
  

 

بهار آزادي،.رژيم سلطنت سقوط كرد تا مگر واليت جمهور مردم برقرار و دولتي حقوقمدار برپا شود57بهمن22در:انقالب اسالمي
بر  گل ،نآو در سي و يكمين سال روز انقالبي كه در . زود به پايان رسيد و استبدادي ويرانگر تر جانشين استبداد پهلوي ها شد

شنيده شده  ،برغم صداي بلندگوها ،صداي تيراندازي ها. يم تهران را به ميدان جنگ بر ضد مردم بدل كرده استژر ،گلوله پيروز شد
  .است
، مردم ايران در جنبش هستند و 88بهمن  22در . خميني دم از واليت مطلقه فقيه زد و دين را به بند دولت زورمدار در آورد    

در فصل اول، گزارشها مي خوانيد از جنبش . رار واليت جمهور مردم و رها كردن دين از بند دولت زورمدار استهدف جنبش، استق
و سركوبي كه در  60كارزار تبليغاتي رژيم، بخصوص از اول بهمن بدين سو، عليه بني صدر و شبيه سازي كودتاي خرداد . بهمن 22

آغاز گرفته و همچنان ادامه دارد، به زيان رژيم انجاميد چرا كه تقابل خميني،  88پي آورد با جنبشي كه از پيش از كودتاي خرداد 
بسا غافل . نمي توان گفت رژيم از ببار آمدن اين نتيجه غافل بود. نماد استبداد خودكامه با بني صدر، نماد استقالل و آزادي گشت

اينك . مالي و مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني در نظر مي داشت –نبود اما اثر تبليغات خود را نه بر مردم كه بر مافياهاي نظامي 
در عين حال، براي جناح مقابل در رژيم نيز خط قرمز، يعني عبور به واليت جمهور . آنها هستند كه مي بايد آنها را از تحول ترساند
.  بهمن، چند گزارش درج مي شوند 22بهمن تا  22روز پيش از  15در فصل اول، از . مردم را نيز  مي بايد هرچه بيشتر ترسناك كرد

در فصل دوم، دو سند از سندهاي محرمانه كه دولت انگلستان انتشار داده است، يكي در باره خميني و ديگري در باره بهشتي، ارزيابي 
  .  نداين دو سند قدرت گرائي و قدرتمداري اين دو و رجوع آنها به قدرت خارجي را گزارش مي كن. مي شوند

 4صفحهرد                                                                                                                                          

  ژاله وفا
  ينه قصد نظام درشكستن مقاومت ايرانئآ، 89بودجه 

  
  
نظام واليت فقيه را به بررسي   "برنامه هاي توسعه "بخش دوم مقاله بررسي  نگارنده ر بوداقر 

ها و مردم عادي  ه هنوز در اختيار رسانهمنجاكه مفاد اين برناآتصاص دهم ولي ازبرنامه پنجم اخ
 89م نيز بررسي اين برنامه را به بعد از بررسي اليحه بودجه سال امجلس نظ و قرار نگرفته است

اليحه بودجه سال در حال حاضر تقدم را به بررسي ينده، لذا آيعني در سال  ،موكول كرده است
  .اره  ميدهمدر دو شم 89

به ي اين نظام نظام واليت فقيه ميزان تعهد دولتها  "توسعه "اما در مورد برنامه هاي به اصطالح
سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس نظام  اينجا به نقل قولي از محمدرضا خباز، رصرفا د ،اجرايش

   :بسنده ميكنم
  14در صفحه                  

 دكتر كمال الدين نبوي

 اتهام جرمي ساختگي به  قتل
  
  

  بررسي برخي از جنبه هاي حقوقي احكام آقايان رحماني پور و علي زماني
 
 )بخش اول(
حكم اعدام آقايان رحماني پور و علي زماني داراي شبهات و اشكاالت جدي حقوقي و قضائي ميباشد  

از اين . بشمار آوردبطوري كه ميتوان عمل مقامات قضائي درباره اين دو نفر را به مثابه قتل عمد 
 .منظر، قضات صادر كننده راي و مقامات اجراي راي را ميتوان مورد تعقيب قانوني قرار داد

  . حكم آرش رحماني پور و محمد رضا علي زماني به داليل زير فاقد هرگونه توجيه قانوني است
 مقتولين مرتكب جرم محاربه نشده بودند
جزا عبارت از اين است كه عمل مجرمانه از چه زماني شروع در واقع يكي از مهمترين مباحث حقوق 

 ميشود؟
  13در صفحه   

پيام مجامع اسالمي ايرانيان به مناسبت سي و 
  يكمين سالگرد انقالب

  
اكثريت . لت ايران بودروز شادي م 1357بهمن سال  22روز 

بدين خاطر . مردم در پيروزي گل بر گلوله شركت كرده بودند
اعتماد و دوستي را مي شد در همه جا . به هم تبريك مي گفتند

جهان به . مردم آفريننده و صاحب انقالب خود بودند. ديد
، عصر تماشاي مردمي بود كه مي خواستند عصر جديدي را

 . در تاريخ بسازند آزادي را
مردمي در جنبش بود، با  سخنگوي ه در ابتداآقاي خميني ك

موضع گيري هايي كه در نوفل لو شاتو، هر روز در مقابل رسانه 
هاي جمعي سراسر جهان كرد و آزادي و استقالل و جمهوري 
اسالمي را خواسته مشروع مردم و جمهوري اسالمي مورد نظر را 

فرانسه خواند و حق نظامي به مانند جمهوري هاي ديگر، مثال 
حاكميت و انتخاب را از آن مردم دانست به عنوان يك رهبر 
. آزاديخواه شناخته شد و رهبري انقالب ضد استبدادي را يافت

او پس از باز گشت به ايران با رها كردن بيان آزادي و تمايل به 
جان  مالك و صاحب سپس و  انقالب ي ضدبه رهبر استبداد، عمال
   .تغيير موضع داد مردم، و مال و عقيده

  16در صفحه   

  
  جنگي كه به شكست رژيم انجاميد

  
  دريافت  88بهمن  22ماحصل  گزارشها كه در باره جنبش 

  :كرده ايم، اينست
به پاي صندوقهاي رأي : ردم ايران گفتند، به م88خرداد  22در  ●

بارديگر، همگان . برويد، مطمئن باشيد تقلب نخواهد و تقلب شد
در » رهبران سبز«مردم را به شركت در جنبش فراخواندند، اما 

داخل و خارج از مردم خواستند بدون دادن شعار و بكار بردن 
اما بسياري حاضر شدند، .  عالمت در ميدان آزادي حاضر شوند

خود را در حصاري يافتند كه در آن، تنها مي توانستند نقش 
اين بار نيز، رژيم برآن شد حضور . سياهي لشگر را بازي كنند

هم بابت » رهبران سبز«پاداش . مردم را به پاي خود بنويسد
توهين و مجبور كردن آنها به ... دعوت از مردم به شعار ندادن و

   .بازگشت به خانه شد
  15در صفحه 

 
 
 
 
 
 

New  
     ،   

نقد يك هموطن و نقدي بر آن نقد، از ابوالحسن بني صدر 
  بمناسبت سال روز انقالب

  

  بهمن 22بهمن تا  22از 
  

  درآمد  
رغم سبعيت ه تا اين زمان، ب ينك كه ايرانيان در جنبش هستند وا   

اده اند، ندراه جنبش خود  به خشونت راسران و مأموران رژيم، 
به زيست  ايرانيانترجمان اراده كه  57انقالب مي توانند دريابند 

. بوده است و هستتا كجا شكوهمند  بود،  در استقالل و آزادي
، مردم ايران بنا را بر خشونت زدائي كنوني در جنبش ،هرگاه

بگذارند و استقرار واليت خويش را هدف كنند، مي توانند اميدوار 
استقرار دولت شاهد ، يك قرن تالشافزون بر پس از باشند كه 

و  بهمن 22 مناسبته اين بود كه ببنايم بر .مي شوندحقوقمدار 
در آن گل بر گلوله پيروز شد و  ،انقالبي كه يسالگرد پيروز

در باره  ،در سطح دنيا خشونت زدا،سرآغازي شد بر انقالب هاي 
اما . مآن روزهاي فراموش نشدني، با ملت در جنبش سخن بگوي

را  ،استبا آن روبرو كنوني كه جنبشحل مسئله اي مهم از مسائلي 
حل كند  د آن راجنبش مي بايي مهم كه اما مشكل.      ضرور يافتم

، گذار از واليت فقيه به واليت جمهور مردم. است »ديلب«ايجاد 
از اين روست . دوران گذار استتصدي  ظهور بديل براي نيازمند
آن  به بررسي اين مشكل و پيشنهاد راه حلطور مستمر ه كه ب

به نقش احزاب و نيز باز در اين نوبت، . مي پردازم پرداخته ام و 
نظر آقاي كه از جمله،  سرمقاله پيشيندو در . روحانيت مي پردازم

نقش احزاب سياسي و نيز روحانيت به را نقد كردم، مهندس سحابي 
 . جمهور مردم پرداختم ها با واليتآنرابطه در اين دوران حساس و 

  2در صفحه 
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  4ص :بهمن مردم در جنبش شدند 22ديوار ترس باال نرفت و در: تقابل استبداد و آزادي ◄
  بنا براسناد محرمانه، خميني از امريكا مي خواسته است او را با ارتش در ارتباط بگذارد ◄

   7ص؟ !گلستان در باره واليت فقيه گفتگو كرده استو بهشتي با سفير ان 
   8ص:  ...ايران در محاصره موشكي؟ توافق يا مجازات؟ خود ويراني؟و◄
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روز جنگ رژيم با مردم  ،بهمن 22
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واكنشهايي كه از سوي برخي از اما 
هموطنان ابراز شده اند، حاكي از آنند 

نبوده  اينجانب رسا بيينتوصيف و تكه 
توجه خوانندگان را به نخست . ستا

و سپس  ها جلب مي كنمنقديكي از 
شفاف ترين به مشكل را مي كوشم 

شكل ممكن بيان كنم و راه حل آن را 
  .بجويم

  
  :نقد يكي از هموطنان
جنبش همگاني ، جناب آقاي بني صدر

كنوني در داخل و خارج ايران يكبار ديگر 
به جهانيان نشان داد كه انديشه و منشي 
كه به استقالل و آزادي ايران بر مبناي 

دو روش /به مثابه دو حق(موازنه عدمي 
غيرقابل تفكيك و غير قابل انتقال به 

د، همچنان زنده است و ، نظر دار)ديگري
مي تواند راهنماي مطمئني براي حركت 
 اصولي به سوي آزادي ايران از شرّ

هر كسي . كثيري به نام واليت فقيه باشد
كه در اين مدت هفت ماهه اخير، افكار 
عمومي در سطح جهاني را رصد كرده 
باشد تاييد خواهد كرد كه با اين جنبش 

دي ملي يكبار ديگر ما ايرانيان كرامتمن
                                                               .خويش را بازجسته ايم

در اين پيوند، توسعه گفتگوهاي انتقادي  
و عميق كه گشوده بر همگان باشد، به 
خصوص ميان باورمندان به خط استقالل 
و آزادي ايران و انديشه موازنه عدمي، 

مي رسد يك ضرورت است زيرا به نظر 
انديشه مزبور در  راهبرديهنوز ابعاد 

موقعيت هاي مشخص سياسي و 
اجتماعي، مثل موقعيتي كه االن در ايران 
شاهد آن هستيم و داراي پيچيدگي هاي 

  .بر بسياري ناروشن است ،فراواني است
همين گفتگوي انتقادي جنابعالي با  

آقاي مهندس سحابي كه اخيرا نشر يافته 
اين گفتگو به . استاست مثال خوبي 

نوبه خود نشانگر وجود همين پيچيدگي 
هاست كه اجازه مي دهد حتي در ميان 
طرفداران خط استقالل و آزادي كه 
پايبندي علمي و عملي به راه پير ملي 
ايران زنده ياد مصدق و پيشتر از او شهيد 

و به تبع  ،مدرس دارند، اختالف نظرات
به . جدي باشد ،اختالفات راهبردي

همين دليل، به عنوان يكي از جوانان اين 
مرزوبوم كه دل در انديشه موازنه عدمي، 

در دنياي  به مثابه فلسفه اي براي زندگي
دارم و به جبنش سبز ملت بسيار  جديد

خواهش دارم اين گفتگوها را  ،اميدوارم
قطع نكنيد زيرا در مقطع تاريخي كنوني 
كه مردم نياز به انديشه راهنماي آزادي 
دارند، اگر اين نوع ديالوگهاي استراتژيك 
تداوم نيابند تاريكي بر تاريكي افزوده 

 ي كه به سببو در ظلمات خواهد شد
انواع فريبكاري هاي سياسيون در داخل 

معلوم نخواهد بود پديد مي آيد و خارج 
كه بر سر جنبش كنوني ملت ايران چه 
خواهد آمد؟ مگر نه اين است كه يكي از 

ي ما ايرانيان كه در يك قرن عيبهاي مل
سه جنبش بزرگ آزادي خواهي داشته 

اين است كه نه تنها تجربه هايمان را  ،ايم
انباشته نمي كنيم بلكه از آنچه هم در 
اين صدسال اخير آموخته ايم به موقعش 
بهره برداري عقالني نكرده ايم و بنابراين 

