرکزی سازمان مجاھدين انقالب
عضو مجمع مدرسين (احمد احمدپور  -  ٢

مشارکت  حوزه قم و شورای مرکزی جبھه
 )دی ١۵ -منطقه قم 

عضو شاخه جوانان (فر  احسان عاليی - ٣
 )جبھه مشارکت در گرگان

عضو شاخه جوانان (محمد رفعتی   -  ۴
 )جبھه مشارکت در گرگان

عضو سازمان (محمد کيقبادی   - ۵
 )مجاھدين انقالب در گرگان

عضو شاخه جوانان (مھدی گيالنی  - ۶
 ٨٨جبھه مشاركت و نايب رئيس ستاد 

 )دی ١٣ - خراسان رضوی 
 ٨٨عضو ستاد (فرشاد عزيزی  -  ٧

 )دی ١٣ - خراسان رضوی 
 :جبھه ملی● 
رئيس ھيات (حسين موسويان   - ١

 )اجرايی جبھه ملی
 )عضو جبھه ملی(حميدرضا خادم   - ٢
عضو شورای (حاتمی  عيسی خان -  ٣

 )دی ٧ -مرکزی جبھه ملی ايران 
 فعال سياسی(آبادی  ساسان بھمن - ۴

 )دی ١٣ -نزديک به جبھه ملی 
 :ھا تعدادی از بھايی●  
منشی دفتر کانون (ژينوس سبحانی  -  ١

 )مدافعان حقوق بشر
 ۴بابک مبشر و  -  ٣لوا خانجانی و   - ٢
 - ۶نيکاو ھويدايی و  -  ۵پيام فناييان و   - 

 - ٨آرتين غضنفری و  -  ٧منا ھويدايی و 
 - ١٠احمد روحانی و  -  ٩فريد روحانی و 

 ١٢ابراھيم شادمھر و   -  ١١نگار ثابت و 
 زاوش شادمھر  - 

 :فعاالن زنان و حقوق بشر● 
خواھر شيرين (نوشين عبادی   -  ١

 )عبادی
 )فعال حقوق زنان(منصوره شجاعی   - ٢
 )دی ٧ - از مادران (مھين فھيمی   - ٣
 ٧ -پسر مھين فھيمی (اميد منتظری   -  ۴
 )دی
بازداشت -ی منتقد ادب(اردوان تراکمه   -  ۵

 )دی ٧ -شده در خانه مھين فھيمی 
 )از مادران صلح(زھره تنکابنی   - ۶
عضو کمپين يک (آتيه يوسفی   - ٧

 )دی ۶ -ميليون امضا در رشت 
 - وکيل دادگستری (فروغ ميرزايی  -  ٨

 )ھمسر روزبه کريمی
 ١٠ - فعال حقوق کودک (مريم ضياء   -  ٩
 )دی
 :ھا ديگر بازداشتی● 
پسر مصطفی معين که (ين محمد مع - ١

 )روز عاشورا و در خيابان بازداشت شده
دبير اجرايی (ابوالفضل موسويان  - ٢

 )مجمع مدرسين حوزه علميه
 هللا طبرزدی حشمت  - ٣
 )هللا طاھری پسر آيت(محمد طاھری   - ۵
برادر زھرا رھنورد (شاپور کاظمی   - ۶

که تازه بعد از چند ماه از زندان آزاد شده 
 )بود
 )دی ١١ -مترجم (رضا نجفی   - ٧
 )دی ۶ -منتقد ادبی (خليل درمنکی   - ٨

، به گزارش خبرگزاری ٨٨دی  ١٧در ◄ 
ھرانا،  پس از مراجعه ناصح فريدي به 

ھمراه وكيلش، محمد اوليايي فرد به شعبه 
دادگاه انقالب تھران حكم وي مبني بر  ٢۶
ضربه شالق به  ٧۴سال حبس و  ۶

 .ي ابالغ شدصورت تعزيري به و
ناصح فريدي دبير سابق انجمن اسالمي 
دانشگاه تربيت معلم تھران و عضو 
شوراي سياستگذاري ستاد شھروند آزاد 

خرداد ماه در دفتر  ٢۴بود كه در شامگاه 
اين ستاد بازداشت شد و پس از حدود سه 

 ۵٠ماه بازداشت موقت با قرار وثيقه 
  .ميليون توماني آزاد شده بود

، دکتر يدهللا اسالمی ٨٨ی د ١٧در ◄ 
دبيرکل مجمع نمايندگان ادوار مجلس 
شورای اسالمی و از چھره ھای اصالح 
طلب معتدل که جراح چشم بيمارستان 
فارابی تھران ھستند، دوشنبه ھفته گذشته 
توسط ماموران منتسب به سپاه در 
بيمارستان نور تھران دستگير و از ايشان 

  .اطالعی در دست نيست
، به گزارش روابط ٨٨دی  ١٧در ◄ 

عمومی دادسرای عمومی و انقالب 
تھران، دادستانی تھران عليه مدير مسئول 

به اتھام توھين به » عصر ايران«سايت 
 .مسووالن نظام اعالم جرم كرد

، به گزارش ايلنا، ٨٨دی  ١٧در ◄ 
ھای  آشوب«پرونده پنج نفر از متھمان 

با صدور کيفرخواست به » روز عاشورا
. اه انقالب اسالمی تھران ارسال شددادگ

  !اتھام آنھا محاربه است
، حدود ھفتاد نويسنده، ٨٨دی  ١٨در ◄ 

نگار فرھنگی  شاعر، مترجم و روزنامه
برای آزادی اردوان تراکمه به رئيس 

 .اند ی قضاييه نامه نوشته قوه
به : در بخشی از اين نامه چنين آمده است

» اردوان تراکمه«رساند  استحضار می
نويس و  داستان(» يونس تراکمه«فرزند 

 ۶شنبه  شب يک) کسوت منتقد ادبی پيش
در منزل يکی از دوستانش  ١٣٨٨ماه  دی

بازداشت شده و پيگيری خانواده برای 
آگاھی از دليل دستگيری او که در 
راھپيمايی عاشورا نيز شرکت نداشته، تا 

اردوان . کنون به نتيجه نرسيده است
ی  سال دوم رشتهتراکمه دانشجوی 

ھای او در  کارگردانی سينماست و مقاله
ی نقد سينما در مطبوعات رسمی  حوزه

 .کشور منتشر شده است
، به گزارش جرس،  ٨٨دی  ١٨در ◄ 

محمد نوری زاد سه روز است که در 
.  زندان دست به اعتصاب غذا زده است

اين روزنامه نگار پس از نوشتن دو نامه 
به آيت هللا خامنه  انتقادی سرگشاده خطاب

ای و انتقاد از صادق الريجانی دستگير و 
 .به زندان اوين منتقل شد

، به گزارش سحام ٨٨دی  ١٨در ◄ 
نيوز،   مھدی کروبی دبير کل حزب 
اعتماد ملی که  به دعوت حجت االسالم 
قوامی نماينده سابق قزوين و رييس 
کمسيون قضايی دوره ششم مجلس 

ت در مراسم شورای اسالمی، جھت شرک
عزاداری، وارد شھر قزوين شده بود، با 
نيروھای اجير شده از جانب بسيج و سپاه 

ايشان برای استراحتی کوتاه . مواجه  شد
و اقامه نماز به منزل يکی از اقوام آقای 
قوامی ميروند در اين ھنگام جمعيتی بالغ 
بر پانصد نفر که از پايگاھای بسيج شھر 

ف با مينی بوس قزوين و روستاھای اطرا
جمع اوری شده بودند محل اقامت اقای 
کروبی را محاصره و اقدام به پرتاب سنگ 
و اجر می کنند که موجب شکسته شدن 
شيشه ھای محل اقامت و رعب وحشت 

  .مردم ميگردد 
وی  در حين خروج از منزل اتومبيل   

حامل ايشان و ھمراھان مورد حمله و 
ای تيراندازی قرار گرفت و شيشه ھ

اتومبيل ايشان با توجه به ضد گلوله بودند 
 .آن شکست

، به گزارش  مجموعه ٨٨دی  ١٨در ◄ 
فعاالن حقوق بشر در ايران،  ماموران 
نيروی انتظامی در خيابان درزاده شھر 
ايرانشھر واقع در استان سيستان و 
بلوچستان به داليل نامعلومی به سوی يک 

 خودروی عبوری آتش گشودند که طی اين
اقدام، راننده خودرو به نام مرادبخش 
کدخدائی فرزند عيسی در دم جان باخت و 
با برخورد اتومبيل وی با يک خودروی 
پرايد و آتش گرفتن خودروی پرايد چھار 
تن از سرنشينان خودروی پرايد نيز بر 
. اثر شدت صدمات وارده جان باختند

نيروھای انتظامی پس از تيراندازی به 
واری بدون ھيچ کمک و سوی خودروی س

 اقدامی از صحنه آتش سوزی خارج شدند،
، به گزارش جرس، ٨٨دی  ١٨در ◄ 

طی روزھای اخير پليس تعدادی از 
شاھدان عينی جنايت خودروھای نيروی 
انتظامی در زير گرفتن مردم در جريان 
حوادث عاشورای خونين تھران را 

 .دستگير کرده است
ته ،  به گزارش کمي٨٨دی  ١٨در ◄ 

سال  ۴گزارشگران حقوق بشر، حکم 
حبس محمدتابع محمدی، از دانشجويان 

 ١۶بازداشت شده در شيراز توسط شعبه 
دادگاه تجديد نظر استان فارس، به 
 .قضاوت آقايان افضل و ذاکر نيا تأييد شد

پرونده سيد حامد کاووسی، دانشجوی     
 ٣آبان نيز که به  ١٣بازداشت شده در 
محکوم شده بود به  سال حبس تعزيری

دادگاه تجديد نظر ارسال شده و  ١۶شعبه 
با توجه به تأييد حکم محمد تابع محمدی 
توسط اين شعبه، بيم آن می رود که حکم 

 .ساله نيز تأييد شود ١٩اين دانشجوی 
، کمپين بين ١٣٨٨ديماه ١٩در  ◄ 

المللی حقوق بشر در ايران در خبری 
نفر  ٣٠فوری اعالم کرد که امروز غروب 

از مادران عزادار و حاميان آنھا در پارک 
الله و خيابان ھای اطراف آن در حمله ای 

نفر از نيروھای  ١٠٠با حضور بيش از 
انتظامی و لباس شخصی بازداشت و به 

 .بازداشتگاه وزرا منتقل شدند
، به گزارش جرس، ٨٨دی  ١٩در ◄ 

حفاظت اطالعات سپاه پاسداران از طريق 
نسته است برخی از شاھدان شنود تلفن توا

عينی فجايع عاشورای تھران و از جمله 
زير گرفتن مردم بی دفاع توسط خودروی 

از جمله . نيروی انتظامی را دستگير کنند
دختری را دستگير کرده است که از 
  .شاھدان عينی جنايات مأموران بوده است