و از مجبور شده ايم هر سي سال يكبار 
 .ديگر را شروع كنيمتجربه اي نو 
براي اينكه روشنتر بيان كرده باشم     

اجازه دهيد به دو موضوع در نقد اخير 
 .شما به آقاي سحابي بپردازم

موضوع نخست همانا وجود دو تلقي . 1
مختلف از نقش احزاب سياسي در گذار 
از استبداد به دمكراسي و نظريه قدرت 
احزاب براي رفع خشونت سياسي در 

شما در نقد نظريه . وني استفضاي كن
آقاي سحابي كه مي گوئيد دليل ترسش 
از فروپاشي نظم اجتماعي و پيدا شدن 
شرايطي مانند افغانستان و عراق اين 
است كه در ايران احزاب سياسي 
مستحكم وجود ندارند، پاسخ مي دهيد 
كه اوال مشكل در نداشتن حزب هاي 

سياسي قوي نيست بلكه اين خود حزبها 
ند كه موجب فروپاشي مي شوند، و هست

البته در چند خط بعد به طور كل منكر 
نقش ثبات بخش احزاب سياسي موجود 
در دنياي خارج مي شويد زيرا همه آنها 

عين . مي دانيد "معطوف به قدرت"را 
مشكل ناباوري " :عبارت شما اين است

اين حزب ها به حاكميت مردم و هدف 
ه كردن قدرت و نقش قيم مردم ب
.... خوددادن است و نه نبود احزاب

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

 ".نمي آورند
به نظر مي رسد در اينجا ميان ديدگاه     

شما و آقاي سحابي يك اختالف معرفتي 
به نظر مي رسد آقاي . عميق وجود دارد

سحابي به همين دنياي واقعي اطراف 
خودمان با همين احزاب و ساختارهاي 
موجود نظر دارد ولي شما به دنياي ايده 
ال سياست نظر مي افكنيد و خطاب به 

در حالي . همان وضعيت فرمول مي دهيد
كه اگر به وضعيت موجود در ايران نظر 
بيندازيم سخن آقاي سحابي بي ربط هم 
نيست زيرا اوال در ايران امروز هيچ حزب 

و فراگيري خارج از  سياسي مستحكم
روابط قدرت وجود ندارد و دوم اينكه آن 
احزابي هم كه هستند هيچكدام توان يا 
فرصت سازماندهي اي را كه براي 
برگزاري يك دولت مردمساالر الزم است 

نتيجه اين مي شود كه به لحاظ . ندارند
حزبي شرايط ما و افغانستان و سوريه 
وحتي كشورهاي داراي نظامهاي 

راتيك مثل فرانسه و آلمان و دموك
به . چندان هم با هم فرق ماهوي ندارد....

نظرمن، پاسخ شما رافع نگراني به حق 
آقاي سحابي نيست و نمي تواند از 
دغدغه او در اين زمينه بكاهد زيرا شما 
به جاي توجه به واقعيت پيراموني ما در 
پيوند با احزاب موجود در عالم واقع، 

 عوض مي كنيد و صورت مساله را كال
كه احزاب در  "ايدالي"براي جامعه اي 

آنها حول آزادي ها و حقوق تشكيل شده 
اند تحليل مي كنيد و بنابرهمين تحليل 
ظاهرا پيشنهاد مي دهيد كه خود مردم 
به جاي احزاب صحنه سياسي را پركنند 
و دست از حضور خياباني ولو اينكه 

 .برندارندكشته شوند 
ه به نظرم جاي بررسي موضوع دوم ك. 2

نقش روحانيت قديم و  دارد دقيق تر
جديد در رابطه با استقالل و آزادي ايران 

جنابعالي در همين نقد خود مي . است
دولت بر سه پايه داخلي سلطنت ": آوريد

و روحانيت و بزرگ مالكي و بازار قرار 
داشت، اما روحانيت از دولت استقالل 

ساسي نسبي داشت و در دولت نقشي ا
چطور مي شود از يكسو . "نمي داشت

مدعي شد روحانيت در تاريخ ايران پايه 
دولت استبدادي بوده است و هم از سوي 
ديگر گفت از آن دوري جسته است، به 
تعبير جنابعالي، استقالل نسبي داشته 
است؟ استقالل روحانيت از قدرت 
سياسي در اينجا به چه معناست؟ در 

حضور  حالي كه دست كم تجربه
روحانيت شيعه در مركز قدرت سياسي از 
دوره صفويان به اين سو به ما مي گويد 
روحانيت در ايران قرنها پيشتر با قدرت 

بلي، اگر . استبدادي در آميخته بوده است
مراد شما افراد خاصي از روحانيت است 

اما وقتي از . سخن معناداري است
روحانيت به مثابه يك طبقه نام مي بريد 

ضمن آنكه روحانيت . كش سخت استدر
شيعه در فقه و اصول كه مهمترين 
دستگاه فكري آنها را تشكيل مي دهد، از 
اصل نابرابري كه ريشه انديشه سلطه 
است پيروي مي كند و به قول خود شما، 
كه حق هم است، روحانيت و به ويژه 
طبقه فقها اين قدرتمداري را نيز از همان 

. ن ياد گرفته  اندقرن پيش از يونانيا 14
پس در اينجا بايد گفت آنها با دولت به 
مثابه قدرت هم ريشه اند نه اينكه جدا 

آري مستقل مي شدند اگر دست . باشند
سپاس از با  .از انديشه قدرت مي كشيدند

  توجه تان
  
  :نقد نقد اول*
  
در باره رابطه احزاب سياسي و    

واليت جمهور، به ويژه با توجه به 
اي گوناگون انجام گرفته در تجربه ه

دنيا، در صد سال اخير، چندين نكته 
واقعيت را . قابل توجه وجود دارند

نا ممكن را ممكن و . وارونه مي بينيم
  :ممكن را ناممكن مي بينيم

از ديد آقاي مهندس سحابي وجود . 1
احزاب سياسي متشكل و قوي پيش 

اما از . شرط گذار از واليت فقيه است
ش شرط گذار، تحقق ديد من، پي

واليت جمهور مردم است و سپس 
توضيح بيشتر . نوبت به حزب مي رسد

رابطه حزب با قدرت و رابطه آنكه 
را بايد از حزب با واليت جمهور مردم، 

از دو ه، دو رابطاين . هم تفكيك كرد
بر  مي تواندهم  ،حزب. ندجنس متضاد

تشكيل  پايه نفي اصل واليت جمهور
حزب . س اثبات آنو هم بر اساشود 

بر اين اصل يا احزابي وجود دارند كه 
كه جمهور مردم حقي بر استوارند 

 و يا فعال  ،ندارند را حاكميت بر خويش
زيرا  توانائي اعمال اين حق را ندارند

تا وقتي جامعه ها از طبقه هاي  كه
، شده اندداراي منافع متضاد تشكيل 

وسيله و هم حزب به ناچار دولت هم 
از بر طبقه ديگر است و  اي طبقه سلطه

معرف واليت اين رو نمي توانند 
همانطور كه در . باشندجمهور مردم 

پاسخ به پرسش هاي آقاي فريد توضيح 
ش انقالب اسالمي : رك(داده ام 

در كشورهاي  ابحزاگونه  ، اين)742
روسيه و در (اند مختلف تجربه شده 

كشورهاي اروپاي شرقي و الجزاير و 
دوران آتاتورك و جانشين او و تركيه 

اين و ...) ايران دوران حزب رستاخيز و
بدون استثناء به شكست ها تجربه 

دليل آن نيز اينست كه . ندانجاميده ا
تنها واليت جمهور مردم مي تواند 

حزب هاي . دولتي با ثبات پديد آورد
حاكمي كه خود را قيم مردم دانسته 

ا از ر يدولت هرچند موفق شده انداند، 
 اما نتوانسته اند دولتارند ميان برد
  . ثبات و دوام ببخشند جديد را

اما حزبهائي كه از واليت جمهور      
. مردم نشأت گرفته اند از جنس ديگرند

اين حزب ها از راه كوشش براي 
استقرار جمهور مردم و از رهگذر 
استقرار اين واليت، پديد آمده و قوت 

د و تا حزب كنگره هن. گرفته اند
حدودي جبهه ملي به رهبري مصدق 

تجربه دو نمونه آسيائي از اين گونه 
بر در اروپا و امريكا حزب هائي . اند

در و حاكميت ملت پديد آمده  مبناي
همان حال كه خود را پايبند به اين 
حاكميت مي دانند، از منافع طبقه ها و 
. قشرهاي جامعه نمايندگي مي كنند

.  طوالني دارند عمري اين گونه احزاب
بدين قرار، آن حزبي كه عاملي از 

رابطه گر  عوامل ثبات دولت و تنظيم
ملت با دولت به ترتيبي مي شود كه 
دولت همواره از حاكميت ملت 
نمايندگي كند، نشأت گرفته از 

پس . حاكميت جمهور مردم است
كوشش براي استقرار واليت جمهور 

در  چرا كه حزبِ. مردم تقدم دارد
در واليت جمهور مردم  تخدم

شرايطي امكان ظهور پيدا مي كند كه 
بدون  .ه باشددآمپديد  اين حاكميت

ئي ، خالتحقق واليت جمهور مردم
را گروه بنديهاي  پيش مي آيد كه آن

در آلمان و . قدرتمدار پر مي كنند
ايتاليا عدم استقرار واليت جمهور مردم 
و بر نيامدن حزب ها از اين واليت، 

روي كار آمدن نازيها در آلمان سبب 
روسيه و . و فاشيستها در ايتاليا شد

اسپانيا، دو نمونه ديگر هستند از برقرار 
شدن رژيمهائي كه حاصل استقرار 

  . نجستن واليت جمهور مردم بودند
جامعه شناسان و دانشمندان علوم . 2

سياسي در باب فساد پذيري 
طور ه دموكراسي و احزاب سياسي، ب

نيز، اينجانب خود . كار مي كنندمداوم 
مثابه محقق و هم در مقام مبارز ه هم ب

طور مستمر، به اين كار ه سياسي، ب
در كتاب سوم از مجموعه . پرداخته ام

به كه كتابها در باب دموكراسي، 
رهبري و حزب و نقش آن مربوط مي 

 نظرخودشود، حاصل كار دانشمندان و 
ي مطالعه بالين خالصه. را آورده ام

جدا : دموكراسي ها و حزب ها اينست
شدن حزب از حاكميت مردم و از 
دست دادن نمايندگي طبقه يا قشر و يا 

بدل شدن به گروه بندي اجتماعي و 
استيال بر دولت و حفظ ابزاري براي 

قدرت، حزب را گرفتار انحطاط و 
با اين تحول، . انحالل مي كند

واليت  يا به تعبير كاملتردموكراسي 
ر مردم از ياد مي رود و جاي به جمهو

اين . حاكميت گروه بنديها مي دهد
فساد، از جمله فسادهاي بزرگ است 

   . كه دموكراسي بدان مبتال مي شود
هاي مختلف، به نقد نوبتتاكنون و در . 3

غرب در باره جهان و روشنفكران  كار
رابطه جامعه ها بايكديگر و نديدن 

وارونه زير سلطه و اغلب  –رابطه مسلط 
اما خوب . ديدن اين رابطه، پرداخته ام

در . است به امتياز آنها نيز توجه كنيم
غرب، در طول چند نسل، روشنفكران 
از حقوق مردم، از جمله حق حاكميت 
. آنها  گفته و نوشته و دفاع كرده اند

طول اين كشورها، روشنفكران در در 
چند سده سركوب شده اند تا كه 

شتن را شناخته و جامعه ها حقوق خوي
حق حاكميت خويش را تصدي كرده 

در كشورهاي عقب شوربختانه . اند
نه حقوق  ،روشنفكرانغالب مانده، 

مردم، از جمله حق حاكميت آنها، كه 
كار خود مي كنند و  موضوعقدرت را 

محض تسلط بر دولت، استبداد را باز ه ب
به ايران خود بنگريم و  .سازي مي كنند

چه تا امروز از انقالب از پيش  مبپرسي
از اصل هركس  با تمام وجود كساني

اصل  اين خود رهبر خويش است و
استقالل در صاحب كه هر انسان 

تصميم و آزادي در گزينش نوع 
يا تاكيد بر اينكه  خويش است،تصميم 

 ،اصل بر واليت جمهور مردم است
سخن گفته اند؟ از آنها چه تعداد بر 

ا كه پديد قول خود مانده اند؟ حزبه
ورد كوشش براي آ آمده اند آيا ره

استقرار واليت جمهور مردم بوده اند؟ 
حزبها و سازمانهاي سياسي كه ترجمان 
واليت جمهور مردم بوده اند، به كدام 

عامل ثبات بوده  ؟كارها موفق شده اند
اند يا بي ثباتي؟ حزبهائي كه از آغاز، 
بنا بر تصرف قدرت داشته اند، عامل 

ولت شده اند و يا از عوامل بي ثبات د
  ثباتي و تغيير رژيم؟ 

 ها برايهرگاه در پي يافتن پاسخ     
كه براي  يم، درمي يابيماين پرسشها شو

مثال، در بهار انقالب ايران، دو تشكل 
يكي حزب جمهوري : پديد آمدند

اسالمي كه براي تصرف دولت ايجاد 

دفاتر همĤهنگي مردم با ديگري شد و 
در جريان انتخابات  كه وريرئيس جمه
 طور خودجوشه ب مردم خود از سوي
جلوگيري از  ه منظوراولي، ب. پديدآمد