، به گزارش جرس، ٨٨دی  ١٩در ◄ 
لل امام الم پنج دانشجوي دانشگاه بين
شركت در “خميني قزوين به جرم آنچه كه 

خوانده شده از دانشگاه ” اغتشاشات
اخراج شده و تا پنج سال حق شركت در 

  .ھيچ كنكوري را ندارند
دانشجوي  ٢۵به گزارش جرس، ھمچنين 

ديگر اين دانشگاه نيز احكام بين سه تا 
چھار ترم محروميت از با احتساب در 

 .اند سنوات دريافت كرده
، محمدرضا حبيبي ٨٨دی  ١٩در ◄ 

حكم اعدام :  دادستان اصفھان گفته است
نفر از قاچاقچيان مواد مخدر صبح  ۶

نفر از اين محكومان  ۵.  امروز اجرا شد
اعضاي يك باند قاچاق سازمان يافته بودند 
كه در سطح گسترده و با حجم باال مواد 
مخدر را به صورت مسلحانه قاچاق 

  .كردند مي
فعالين "، به گزارش ٨٨دی  ١٩در ◄ 

، بيش " حقوق بشر و دمکراسی در ايران
نفر از خانواده بازداشت شده  ٢٠٠از 

ھاي روز تاسوعا و عاشورا روز شنبه 
دي ماه  در مقابل دادگاه انقالب تجمع  ١٩

  .كردند 
تمامي خانواده ھا به خصوص خانواده 
دانشجويان بازداشت شده  با شنيدن خبر 

ر از دستگير شدگان روز نف ۵محاکمه 
عاشورا بر مبنای محاربه و قصد اعدام 
رژيم   سراسيمه و مضطرب به دادگاه 
انقالب مراجعه مي كردند و از كاركنان 
دادگاه انقالب مي پرسيدند كه حكم اعدام 

  براي چه كساني صادر شده است ؟
، به گزارش جرس،  ٨٨دی  ١٩در ◄ 

ی پليس اطالعات و امنيت نيروی انتظام
کيلومتری  ۴۵٠شھرستان ُمھر و الِمرد در

جنوب شيراز، به درخواست وتحت فشار 

نفر ديگر  ٣٠سپاه پاسداران، برای  
ازجوانان وساکنان روستاھا و بخش ھای 
آن شھرستان مانند گله دار، وراوی، 
ارودان، قلعه محمد علی، ميرملکی و 
 .خوزی برگه ھای احضاريه فرستاده است

ليل احضار و اتھام اين اداره د    
. احضارشدگان را مشخص  نکرده است

اما شاھدان عينی گفته اند که درشب ھای 
تاسوعا وعاشورا، افراد بسيجی با پخش 

خامنه ... مکرر سخنان ضبط شده ی آيت ا
ای در حمايت از محمود احمدی نژاد، 
اقدام به تحريک عزاداران می کنند و به 

  .اعتراض مردم اھميت نمی دھند
، به گزارش خبرنامه ٨٨دی  ١٩در  ◄

اميرکبير، پرونده مجيد توکلی در اقدامی 
شتاب زده و روندی غيرقانونی به دادگاه 
فرستاده شده و دادگاه وی نيز در روز 

دی ماه بدون حضور وکيل  ١٣يکشنبه 
 .تشکيل شده است

اتھامات مجيد توکلی در اين دادگاه چھار   
: ازمورد ذکر شده است که عبارتند 

فعاليت تبليغی عليه نظام به نفع گروھای "
، "توھين به رھبری"، "مخالف دولت

اجتماع به "، "توھين به رئيس جمھور"
 ".قصد اقدام عليه امنيت ملی

" ،  بنابه گزارش ٨٨دی  ٢٠در ◄ 
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 

،  مادران عزادار به ھمراه خانواده " 
ا که از صبح مادران بازداشت شده ھ

امروز پيگير وضعيت آزادی مادران در 
با وجود سردی  ٢١بند بودند تا ساعت 

ھوا ھمچنان در مقابل دادگاه انقالب به 
 . تجمع خود ادامه دادند 

، به گزارش فعالين ٨٨دی  ٢٠در ◄ 
حقوق بشر و دموکراسی در ايران،  بيش 

نقر از مادران عزادار و خانواده  ٧٠از 
گيری وضعيت مادران آنھا برای پي

عزاداری که ھر شنبه در اعتراض به عدم 
محاکمه و مجازات آمرين و عاملين 
کشتارھا و دستگيريھای اخير در پارک 
الله تجمع می  کردند و روز گذشته 
بازداشت شدند، در مقابل زندان وزرا 

 .تجمع اعتراضی بر پا کردند
، ھمزمان با آغاز ٨٨دی  ٢٠در ◄ 

در اکثر دانشگاه ھا،  امتحانات سراسری
دانشجويان دانشگاه رازی ھم صدا با 
دانشجويان دانشگاه اميرکبير و ساير 
دانشگاه ھا تحصن خود را در اعتراض به 
آنچه که آن را بازداشت ھای خودسرانه 

  .می دانستند آغاز کردند
به گزارش خبرنامه اميرکبير دانشجويان 
با تحصن در صحن سالن امتحانات 

نی مھندسی اعالم کردند که تا دانشکده ف
آزادی تمامی ھمکالسی ھايشان ھر روز 
دست به تحصن خواھند زد و در صورت 
عدم آزادی ھرچه سريعتر آنان کليه 
امتحانات را از روز دوشنبه به نشانه 
اولين تاريخ امتحان دانشجويان بازداشتی 

 .تحريم خواھند کرد
، به گزارش فعالين ٨٨دی  ٢٠در ◄ 

و دمکراسی در ايران،  تعداد  حقوق بشر
زيادی از دختران و زنان دستگير شده 
اعتراضات روز تاسوعا و عاشورا در بند 

شرايط . زندانی ھستند ) قرنطينه(متادون 
دختران و زنان . اين بند غير انسانی است

زندانی از سرمای شديد و نبود پوشش 
کافی برای استراحت و نداشتن لباس رنج 

ن چندين برابر اين بند ھمچني.می برند
زندانی در آن جای داده شده است و 
زندانی از حداقل امکانات بھداشتی محروم 

وضعيت غذای اين بند به لحاظ . ھستند
 .کمی و کيفی قابل مصرف نيست

، به گزارش کلمه، يک ٨٨دی  ٢١در ◄ 
مقام مسوول در دانشگاه تھران اعالم کرد 

الی به استناد آيين نامه مصوب شورای ع
انقالب فرھنگی، فعاليت انجمن اسالمی 
دانشگاه تھران غيرقانونی است، چراکه 

نه تنھا اقدامی برای اصالح «اين انجمن 
اساسنامه اش انجام نداده، بلکه يک مقدار 

 ».سماجت نيز کرده است
، به گزارش خبرنامه ٨٨دی  ٢١در ◄ 

اميرکبير،  بر طبق حکمی که به ياشار 
 ١۴٨ت، وی به قاجار ابالغ شده اس

ھزار تومان  ١٠٠ضربه شالق، پرداخت 
سال حبس تعزيری که  ٢جريمه نقدی و 

سال تعليق شده، محکوم  ۵به مدت 
اين حکم پس از گذشت سه . گرديده است

سال و نيم از بازداشت ياشار قاجار در 
 .به وی ابالغ شده است ٨۵خرداد سال 

، به گزارش خبرنامه ٨٨دی  ٢١در ◄ 
تن از اساتيد  ۵۶ديماه،  ٢٠ر اميرکبير، د

دانشگاه علم و صنعت با نوشتن نامه ای 
سرگشاده خطاب به رياست اين دانشگاه، 
دکتر جبل عاملی، نسبت به صدور احکام 
انضباطی سنگين و ھمچنين احضارھای 
گسترده دانشجويان به کميته انضباطی و 

افراد غير "ورود غيرقانونی نيز 
رب و شتم به دانشگاه و ض" دانشگاھی

 .دانشجويان، اعتراض کردند
: ، به گزارش جرس٨٨دی  ٢٢در ◄ 

ای در سپاه، با  علی سعيدی، نماينده خامنه
شدگان سه جنگ امام  اشاره به آمار کشته

ارزد برای حفظ  اول شيعيان، گفت که می
  .ھزار نفر کشته شوند ٧۵حکومت، 

آن سه جنگ را دشمنان : انقالب اسالمی
) ع(وشش ھای علی تحميل کردند و ک

برای اين که از جنگ دست بردارند، 
با وجود اين، . به نتيجه ای نرسيد

تا دشمن : خطاب به قوای خود فرمود
دست به جنگ نگشوده است، روی به 
جنگ ننھيد زيرا دوست نمی دارم که 
ناموس صلح بدست سربازان اسالم 

  .شکسته گردد
اما رژيم ضد اسالمی کنونی يک      

ساله، در  ٨نی را در جنگ نسل ايرا
سود امريکا و انگلستان و اسرائيل و 
استبداد تبھکارش، نفله کرد، شمار 
اعداميان و شمار ترور شده ھا و شمار 

سال در اين  ٣٠کسانی که رژيم ظرف 
جا و آنجای کشور کشته است، بسيار 

  .ھزار است ٧٠بيشتر از 
، به گزارش فعالين ٨٨دی  ٢٢در ◄ 

راسی در ايران، زندانی حقوق بشر و دمک
 ٨ساله که نزديک به  ۴۴عظيم عسکری 

سال است در زندانھای قصر و گوھردشت 
 ١آقای عسکری دربند .کرج بسر می برد

او .معروف به آخر خطيھا زندانی بود
مدتھا در تالش بود که به زندان ھمدان 
انتقال يابد، تا بتواند با فرزندش مالقات 

دی ماه به  ٢٢صبح روز  سه شنبه . کند
معروف  ١فردی به نام آخريان رئيس بند 

به بند آخر خطيھا برای پيگيری مسئلۀ 
انتقالش مراجعه می کند اما  آخريان با اين 
زندانی برخوردی وحشيانه و غير انسانی 
می کند و به آقای عسکری توھينھای 

زندانی عظيم عسکری . خانوادگی می کند
 پس از بازگشت به سلول خود حوالی

اقدام به خودکشی می کند  ٠٩:٠٠ساعت 
از ھرگونه اقدامی  ١٢:٠٠و تا ساعت 

. برای نجات اين زندانی خوداری می کنند 
به بھداری منتقل می شود  ١٢:٣٠ساعت 

  .که ساعتی بعد فوت می کند
، به گزارش خبرنگار ٨٨دی  ٢٢در ◄ 

از دانشگاه سيستان و " شرق نو"
ترم  بلوچستان، سکينه فرسنگی دانشجوی

آخر رشته شيمی و عضو شورای مرکزی 
انجمن اسالمی دانشجويان دانشکده علوم 
پايه و مھندسی اين دانشگاه در حکم 
بدوی صادره از سوی کميته انضباطی به 
دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب 
سنوات محکوم شد که در جلسه کميته 
تجديد نظر، حکم قطعی وی به يک ترم 