استقرار واليت جمهور مردم، آلت 
دولت  ثباتيو بي  60كودتاي خرداد 

دومي . شد و سرانجام نيز منحل گشت
را مردم خود پديد آوردند تا رئيس 
جمهوري را در دفاع از واليت جمهور 

ر برابر هجوم استبداديان براي مردم، د
تصرف دولت و استقرار واليت مطلقه 

با كودتا، حزبها كه . فقيه، ياري رسانند
قدرت را هدف فعاليت سياسي مي 
دانستند، جانب واليت جمهور مردم را 

گروه هاي كودتا گرگفتند . نگرفتند
توانستند عامل يك دست شديم اما ن

استبداد فقيه ثبات دولت تك پايه 
. در حال شكل گرفتن بودگردند كه ب

در بي ثباتي ماند تا كه تك اين دولت 
مطالعه سير تحول . پايه آن نيز شكست

جبهه ملي به رهبري مصدق و كودتاي 
و نهضت مقاومت ملي و  32مرداد  28

و  39تجديد حيات جبهه ملي در سال 
نيز، به روشني  سرنوشتي كه پيدا كرد،

مردم و  رابطه تشكل سياسي و حاكميت
اثر آن را در ثبات دولت ملي و قطع 
اين رابطه و اثرش را در بي ثباتي 
دولت ملي، بر اهل خرد، معلوم مي 

  . كند
پس نبودن احزاب سياسي توانمند را     

ي دست آويز تسليم شدن به رژيم
هاي مشروعيت اش پايه  كردن كه

، خود را شده اندشكسته يكي يكي 
حزب هاي براي اين كه . فريفتن است

قادر به تنظيم  ي ظهور يابند كهنيرومند
صاحب حاكميت با دولت  رابطه ملت
بگردند، مي بايد  خويشبرگزيده 

در استقرار واليت جمهور مردم نخست 
است كه سازمان  كوشيد و اين واليت

واليت به سازمان دادن براي . بايد داد
حزب هاي الزم است جمهور مردم بسا 

. آيند پديدع و متنوبزرگ و كوچك 
اين حزب ها عامل ثبات مي شوند زيرا 

بيانگر واليت جمهور مردم  همه آنها
بر اصل واليت جمهور مردم و هستند، 

 به نمايندگي ازو تصدي اين واليت 
  . ، اشتراك دارندمردم

اما آيا آقاي مهندس سحابي از  .4
واقعيت سخن مي گويد و بني صدر از 

 نخست هشدار مي دهم كهآرمان؟ 
ببينيم و همان را عين صورت را مبادا 

واقعيت را در تمامت . بينگاريمواقعيت 
و سپس به پرسش پاسخ . خود بايد ديد

نقد نظريه آقاي مهندس در : مي دهم
بر آن نبوده ام كه الگوي سحابي 

دست ه آرماني از حزب و نقش آن ب
خواسته ام در مشاهده، به اما . دهم

بلكه واقعيت اكتفا نشود و  صورت
هر دو . محتواي واقعيت نيز ديده شود

نگران سرنوشت وطنيم اما براي بيرون 
رفتن از اين نگراني، يكي راه حل را 
ماندن رژيم و اصالح شدن آن مي بيند 
و غافل است كه بدون استقرار واليت 
جمهور مردم، رژيم پايه شكسته برجا 

به همراه  نمي ماند و تا از پا در آيد
گ و ويراني بر مرگ بر مر خود

و ديگري راه حل . مي افزايدويراني 
را تداوم جنبش،  با شفاف كردن هدف 

ماندن در محدوده رژيم . آن مي بينيد
و دل بستن به اصالح آن را نديدن 
واقعيت آن سان كه هست و ناممكن را 

ممكن را . ممكن تصور كردن مي بيند
پايان دادن به واليت فقيه و استقرار 

  . مي شناسد حاكميت مردم
آيا تسليم شدن  مي توان پرسيد    

 مردم به رژيم واليت فقيه، به رژيم
ثباتي را كه ندارد مي بخشد؟  موجود،

  يك رژيم بريده از مردم، چرا؟ زيرا . نه
  

  3در صفحه 
  

 بهمن22بهمن تا22از 
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براي ثبات يافتن، بايد تمام نيروهاي 
بر فرض . محركه جامعه را فلج كند

كامل موفق شدن، خود نيز گرفتار فلج 
اگر رژيمهاي توتاليتر و نيز . مي شود

 ،توسط مأمورانشان ،ديكتاتوري ها
مبارزان و بسا مردم عادي را دستگير 
مي كنند و به شكنجه گران مي سپارند 
تا زير شكنجه آنها را بشكنند و 
ناگزيرشان كنند به خط و امضاي خود 
تحقير و تسليم خويش را تصديق كنند، 

براي  تنها نمي خواهند مدرك
و يا اگر  .تهيه كنند اشاندادگاه

ه برگذار مي كنند، تنها ب» انتخابات«
خاطر ظاهر آرائي و خود را مشروع 

بدين  اساسا  ، بلكهجلوه دادن نيست
معترضان، يكي يكي خاطر است كه 

و تسليم  دله شكسته، تحقير شده و ب
ضد تبديل به بسا چه .  رام گردند

ان پيش فرض سركوبگر. شوندجنبش 
ملتي كه  زير سركوب همه : اين است

جانبه، تحقير و تسليم را پذيرفت و بر 
ناتواني خويش اعتراف كرد، رام مي 

مردمي كه تحقير . شود و رام مي ماند
شدند و اين تحقير شدگي را براي 

  خود موجه ساختند خودبخود اليق 
اين قاعده . همين نوع رژيم مي شوند

يروي ست كه هر قدرتي از آن پا اي
قرآن، ضمن به ياد آوردن . مي كند

ماجراي (اين قاعده و دادن هشدار 
، مي آموزد كه )فرعون و قوم موسي

مورد عمار (اي انسانها در دل نشكنيد
، در دل تحقيرو تسليم را نپذيريد )ياسر

تا توانائي جنبش و خيزش بر ضد 
بدين قرار، . ستمگر را از دست ندهيد

تحريم   اگر رژيم مي گويد جنبش را
  كنندگان به راه انداخته اند، 

يي كه با آنها. نمي گويد  پر بي جا
دست خالي در برابر اين همه بي 

نه به دل و نه به  رحمي برخاسته اند،
. تحقير و تسليم را نپذيرفته اند ،زبان

كه به اميد ايجاد تغيير،  هم نسل جواني
و نه از راه تسليم و تحقير، به پاي 

فت، نه به دل و نه به صندوقهاي رأي ر
تسليم نشدگان . زبان، تسليم را نپذيرفت

افزون  نو، از دو نسل پيشين و اين نسل
درصد جامعه را تشكيل  95تا  90بر 

  .   داده اند و اينك در جنبش هستند
شما اهل سياست بدانيد بدترين       

نوع تحقير و تسليم آن نيست كه 
ا شكنجه گران و سركوب گران انسانها ر

بدان وادار مي كنند، بلكه بدترين نوع 
توجيه سياسي و اخالقي  ،تحقير و تسليم

ساختن براي رژيمي » علمي«و ديني و 
مالي  –از نوع رژيم مافياهاي نظامي 

به تاريخ ايران از صفويه بدين .  است
باوراندن سعي در سو بنگريد و ببينيد 
چه بر سر  ،مردم هحقارت و ناتواني ب

از ! ايراندوستان. رده استايرانيان آو
ريختن اين زهركشنده به كام ايرانيان 

هاي ايرانيان  يايتوان اچر !.باز ايستيد
را به يادشان نمي آوريد؟ چرا به آنها 

و  ستحق آنها ،نمي گوئيد حاكميت
وظيفه و  ،كار بردن اين حقه ب

چرا به باوراندن  ؟مسئوليت آنها است
دارد  كه واقعيت نيز انسانها توانمندي

اگر قرار بر ترساندن   بها نمي دهيد؟
است، چرا مردم را از سكوت حقارت 

  آميز نمي ترسانيد؟ 
چرا غافليد كه القاي ناتواني به       
رژيم واليت فقيه پايه شكسته را  ،مردم

در حال برپا نگاه نمي دارد؟ اين رژيم 
عوامل مرگ را غالب زيرا  مرگ است

حيات  ايريشه هتمامي . در خود دارد
آيا بهتر نيست . است خشكاندهرا خود 

اي كه مطالعه در باره عوامل حياتي 
ي از دست داده و عوامل مرگرژيم 

بر هم افزوده را موضوع نقد قرار  كه
دهيد تا هم خود واقعيت را آن سان 
كه هست ببينيد و هم بدانيد چه بايد 

آيا شما اقتصاد مصرف  ؟گفت و كرد
جامعه ايرانيان  محور را نمي بينيد كه

را به جامعه بيكاراني بدل كرده است 
كه تنها از راه جنبش براي بازيافت 
كرامت و استقالل و آزادي و حقوق 
خود مي توانند شخصيت و هويت 
بجويند؟ آيا رانت خواري و فساد 
گسترده را نمي بينيد؟ آيا نمي بينيد 

محتوايي » اسالم واليت فقيه«كه در 
نده است؟ آيا نمي نماباقي جز خشونت 

سال است اين رژيم  31بينيد كه 
ساتوروار نه تنها مردم كوچه و بازار را، 
بلكه كارگزاران خويش را پيوسته 
تقسيم به دو مي كند و يكي از دو 
طرف را حذف مي كند؟ آيا نمي بينيد 
كه در دروغ سازي و دروغ پراكني تا 
جائي رفته است كه نه تنها ايرانيان 

جهان نيز، كمتر اعتباري بلكه مردم 
براي قول اين رژيم قائل نيستند؟ آيا 

در سطح شدت انزواي اين رژيم را 
نمي بينيد؟ آيا ويرانگري همه جهان 

جانبه اين رژيم و بحران سازيهايش را 
نمي بينيد؟  آيا اين عاملهاي مرگ 

كه به  ندهنوز شما را متقاعد نكرده ا
اين رژيم شدن و سقوط  جاي نگران

ت از پي فرصت سوزاندن، فرص
  جانشين آن را تدارك كنيد؟ 

فكر راهنما و روش اين رژيم،       
در باره خود نيز . است» چگونه مردن«

آيا تقلب . كار مي برده اين روش را ب
بزرگ در انتخابات و سركوب سبعانه 

ماه، روش مرگي نيست كه  8در طول 
رژيم برگزيده است؟ اگر نتوانست 

خود صاحب  را كه يانتخاب نامزد
تحمل كند، است صالحيت شناخته 

بدين خاطر بود و هست كه نمي تواند 
. روش چگونه زيستن را در پيش بگيرد

چرا نمي تواند؟ زيرا مي پندارد ناگزير 
مي بايد با خشونت وداع كند و وداع 
با خشونت را وداع با حيات رژيم تصور 

در زبان خود رژيم،  البته .كند مي
كاب خشونت براي حفظ ضرورت ارت

اين حقيقت اما . نظام، اقتدار نام دارد
است كه اين رژيم آنقدر كوته بين 

نمي تواند ميان قدرتي شده است كه 
كه مي ميراند و مي ميرد با دولت و 

از اين روست  ،اداره آن فرق بگذارد
كه دولت را تخريب كرده است، 
مديريت عقالني را به مضحكه جهانيان 

مرجعيت را تخريب است، بدل ساخته 
و » رسانه آزاد«كلمه  ازو كرده است، 

وحشت مي كند و بر » جامعه مدني«
كه مردم را از بوده است و هست  آن

  . هرگونه تصدي باز دارد
كوتاه سخن آنكه در برابر وضعيت      

كنوني وطن، مي توان دوگونه 
  :انديشيد

هم مي توان چشم انداز خارج از  
لقه فقيه را ترسيم ساختار واليت مط

كرد و مردم را از ابهام در هدف 
گزاري پرهيز داد و جنبش را به سوي 
هدف اصلي رهنمون ساخت و هم مي 
توان به گونه اي سخن گفت و هشدار 

به كه چشم انداز بعد از اين رژيم داد 
تاريك خانه اي پر از ديوهاي صورت 

و پي در پي از  نمايان شود هستي خوار
و  دياز جنبش بازايست كهخواست مردم 

اين كار . گرنه ايران از دست مي رود
نه واقع بيني است و نه آرمانگرايي بلكه 

كه براي  القاي ياس و نوميدي است
كار . حيات ملي بس خطرناك است

به كساني مي  اين دسته از شخصيتها
در زمان نازي ها هرچند ماند كه 

دست كم از زمان ورود امريكا به 
ستند آلمان  جنگ جهاني جنگ مي دان

اما جانشيني براي  ،دوم را مي بازد
رژيم هيتلري نمي ديدند و به مردم 

كه  هشدار نمي دادندنيز آلمان 
عاقبتشان با تداوم اين دولت به كجا 

، در اواخركار. ختم خواهد شد
گروهي به رهبري مارشال رومل، در 
صدد كشتن هيتلر و كودتا برآمدند اما 