به صورت اجرايی و  محروميت از تحصيل
يک ترم محروميت از تحصيل به صورت 

 .تعليقی تبديل شد
ھمچنين مسعود صالحی دانشجوی ترم    

اول رشته شيمی در حکم بدوی خود به دو 
ترم حذف ترم با احتساب سنوات و 
پيشنھاد اخراج از دانشگاه محکوم شد که 
در جلسه کميته تجديد نظر به دو ترم 

پيشنھاد انتقال به  محروميت از تحصيل و
 .دانشگاھی ديگر تغيير پيدا کرد

،  به گزارش فعالين ٨٨ديماه  ٢٢در ◄ 
حقوق بشر و دمکراسی در ايران، مادران 
عزادار و خانواده ھای مادران عزادار 
دستگير شده در مقابل زندان اوين دست 
به تجمع اعتراض زدند و خواستار آزادی 

بيش از . فوری و بی قيد وشرط آنھا شدند
نفر از مادران عزادار زندانی   ٢٨

ھمچنان  در زندان اوين در اسارت بسر 
  .می برند
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جنون استبداد و 
  )5( انقالب مردم

  
  برای مثال اليزابت 

،  Elizabeth Alexanderآلکساند،
روانشناس آمريکائی، تأکيدی بتمام دارد 

اميد اساسی ترين رابطۀ درونی و يا : که
ان نسبت به زندگی موضع پايه ای انس

داشتن چنين ديد و نظری درونی . است
نسبت به زندگی، بيانگر پندار و کردار و 

گفتاری است که آينده را بطور اساسی  
بنابر نظر خانم آلکساندر، . مثبت می بيند

انسانی اميدوار، ھر نوع تغير و تحول در 
زندگی خود و يا جامعۀ خويش را، ھر 

سيدن به گونه شکست مرحله ای در ر
مقصود را، و يا اصالً ھر نبرد و پيکار با 
مشکالت و سختيھای زندگی را جزئی جدا 
نشدنی و متعلق به حيات فردی و 

  .اجتماعی ميداند
خانم آلکساندر در پژوھشی کيفی که در 

تا  ١٨جوان در سنين  ٣٩با  ٢٠٠٧سال 
ساله، انجام داد، توانست اين وجه  ٢٢

ر کامالً شفاف، بسيار مھم از اميد را بطو
با دالئل و مدارک و داده ھای کافی ثابت 

اين جوانان در وضعيتھای بسيار . کند
دشوار و سختی از زندگی خويش بسر 

تعدادی از آنھا در اين سنين کم . ميبرند
صاحب فرزند و مسئوليتی بزرگ شده 

بعضی ديگر درس و تحصيل خود . بودند
 چندی آز. را نيمه تمام رھا کرده بودند

. انان نيز دچار فقر و تنگدستی بدی بودند
و باالخره تعدادی ديگر گرفتار و آلوده به 

  . تماس با دسته ھای بزھکار شده بودند
آن : نتيجۀ پژوھش کيفی فوق نشان داد

جوان که موضعی  ٣٩تعداد از اين 
اميدوار داشتند، ھرگز نمی گذاشتند سختی 
وضعيت زندگيشان نظر مثبت آنھا را 

آنھا دست و . ه آينده از آنان بگيردنسبت ب
پنجه نرم کردن با مشکالت و سختيھا را 
بمثابه پيکاری قھرمانی در ميدان زندگی 

اين جوانان اميدوار معتقد . می ديدند
از طريق و سرانجام دست و پنجه : بودند

نرم کردن با مشکالت و مصائب زندگی 
. ميتوانند حتی رشد و پيشرفت کنند

، روانپرشگ اتريشی که ويکتور فرانکل
در مورد روانشناسی معنويت، بمثابه 
معنی دادن بزندگی و نقش معنويت در 
سالمت تن و روان کارھای علمی متعددی 

  : انجام داده است، ميگويد
اين مھم نيست که در زندگی چه اتفاق " 

و يا حادثه ای برای انسان ُرخ ميدھد، 
مھم اينستکه ما انسانھا آن اتفاق را 

در . ونه برای خويش معنی ميکنيمچگ
واقع چه معنائی به آن حادثه و اتفاق 

  ."خواھيم داد
اين جوانان : خانم آلکساندر مينويسد 

بکمک اميدی که داشتند، گوئی جملۀ فوق 
ً درونی خويش کرده  از فرانکل را عميقا

با وجوديکه ھيچ اطالع قبلی از اين . بودند
وانان که آن تعداد از اين ج. جمله نداشتند

موضعی اميدوار داشتند، بمدد اميد و 
آرزوی خويش توانستند خيلی سريع 
خويشتن را با وضعيتھای نو و جديدی که 
در زندگی برايشان بوجود آمده بود، 

آنان در آن وضعيت جديد . انطباق دھند
سخت تالش و کوشش ميکردند تا آنرا 

  . باب ميل و آرزو ی خويش تغير دھند
يفی خانم آلکساندر برای نتيجه تحقيق ک

نسل جوان ايران در انقالب کنونی اش 
بخصوص . بسيار قابل تأمل و مھم است

برای آن تعداد از جوانانی که در نبرد 
سرنوشت ساز خود با جنون استبداد 
گرفتار خشونت و غيظ  آمران و عامالن 
. رژيم واليت مطلقه فقيه قرار گرفته اند

آزارھا و  اين جوانان مبارز بايستی به
آسيبھای جسمی و روحی فراوانی که از 
طريق شکنجه گران استبداد به آنان وارد 
شده، معنائی درخور بزرگی و اھميت 

خويشتن را با . مبارزۀ خويش را بدھند
وضعيتھای نو و جديدی که برايشان 
بوجود آمده انطباق دھند و به تالشھا و 
کوششھای خويش جھت رسيدن به تغير 

اميد به پيروزی و . د بافزايندآرمانی خو
ظفرمند شدن در مبارزه با استبداد را 

ھرگز، حتی برای يک لحظه از دست 
چراکه توانائی در داشتن اميد جھت . ندھند

تغير اوضاع فردی و اجتماعی، يعنی دست 
ً انسانی  يازيدن به انقالب، امری عميقا

اين توانائی جزء يکی از مھمترين . است
چرا که . ان بشمار ميروداستعدادھای انس

تفاوت مابين انسان با حيوانات در 
اينستکه، حيوانات نميتوانند اميدوار 

زيرا که آنھا در چھارچوب غريزۀ . باشند
مشخص و غير قابل تغير خويش زندگی و 

حيوانات نه قادرند و نه . عمل ميکنند
ميخواھند وضعيت زندگی خويش را بطور 

يچگونه بنابراين ھ. کلّی تغير دھند
تنھا اين . تصوری نيز از آينده ندارند

انسان است که ھم ميخواھد، ھم قادر است 
و ھم بايستی زندگی فردی و اجتماعی 
خويش را تغير دھد و آنرا مناسب با رشد 
و ارتقاء طبيعی و اجتماعی خويش 

در اين صورت ھر انسانی بايد . گرداند
جھت تغير و تحول دلخواه خويش در 

. بل طرح و برنامه داشته باشدزندگی از ق
در ھر طراحی و برنامه ريزی نيز تخيالت 

در واقع . و تصوراتی از آينده نھفته اند
مابين زمان حال، يعنی آنچه ھم اکنون 
ھست و آينده، يعنی آنچه ھنوز وجود 
ندارد و بايستی بوجود آيد، يک فاصله 

اين فاصله زمانی را ما . زمانی وجود دارد
. ک زدن پلی بھم پيوند ميزنيمانسانھا بکم

اين پل ھمان اميد است و بنای مستحکم 
آن تنھا از طريق فعاليت و خالقيت ما 

بدينصورت که آيندۀ . استوار ميگردد
آرزوئی و آرمانی ما تبديل به حال شود و 

  . واقعيت زندگی ما گردد
از جنبه روانشناسی نيز ھر اميد و 

ش آرزوئی پيوندی عميق با تالش و کوش
اين . انسانھا جھت خوشبخت شدن دارد

نيز امری بديھی است که ھر انسانی بطور 
در . طبيعی آرزومند خوشبختی است

حقيقت مسير و جھت تمامی اميدھا و 
آرزوھای انسان بسوی خوب زندگی کردن 

زيرا ھر آنچه را . و خوشبخت شدن است
ما آرزو ميکنيم و تمنای تحقق آنرا داريم 

غوش گرفتن آنيم، و يا شيفتۀ در آ
بدينخاطر است که اميد داريم با رسيدن به 

ھمۀ اميدھا و ّجد و . آن، خوشبخت شويم
جھدھای انسان برای خوشبخت شدن نيز، 
. قانون زندگی و رسم طبيعت انسان است

شاعر نامدار آلمانی، فيريدريش شيلر 
  :مينويسد

در دلھای . اميد جنونی تملق آميز نيست" 
ما برای : لند اعالم ميکنداميدوار صدائی ب

و ھر آنچه ! زندگی بھتری، تولّد يافته ايم
را صدای دل گفت، روح اميدوار را نمی 

  ."فريبد
نه تنھا شاعران، بلکه روانشناسان نيز 
تأکيدی فراوان نسبت به خصلت احساسِی 

چرا که اميد داشتن به اينکه . اميد دارند
در آتيه وضعيت دلخواه ما استقرار خواھد 
يافت، انعکاسش در درون ما ھمواره 
ھمراه با احساسی از نيرو، شھامت، 
اعتماد و اطمينان نسبت بخود و زندگی 

ھر انسان اميدواری نه تنھا . خويش است
احساس توانائی و قوی بودن ميکند، بلکه 
باصطالح احساس بال در آوردن و پرواز 
کردن به اوج قله ھای سر کشيده به 

  . آسمان را دارد
سوئيسی، ورنا کاست،  وانکاو مشھورر

Verena Kast  در کتاب جديد خود، با
، ابتدا شادی را "شادی، الھام، اميد" نام 

بمثابه اساسی ترين احساس و ياوری قابل 
استفاده برای يافتن جنبه ھای مثبت 
زندگی، قلمداد نموده، سپس پيوند محکم 
و استوار مابين سه احساس مثبت 

ی، الھام يا خالقيت و انسانی، يعنی شاد
" بازسازی زندگينامۀ شاد"اميد را جھت 
بنظر خانم کاست، ھر . تشريح ميکند

تجربۀ مثبتی که انسان ميکند، غالباً نيز 
سبب بروز شادی بعدی ديگری در او 

" بازسازی زندگينامۀ شاد. "خواھد گرديد
بدين معنی است که، حتی دوره ھای شاد 

د بما ياری گذشته در زندگی ما ميتوانن
رسانند تا ما شادی و خالقيت و اميد را 
دوباره در درون خويش بازسازی کرده، 