تي وقتي هم كه هيتلر ح. ناكام شدند
كارفرمايان و شخصيتهاي سياسي و 

با آشفتگي را گرد آورد و آلمان نظامي 
 ،خطاب به آنها گفتكامل عقلي، 

جنگ  اماآلمان جنگ را باخته است 
در . دم فرو بستندهمگي ادامه دارد، 

روزهاي آخر، پيش از خود كشي، 
هيتلر دستور به آتش كشيدن شهرها و 

. را داد ي آلماننگلهاروستاها و حتي ج
كردند،  زيردستانتنها كار بجائي كه 

ين بخاطر ا اجرا نكردن دستور او بود و
حيات آلمان ادامه  بود كه سركشي

  .يافت
  

بگذريم از سرنوشتي كه سلسله      
از جمله به اين دليل  .پهلوي پيدا كرد

ياراي  ،كه خدمتگزاران آن رژيم
ود هشدار دادن به پدر و پسر را در خ

بپردازيم به آنها كه مي و  نمي ديدند
بايد بديل را تدارك مي ديدند، اما 

چشم انداز «فعل پذيري رويه كردند و 
سكوت . نديدند و سكوت گزيدند» 

اما  نشدپهلوي آنها مانع از سقوط رژيم 
از عوامل استقرار نجستن مردم ساالري 

  . و برقراري استبداد مالتاريا گشت
ست كه از تكرار غلط زمان آن! هشدار   

و كاري در خور زمان  يمكاري باز ايست
تا سپيده اي كه مي دمد، سپيده  كنيم

  .استقالل و آزادي باشد
در انقالب مشروطيت، سه ! هشدار    

مرجع وقت، آخوند مالمحمد كاظم 
خراساني و شيخ عبداهللا مازندراني و 
ميرزا محمد حسين نجل ميرزا خليل 

خطاب به محمد علي اي  تهراني در نامه
 :شاه نوشتند

ضروري مذهب است كه حكومت «  
مسلمين در عهد غيبت حضرت 

  ".با جمهور است) عج (   الزمان صاحب
و آقاي خميني در نوفل لوشاتو     

  . »واليت با جمهور مردم است«: گفت
آيا ضروري دين را خواستن كه    

آقاي خميني نيز آن را تصديق و در 
، به استقرار آن متعهد شد، برابر جهانيان

  هنوز ممكن نيست؟
  
  نقد نقد دوم*
  
در باره نقش روحانيت و تناقضي كه    
اين دو نظر انتقاد كننده محترم ميان ه ب

گفته وجود دارد كه روحانيت در 
ز سه پايه دولت ايران از طرفي يكي ا

از طرف ديگر و  ه استاستبدادي بود
ه بوداز دولت  استقالل نسبيداراي 

بنگريم كه واقعيت ها در اين است، 
  :باره چه مي گويند

هاي ايراني پيش از اسالم و  جنبش .1
خاصه از سربداران تا (بعد از اسالم 

، از زمان ما دور )پايان دوران صفوي
نزديك ترين ها به زمان ما، . هستند

جنبش تحريم تنباكو و جنبش 
مشروطيت و جنبش ملي كردن صنعت 

مردم  88جنبش  و 57نفت و جنبش 
اين  همه اين جنبش ها. هستند ايران

 آنهاواقعيت را باز مي گويند كه در 
هرگاه، در . روحانيان نقش داشته اند

چند پديده  ها تأمل كنيم، اين جنبش
  :كنيمرا مي توانيم مشاهده 

تدريج، ه بدر همه اين جنبش ها  . 1.1
عامل دومي صاحب نقش مي شود كه 

و » متجدد«و » روشنفكر«عنوان 
را  ... و» تحصيل كرده هاي جديد«

  .پيدا مي كنند
در جنبش مشروطيت و جنبش  2/ 1

، واقعيت 57ملي كردن نفت و جنبش 
ديگري را مشاهده مي كنيم كه 

خرداد  15مصدق، در روزهاي بعد از 
  :ه بود، نسبت به آن، هشدار داد42

مواظب باشيد روحانيان تا آخر  
داد و قالي  هبا هم !همراهي نمي كنند

كه روحانيان قدرتمدار به راه انداختند 
كه نمي گذاريم تجربه مشروطيت 
تكرار شود و روحانيان كنار زده شوند، 
در حقيقت، روحانيان بودند كه حاضر 
نشدند تجربه مشروطيت را به نتيجه 

آنها هشدارهاي مدرس را نيز . رسانند
نشنيدند و او را تنها گذاشتند و جانب 

ميرزاي نائيني به . را گرفتند رضا خان
برايش تمثال ! شاه بشو تخود: او گفت

كساني چون كاشاني . و شمشير فرستاد
و بهبهاني جانبدار سلطنت او شدند و 

تاج بر سر  ،كسي چون حاج آقا جمال
مرجعي چون سيد ابوالحسن  !.او نهاد
مخالف بود اما اعالن مخالفت  ،اصفهاني

  . ديدرا مصلحت ن
رويه چه توضيحي مي تواند اين      

ه طور ب كهداشته باشد؟ اين توضيح را 
، رابطه روحانيت با دولت، رابطه يسنت

مردم از . ستيز و سازش بوده است
طريق روحانيت با دولت رابطه برقرار 

استقرار كامل حاكميت . مي كرده اند
مردم، رابطه با دولت را مستقيم و 

بي نقش  ، بلحاظ سياسي،روحانيت را
روحانياني كه به مصدق پشت . ي كندم

كردند و كينه اي كه خميني نسبت او 
اظهار مي كرد،  به اين خاطر بود كه 

ايران را مستقل  و  ،پيروزي نهضت ملي
در ايران مستقل، حاكميت را از آن 

ساخت دولت تغيير مي . نمودمردم مي 
با نقشي مي شد بنيادي  ،سلطنت و كرد

تعيين كننده تشريفاتي و روحانيت نقش 
از دست مي  در ساختار دولت، خود را

آقاي خميني، زماني كه مي گفت . داد
نگران آنست كه تجربه او با بني صدر، 
تكرار تجربه كاشاني و مصدق بگردد و 

بني : فتيا وقتي به نوه خود مي گ
 ،صدر مي خواهد مرا از بين ببرد

بدين . همين ترس را اظهار مي كرد
راه مردم ساالري  واردو هنوز خاطر ا

نشده، به بيراهه استبداد بازگشت و به 
  .بازسازي دولت استبدادي پرداخت

يكي از نقشهائي كه در عين حال،  .2
روحانيت همواره بر عهده داشته، دفاع 

بديهي . از استقالل ايران بوده است

است تا دوران قاجار، ميان روحانيت و 
سلطنت بر سر تعريف استقالل، توافق 

زيرا بنا بر . وجود داشته است كامل
بيان قدرتي كه دين گشته بود، سلطه 
بر ديگران، مزاحم استقالل نبود و هنوز 

اما زير سلطه بيگانه رفتن، . نيز نيست
اما از زماني كه . مغاير استقالل بود

ايران در موقعيت زير سلطه قرار 
گرفت، روحانيت دو گرايش عمده 

در و گرايشي كه بر سنت ماند : يافت
نتيجه با دولت بر سر تعريف از استقالل 
و نيز سلطه پذيري دولت، ناهمسو شد و 
گرايشي كه با دولت در سلطه پذيري 
همسو شد و رفتار خويش را با توسل به 

براي . توجيه كرد» دفع افسد به فاسد«
مرداد،  28مثال، بنا بر اسناد كودتاي 

بنا مي شود از آيت اهللا بروجردي 
رند كه مجوز قيام بر ضد فتوائي بگي

اما او امتناع . حكومت مصدق بگردد
بدين سان، از رهگذر كودتا، . مي كند

دو گرايش روحانيت رو در روي 
بخشي از : يكديگر قرار مي گيرند

همچون آيت اهللا زنجاني روحانيان 
دفاع  چراكهجانبدار مصدق مي شوند 

از استقالل كشور را وظيفه خود مي 
يگر، براي دفع افسد شمارند و بخشي د

 دست حزب توده وه افتادن كشور ب(
تحت ايرانستان  تبديل شدن ايران به

تن به فاسد مي دهند كه ) شوروي
. انگليسي است –كودتاي امريكائي

مرداد  26و  25چون اين كودتا در 
شكست مي خورد، دو آيت اهللا، 

مرداد  28بهبهاني و كاشاني، كودتاي 
پنهاني  سازش. را رهبري مي كنند

اكتبر (بر سر گروگانها آقاي خميني 
 8مدت ه و ادامه جنگ ب) سورپرايز

سال در سود انگلستان و امريكا و 
بنا بر قول آلن كالرك وزير (اسرائيل 

همين را ... و) دفاع وقت انگلستان
د نو مي كن ندتصدي كرده ا گروه دوم

سيد ضياء و و از همان راه مي روند كه 
  . درفتن ...و بهبهاني

از خود بيگانه كردن دين در بيان  .3
قدرت و سازگار كردنش با ساخت 
دولت استبدادي، البته روحانيت را 
يكي از سه پايه چنين دولتي مي 

دولت بي نياز از موافقت اما . گرداند
رابطه ستيز و . ملت با بقاي خود نبود

و استقالل با دولت سازش روحانيت 
ات نسبي آن از دولت، شرط ضرور ثب

روحانيت در بودجه . ه استدولت بود
در اداره  ،خود از دولت مستقل بود
بسياري و  حوزه هاي ديني مستقل بود

از اموري كه در قلمرو دولت قرار مي 
، از جمله قضا و آموزش ندگرفت

پرورش و احوال شخصيه و امور و
تصدي . حسبيه را تصدي مي كرد

شده مراسم مذهبي به روحانيان سپرده 
استقالل نسبي روحانيت از دولت، . بود

همراه بود با وابستگي روحانيت به 
از اين رو، اين قول همواره . ملت

تكرار مي شد كه گوش روحاني به 
نيست به دهان ) ص(دهان پيامبر

بازاري و عوام است و باب طبع آنها 
با اختصاص رژيم كنوني . مي دهد افتو

اين تمامي تصدي ها به مأموران خود،  
از روحانيت مي ستاند و را هم الل استق

واليت (با تقدم مطلق قدرت بر دين 
به سراشيب انحاللش مي ، )مطلقه 
با ازدست روحانيت چرا كه . كشاند

  نسبي و با وجود تقدم و  دادن استقالل
  

  16در صفحه 
  

 بهمن22بهمن تا 22از 
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در فصل سوم، خبرها و نظرها در       
باره استقرار سامانه هاي موشكي در 

احمدي  –ي خامنه اي خليج فارس، تقال
نژاد براي تشديد بحران اتمي و تغيير در 
استراتژي امريكا را از نظر خوانندگان مي 

  . گذرانيم
در فصل چهارم، داده ها و اطالعات       

اقتصادي گوياي وضعيت اقتصاد كشور در 
سي و يكمين سالگرد انقالب ايران را 

  .جمع مي آوريم
ي شكنجه بهمن، خامنه ا 19و در        

گري و قانوني كردن آن را مايه 
بنا بر اين مي . سرافكندگي دانسته است

اشاره او به . داند سرافكنده ابدي است
  امريكا است، اما غافل است كه در مجلس 
ششم، قانون منع شكنجه وضع شد و 
شوراي نگهبان او رد كرد و در شكنجه 
گاهي از شكنجه گاههاي او، همسر سعيد 

او را شكنجه كردند ) ماميسعيد ا(جون 
و زير شكنجه مجبورش كردند بگويد بعد 
از همخوابگي با صفحه هاي قرآن خود را 

شدت سركوب را به . پاك مي كرده اند
جائي رسانده است كه سازمانهاي مدافع 
حقوق بشر دنيا نگران سركوب جنبش 

فصل ششم . بهمن هستند 22مردم در 
به خبر هاي تجاوزها به حقوق بشر 

  :اختصاص دارد
  

تقابل استبداد و 
ديوار ترس : آزادي

 22باال نرفت و در
مردم در  ،بهمن

  :جنبش شدند
  
  

بهمن فراموش شد و  22
ناسزا پراكني كار روز و 

        سيما به  شب صدا و
  چرا؟. بني صدر  گشت

  
مناظره كه نه مصاحبه اي بود با  ◄

فاسدترين ها بر ضد منتخب اول تاريخ 
مجري اين مصاحبه : صدر ايران، بني 

وحيد پور امين از مسئوالن افراطي 
هوادار احمدي نژاد و وب سايت رجا 

اين روزها، او سخت گرفتار . نيوز بود
تشنج است و با افراطي گري تمام بكار 

در . تحريك افراطي هاي رژيم است
آخرين دوره قبل از اين صحنه دروغ 
و ناسزا، او حسينيان و بروجردي  را 

تحريك افراطي ها و  ناسزا باران  براي
مردم  در جنبش،  به برنامه تلويزيوني 

  .خود آورده بود 
او با حسين شريعتمداري         

كه زماني گفته (دماوندي و حسينيان 
و )  بود ما خود يك پا قاتل بوده ايم

رسايي مشكوك را گرد هم مي آورد تا 
هيزم كش آتش فتنه و جنگ داخلي و 

سردار ضرغامي رييس . دندكشتار، بگر
صدا و سيما و ديگر ياران فتنه گر وي 

 –زابلي  –سبقتي  –از جمله آخوندي 
 –حاج مهدي  –تپه رشي  –بوالي 
نيز هيزم بر آتش ... دارابي و –دانشور 

  .جنايت مي نهند
از شب چهارشنبه هفته گذشته،  ◄

كذابان را براي وارونه جلوه دادن 
و گفتن وضعيت دوران اول انقالب 

ناسزا به  بني صدر و دروغ در باره 
استقامت بحق او در برابر گرايش 
خميني به استبداد و مالتاريا،  به صحنه 