  :او مينويسد. واقعيت زندگی خود گردانيم
در تخيالت پُر اميد ما عشق و عالقه " 

نسبت به آتيه و شکوفائی شادی در آينده، 
اميد احساسی است . قابل تجربه ميشوند

نيز قابل  که در دوره ھای بحرانی زندگی
در اين دوران تار . درک و تجربه است

وسياه، اميد به ياری ما می شتابد تا ما به 
کمک آن، مصائب پُر درد و رنج کنونی 
خويش را بطور سازنده ای از سر 

  ."بگذرانيم
حافظ شاعر نامی ما ايرانيان نيز در بيش  

از ھقتصد سال پيش به اين خصلت بسيار 
و در غزلی بسيار ا. مھم اميد پی برده بود
  :زيبا چنين ميسرايد

  
  صبح اميد که بُد معتکف پردۀ غيب

  .و برون آی که کار شب تار آخر شدک
  آن پريشانی شبھای دراز و غم دل
  .ھمه در سايۀ گيسوی نگار آخر شد
  باورم نيست ز بد عھدی ايام ھنوز
  .قصۀ غصه که در دولت يار آخر شد

  
يد در نقش پيوندھای اجتماعی در ايجاد ام

  :انقالب
يکی از سئواالت اساسی در مورد اميد که 
در علم روانشناسی طرح ميشود، اين 

چرا بعضی از انسانھا قادرند : سئوال است
در درون خويش اميد بوجود آورند و 

اما عده ای ديگر . ھمواره اميدوار باشند
توانا باينکار نيستند؟ در واقع منشأ و 

انسان  محل نمو و پرورش اميد در درون
از کجا سرچشمه ميگيرد؟ پاسخی که باين 

  :پرسش داده ميشود، اينست
روانی ايمن و "ھر انسانی که دارای 

، باشد، توان پروريدن اميد در "مطمئن
حال برای اين . درون خويش را نيز دارد

پرسش که چگونه انسانھا دارای روانی 
ايمن و مطمئن و يا روحی آسوده خاطر 

عکس چه عواملی سبب خواھند شد و يا بل
عدم اطمينان روانی ميگردند؟ پاسخی که 
داده ميشود، معموالً روايتی است بس 
دراز و پيچيده که خالصه و کوتاه آن 

  :اينست
تعداد کثيری از روانشناسان پژوھشگر  

معتقدند که سه سال اول زندگی ھر کودکی 
جھت يافتن اطمينان روانی و يا عدم 

و اساسی  روانی مطمئن، بسيار مھم
اگر کودک در اين سنين اوليه و . ھستند

ابتدائی در پيوند با نزديکترين اشخاص 
مثل مادر، پدر، خواھر، ( نسبت بخويش،

برادر و يا ھر کس ديگری که رابطه ای 
تجارب مثبتی ) تنگ و صميمی با او دارد

را کسب کند، در آينده و در واقع ھمۀ 
زندگی خويش صاحب روانی ايمن و 

. و روحی آسوده خاطر خواھد شد مطمئن
در اينصورت کودک پس از اين دوره و 
سپس تا پايان عمرخود، بجھت دارا بودن 
روانی مطمئن، توانا به داشتن اميد، و 

اگر خالف اين . ھمواره اميدوار بودن است
امر صورت گيرد، يعنی در آن سه سال 
اول پس از تولّد، کودک در رابطه با 

رب بدی را حاصل انسانھای ديگر تجا
نمود، صاحب روانی نا مطمئن  شده، در 
نتيجه تا پايان عمر خود بطور مزمنی نا 

  . اميد و يا کم اميد خواھد گرديد
البته تعداد ديگری ازروانشناسان محقق، 

ابتدای زندگی، يعنی آن " سلطۀ عميق"
سه سال اّول کودکی را قبول ندارند و آنرا 

، نوعی دانسته" ميراث افکار فرويد"
. دوران کودکی ميدانند" اسطوره کردن"

يکی :  اين عده از روانشناسان معتقدند که
از عالئم بسيارمھم در داشتن روانی ايمن 

ابتدا . و مطمئن، داشتن اعتماد است
اعتماد بخود، باصطالح اعتماد بنفس، و 
سپس اعتماد به ديگرانسانھا و بطور کلّی 

يشمار اعتماد نيز يکی از ب. زندگی است
توانائيھای روان انسان است که در اثر 
پيوندھای مناسب و خوب انسانی و 

اين پيوندھا . اجتماعی در فرد بوجود ميآيد
که  عمرشان به تمامی طول حيات فرد 
ميرسد، در ايجاد و استحکام روانی ايمن 
و مطمئن و يافتن اعتماد نسبت بخود و 
ديگران، در نتيجه پيدايش اميد و 

  .، نقشی عظيم دارنداميدواری
 Michael Balintميشائل بالينت، 

روانکاو اھل مجارستان اولين کسی بود 
که در دھۀ پنجاه سال مسيحی در نتيجه 
تجارب درمان روانی و تحقيقی خويش، 

اعتماد و اطمينان "واژۀ بسيار مھم 
را   Urvertrauenبزبان آلمانی" اوليه
ت اين واژه بيانگر اين امر مھم اس. ساخت

که ھر انسانی با اعتماد و اطمينانی اوليه 
. و يا باصطالح مادرزادی متولد ميشود

اگر به اين اعتماد و اطمينان ذاتی نوزاد و 
کودک از طريق تجاربش با اشخاص 

اين . نرسد" عميق"نزديک بخود، آسيبی 
کودک بعدھا نيز در زندگی فردی و 
اجتماعی خود ھميشه صاحب اعتماد و 

اين اعتماد و . ھد مانداطمينان خوا
اطمينان را ھر انسانی، ھمانطور که آمد، 
ابتدا نسبت بخود و توانائيھای خويش 
دارد و سپس نسبت بديگر انسانھا و 

  .جامعه ای که در زندگی ميکند
در اينصورت رابطه ای مستقيم ميان  

روانی ايمن و مطمئن با پيوندھای انسانی 
يگران اجتماعی، اعتماد نسبت بخود و د - 

در حقيقت داشتن . و اميداری وجود دارد
روح و روانی ايمن و مطمئن، يعنی  بخود 
و ديگر انسانھا اعتماد داشتن، در نتيجه 

از ھمه . دارای روحی اميدوار بودن است
مھمتر آنکه اينھا ھمه مادرزادی، يعنی در 
ذات انسان نھفته اند، بايد از آنھا مراقبت 

قبت و پاسداری اين مرا. و پاسداری نمود
نيز از طريق پيوندھای مناسب و خوب 
انسانی و اجتماعی برای انسانھا مقدور 

  .خواھند شد
پس بطور خالصه و کوتاه ميتوان گفت که 
پيوندھای انسانی و اجتماعی ھر فردی با 
ديگران، از ھمان اوان نوزادی و کودکی 

کيفيت اين پيوندھا . او تعيين کننده ھستند
ه ما چگونه احساسی داريم، بما ميگويند ک

از ھمه . چطور می انديشيم و عمل ميکنيم
مھمتر، درجۀ اعتماد و اطمينان و اميد ما 

در حقيقت . در زندگی تا چه اندازه است
نوع و چگونگی کيفيت پيوندھای انسانی 
و اجتماعی در ايجاد اميد نقشی بسيار با 

اينکه آيا اين پيوندھا بما . اھميت دارند
يمن و مطمئن و روحی آسوده روانی ا

خاطر را ميدھند، در نتيجه ما را توانا به 
يا آنکه در ما عدم . داشتن اميد ميکنند

اعتماد و اطمينان، و در نتيجه نااميدی 
بخصوص بھنگام عزم و . ايجاد ميکنند

آھنگ دست زدن بکاری بزرگ و 
سرنوشت ساز، چون انقالب و تحول در 

حائز اھميت  تمامی شئون اجتماعی، بسيار
  . ھستند

ما ايرانيھا خوب ميدانيم و تجارب عظيم 
سه انقالب در راه کسب آزادی و 
مردمساالری در طول يک قرن گذشته بما 
آموخته اند و می آموزند که استبداد در 
ھر شکل و شمايلی که بخود بدھد، دشمن 
. پيوندھای مثبت انسانی و اجتماعی است

ه استبداد برای مثال اگر ما می بينيم ک
واليت مطلقه فقيه در طی سی سال گذشته 
درون و بيرون مرزھای ميھن ما ايران را 
مملو از انواع دشمنی ھا و خصومتھای 

اولين و ابتدائی ترين دليل . کور کرده است
اينکار ضربه زدن به کيفيت مثبت 
پيوندھای انسانی و اجتماعی ما ايرانيان 

رانيان را کيفيت بد اين پيوندھا ما اي. است
ملتی صاحب روح و روانی نامطمئن، بی 
اعتماد بخود و ھموطنان خويش وباالخره 
ملتی مأيوس و نااميد نسبت به سرنوشت 

  .خود و ميھن خويش ميگرداند
تاريخ سياه و کارنامۀ اعمال رژيم واليت  

مطلقه فقيه طی سی سال بما نشان داده اند 
سالھای دوری مردم ايران از : که

يعنی سالھای پيوندھای بد  يکديگر،
انسانی و اجتماعی، سالھای زندان و 
مرگ و اعدام، سالھای جنگ ھشت سالۀ 
بنفع سلطه خارجی، سالھای فرار مغزھا 
از ايران، سالھای سانسور وخفقان، 
سالھای خشونت و خواھر و برادر ُکشی، 
و باالخره سالھای تحقير و تھديد مدام 

ر حقيقت د. زنان و مردان ايران بودند
جنون استبداد از دوستی و صفا و 
صميميت، از يگانگی و يکدلی و يکرنگی 
. مردم ايران با ھمديگر وحشتی بتمام دارد

پس رابطه ای مستقيم ميان دوری مردم 
از يکديگر، عدم اعتماد و اطمينان نسبت 
بخود و ديگران و نا اميدی فردی و ملی 

  . وجود دارند
ا پيش از جای ھيچ تعجبی نيست که ت 

شروع جنبش سراسری ملت ايران عليه 
جنون استبداد واليت مطلقه فقيه، اکثر 

و نه تنھا فقط (جامعه شناسان ايرانی 
با نگرانی زيادی صحبت ) جامعه شناسان

از فردگرائی بيمارگونه در ميان مردم، 
آنھا . خاصه جوانان ايرانی ميکردند

ميگفتند و به درست ھم ميگفتند، اگر اين 
دگرائی يا بھتر بگوييم تک روی ھای فر

جدا و بريده از ھم ادامه يابند، پيوندھای 
انسانی و اجتماعی در جامعۀ ايران دچار 

بند از بند گسيختگی شده، در اثر زمان 
چرا . جامعه ايران متالشی خواھد گرديد

که اگر پيوندھای انسانی و اجتماعی 
بتدريج ضعيف و شکننده شوند، پيوندھای 

گروھھای اجتماعی و سياسی نيز  درونی
در نتيجه رابطۀ . دچار تالشی خواھند شد

افراد جامعه با بنيادھای شش گانه 
اجتماعی نيز بمرور زمان رو به زوال 

جنبش کنونی مردم ايران . خواھند گذارد
. اين وضعيت را بطور کلّی عوض کرد

پيوندھای خوب اجتماعی که ھم اکنون به 
آمده اند، بايستی  يمن انقالب ملت بوجود

چرا که . روز به روز بيشتر و بھتر شوند
بزرگی و اھميت وجه تجارب خوب 
اجتماعی را در ايجاد اميد برای ھر جوان 

نميتوان باندازه ) و غير ايرانی(ايرانی 
بقول خانم ورنا . کافی قدر و ارج گذارد

  ":شادی، الھام و اميد"کاست در کتاب 
ندھای قابل اميد و اعتماد از دل پيو" 

اطمينان انسانی و اجتماعی بوجود ميآيند 
در حقيقت اميد و اعتماد . و رشد ميکنند

ما، روز بروز بيشتر افزايش ميابند، اگر 
ما خود را در خدمت پيوندھای خوب و 

  ."مطمئن انسانی و اجتماعی قرار دھيم
وجود و ھمگرائی سه احساس مثبت 

 اميد، اعتماد و فردی و اجتماعی، يعنی
برای  اطمينان و روابط خوب اجتماعی،

انقالب کنونی مردم ايران، فوق العاده با 
ھر چه اين سه احساس در . اھميت ھستند

درون ما ايرانيان بيشتر افزايش يابند و 
رشد کنند، ايران زودتر صاحب  آزادی و 
استقالل و جامعه ای مردمساالر خواھد 

ھر انسان ايرانی که خود پُر از . گرديد
ميد و اعتماد و صميميت باشد، در محيط ا

زيست اجتماعی خويش، روابط و 
پيوندھای مطمئن و ديرپائی را بوجود 

اين فرد بجھت دارا بودن اين سه . ميآورد
احساس مثبت، ھم خود پُر از شادی و 
شعف است و ھم ديگران را در اين شادی 

بقول . و شعف شريک خويش ميگرداند
درون ديگران روانکاوان، اين فرد در 

را دوباره " اعتماد و اطمينان اوليه"
  .بوجود خواھد آورد

جامعه شناس فرانسوی، برديو 
Bourdieu  سرمايه "که مبتکر واژۀ

است، اين واژه را در رديف و " اجتماعی
ھموزن دو ثروت ملی ديگر، يعنی 

سرمايه تحصيلی "و " سرمايه اقتصادی"
: او معتقد است. قرار ميدھد" يا علمی

اينکه ملتی تا چه اندازه توانائی در حّل 
مشکالت جامعه خويش دارد، و ميتواند 
بسرعت بر اين مشکالت غلبه کرده، راه 
رشد و پيشرفت خويش را ھموار کند، 
بستگی تام به شبکه ھای روابط اجتماعی 

شبکه ھای روابط . خوب آن ملت دارد
اجتماعی خوب و توانا، حاصل عمر و 

زيرا . آن شبکه ھستندزندگی آفراد عضو 
که بناکردن يک شبکۀ اجتماعی مثبت و 
باکفايت، نياز به زمانی طوالنی، احساسی 
لطيف، ھوشی خالق، حافظه ای قوی، 
توجه و احترام متقابل اعضاء شبکه 
نسبت به يکديگر، درک ديگری و باالخره 
توانا بودن در لذت بردن از حيات و زندگی 

ائلی که در حقيقت تمامی آن خص. دارد
انسانھا را توانا به زيستی آزاد و مستقل 

و صد البته تمامی آن خصوصياتی . ميکند
  . که مستبدين سر سوزنی از آنھا را ندارد

برای علم روانشناسی اين سئوال بسيار 
کدامين صفات و : مھم و اساسی است

خصلتھای انسانی ما، شبکه اجتماعی که 
م را، ما عضو آن ھستيم و به آن تعلق داري

توانا و قوی در حّل مشکالت جامعه و 
ملت ميکند؟ آيا تحصيالت و درجۀ علمی 
ما، ثروتھا و توانائيھای اقتصادی ما و يا 
مقام شغلی و حرفۀ ما، اين توانائی را 

  بوجود خواھند آورد؟
استاد دانشگاه  Frieder R. Langآقای 

ارالنگن در شھر نورمبرگ آلمان که در 
 زال شناسی رشته روانشناسی و
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  جنون استبداد و
  )5( انقالب مردم 

 
 Gerontologie ) علم شناسائی

مطالعه و ) انسانھای سالخورده و پير
تحقيق ميکند، جواب سئوالھای باال را 

  :اينگونه ميدھد
  شخصيت ھر فردی در ايجاد شبکه "

اين . اجتماعی نقشی بسيار مھم دارد
لتھا شخصيت بايستی دارای اين خص

انگيزه ھای استوار و ديرپا، ھدفمند : باشد
و دارای اھداف طوالنی، احساسی عميق 
  . و توانائی در يادگيری و آموزش ديگران

ولي با اينوجود هنوز به اندازة كافي 
تأثير متقابل ميان روابط اجتماعي 
وشخصيت فردي تحقيق و توضيح 

آنچه مسلم است، . داده نشده اند
عضو آن نوع شبكة  انسانها: اينستكه

روابط اجتماعي ميشوند كه با شخصيت 
فرضية اصلي من . فردي آنان جور آيد

هر شبكه روابط اجتماعي آئينه : اينست
وار توانائيهاي اعضاي خود را نشان 

  ".ميدهد
خانم آلكساندر نيز در تحقيق كيفي 

 22تا  18جوان در سنين  39خود با آن 
ساله، كه در وضعيت سختي بسر 

: ردند، به اين نتيجه رسيده استكهميب
اين جوانان به شيوه هاي كامالً 
متفاوتي نيرو، اعتماد، اعتقاد و اميد 
براي خود را از روابط مابين انساني و 

بمدد اينكار . اجتماعي بدست ميĤوردند
آنان براي خويش تكيه گاهي احساسي 
و جرئت و شهامتي فوق تصور را كسب 

ه قابل توجه آنچه بيش از هم. ميكردند
و تأمل اين خانم محقق شده است، 

  :اين امر بسيار مهم بوده استكه
جوانان اميدوار در محيط اجتماعي " 

خويش در پي جستجو و يافتن اشخاص 
و افرادي براي خود بودند كه براي 
آنها نقش الگو و پيش آهنگ را ايفا 

جوانان اميدوار از اين الگوها و . كنند
، هدفداري و پيش آهنگهاي خودشان

هدفمندي و بيش از همه استراتژي 
  ".پيروزي و موفقيت را فرا ميگرفتند
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جنبش » اطاق فكر«
سبز و نظام رو به 

  موت
  

اکنون نظام واليت فقيه رو به موت است 
.  و نيروھا و ھوادارانش در حال ريزش اند

ھر : " ينينان نماينده قاتل مجلسبقول حس
من خود . تر خاصيت روز ما مطرودتر و بی

را موجودی شكسته خورده و سرخورده 
  )١".  (بينم  می

درست در چنين شرايطی است که برخی 
از جمھوری اسالمی خواھان مذھبی و 
سکوالر ھراسان از مرگ اين مريض و 
بروز تحول عمومی در جھت آزادی و 

پزشکی به تن کرده اند،   دمکراسی، لباس
. تا شايد مريض رو به موت را نجات دھند

اين عده از آنجائی که شجاعت شفاف 
گوئی ندارند، خواسته ھای خود را با 
رنگ و لعاب دمکراسی خواھی و پند و 
اندرز حکيمانه بصورت بيانيه يا مصاحبه 
و يا ارسال نامه به ايرانيان خارج کشور 

  . بيان می سازند
ين وضعيتی، برخی از اين پزشکان در چن

ناوارد و آزموده شده شروع به ترساندن 
يکی می گويد، بله . و تھديد مردم می کنند

اگر بيمار در گذشت، ايران ميشود عراق 
البته . چرا معلوم نيست. يا افغانستان

شاھنشاه آريامھرھم می گفت با رفتن من 
ايران چند پاره ميشود ومی شود 

  . ايرانستان
زشک ديگری می گويد، اين مريض در پ 

حال فنا که اتفاقاً مبتال به بيماری حاد 
ھاری است برای نجات خود حاضر است 

البته اين . يک ميليون نفر را بکشد
مھندس که امروز لباس پزشکی بتن کرده 
و سنی ھم ازايشان گذشته است يا عدد و 
رقم را فراموش کرده است يا فکر می کند 

خ ھستند و ھمه ايرانيان و مردم مور و مل
جھانيان بی غيرت و بی عار شده اند و 
دست روی دست می گذارند تا شاھد 
آدمخواری بيماری که در حال موت است 

  .شوند
در اين حيص و بيص، آقای موسوی 
بيانيه ناروشن خود را صادر کرد که در 
بند اول اش با قبول دولت احمدی نژاد، 

که به مجلس فقط از اين دولت می خواھد 
در اين . و قوه قضائيه پاسخگو باشد

بيانيه نه حرفی از استعفا و بر کناری 
احمدی نژاد است و نه تقلب و عدم 
مشروعيت حکومت احمدی نژاد که ايشان 
بعد از کودتای انتخاباتی بارھا از آن سخن 
رانده است و نه به محاکمه کشيدن 
جنايتکارانی که مردم را مورد سرکوب و 

ز جنسی قرار داده اند و آنانرا در تجاو
.  ماه گذشته به قتل رسانده اند ٨عرض 

عالوه بر اين بدعت جديدی ھم گذاشته و 
قوه قضائيه را که کاری جز قضاوت ندارد 
وارد سياست کرده است تا مصيبتی بر 

برای . مصيبتھای مردم ايران بيافزايد
اينکه شک و شبھه برطرف شود اين بند 

باھم  چندين بار مرورمی  از بيانيه را
  :کنيم

اعالم مسئوليت پذيری مستقيم دولت در "
مقابل ملت و مجلس و قوه قضائيه به 
نوعی که از دولت حمايت ھای غيرمعمول 
در مقابل کاستی ھا و ضعف ھايش نشود 
و دولت مستقيما پاسخگوی مشکالتی 

به . باشد که برای کشور ايجاد کرده است
و محق باشد خواھد  يقين اگر دولت کارآمد

توانست جواب مردم و مجلس را بدھد و 
اگر بی کفايت و ناکارآمد بود مجلس و قوه 
قضائيه در چھارچوب قانون اساسی با او 

  )٢." (برخورد خواھند کرد 
دولت ذکر شده و موجود در ايران بجز 
دولت احمدی نژاد که وی قبالً او را 
نامشروع و غير قانونی و متخلف معرفی 