هدف اين بود كه خط قرمز را . آوردند
پررنگ كنند و عبور از رژيم و اقبال به 

راه و روشي كه بني صدر پيش روي 
مردم در جنبش مي گذارد را 

ر كردن وادا. خطرناك جلوه دهند
موسوي و كروبي و خاتمي به انتشار 
بيانيه اي از نوعي كه شريعتمداري در 
كيهان، از آن خبر مي دهد، نيز از 
هدفهاي صحنه هاي شرم آوري است 

  .   كه سيماي رژيم پخش مي كند
همه كساني كه شاهد جنايت و       

 60خيانت و فساد كودتاچيان سال 
ره بوده اند نيك مي دانند در آن دو

كه ايران زير حمله دو دشمن 
زورپرست، صدام و مالتاريا بود، بني 
. صدر چگونه در برابر دو دشمن ايستاد؟

ايستادگي در برابر قواي صدام، از 
كشور اسالمي كه به  8سوي سران 

. ايران آمده بودند، معجزه توصيف شد
صدام پيشنهاد هيأت عدم تعهد را 
پذيرفت اما چون جنگ در سود 

و انگليس و اسرائيل مي بايد  امريكا
ادامه مي يافت، به دستور خميني بر 

اگر استقامت . ضد بني صدر كودتا شد
ارتش ايران تحت فرماندهي بني صدر 
معجزه بود، مقابله با استبداديان نيز 
معجزه بود زيرا خميني را ناگزير كرد 

ميليون بگويند بله من  35بگويد 
نماد بدين ترتيب بود كه . ميگويم نه

انقالب و خواست جمهور مردم ايران 
در روزهاي انقالب، يكي در برابر ملت، 

محمدي گيالني اعالن . تجسم زور شد
بار  7كرد بني صدر، باغي با غين و 

او را باكي از . محكوم به اعدام است
اعدام توسط استبداديان نبود اال اين 
كه مبارزه نمي بايد تعطيل مي شد و 

گانيسم و خمينيسم بر مي بايد رابطه ري
معامالت . جهانيان آشكار مي گشت

پنهاني مي بايد افشا مي شدند و مردم 
جهان مي بايد بر ضد جنگي به اعتراض 
بر مي خاستند كه نسلي را قرباني خود 

توفيق او در آشكار كردن ماهيت . كرد
 3اين امر كه طي . مالتاريا كامل بود

دهه، تهديد به ترور مي شود و هيچ 
مان از ناسزا گوئي به او و دروغ ز

سازي درباره او باز نايستاده اند، گوياي 
پيروزي كامل بني صدر در مبارزه بي 

  .دهه است 3وقفه او در طول 
پور امين به دستور ستاد كودتا،  ◄

مجري برنامه اي شد كه هدف از 
بني » عزل«پخش آن اثبات بجا بودن 
در كنار .  صدر از سوي  خميني بود

دو نفر به عنوان كارشناس مي وي 
نشينند كه در وابستگي آن دو به باند 

  :مصباح يزدي كمتر شكي نيست
يكي عليرضا پناهيان معروف به حاج     

عليرضا مارمولك از شاگردان مصباح 
يزدي كه مدتي به دليل برخي گفته 
هاي كفر آميزش در تورنتوي كانادا، 

او از جمله . ممنوع التصوير شده بود
حانيوني است كه سالها در مكتب رو

مصباح درس فريب و خشونت و تزوير 
او از مداحان و . را آموخته است

سخنگويان انصار حزب اهللا،  همان 
لباس شخصي ها و در اصل، از 

او .  وابستگان به سپاه پاسداران است
دروغها مي گفت كه مرغ پخته را هم 
به خنده مي اندازند درست مانند 

س جمهوري و استادش و ريي» رهبر«
بدون هيچ نگراني و به صورت آشكار 
تاريخ را جعل مي كند و دروغي را در 
باره بني صدر بر زبان مي آورد كه 
طي يكي دو روز گذشته ساخته شده 

  .اند و او آنها راحفظ كرده است
حاج عليرضا مارمولك چنان ناشيانه     

در باره بني صدر سخن گفت كه 
ه كردكه بني سخنش مردم را متوج

صدر در ابتداي انقالب به مخالفت با 

واليت فقيه برخاسته بود و بحق به 
مردم به اين امر . مخالفت برخاسته بود

پي بردند كه اولين كسي كه به مقابله 
با نظام مستبد واليتي برخاست، همانا 

انتظار مردم اينست كه . بني صدر  بود
موسوي و كروبي و  خاتمي و ديگران، 

سال، شعار مردم را  30از گذشت بعد 
كه نه به واليت فقيه و آري به 

  .  حاكميت مردم است، تكرار كنند
ديگري محمد صادق كوشكي     

كانديداي دانشجويان عدالت خواه 
سيد علي خامنه اي، به دليل . بود

وحشت و نيازش، نيازمند استفاده از 
او و . اين شخص و نظاير او شده است

توجه به سابقه موسوي و همانندانش، با 
كروبي و خاتمي، از راه مقايسه صوري، 
براي بني صدر سابقه مشابهي مي سازند 
و سپس اين سه را با او مقايسه مي كنند 
تا نتيجه بگيرند دعوا بر سر قدرت است 
و مردم از جنبش خود هيچ بدست 

اما چون دورغ ضد و . نمي آورند
نقيض است، دروغ ساز را رسوا مي 

حاصل دروغها كه بخصوص از  .كند
خرداد تا  22ماهها پيش از انتخابات 

اين   -وهمچنان ادامه دارد  –امروز 
شده است كه مردم بيش از پيش، به 
اين نتيجه رسيده اند كه در رژيم 
. واليت فقيه، زندگي نمي توان كرد

 13تاجائي كه موسوي در صحبت 
با انكار حاكميت : بهمن خود، گفت

اساسي خود به خود ملغي  مردم، قانون
  . مي شود

. ، دهه ناسزا و دروغ شد»دهه فجر«     
نيك كرداريهاي بني صدر به زشت 
كرداريها برگردانده شدند و زشت 
كرداري هاي خميني و خامنه اي نيك 
كرداري جلوه داده شدند و در اين 
كار، صدا و سيماي ضرغامي و سيد 

اما . علي خامنه اي سنگ تمام گذاشتند
نتوانستند سفيد را سياه و سياه را سفيد 

مردم بيشتر به ماهيت استبداد و . كنند
بندگان زور، يعني سيد علي خامنه اي 

به اين دليل كه . و خميني پي بردند
شعار نويسي ها بر ديوارها فزون تر 
شدند و برغم تهديد، فرستادن پيامك 
ها براي آماده كردن يكديگر براي 

بهمن  22وز حضور در صحنه، در ر
دستگاه تبليغاتي رژيم مي . بيشتر شدند

زيرا . بايد پند مي گرفت اما پند نگرفت
به غير قابل عبور كردن خط قرمز كه 
عبور از واليت فقيه به واليت جمهور 

از اين . مردم است، سخت نياز دارد
رو، بار ديگردر  برنامه به سوي آينده 
امين پور، مصاحبه اي يك سويه با 

سالم رسايي شاگرد مبرز ديگر  حجت اال
در اين . مصباح ترتيب داده شد

مصاحبه، بار ديگر، قياس صوري ميان 
. ، انجام گرفت»سران فتنه«بني صدر و 

مصباح يزدي نظر داده است كه ولي 
فقيه در بند احكام دين نيست و بنا بر 
مصلحت، مي تواند حكمي بر ضد 

چرا او اين نظر . احكام دين صادر كند
ساخته است؟ زيرا رژيم واليت فقيه  را

هرچه مي كند خالف احكام دين بنا 
بر فقهي است كه ولي، واليت خود را 

. اگر نه، نيازي به نظر نبود. از آن دارد
پيش از او، خود خميني همين سخن را 
گفته بود و آذري قمي نيز گفته بود، 
ولي امر مي تواند توحيد را نيز تعطيل 

نقض روزمره احكام  آن زمان نيز،. كند
دين و حرص قدرت، خميني را ناگزير 
كرد دم از واليت مطلقه اي بزند كه 
منتظري آن را از مصاديق شرك 

از جمله احكام دين حرمت . شمرد
دروغ و آدم كشي و تجاوز و شكنجه 

حال با تجويز ولي فقيه، همه . است... و
  .  اين كار انجام دادني شده اند

مأمور دروغ  حميد رسايي كه     
پراكني شده بود، در حال حاضر 
نماينده مجلس و يكي از حاميان 

در . خرداد است 22كودتاي انتخاباتي 
روزهاي بعد از كودتاي انتخاباتي در 
هر دانشگاهي كه حضور مي يافت با 
اعتراض شديد دانشجويان روبرو مي 

است » نمايندگاني«او از جمله .  شد
راي اعدام كه طرح معروف حسينيان،  ب

هرچه زودتر محكومان به محاربه را 
در آن مصاحبه كذائي، او . امضا كرد

سخني بس شگفت و بسيار هوشيار 
سال، به يك  10نظام هر  :كننده زد

هر ده سال يكبار، . پاكسازي نياز دارد
نظام مي بايد نيروهاي تغيير فكر و عمل 

معني سخن . داده را پاك سازي كند
تگاه واليت مطلقه او اينست كه در دس

فقيه، حتي آنها هم كه در اطاعت 
هستند، روزمره مي بايد تحت رژيم 

سال يكبار  10تفتيش عقيده باشند و هر 
هم يك پاكسازي عمومي مي بايد 

او كه حاصل كار اصول . انجام بگيرد
كه جلسات  - گراهاي افراطي را، 

باز  –خاص براي برنامه ريزي دارند 
ش كرد كه نه تنها مي گفت، نادانسته فا

در اين رژيم، هيچ كس ثبات ندارد 
بلكه خود رژيم نيز محكوم به بي ثباتي 

از ديد اين اصول گرايان، از . است
هاشمي و كروبي و خاتمي و موسوي 
به پائين، همه آنها كه در اطاعت كامل 

  . نيستند، بايد پاكسازي شوند
در اختيار دادسرا قرار گرفتن      

ن هاشمي رفسنجاني و پرونده فرزندا
، ... تن به جرم محاربه و 9محاكمه 

. گزارشگر قصد سخت سران رژيم است
غافل از اين كه رژيم فرتوت گشته و 
دندان نشان دادنهايش كسي را نمي 

  . ترساند
  

اعدام ها، مي گويند رژيم 
مالي  –مافياهاي نظامي 

كدام روش را برگزيده 
  :است؟

  
فرسوده و  رژيم واليت فقيه، ماشين    

كم اهميت اعدام هاي خود را با 
سوخت اتمي و كم ارزش نيروهاي 
مافيايي روشن نمود تا نشان دهد براي 
حفظ خود، از هيچ جنايتي فرو گذار 

سخنراني در روز اول دهه فجر . نيست
. را هم از هاشمي رفسنجاني گرفتند

پرونده فرزندان او را هم براي تعقيب 
يعني براي . قضائي، به دادسرا دادند

حفظ نظام،  هاشمي رفسنجاني و كس 
  . و كار او نيز فدا مي شوند

روشن بود كه رژيم، براي      
جلوگيري از سقوط خود، يكي از سه 

  :راه را بر مي گزيند
استفاده از هاشمي همانند استفاده   - 1 

  شاه از بختيار و 
تشديد سركوب، اعدام ها و ترور   -  2

گروه گروه  و كشتن تحت شكنجه و
دستگيري و محكوم كردن و پاكسازي 
و سپردن دولت بطور كامل به اصول 

  و. گرايان افراطي
نگاه داشتن وضعيت در همين  -  3 

شرايط، آنچه خامنه اي و دستياران 
زور پرست او نمي دانند، اينست كه هر 
كدام از اين سه گزينه، در نهايت به 

  .حذف نظام مي انجامد

خرد آلت واليت مطلقه،  بي« رهبر«     
نتوانست مانند بزرگان، عطاي واليت  
را به لقايش ببخشد و دست خود را بار 
ديگر به خون جوانان كشور آغشته 

 -تحت فشار مافياهاي نظامي . نكند
شايد تا . مالي مجوز كشتار را صادر كرد

قبل از روشن شدن ماشين هاي اعدام 
مي شد سقوط رژيم را، از راه سپردن 

ار به دست نيروهاي ميانه رو جناح ك
راست و اصالح طلبان، به تأخير 

گرچه سرانجام كار، برچيده . انداخت
شدن بساط واليت فقيه مي شد اما شايد 
سرنوشت سران رژيم را تغيير مي داد و 
آنها همان موقعيت را مي يافتند كه 
سران رژيم تبعيض نژادي در افريقاي 

ول كه اما عبور از گزينه ا. جنوبي
آوردن هاشمي رفسنجاني براي حل 
بيرون بردن رژيم از بن بست بود، 
وضعيت آينده تا حدي روشن تر 