  رده است، کس ديگری است؟ک
 ٢١آقای کروبی ھم بيانيه ای در تاريخ 

صادر  کرده است و تالش  ١٣٨٨دی 
نموده است به روشنی جنايات انجام شده 
نظام نسبت به مردم را افشاء و بيان 

ولی . سازند و از حقوق مردم دفاع نمايند
ايشان ھم در بيانيه خود برخوردی به 

ز استعفا يا دولت احمدی نژاد نکرده و ا
برکناری احمدی نژاد حرفی به ميان 

نياورده است اما پاييندی خود را به اصل 
واليت فقيه و رژيم جمھوری اسالمی که 
عامل بدبختی و سيه روزی ايران و 

اما تا ). ٣(ايرانيان است اعالم می دارد 
حدودی می شود فھميد که چرا آقای 
کروبی اعالن وفاداری به واليت فقيه و 

چيزی . ل جھموری اسالمی کرده استاص
که قابل فھم نيست، بيانيه برج عاج 

  .نشينان خارج از کشور است
دو روز بعد از صدور بيانيه آقای مير 

تن از  پژوھشگران   ۵حسين موسوی، 
 ١٠مذھبی  بيانيه ای صادر کردند و در

بند آن، خواسته ھای حداقلی برای جنبش 
انيه چند سبز معين می کنند که در اين بي

  ) ۴(ابھام وجود دارد 
اين آقايان بيانيه خود را با اين تيتر شروع 

خواستھای حداقلی جنبش " می کنند 
ما «ولی در بيانيه می نويسند " سبز

ضمن حمايت کامل از مواضع رھبران 
موسوی، کروبی و (جنبش در داخل کشور 

روايت خود را از خواسته ھای ) خاتمی
يران در اين بھينه جنبش سبز مردم ا

تيتر . »:مرحله به شرح ذيل اعالم می کنيم
اگر آنان . بيانيه با اين جمله در تضاد است

روايت خود را اعالم می کنند پس تيتر 
اگر اين . بيانيه اشان چيز ديگری بايد باشد

تيتر را انتخاب می کنند بايد روشن سازند 
چه کس و يا کسانی آنان را نماينده جنبش 

ست که از طرف مردم به خود مردم کرده ا
حق می دھند برای آنان تعيين تکليف کنند 

 . و کف خواسته ھايشان را بيان دارند؟
آقايان موسوی و کروبی بارھا گفته اند ما 
. رھبری جنبش را در دست نداريم

بطوريکه آقای موسوی در بيانيه ھفده 
( خود بصراحت اعالم می دارد حتی ما 

سوعا و عاشورا برای تا) خودش و کروبی
اعالميه و بيانيه ای برای تجمع مردم 

و ايشان بارھا گفته اند جنبش . نداده ايم
آيا درست است شما . سبز نماينده ندارد

ھمان خط ناشايسته رھبران خيالی، چون 
آقايان مخملباف و محسن سازگارا را در 
پيش گيريد و خود را نمايندگان يا اطاق 

در خارج از فکر خود خوانده جنبش سبز 
کشور معرفی کنيد؟  ممکن است جنبش 
روزی سخنگو داشته باشد ولی اين 
مردمند که  سخنگويان خود را انتخاب 
خواھند کرد و نه اينکه کسانی خودشان را 

 .سخنگو قلمداد کنند
نفره،  ۵آقای مھاجرانی سخنگوی جمع  

دی،  ٢٠در مصاحبه با جرس در روز 
ل اطاق ھدف صدور اين بيانيه را تشکي
اين گروه . فکر جنبش سبز معرفی می کند

عالوه براينکه بدون اجازه مردم و 
جنبش، اطاق فکری برای آنان ساخته اند؛ 
بدون اجازه حتی بقول خودشان رھبران 

اطاق ) موسوی، کروبی و خاتمی( جنبش 
فکری برای جنبش آزاديخواھانه مردم 
ايران تشکيل داده اند تا از اين طريق آنرا 

بعد وقتی جرس از . بری و مھار سازندرھ
او می پرسد چرا با ديگر نيروھا ھمکاری 
نکرده ايد؟ ايشان بطرزی که در خور 
ايشان است، نيروھای دمکرات را با 
مجاھدين و سلطنت طلبان مقايسه می کند 
و در جای ديگر که فھميده، بند را به آب 

ما سخنگوی : می گويد. داده است
تو گوئی که  . نيستيم نيروھای غير مذھبی

ھمۀ مذھبيون سمت نمايندگی و بلند گوی 
 .خود را به اينان سپرده اند

آقای مھاجرانی شما پنج نفر می توانيد 
مدعی بودن . تنھا سخنگوی خود باشيد

 ۵از طرف شما » فکر جنبش سبز«اطاق 
تن چيزی بجز ھژمونی طلبی نمی تواند 

اگر شما به  دمکراسی وآزادی . باشد
داشتيد، جنبش ) يک تن يک رأی( قاداعت

را از ھژمونی طلبی مصون نگه می 
 ۵٧بياد بيآوريد بعد از انقالب . داشتيد

ھژمونی طلبی کرديد و ارمغان اعمال اين 
سال استبداد در  ٣٠چنينی شما، استقرار 

ايران است که بياری و ھمت ايرانيان 
امروز نظام استبدادی واليت فقيه 

. در حال مرگ است جمھوری اسالمی شما
به کجا می رويد؟ شما فکر می کنيد باز ھم 
می شود دگر بار ستون پايه ھای قدرت را 
تشکيل داد و استبداد را به شکل ديگری 

مطمئن باشيد مردم . بر مردم حاکم کرد؟
ايران ھم از نظر تجربه و ھم از نظر 

سال است آموخته اند که آزادی  ٣٠دانش 
شه و ديگر اجازه انديشه با اين روش نمي

نخواھند داد  با حرفھای رنگ ولعاب 

دارشده شما استبداد ديگری در لباس 
  .اصالحات  بر آنان حاکم گردد

عليرغم اينکه بارھا و بارھا آقايان 
موسوی و کروبی بدرستی مدعی شده اند 
. که رھبری جنبش سبز را بعھده ندارند

شما پنچ تن ابراز می داريد که رھبری 
در دست آقايان موسوی،  جنبش سبز

سئوال اينجا . کروبی و خاتمی می باشد
است چگونه بند اول بيانيه شما با بند اول 

آقای . بيانيه رھبرتان در تضاد است؟
موسوی در بند اول بيانيه خود دولت 
احمدی نژاد را برسميت می شناسد و شما 
در بند اول بيانيه خود خواھان استعفا و 

چگونه . ھستيد برکناری احمدی نژاد
ممکن است شما اطاق فکر جنبش سبز 
برھبری موسوی باشيد ولی نظر او را 

شما در واقع نظر . قبول نداشته باشيد؟
نکند شما .  رھبر خود را نقض کرده ايد

عقل منفصل آقايان ھستيد و آنان پيرو 
 شما ھستند؟

شما خود را بدون اجازه مردم اطاق فکر 
 بايد برای مردم اوالً . جنبش سبز ناميده ايد

روشن سازيد از طرف چه کس و کسانی 
و ارگانی در داخل يا خارج ازکشور اين 

و . ماموريت به شما واگذار شده است؟
ً وقتی می گوئيد به رسميت «  : ثانيا

شناختن حق فعاليت قانونی احزاب 
 NGOسياسی، جنبش دانشجوئی و زنان،

ھا و نھادھای مدنی، اتحاديه ھای مستقل 
گران و کارمندان، و حق تجمعات کار

 ٢٧اعتراضی مسالمت آميز مطابق اصل 
ً متوجه ھستيد »  .قانون اساسی آيا واقعا

قانون اساسی  ٢٧چه می فرمائيد؟ اصل 
به تمام اين اعمال اجازه می دھد بشرطی 
ً اگر  که مخل به مبانی اسالم نباشد و دقيقا
حکومتگران امروز به موسوی و کروبی 

ات نمی دھد، بدين خاطر است اجازه تظاھر
که به آنان می گويد تظاھرات شما مخل 

  .مبانی اسالم می باشد
شما در واقع با قبول اصل تبعيض برانگيز 

قانون اساسی دوباره می خواھيد  ٢٧
فرمول خودی و غير خودی را زنده نگه 
داريد و آحاد ملت را به مسلمان و غير 
مسلمان تقسيم کنيد و باز ھم تبعيض 

ردی، دينی ، قومی و جنسيتی بر قرار ف
شما حتی حاضر نيستيد درزمانی . سازيد

که زنان ايران دليرانه با استبداد مذھبی 
مبارزه می کنند و در اکثر تظاھرات نقش 
رھبری را بعھده دارند؛ در بيانيه تان 
بطور مشخص از حقوق پايمال شده اين 

برای .  شيران و اقوام ايرانی بگوئيد
مق تفکر تقسيم احاد ملت به اينکه ع

نفر را باز کنم  ۵خودی و غيرخودی شما 
به پاسخ آقای مھاجرانی نماينده باصطالح 
اطاق فکر جنبش سبز با جرس رجوع می 

  )۵. (کنم
او در پاسخ به اين سوال که چرا از « 

نيروھای سکوالر در ميان امضاکنندگان 
ما نمی توانيم : اين بيانيه نيستند می گويد

ه به داخل و ملت ايران را فراموش نگا
اکثريت قوی و قاطع ملت ايران دين . کنيم

باور ھستند و روی سخن اصلی ما با آنان 
کسانی که گرايش غير دينی دارند، . است

ما سخنگويان . سخنگويان خود را دارند
  )ر –تاکيد از ف ( » .چنان جمعيتی نيستيم

نپذيرفتن اين « شما در آخر می فرمائيد 
استھای بھينه جنبش سبز، و افزودن خو

سرکوب و ارعاب نه تنھا ما را از بحران 
عبور نخواھد داد، بلکه ايران را در 
بحران عميق تری فرو خواھد برد، و 
تبعات سھمگينی از پی خواھد آورد، که 

" صاحب واليت مطلقه"مسئوليتش با 
  . »است

چه وحشتی از تحول و جنبش عموم مردم 
م بحران را می خواھيد با داريد؟ شما کدا

خامنه ای حل کنيد؟ خامنه ای اگر بحران 
حل کن بود که ديگر سيد علی خامنه ای 
نبود و تقلب نمی کرد و اجازه نمی داد 
دزدان و جنايت کاران بر مردم حکومت 

  . کنند
آقای کديور شما اينھمه مطالب و  

سخنرانی در مورد جباريت و عدم 
وشته و گفته مشروعيت آقای خامنه ای ن

اکنون بعد از عاشورا چه رخ داده . ايد
است که از ھمين آدم جائر می خواھيد به 
مردم آزادی دھد و حقوق مردم را رعايت 