  .گشت
  

  :رژيم  چه خواهد كرد ؟* 
  

سيد علي خامنه اي به اين نتيجه      
اشتباه   -كه به قول خودش  - رسيد 

يعني دست از كشتار . شاه را تكرار نكند
ند بر جوانان كشور بر ندارد تا بتوا

روزهاي عمر رژيم فرومانده خود 
كسي نيز به او نمي گويد . بيفزايد

دستگاه اداري در اعتصاب اظهار نشده 
كارخانه . بازار در ركود است. ايست

درصد ظرفيت كار  40هايي كه زير 
مي كنند، حقوق كارگران خود را نمي 

از عاشورا بدين سو، جنبش با . پردازند
را بحالت  روشي ادامه دارد كه رژيم

  . فلج در مي آورد
مشاوران نادان و فشار نيروهاي      

جنايتكار كه هيچ سوراخي براي آينده 
خود به هنگام فرار از دست مردم نمي 
بينند، به اين نتيجه رسيده اند كه كار 

غافل از . را به شيوه استالين ادامه دهند
به مردم روي آوردن، آنها  اين كه اوال 

نياز مي كند و تجربه  را از فرار بي
هم به اين . استالين قابل تكرار نيست

دليل كه آن تجربه به شكست انجاميده 
است و هم به اين دليل كه، در آن 
رژيم، ما به ازاي سركوب، اقتصاد توليد 

اما اين اقتصاد به . محور صنعتي بود
مردم نقش نمي داد، آنها را وابسته به 

ا نيز بر دولت مي كرد و نيازهاي آنها ر
مردم مي بايد رياضت پيشه . نمي آورد

مي كردند تا روسيه به يك ابر قدرت 
اين شد كه دولت . نظامي بدل شود

تك محور، با وجود اقتصاد توليد محور 
  . اما نظامي، سقوط كرد

وقتي خامنه اي گفت به هيچ وجه      
باج نخواهد داد، معلوم كرد كه ماشين 

. د آورداعدام را به حركت در خواه
در امور كره » متخصص«مشاوران او، 

شمالي و روسيه و چين به اين نتيجه 
رسيده اند كه اگر كمترين سستي در 
كشتار مردم نشان دهند و يك قدم 
عقب نشيني كنند، ناگزير مي شوند 
دولت را به مخالفان واگذار كنند و 
. خود را گرفتار سرنوشت شومي كنند

الب بدين كليه جنايتكاران كه از انق
اعدام و ترور و آدم (سو، جنايتهاي 

ربائي و بستن اجتماعات مردم به گلوله 
رژيم را سازمان داده اند، به اتفاق ...) و

مالي شورا  –سران مافياهاي نظامي 
كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه 
هيچ راهي براي ادامه حيات رژيم  جز 
.  بكار بردن بي رحمانه خشونت ندارند

  ين رأي شده اند كه اگر خشونتي بر ا
كه بكار رفت موجب ترس مردم نشد، 
بمعناي آن نيست كه خشونت اثر 

بمعناي اينست كه بر ميزان آن . ندارد
  اگر چنين كنند، بار ديگر، . بايد افزود

  
  5در صفحه 

 بهمن، روزجنگ رژيم با مردم22
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ترس بر مردم چيره مي شود و مردم 
اما اين مشاوران  .عقب نشيني مي كنند
نه اي به او نگفته بيخرد سيد علي خام

اند كه سركوب زماني نتيجه داشت كه 
اقليت حامي رژيم فعال و اكثريت 

حاال اقليت . مخالف با آن منفعل بودند
حامي كم شمار تر و اغلب منفعل و 

از . اكثريت بزرگ مردم فعال شده اند
سقوط   اين رو، شدت سركوب، احتماال

زيرا كار را . رژيم را زود رس مي كند
ائي مي رساند كه ديگر براي رژيم به ج

  . راه عالجي باقي نماند
افراد افراطي كه از ابتداي كودتاي    

  انتخاباتي تا كنون همواره مردم را 
خس و خاشاك و اغتشاشگر و وابسته به 
بيگانگان خوانده اند و در بكار بردن 
خشونت اندازه نگاه نداشته اند، فرداي 

شونت خود را سياه مي بينند و جز خ
از آن جمله . پشت و پناهي نمي يابند

  :  اند افراد زير
 –احمد جنتي  - سيد علي خامنه اي   

 –ميرحجازي  –مجتبي خامنه اي 
 –احمدي نژاد  –هاشمي گلپايگاني 

حسين  –حداد عادل –احمدي مقدم 
 –سردار كوچك زاده  –شريعتمداري 

 –فيروزآبادي  –ذوالنور  –رسايي 
 –مرتضوي  –ادان ضرغامي، ر –فدايي 

 –محسني اژه اي  –جعفري  –ذوالقدر 
نوري  –مصباح يزدي  –محصولي 

محمد يزدي  –پور محمدي  –همداني 
  حسين  –رمضاني  –احمد خاتمي  –

محمد رضا نقدي، الريجاني ها   –طائب 
و ديگراني از اين قبيل ...  و واليتي

  .جنايتكاران
  
  :سرنوشت محتوم*
  
ماشين اعدام، رژيم با به كار افتادن    

واليت فقيه، سراشيب سقوط را با 
اين . سرعت بيشتري طي خواهد كرد

سخني است كه  شخصيتهاي تا 
حدودي ميانه روي رژيم ماه ها است 

بنظر آنها براي كاستن . تكرار مي كنند
از شتاب سقوط و بسا جلو گيري از 
سقوط، مي بايد خشونت را رها كرد و 

ابل، از راه بنا را بر جذب جناح مق
  . انجام يك معامله منصفانه، گذاشت

رژيم،  براي ادامه حيات، مجبور     
است كه دست به كار  تهيه و اجراي 

در هر . طرحهاي خشونت آميز شود
طرح مي بايد ميزان خشونت را بيشتر 

طرحهاي زير از جمله طرحهائي . كند
هستند كه اگر رژيم خود را به يك 

ببيند، اجرا پاكسازي عمومي توانا 
  :خواهد كرد

با آغاز اعدام ها، حاكميت مجبور  -  1
هم . به ادامه دادن به اعدام است

اكنون، رئيسي، يكي از سه جنايتكاري 
 67كه كشتار زندانيان را در سال 

تصدي كرد و اينك معاون قوه قضائيه 
تن به جرم  9است، خبر از محاكمه 

البته جنايت اعدام، . ارتداد مي دهد
را در جامعه منزوي تر خواهد  رژيم
  . كرد

حذف كساني چون هاشمي  – 2
 –موسوي  –كروبي  –رفسنجاني 

–دستغيب  –خوئيني ها  –خاتمي 
حتي حسن  –محتشمي پور  –صانعي 

هرگاه اين گونه افراد ... . خميني  و
حاضر نشوند آلت رژيم در سركوب 
مردم شوند، رژيم طرح دستگيري 

اگر . ده استرا تهيه كر» سران فتنه«
هم نخواهد آنها را دستگير كند، 
برمحدوديت هايي خواهد افزود كه 
. هم اكنون براي آنها  كرده است

احتمال نمي رود توانا به حذف و به 
زيرا . قول رسائي، پاكسازي كامل باشد

حذف اين همه نيرو، رژيم را بكام 
 . مرگ خواهد برد

توقيف كليه نشريه هائي كه با رژيم   - 3
 . نوائي كامل ندارندهم

 دستگيري و محاكمه سياسيون و  - 4
 .سپاهيان و روحانيون مخالف 

تشديد اخراج  و دستگيري   -  5
دانشجويان و اساتيد از دانشگاهها و در 

 . صورت لزوم تعطيل دانشگاهها
سرعت بخشيدن به دستگيري  – 6

 .مبارزان و مخالفان از هر طيف

كساني وقتي نوبتشان شد، توقيف   -  7
چون محسن رضايي و عماد افروغ و 

 ... خوش چهره و
حل تضاد ميان اصول گرايان،  – 8

 . همچنان از راه حذف
تعيين تكليف برخي از نمايندگان   - 9

منتقد حكومت در مجلس، و احتماال 
 . دستگير كردن آنها

نگاه داشتن كليه نيروهاي سپاهي  – 10
ش خود، به حال آماده با... و انتظامي و

مداوم كه سبب فرسوده شدن و از پا 
را براي . در آمدن آنها مي شود

سركوب مردم به كار گرفته تا در 
هركوي و برزن نيروهاي سركوبگر را 

 . بگمارد
وقتي در بيراهه خشونت گستري      

مي افتد، سيد علي خامنه اي ديگر جز 
ادامه سركوب و فشار بيشتر بر مردم، 

او ناگزير . دكاري از دستش بر نمي آي
است كليه افراد باتجربه خود را به كار 

پس  اگر فردا روزي متوجه . بگيرد
حضور افرادي همانند مرد هزار چهره 

در ميان نيروهاي سپاه و  –افتخاري  –
انتظامي و بسيج بشويم، نبايد تعجب 

زيرا فساد و تبهكاري، در اين . كنيم
تجربه به . دوره، به كار رژيم مي آيد

ري مجدد حسين طائب، مرد كارگي
فاسد االخالق و محمد رضا نقدي 
فرمانده گروه سرقت هاي مسلحانه و 
تجاوز به عنف و اهللا كرم، جنايتكار 
معروف و فرمانده لباس شخصي ها و 
برادران سيب سرخي و ديگران 
نشاندهنده، نياز مبرم رژيم به 
  .  جنايتكارترين كارگزاران خويش است

  
  :ند؟مردم در چه كار* 
  

شايد حاكميت از اينكه ماشين اعدام     
هايش را بكار انداخته بود، در يكي دو 

نه واكنش . روز اول، دلگرم شده بود
دنيا را اين اندازه وسيع و شديد 
ارزيابي كرده بود و نه عامل فعال 
شدن اكثريت مخالف و كوچك و فعل 
. پذير شدن اقليت را در نظر گرفته بود

كه پيش از انتخابات  تن بي گناه را 2
دستگيركرده بود، كشت تا زمينه اي 

اين دو نفر را به جرم . بدست آورد
وابستگي به سلطنت طلبان و مجاهدين  

و مدعي شد .  به چوبه هاي دار سپرد
نقش » اغتشاشات اخير«كه اين دو در 

  .داشته اند
سخنان جنتي جنايت پيشه، در نماز     

رژيم جمعه، در همان حال كه وحشت 
را از وخامت بار تر شدن وضعيت 
گزارش مي كند، نوعي قيافه گرفتن 

ما اعتنائي به (براي افكار عمومي جهان 
و نيز ترساندن ) اعتراض شما نداريم 

جوانان شما را به گروگان : مردم است
بهمن بيرون  22اگر در . گرفته ايم

تعجب در . بيائيد، آنها را خواهيم كشت
د جنتي و احمد اين است كه شيخ احم

خاتمي توجه ندارند كه به مردم مي 
گويند تا كجا از جنبش آنها وحشت 

سابق مي ترساندند اما ترس . دارند
خود را از ديد مردم مي پوشاندند اما 

  . حاال ديگر نمي توانند بپوشانند
گفتگوهاي مردم با يكديگرو اخبار و    

اطالعات نشان مي دهد كه مردم در 
مبارزه خود هستند و  حال تغيير روش

بهمن به  22در كار آنند كه در روز 
گونه اي ديگر رژيم را به قول معروف 

  .آچمز كنند
يكي از فرصتها كه رژيم همواره از     

آن استفاده مي كند، زمان تعطيل 
اعدام هاي جديد را : دانشگاهها است

نيز هنگامي انجام داد كه دانشجويان و 
لي و فرجه دانشگاهيان در دوره تعطي
  .امتحانات به سر مي بردند

سيد علي خامنه اي در توهم تكرار     
جنايت خميني است و به ناچار دست 
به كار همان جنايتي شده است كه 

انجام 1367و  1360خميني در سال 
تكرار كنيم كه آن روز اكثريت . داد

مخالف فعل پذير بود و امروز فعال 

آن روز ممكن بود مدتي . است
ني اعدام چند هزار نفر را مخفي طوال

كرد اما حاال، در دم، مردم ايران و 
  .  جهان از آن آگاه مي شوند

، در  60از آنها كه در سال  برخي    
كودتا بر ضد  رييس جمهوري منتخب 
مردم ايران،  شركت كردند و جوانان 
حامي رييس جمهوري و هواداران 
استقالل و آزادي ايران را به جوخه 

عدام سپردند، هم اكنون در هاي ا
زندان هستند و بعيد نيست كه محكوم 
به زندانهاي طويل المدت و حتي 

اين سرنوشت مي تواند . اعدام شوند
در انتظار خامنه اي و بسياري از 
حاميان فعلي وي در آينده اي 

  . نزديك، باشد
و اما ملت ايران بعد از خروش       

عاشورا، برغم وسعت دستگيريها و 
، ...هديد به اعدام به جرم محاربه وت

روشهاي ديگري را با موفقيت 
تحريم تلفن و ارسال پيامك، : آزمودند

اعتصاب اظهار نشده در دستگاههاي 
دولتي و كوشش در تسري جنبش به 
شهرهاي متوسط و كوچك و تشديد 
اعتراضهاي كارگري و تحريم مراسم 

  ...  دولتي دهه فجر و
كماه گذشته، در طول افزون بر ي    

مردم ايران به اين نتيجه رسيدند كه 
اين نظام و سران آن همچنان بر اين 
خيالند كه سركوب گري، تنها كاري 

از . است كه از دستشان بر مي آيد
انتخابات بدين سو، هيچ اقدام 
مشخصي براي حل مشكلي از مشكلها 

از عاشورا باين طرف، . انجام نداده اند
هاي مضحك  تالش كردند، با نمايش

مناظره كه حتي جرات ادامه آن را نيز 
نيافتند،  مردم را سرگرم و بيشتر از آن، 

اما زود متوجه . از جنبش منصرف كنند
يعني هم مناظره ها . خطاي خود شدند

را بيهوده يافتند و هم پي بردند كه 
از اين رو، باز . عزم مردم راسخ است

: روي به ايجاد ترس و وحشت آوردند
ريهاي گسترده و روزمره و قرار دستگي

بهمن، بر ضد مردم، گاز  22است در 
ارسال كنندگان . اشك آور بكار برند

پيامك ها را تحت تعقيب قرار مي 
دهند، روزنامه نگاران خارجي تنها حق 
دارند در محدوده مراسم رسمي 

  ...حضور يابند و
عالئم و شواهد حاكي از آنند كه     

بهمن، بي اعتناء  22مردم ايران در روز 
به خشونتها كه رژيم براي ترساندن آنها 
بكار برده است و وعده بكاربردنشان را 

بهمن مي دهد، در صحنه  22در 
  .حضوري پرشور پيدا خواهند كرد

رژيم به خوبي مي داند كه اگر در      
 22اين روز برروي مردم آتش بگشايد،  

بهمن را روزي خواهد كرد كه رژيم 
. د مرحله احتضار مي گرددخود، وار

اين واقعيت را اكثر سران رژيم مي 
دانند و بنابراطالع، آنها به اين نتيجه 
رسيده اند كه بايد بهرترتيب شده 
است، از اين روز بدون خطر عبور 

  .  كنند
در حال حاضر، بهمان اندازه كه      

استبداديان از مردم مي ترسند، مردم 
كنيم كه  تكرار. از آنها نمي ترسند

مردم مي دانند كه اگر  رژيم از حضور 
پرشوردم وحشت نداشت، ضرورتي هم 
براي صدور  پيام هاي پي در پي 

چنانكه در . تهديد نيز پيدا نمي كرد
سالهاي پيش كه مردم به عدم شركت 

در مراسم رسمي اكتفا مي كردند، 
  . حتي يك پيام تهديد نيز داده نمي شد

از دو سه روز اين روزها مردم بعد    
سكوت خشونت بار، به دنبال اعدام 
دوتن،  وضعيت را سنجيده و آماده 

  .بهمن شده اند 22حضور در روز 
رژيم در تله اي كه خود كار    

بعد از قيام مردم . گذاشته، افتاده است
در روز عاشورا، اشتباهات مكرر در 
برخورد با مردم و مردمي را كه حق 

ي كنند، حاكميت خود را مطالبه م
محارب خواندن و اعدام كردن و 
محكوم به اعدام كردن، رابطه رژيم با 
مردم را بطور كامل خصومت آميز 

ارسال پيام هاي كوتاه . كرده است
مردم مبني بر شركت پرشور در 

بهمن كه مردم، بدون  22انتخابات 
ترس،  براي يكديگر ارسال مي كنند و 
 شعارها كه بر ديوار ها مي نويسند، 

  .بهمن است  22چهره ديگر 
قواي سركوب و مأموران سانسور     

مدعي شدند كه براي حفظ نظام، كليه 
پيام هاي كوتاه و ايميل هاي مردم را 

اما در عمل، به اين . چك مي كنند
نتيجه رسيده اند كه اگر قرار باشد 
مردم را بخاطر ارسال پيامكها دستگير 

شور كنند، بايد بسياري از افراد اين ك
زيرا به طور متوسط . را دستگير كنند

هر فرد ايراني به محض دريافت پيامي، 
با مضمون استقامت در برابر رژيم 

تا  5خشونت گستر، آن را حداقل براي 
از اين بابت نيز . نفر ارسال مي كند 10

رژيم . وحشتي به خود راه نمي دهد
هر كار مي كند، مردم متحد تر و 

نست كه سران اي. منسجم تر مي شوند
رژيم، ناتوان، و نظاره گر وحدت روز 

  .افزون مردم هستند 
روز پيش  15ارزيابي  –اين گزارش     

بهمن تهيه شده  7بهمن، در  22از 
حاكمان كامال سردرگم شده . است
ترس سران رژيم را بيشتر از پيش . اند

خروج دارائي هاي : در برگرفته است
ها و برخي از مسئوالن كشور از بانك 

تبديل آنها به ارز و ارسال آن  به 
خارج از كشور اندازه اين وحشت 

  .سران را نشان مي دهد 
انتشار شب نامه ها  و ديوار نويسي     

هاي شبانه با وجود حضور پر تعداد 
نيروهاي بسيجي و انتظامي در سطح 
خيابانهاي تهران در شب هنگام و حتي 
شهيد شدن برخي از جوانان در هنگام 
ديوار نويسي، بر اين امر صحه مي 
گذارد كه كليه ترفندهاي رژيم تا به 

مردم در راهي . حال بي اثر بوده است
كه انتخاب كرده اند كوچكترين 

  .ترديدي به خود راه نداده اند 
بهمن  22رژيم  شايد بتواند از خان     

 16هم مانند روز قدس و سيزده آبان و 
مقابله اش آذر و عاشورا عبور كند، اما 

در سال روز انقالب، با مردم در جنبش، 
از اين پس، ابتكار : معنائي متفاوت دارد

عمل بطور كامل در دست مردم است 
و آنها عالوه بر پيش رو داشتن روزهاي 

 29اسفند و چهارشنبه سوري و   14
 2بدر و چرخش مجدد  13اسفند و 
... خرداد و  25خرداد و  22خرداد و 

ه روزها را روزهاي مي توانند هم
تا رسيدن به هدف كه . جنبش كنند

بازيافت حق حاكميت دزديده شده 
  . است

بهمن،  22روز پيش از  7
. رژيم همچنان مي ترساند

همه شب حمله هاي 
تبليغاتي به بني صدر ادامه 

قصد رژيم همچنان . دارند
عبور ناپذير باوراندن عبور 
از واليت فقيه و تبديل نزاع 

نزاع گرايشهاي با خود به 
شركت كننده در جنبش با 

عوامل رژيم . يكديگر است
درخارج از ايران نيز بهمين 

  :كار مشغولند
  
رئيسي، يكي از جنايتكاران، ترتيب  ◄

دهنده قتل عام زندانيان وارد صحنه 
يكي ديگر از نهان پيشگان شريك : شد

در جنايات دهه اول و سالهاي بعد 
م رييسي ابراهي: خود را نمايان ساخت

مأمور قتل عام » قاضي« 3كه يكي از 
بود و پيش از آن،  67زندانيان در سال 

در اعدام هاي سالهاي بعد از كودتاي 
نقش اول مي داشت و  60خرداد 

سالهاست به عنوان نقطه اتكاي خامنه 
اي در مقام معاونت قوه قضاييه قرار 

اينك، به دليل نياز افراطيون . دارد
ود را عيان ساخته و جنايت پيشه، او خ

نفر  9حدود : در مصاحبه اي گفته است
ديگر كه محارب هستند بايد اعدام 

الزم به ذكر است كه رييسي . شوند
داماد همان علم الهدا امام جمعه مشهد 
مي باشد و شوهر خواهر علم الهداي 
صدا و سيما و پدر زن نيلي از مسئوالن 
وب سايت رجا نيوز، از شبكه هاي 

جنايت و خيانت و فساد  مافيائي
  . تارعنكبوتي قدرت هستند

با نزديكتر شدن به روزهاي پيروزي      
بهمن كه همه  22انقالب و به خصوص 

مردم خود را آماده حضور در صحنه و 
مخالفت با رژيم واليت فقيه مي كنند، 
رژيم هر چه در توان دارد به كار 
گرفته است تا با ايجاد ترس و وحشت 

بر . سترش جنبش مردم شودمانع از گ
همين اساس، در اين شبها،  صدا و سيما 
در حال برنامه ريزي براي تحميق و 
ترساندن هر چه بيشتر نيروهاي 
باقيمانده اطراف خود از عبور مردم از 
واليت فقيه به واليت جمهور مردم 

براي ايجاد ترس در مردم، اگر .  است
بهمن  22بتواند، مي خواهد پيش از 

المقدور چند نفر ديگر را به حتي 
  .  جوخه هاي اعدام بسپارد

يك هفته به زمان برپايي تظاهراتي      
عظيم از سوي مردم باقيمانده است و 
روز به روز بر وحشت خامنه اي و 

اين . سران مافيا افزوده مي شود
روزها، شايعاتي ساخته و پخش مي 

برنامه هايي كه صدا و سيما، . شوند
اين برنامه ها مربوط به  .پخش مي كند

مربوط به بني صدر . بهمن نيستند 22
شبح بني صدر استبداديان را . هستند

  .در وحشت فرو برده است
در روزهاي اخير، به خصوص بعد      

كه مرتب صدا و  -از اعدام دو بيگناه 
سيما اعالم مي كند در روز عاشورا 

، ترسي كه رژيم مي  - دستگير شده اند
بجا است قسمتي از . د نشدخواست ايجا

افشاگري حجت االسالم پروازي را كه 
  بعد از انتخاب شدن خاتمي به رياست 

  
  6در صفحه 

 بهمن، روزجنگ رژيم با مردم22
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در آن . ، بياوريم 76جمهوري، در سال 
تاريخ، او راه و روشي را كه سپاه در 
پيش مي گرفت، اينطور توصيف كرده 

  :است
روزى يكى از افراد آن طيف من را  «    

شما علت بقاى : گفتم. قم دعوت كرد به
من در : گفت انقالب را چه ميدانيد؟
ايمان،  )شما. (ام جمع شما را  مكرر ديده

وحدت و مردم را علت بقاى انقالب و 
گفتم اين علتها را از كالم امام . دانيد مى

گفت امام مرده است . ام استخراج كرده
گفتم من قبول دارم كه . حرفش را نزنيد
تواند تغيير ايجاد  هبر مىدر امر تاكتيك ر

امين . اما اصول قابل تغيير نيست. كند
شود  را نمىشود، اما حج  الحاج عوض مى

اين حرف شما چه مفهومى . عوض كرد
 21 ،به هر حال امام رفته: دارد؟ گفت

. جلد سخنان ايشان را بگذاريم كنار
شما رمز بقا را چه ميدانيد؟ گفت : گفتم

ات مفصل و جلسما در سپاه نشستيم 
در بحث وحدت استراتژيك سپاه . داشتيم

به عقيده ما رمز . موضوع را مرور كرديم
ايجاد رعب و وحشت در  ،بقاى انقالب
. كرد خيلى زيبا تحليل مى! مردم است

تحليل شما زيباست، اما مرده شور : گفتم
مردم را ول : گفت. ببرد نتيجه گيرى را

. كنند بر اساس طبيعت حركت مى. كنيد
ما . كت قسرى حركت فطرى استحر
خواهيم به طرف انسانيت برويم و  مى

بايد به . مردم را به طرف انسانيت ببريم
در اسناد فقهى . زور اين كار را بكنيم

داريم، در منظومه داريم كه حركت 
. تكاملى انسان حركت قسرى است

طبيعى نيست، به زور اسلحه ممكن 
ايم به ايجاد رعب و  ما رسيده. است

 ».حشتو
در عمل، مسلم شد كه مرام مافياهاي     

قول (» النصر بالرعب«مالي  –نظامي 
قول (و حركت قسري ) خامنه اي

در نظرآنها . است) مصباح يزدي
خميني مرده است و جز بكار استفاده 

از اين ديد، انسان . ابزاري نمي آيد
محكوم به حكم زور است و تنها زور 

اما زور   .مي كند» آدم«است كه او را 
اشكال دارد و هر دستگاه مي بايد يك 

دستگاه خامنه اي، : نوع آن را بكار ببرد
نوع ديني و دستگاه تبليغاتي، نوع 
دروغ آن را مي سازد و پخش مي 

دستگاه قضائي نوع پرونده سازي . كند
و صدور حكم محكومت را تصدي مي 

دستگاه واواك و زندان، نوع . كند
اوز و سوزاندن دستگيري و شكنجه و تج

. و گمنام به خاك سپردن و ترور را
مافياهاي سركوبهاي خياباني نوع 
جنايت در كوچه و خيابان را و بخشي 
از سپاه و قواي تحت امر مستقيم خامنه 
اي نوع ايجاد حكومت نظامي و تبديل 
كردن شهرها به جبهه جنگ و حمله به 

مافياهاي . را ... خانه ها و آتش زدن و
مالي نوع رانت خواري را  –نظامي 

  ...و
گرفته بود كه قرار » خبر«كيهان     

است خاتمي و موسوي و كروبي بيانيه 
اما  بيانيه ها و . تسلم هستيم صادر كنند

اطالعيه هاي خاتمي و موسوي و 
يعني راه .  كروبي تسليم هستيم نشدند

حال سازش از سوي خامنه اي هنوز 
وشته گفته ها و ن. پذيرفته نشده است

هاي اين سه معلوم مي كنند كه قصد 
ندارند كه در برابر رژيم كودتا، سر 

زيرا بخوبي متوجه . تسليم فرود آورند
شده اند در صورت كوتاه آمدن، مردم 
پشت آنها را خالي مي كنند و رژيم، به 
راحتي، آنها را دستگير و براي هميشه 