" آيا شما فرياد مردم را که می گفتند . کند
روی يزيد سفيد / سيد علی يزيد شده

خامنه ای قاتله واليتش " را يا " شده
  رانشنيديد؟" باطله

ی شما در خارج کشور بساطی آقای گنج 
به پا کرديد که بله قصد داريد آقای خامنه 
ای سلطان حاکم را بعنوان جنايت کار 
. رسمی به دادگاھھای بين المللی بکشانيد

حال چه شده است که آنھم بعد از حماسه 
اين ماه "عاشورای مردم ايران و شعار

و وارد " سيد علی سرنگونه/ ماه خونه
واھانه به فاز جدی شدن جنبش آزاديخ

تری يکمرتبه  يادتان آمده از ايشان 
بخواھيد ھم انتخابات آزاد برگزار کند وھم 

به ھمين سادگی گفته . بحران را حل کند
خود مبنی بر اينکه در نظام سلطانی 
برگزاری انتخابات آزاد ميسر نيست را 

پس اجرای حقوق .  فراموش کرده ايد؟
ف اش چه بشر و جنايت عليه بشريت تکلي

ميشود؟ خدا عالم است پشت پرده چه می 
  .گذرد

تن، اعمال و   ۵ھموطنان محترم گروه 
بيانيه ھای شما تنھا روايتتان از 
خواستھای حداقلی نيست بلکه تحميل 

تشکيل . روايت شما بر ديگران است
خودسرانه اطاق فکر جنبش سبز و تيتر 
بيانيه شما ثابت می کند که شما باز ھم 

ھژمونی طلبی و خود محوری بدنبال 
  . ھستيد

ھژمونی طلب ھستيد زيرا تالش داريد   
جنبش سبز را فقط مذھبی و اصالح طلب 

شما ھژمونی طلب ھستيد . وانمود کنيد
زيرا با ناديده گرفتن حضور غير اصالح 

  . طلبان در جنبش آنانرا نفی می کنيد
ھژمونی طلب ھستيد زيرا اصرار می   

ديخواھانه مردم ايران ورزيد که جنبش آزا
يک رنگ دارد و طرفدار اصالح طلبان 

  .     است و ديگران نقشی در آن ندارند
ھژمونی طلب ھستيد زيرا ھمين عمل را 

انجام داديد و استبداد  ۵٧بعد از انقالب 
فراگير را بر  ايران حاکم کرديد و خود 

لشکر شکست خورده . شکست خورديد
  .موزدقدری ھم بايد فروتنی را بيآ
تا کی می ... ھژمونی طلب ھستيد زيرا

خواھيد به ھژمونی طلبی ادامه دھيد؟ 
اين ره که تو می : ادامه دھيد اما بدانيد
  .روی به ترکستان است

شما با تشکيل اطاق فکرتان می خواھيد 
نظام در حال موت را نجات بدھيد و قصد 
داريد بنام مردم و جنبش آنان با سيد علی 

گفتگو شويد؛ چون با  خامنه ای وارد
تحول عمومی در ايران و بر قراری 

و بخوبی آگاه . دمکراسی مخالف ھستيد
می باشيد، وقتی کشور بسوی استقالل 
وآزادی تحول پيدا کند، امتيازھای گذشته 
از بين خواھد رفت و شما ھم مثل آحاد 

  .   ديگر مردم خواھيد شد
به شما فرزانگان پيشنھاد می کنم ھمچون 

انتان آقايان موسوی، کروبی و رھبر
خاتمی ھدف و نظر خود را صادقانه، 
شفاف و روشن با مردم در ميان بگذاريد 
و بگوئيد جمھوری اسالمی را می خواھيد 
و قصد داريد ايران و ايرانيان را به دوران 

تا الاقل  فردا . خمينی بر گردانيد" طالئی"
بعنوان سازشکاری و خيانت به جنبش 

  .پرس و جو قرار نگيريدمردم مورد 
  سر افراز و پيروز باشيد  

Fa_rastgou@yahoo.com  
 
1 (http://www.akhbar-

rooz.com/article.jsp?essayId=2
6337  

2( http://www.akhbar-
rooz.com/article.jsp?essayId=2

6184  
3( http://asre-

nou.net/php/view.php?objnr=7
731  

4 (http://www.akhbar-
rooz.com/article.jsp?essayId=2

6240 
5(-http://enghelabe 
-3-roz/Kh-eslami.com/akhbare

100110.htm  
  
  
  



                                                                                                                                                                                       

 

 
16 
 

 
 

1388بهمن     11دي   تا    28  ا ز     741شماره   2010ژانويه     31تا     18   ز ا  

 

آقاي خاتمي چه كساني 
كردند و  "غلطي"
  گفتند؟ "خالفي"

  
اما به اين امر که اين دو با ھم در 

او در . تناقضند، ھيچ اشاره ای نکرد
سخنان خود، الاقل بخشی که توسط 
خبرگزاری ھا نشر يافته است، حق 
اختالف نظر که يکی از حقوق مردم است 
را، با  صغرا و کبرا چيدن ناشی از طبيعت 
وسط بازی، ناديده گرفته واين حق را با 

که " قليت و چند نفریا" محکوم دانستن
. شعار او را نميدھند نقض ميکند

ما انقالب بزرگی داشتيم که از « :ميگويد
دل آن نظامی به نام جمھوری اسالمی 
درآمد که مورد قبول ما بوده و به آن 

کنيم و شعار اصلی ما  افتخار کرده و می
ھم اين بوده، ھست و خواھد بود که 

". استقالل، آزادی و جمھوری اسالمی"
ھيچ چيز ديگرھم شعار ما و اکثريت قاطع 

گرايی و  افراط ......... مردم نيست
ھمه بايد . ساختارشکنی برای ھمه بد است

را محکوم کنند حتی اگر چند نفر شعار  آن 
ساختارشکنانه بدھند اين بايد محکوم 

 » .شود
اگر به قول شما، عده ای ! آقای خاتمی   

به غير از ولو قليل حتی چند نفر، نظری 
نظر اکثريتی  داشته باشند که شما خود را 

آنھا کرده ايد، بايد " سخنگوی"
محکومشان کرد؟ اوال شما از کجا به اين 

" اقليت"رسيده ايد که اينان اقليتند واين 
با استناد به چه قانونی محکومند و اندازه 
اين محکوميت چيست؟ شما کسی نيستيد 

زادی را باز که ندانيد ھرگاه مردم ايران آ
يابند، اين نظر شما است که اقليت ناچيزی 

با تمامی تھديدات و . طرفدار آن می شوند
تحديدات که از سوی عوامل سرکوب 
اعمال ميشود، جمعيتی شجاع  حقوق خود 
را طلب ميکنند که تعداد آنھا نيز کم 

حال شما فکر ميکنيد اگر دستگاه . نيست
است سرکوب نبود، تعداد معترضين به سي

ھای سرکوبگرانه که خواھان بر قراری 
آزادی و نافی ديکتاتور بودند و به خيابان 
ميرختند چه اندازه بود و چه در صدی از 
آنھا به واليت فقيه آن ھم از نوع مطلقه 

آگاھی مردم به يمن . آن باور داشتند؟
استمرار جنبش و مقاومتشان در طی 
نزديک به ھفت ماه به خواسته ھای 

فافيت بخشيده و امروز ديگر از جنبش ش
رای من کجاست عبور کرده است و ھر 

امروز ديگر . روز شفاف تر نيز خواھد شد
چه کسی رئيس جمھور باشد مسئله 

ديکتاتوری، يعنی قدرت مطلقه . نيست
نشانه است و سران نظام خود نيز به اين 
نتيجه رسيده اند و ميترسند وگرنه اين 

ری و شکنجه ھمه کشت و کشتار و دستگي
  افراد از چه روست؟ 

بخشی از جامعه نيز که دايره امکان را در 
محدوده نظام ميديد بيشتراز پيش در می 
يابد که در چارچوب اين نظام اصالح 
ممکن نيست و ساختار استبداد که کبر و 
غرور مستبد بيانگر آنست، مانع و رادع 

که شما " اکثريتی"و اما اين . اصلی است
ره داريد که به جمھوری اسالمی بدان اشا

رای دادند آيا به آنچه امروز در ايران، 
جمھوری اسالمی ناميده ميشود رای 
دادند؟ به گفته مرحوم آيتا منتظری اين 

. نظام که، نه جمھوری است و نه اسالمی
به پای  ۵٨زمانی که مردم در سال 

صندوق ھای رای رفته و به جمھوری 
ز نه صحبتی از اسالمی رای دادند ھنو

واليت فقيه بود و نه اکثريت مردم چنين 
در آن زمان . مقوله ای را می شناختند

پيش نويس قانون اساسی، بنا بر حق 
لذا حتی از سوی . حاکميت مردم داشت

اھل فن نيز به جز مواردی، مورد تائيد 
ايراد و اشتباه و کار غلط از زمانی . بود

 شروع شد که به جای حاکميت مردم،
واليت فردی فقيه، مبنا قرار گرفت و آقای 
خمينی بر خالف اخالق به زير تمامی 
تعھدات خود که با مردم بسته بود زد وبا  

به " ميزان رای مردم است" عبوراز
" اگرھمه بگويند آری من ميگويم نه"

شما اين . استبداد و خود رايی را پيشه کرد
چيز ھا را خوب ميدانيد اما وسط بازی و 

قت را به پای مصلحت ذبح کردن به حقي
شما اجازه بيان حق را نميدھد و گرنه پس 
از ھشت سال که نقش تدارکاتچی ولی 
مطلقه را عھده دار بوديد و پس از 
تجربه، ميدانستيد و ميگفتيد که آنانی غلط 
کردند و خالف گفتند که واليت فقيه و بد 
تر از آن واليت مطلقه فقيه را به مردم 

ميل کردند و سپس به حکم ايران تح
حکومتی آن تن در دادند نه مردمی که از 
روی آگاھی و دانش به اين نتيجه رسيده 
اند که تا ملتی سرنوشت خويش را بدست 

« :و نمی گفتيد. نگيرد روی آسايش نبيند
حاال بر فرض کسی و جريانی و گروه 
کوچکی، غلطی کرده و خالفی گفته و 

فانه است ساختارشکنی کرده، آيا منص
بھترين دوستداران اسالم، انقالب و مردم 
و امام متھم شوند که اينھا ضد اسالم و 

شما چرا ھمواره انقالب و . »ضد نظامند؟
اسالم را با  نظام يکی می کنيد و اگر کسی 
گفت بابا ما اين نظام مستبد را نميخواھيم، 

روی چه . ضد اسالم و ضد انقالب است
که نظام را قبول حسابی خودتان و آنانی 

دارند بھترين دوستدار اسالم و انقالبيد؟ 
بھتر نيست راست بگوئيد يعنی فقط 
بگوئيد بھترين دوستدار امام و نظام 
ھستيد؟ کاری که سران اين نظام طی سی 
سال با انقالب و اسالم کردند از سر 

اين . دوستداری انقالب واسالم بوده است؟
ظام که تقديس خشونت از جانب بانيان  ن

ھيچ ربطی به انقالبی که گل را بر گلوله 
پيروز کرد و اسالمی که بيان گر خشونت 
زدايی بود، ساختار شکنی نيست اما اگر 
مردمی به خيابان بريزند و حق حاکميت 
خود را که از سوی مشتی زورگو به 
سرقت رفته طلب کنند ساختار شکن و 

گوييم  وقتی می«: محکومند؟ ميگوئيد
سالمی يعنی مردم محور و جمھوری ا

مدارند، اصال نفس جمھوريت و مردم 
در استبداد ". غير"ساالری يعنی پذيرش 

غير از "است و " من"مدار و محور 
اين . يا بايد تسليم شود و يا حذف" من

محتوای معنوی استبداد در طول تاريخ 
آن به قول شما، اقليتی که خواھان » .است

  و دوستانتانتغييرند و يا به عبارت شما 
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هر سال،  تبريك . سرشار از اميد بود     

او اميدوار بود . نامه نوروز پيام اميد بود
ايرانيان بر مي خيزند و آزادي را باز 

اينك كه مردم ايران در . مي يابند
جنبش هستند، اين تسلي را به خود مي 

يان عمر را در دهم كه او هفت ماه پا
هيجان زندگي كه ايران را فراگرفته 
است و در اميد به بازيافتن استقالل و 

براي چندمين بار، در . آزادي، زيسته
عمر خويش، دقيقه هائي را گذرانده 

  . است كه هريك قرني هستند
اميدم اينست كه اعضاي خاندان       

بني صدر، خاصه جوانان و نوجوانان، 
يري و وطن سخت كوشي و پي گ

دوستي او را سرمشق مي كنند و 
همواره در خدمت ايران و مردم ايران 

  .مي مانند
  ابوالحسن بني صدر
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ساختار شکنند، در مردمساالری مورد 
ھم محسوب نميشوند و " غير"نظر شما 

بايد محکومشان کرد؟ دراين گفتار شما 
اصال «: تناقض نيست؟ وقتی ميگوئيد

مام فرياد و ادعای ما اين نبود که مگر ت
قانون اساسی که چارچوب نظام و خون 
بھای مردم است بايد در جامعه پياده شود؛ 
قانون اساسی با ھمه لوازم و ضوابطش؛ 

ھم اصل واليت فقيه که . نه بخشی از آن
در قانون اساسی است مورد قبول و 
احترام ماست و ھم فصل سوم قانون 

چرا » .وق ملت استاساسی که در باب حق
روشن بيان نميکنيد که منظور شما از 
اصل واليت فقيه، واليت مطلقه است و يا 
به نظر مرحوم آيت هللا منتظری که به 
نظارت قائل بود و واليت مطلقه را از 
مصاديق شرک ميدانست رسيده ايد؟ اگر 
به واليت مطلقه قائليد که در دوران ھشت 

، خوب ساله رياست جمھوری چنين بود
اين با حقوق مردم ھمخوانی ندارد و حتی  
طبق قانون اساسی قبل از باز نگری که 
واليت فقيه مطلقه نشده بود، حقوق مردم 

است که » موازين اسالمی«مشروط به 
تفسير آن با ولی فقيه و زير مجموعه 
تحت فرمان او است و سخن او فصل 

حاال اگر واقعا شما راست . الخطاب
استار مردمساالری و به ميگوئيد و خو

قول خودتان مردمساالری دينی که درآن 
حقوق مردم رعايت شود و حق تعيين 
سرنوشت مردم با خود آنھا باشد ھستيد، 

مگر راھی به غير از حذف ھرگونه واليت  
از مطلقه وغير مطلقه از قانون اساسی  و 
کم کردن سايه خفقان آور آن از سر مردم 

ر نه، خوب  شما ھم ايران سراغ داريد؟ اگ
ساختار شکنيد و اگر آری، لطف کرده 
شما ھم بيانيه ای بدھيد و راھکارھای 
خود را برای برون رفت از اين بحران 

اما با روشنی و . ايران بر باد ده بدھيد
شفافيت تا ماھم بدانيم که از راه معجزه 
چگونه ميشود واليت مطلقه فقيه را با 

  .!حق حاکميت مردم آشتی داد؟
jmpaknejad@yahoo.fr  

  
   

فرشيد ورد در  خسرو دكتر   
 گذشت

  
شادروان  خسرو فرشيد ورد  در سال «

تحصيالت . در مالير متولد شد ١٣٠٨
ابتدايي و متوسطه را در شھر زادگاھش 
به پايان رسانيد و وارد دانشگاه تھران 

و ادبيات فارسي  شد و در رشته زبان
با ارائه  ١٣۴٢تحصيل كرد و در سال 

قيد در «نامه دكتراي خود با عنوان  پايان
زبان فارسي و مقايسه آن با قيود عربي و 

مدرك دكتراي خود را » فرانسه و انگليسي
در رشته زبان و ادبيات فارسي دريافت 

در دانشگاه اصفھان  ١٣۴٣از سال . كرد
به  ١٣۴٧تدريس كرده و در سال 

دانشگاه تھران آمد و از آن پس تا ھنگام 
 ».بازنشستگی استاد دانشگاه تھران بود

اگر چه « زنده ياد خورشيد ورد می گويد
دوستداران ادبيات کھن ايران، ارزش 
چندانی  برای نظم و نثر امروز قائل  

 –نيستند، اما ادبيات معاصر  فارسی 
صرف نظر از برخی زياده روی ھا و 

يکی  از بارورترين   - ايش انحراف ھ
ادوار  ادبی ماست و لبريز است از نو 
آوری ھا و ابداعات دالويز، خواه درشعر 

و خواه در نثر، از آنجا که ادبيات سايه   
اجتماع و مردم است، پس ادب اين روز 
گار ھم انعکاسی است از مسايل اجتماعی 
امروز  و در نتيجه از ادبيات گذشته با 

سازگارتر است، زيرا روح معاصران 
بسياری از بخشھای ادبيات قديم مربوط به 
قديم است و چنگی  به دل امروزيان نمی 

مثال برخی از  آثار و اساطير کھن، . زند
امروز در شمار خرافات و امور غير قابل  

در حالی  که ادبيات . باور در آمده است
معاصر زنده ترين قسمت ادب مملکت 

که ھر کس  به  است و آئينه ای است 
آسانی  می تواند  تصوير دردھا و رنجھا 

آری در . و آرزوھای خود را در آن ببيند
ادبيات امروزاست که مسايل امروز را می 
توان يافت، مسايلی مانند قانون، آزادی، 
برابری، ترقی، تمدن، دانش، صنعت، 
مبارزه با استعمار، نبرد با جھل و 

، عشق خرافات، مقاومت در مقابل  زور
به ميھن، شھادت، توجه به ستمکشان و 
محرومان و مستعضفان، بی گمان در ادب 
اين  روز گار، مسايل اين روزگار منعکس 
می شود و در ادبيات گذشته مسايل 

 ».گذشته
تخصص اصلی خسرو فرشيدورد دستور «

زبان و نگارش فارسی بود و در نقد ادبی 
. و سبک شناسی نيز صاحب نظر بود

ر مقاالت متعدد، از او بيش از عالوه ب
شانزده عنوان کتاب در ھمين زمينه ھا و 
ھمچنين دو مجموعه شعر با عنوانھای 

" صالی عشق"و " حماسه انقالب"
" صالی عشق"کتاب . برجای مانده است

عالوه بر مجموعه اشعار، حاوی مقدمه 
ای در معرفی شعر فارسی امروز نيز 

 .ھست
ی خود را خسرو فرشيدورد بيشتر زندگ«

در تنھايی سپری کرد و با اينکه شخصيتی 
گوشه گير داشت، به نغزگويی و شوخ 

از او فرزندی جز . طبعی مشھور بود
 ».آثارش به يادگار نمانده است

شادروان خسرو فرشيد ورد بغيير از 
تسلط به زبانھاي عربي و فرانسه، آشنائی 
زيادی با زبانھاي انگليسي، پھلوي، 

باستان داشت از دكتر  اوستا و فارس

فرشيد ورد  آثار، كتابھا و مقاالت  
 :از جمله . متعددي را تأليف نموده است

دستور برای لغت سازی  - ١: کتابھا
فرھنگ پيشوندھا و پسوندھای فارسی 
ھمراه گفتارھايی درباره دستور زبان 

گفتارھايی درباره دستور زبان  - ٢فارسی ،
 - ۴عربی در فارسی،  - ٣فارسی، 

ژوھشی در دستور تاريخی زبان فارسی، پ
فعل و گروه فعلی و تحول آن در زبان 

دستور مختصر تاريخی زبان  - ۵فارسی، 
مساله درست و غلط، نگارش  -۶فارسی،

جمله و  - ٧و پژوھش در زبان فارسی، 
تاريخ  - ٨تحول آن در زبان فارسی، 

 - ٩مختصر زبان فارسی از آغاز تا کنون 
 -١٠) ه مقاالتمجموع(پيرامون ترجمه 

دستور مفصل امروز بر پايه زبانشناسی 
شامل پژوھشھای تازه ای درباره : جديد

آواشناسی و صرف و نحو فارسی معاصر 
و مقايسه آن با قواعد دستوری انگليسی 

  .....و
 

 غزلی از خسرو فرشيدورد
 

 اين خانه قشنگ است ولی خانه من نيست
اين خاک چه زيباست ولی خاک وطن 

 نيست
 

 آن کشور نو، آن وطن دانش و صنعت
 ھرگز به دل انگيزی ايران کھن نيست

 
 در مشھد و يزد و قم و سمنان و لرستان

لطفی ست که در کلگری و نيس و پکن 
 نيست

 
 در دامن بحر خزر و ساحل گيالن

 موجی ست که درساحل دريای عدن نيست
 

 در پيکر گلھای دالويز شميران
 ن نيستعطری ست که در نافه آھوی خت

 
 آواره ام و خسته و سرگشته و حيران
 ھرجا که روم ھيچ کجا خانه من نيست

 
 آوارگی و خانه به دوشی چه باليی ست

دردی ست که ھمتاش در اين دير کھن 
 نيست

 
 من بھر که خوانم غزل سعدی و حافظ

 در شھر غريبی که در او فھم سخن نيست
 

 ھرکس که زند طعنه به ايرانی و ايران
ه که مغزش به سر و روح به تن بی شبھ
 نيست

 
 پاريس قشنگ است ولی نيست چو تھران

 لندن به دالويزی شيراز کھن نيست
 

 ھر چند که سرسبز بود دامنه آلپ
 چون دامن البرز پر از چين و شکن نيست

 
 اين کوه بلند است ولی نيست دماوند

 اين رود چه زيباست ولی رود تجن نيست
 

شھر غريب اين شھر عظيم است ولی 
 است

  اين خانه قشنگ است ولی خانه من نيست
  

  روانش شاد
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