  .از صحنه خارج مي كند
ي كند كه اين روزها، رژيم  شايع م ◄

قرار است درگيري هاي مسلحانه اي 
از  . بهمن روي دهند 22در روز 

ساختن و انتشار دادن اينگونه شايعه ها، 
  :دو هدف را دنبال مي كند

ايجاد ترس و وحشت در مردم و  - 1
منصرف كردن آنها از درآمدن به 

 .خيابانها 
آماده ساختن نيروهاي جنايتكار  - 2

 . ات مردمخود براي هجوم به اجتماع
سران حاكم بر ايران اين روزها با     

انتشار اين شايعه ها، در حال آماده 
سازي روحي و رواني نيروهاي جنايت 
. پيشه خود براي حمله به مردم هستند

بعيد نيست كه در ميان راهپيمايي روز 
بهمن برخي از نيروهاي وابسته به  22

باندهاي مافيايي از ميان مردم اقدام 
اندازي و گل آلود كردن آب به تير

و در پي .  روان و جاري جنبش شوند
... آن، نيروهاي سپاه و لباس شخصي و

بسوي مردم رگبار . وارد عمل شوند
گلوله بگشايند و مدعي شوند از سوي 
مردم به سوي انها تيراندازي شد و آنها 

درست شبيه !. نيز از خود دفاع كردند
يج در همان سناريوي حمله به پايگاه بس

خرداد كه علت، تيراندازي  25روز 
نيروهاي بسيجي به سوي مردم بي 
سالح و كشتن و زخمي كردن مردم 

پس از اجراي آن سناريو،  سردار .. شد
برخي ها به : عراقي و ذوالقدر گفتند

صورت مسلحانه قرار بوده كه به آن 
پايگاه حمله كنند و اسلحه ها را خارج 

جي ها موفق سازند و با تيراندازي بسي
آنها خوب مي . به اين كار نشدند

دانستند كه دروغ مي گويند و جنايت 
 . رژيم را مي پوشانند

و در اين شبها در برنامه هاي خاص  ◄
تبليغاتي صدا و سيما با نمايش بخش 
هاي گزينشي از تاريخ كودتاي سال 

در پي ايجاد شباهت ميان بني صدر  60
آنها هدف . با  موسوي و كروبي هستند

عبور به : همچنان ايجاد خط قرمز است
در . سمت و سوي بني صدر ممنوع

همان حال، مي خواهند در نظر 
ماموران رژيم، از راه مقايسه صوري، 

دستگاه . واقعيت را مقلوب جلوه دهند
تبليغاتي رژيم خوب مي داند كه 
تبليغاتي كه مي سازند و پخش مي 
كنند، نزد مردم، بر محبوبيت بني صدر 

اما همانطور كه از قول . مي افزايد
پروازي آمد، آنها براي مردم پشيزي 
ارزش قائل نيستند و مدعيند بايد به 

در برنامه . كرد» آدم«زور مردم را 
هائي كه پخش مي شوند، بني صدر 

 :اين طور معرفي مي شود
. بني صدر مخالف واليت فقيه بود -  1

 .  حقيقت دارد
دان وجود نوع زن 6او اعالم كرد  - 2

دارد و در زندانهاي كشور بر خالف 
قانون اساسي، زندانيان را  شكنجه مي 

 . حقيقت دارد. كنند
او بين احاد مردم شكاف ايجاد  -  3

كرده بود و در برابر خميني حاضر به 
نصف حقيقت و . كوتاه آمدن نبود

زيرا او بر . بزرگ ترين دروغ است
اصول راهنماي انقالب، استقالل و 

ي و رشد بر ميزان عدالت آزاد
خميني و . اجتماعي ايستاده بود

دستياران او بودند كه از راه سازش 
پنهاني با امريكا و انگلستان و اسرائيل، 
در تدارك كودتائي بودند كه در 

  .انجام دادند 60خرداد 
خميني به بني صدر نصيحت مي  – 4

خميني ( كرد از گروهكها تبري بجويد 
ن دروغ فاحش را در حال گفتن اي

و بني صدر نمي ) نشان مي دهد
دروغ فاحشي است زيرا تا . پذيرفت

تيركه دو تن از سوي سازمان  8روز 
)  عباس داوري و عضدانلو(مجاهدين 

خانه شهيد لقائي عضو (در مخفي گاه 
به نزد بني صدر ) حزب ملت ايران 

آمدند، هيچ رابطه ميان او و اين 
. ودديگر نب» گروهكهاي«سازمان و 

بني » عزل«خميني، روزي پيش از 
صدر از فرماندهي كل قوا، از او 

. گروه را محكوم كند 8خواست 
مجاهدين خلق و فدائيان خلق و (

حزب توده و جبهه ملي و نهضت 
آزادي و جاما و حزب دموكرات 

يعني بني صدر ). كردستان و كومله
وسيله خميني در سركوب اين گروهها 

اسخ داد، اين او به خميني پ. بگردد
گروهها حامي شما و مخالف  من 

با وجود اين، حق دارند فعاليت . هستند
سياسي داشته باشند و رئيس جمهوري 

راستي . مي بايد مدافع حقوق آنها باشد
اين كه حزب توده و فدائيان خلق با 
حزب جمهوري اسالمي كنار آمده 

» بناپارتيسم بني صدر«بودند و بر ضد 

دموكرات و كومله  .تبليغ مي كردند
خواستند . ارتباطي با بني صدر نداشتند

به آنها تأمين داده شود، اسلحه خود را 
خميني از رئيس . زمين بگذارند

. جمهوري مي خواست تأمين بدهد
بني صدر !. بعد ببينيم چه مي شود

نهضت آزادي موافق . نپذيرفت
استبداد نبود اما حاضر به مقابله با 

خرداد نيز تسليم  25خميني نبود و در 
جبهه ملي در . نامه براي خميني فرستاد

خرداد، ميتينگ در دفاع از رئيس  25
جمهوري و آزاديها ترتيب دادند و 
خميني بر خالف قانون اساسي و شرع 
مورد ادعاي خود، جبهه ملي را مرتد 

 .  خواند
او وابسته به بيگانگان بود و از آنها  -  5

ي براي سرنگوني جمهوري اسالم
دروغي آشكار براي . استفاده مي كرد

در . پوشاندن حقيقتي بازهم آشكار
حقيقت، سازش پنهاني با ريگان و بوش 

را ) اكتبر سورپرايز و ايران گيت(
آنها . خميني و دستياران او كردند

بودند كه جنگ را نعمت خواندند و 
آنطور كه آلن كالرك،  وزير دفاع 

روش انگلستان در دادگاه رسيدگي به ف
غير قانوني اسلحه به ايران و عراق 
گفت، جنگ در سود انگلستان و غرب 
بود، اسباب ايجاد و ادامه آن را فراهم 

ايجاد جنگ توسط رژيم صدام . كرديم
شد و ادامه آن، به دنبال كودتاي 

، توسط خميني و دستياران 60خرداد 
بنا بر اسناد محرمانه انگلستان . او، شد

يافته است، در باب  كه به تازگي انتشار
واليت فقيه نيز، بهشتي با سفير انگلستان 

  ؟!رأي زني كرده است
برهر ايراني است كه از خود      

چطور شد كه در بهار آزادي، : بپرسد
گروگانگيري و محاصره اقتصاد و دست 
به اسلحه بردن گروههاي كرد و غير 
كرد و ترور و جنگ روي دادند و 

د، معامله هاي چون استبداد بر قرار ش
پنهاني به همت ايران دوستان بر مالء 
شدند و خميني جام زهر سر كشيد و 
ايران در حلقه آتش قرار گرفت و 
سرانجام پترائوس فرمانده قواي امريكا 

خامنه اي و : در خاورميانه گفت
احمدي نژاد بهتر از هركس در 

 خدمت منافع ما در منطقه هستند؟
ي از بني بر اساس اين چهره ساز    

صدر، دستگاه تبليغاتي رژيم، مقايسه 
صوري انجام مي دهد البته باز با بكار 

 : بردن دروغ و قلب حقيقت
موسوي و كروبي و خاتمي مانند  - 1

بني صدر  هستند و به مخالفت با ولي 
اما حقيقت . فقيه مطلقه پرداخته اند 

اينست كه آنها به تقلب در انتخابات 
 .اعتراض دارند

سه نفر، مانند بني صدر، مدعي  -  2
هستند كه در زندانهاي كشور شكنجه 
رخ داده و مي دهد كه حقيقت دارد و 
كهريزك خامنه اي روي ابوغريب 

 . بوش را سفيد كرد
اين سه نفر و نيروهاي نزديك به    - 3

آنها از سوي كشورهاي غربي دستور 
دارند كه نظام را تغيير دهند، دروغ 

بي سي و صداي تبليغات بي . است
امريكا، بي طرفانه نيستند و سودشان به 

  . تن 3رژيم كودتا مي رسد و نه به اين 
خامنه اي، همچون خميني، از  – 4

موسوي و كروبي مي خواهد صف 
 .   خود را از دشمن جدا كنند

اين تبليغات رژيم در همان حال      
كه خنده دار و مضحك از كار 

ا به مردم درآمده اند، اين واقعيت ر
كشور خاطر نشان كردند كه زبان 

خواه شاه و چه . استبداد يكي است
خميني و جانشين او، خامنه اي، همان 

  و. زبان را بكار مي برند
مردم در پيامهاي كوتاه به يكديگر  ●

اگر مي دانستيم كه بني : مي گويند
صدر اينقدر خوب بوده است و در 
اول انقالب، دعوا بر سر حق مردم 

ده و جرياني هم از حق مردم و بو
استقالل ايران و آزادي مردم دفاع مي 
كرده اند و مي دانستيم كه اگر قيام 

كنيم رژيم جانشين دارد، زودتر از اين 
. ها  بفكر آزاد كردن خود مي افتاديم

خدا پدر صدا و : گروهي نيزگفته اند 
سيما را بيامرزد كه ما را با او آشنا كرد 

فتند كه به راستي اين و برخي ها مي گ
نظام از همان ابتدا گويا جنايتكار بوده 
است و اگر نبود بني صدر آن روزها، 
اين مطالبي كه هم اكنون مطرح 

 ...هستند را از كجا مي دانسته است و
اين تبليغات برخالف ارزيابي دروغ  ●

سازان همه به تبليغي بر ضد رژيم 
كودتا، حتي در نظر بخشي از سپاه و 

وهاي انتظامي،  و به سود بني صدر نير
به گونه اي كه .  و مردم،  تبديل شدند

برخي از صدا و سيمايي ها به مخالفت 
با ادامه اين گونه تبليغات  پرداخته اند 

. 
در برابر دوربين تلويزيون نشاندن  ●

 –كوشكي  –افرادي چون شجوني 
 –نبوي  –پناهيان  –رسايي  –حسينيان 

وجهه و چهره بني به طور كامل ... و
صدر را به جوانان اين دوره و زمانه 

از اين نتيجه سازندگان . معرفي كرد 
برنامه ها آگاه بوده اند اما آنها اثر آن 
را بر قواي سركوب و اقليت ناچيز 

اما، در . حامي رژيم، در نظر داشته اند
نظر آنها نيز، جرم بني صدر و اينك 

در موسوي و كروبي را افشاي جنايتها 
زندانها، قلمداد كردن،  تبليغ به زيان 

 .رژيم است
شايع است كه سران رژيم كودتا  ●

بهمن، قواي  22دستور داده اند روز 
مأمور سركوب، تا مي توانند شركت 
.  كنندگان در جنبش را دستگير كنند

ترس هايي كه رژيم در حال انتشار 
  :آنها است، عبارتند از 

  . انترس از بني صدري شدن اير - 
ترس از تضعيف واليت مطلقه فقيه و  - 

 –خودكامه تر شدن مافياهاي نظامي 
 .  مالي

ترس از جنگ داخلي و نبرد هاي  - 
 . مسلحانه

ترس از حضور بيگانگان در ايران، از  - 
 .طرق مختلف

ترس از جداشدن  بخش هايي از  - 
 . ايران

ترس از افزايش بيكاري به دليل  - 
و رهبران مخالفتهايي كه معترضين 

آنان با دولت پيش آورده اند و دولت 
 . را ناتوان كرده اند

ترس از افزايش قيمت ها به دليل  - 
 . پيش آمدن شرايط انقالب در كشور

ترس از كاهش نقدينگي به دليل  - 
عدم امنيت به وجود آمده در سطح 
كشور به دليل مخالفت هايي كه با 

 . عملكرد حكومت و رهبري مي شود
ز تخريب مراكز تجاري و ترس ا - 

مغازه هاي مردم، هرگاه كار به هرج و 
 .مرج بكشد

  ...و
دستگاه تبليغتي رژيم كودتا سعي مي     

كند ترس هاي فوق را ميان مردم 
منتشر سازد و از نوع، سه مؤلفه پول 
نفت و قواي سركوب و ترسها را باز 

اما تنها . يابد و مردم كشور را رام كند
كشور بدانند كه كافي است مردم 

جنبش همگاني ترس زدائي مي كند و 
اين كار را از راه بي اثر كردن عوامل 

  . پديد آورنده ترس ها مي كند
اما مسئله مهمي كه در حال حاضر ◄

رژيم را گرفتارخود كرده است و تا 
بهمن،  سران رژيم  15همين امروز، 

مشغول بحث در باره آن هستند و هنوز 
نرسيده است، اين  بحث آنها به نتيجه

 22مسئله است كه آيا بايد در روز 
بهمن با مردم درگير شد ياخير؟ آيا اين 
درگيري به سود  نظام خواهد بود يا 

  خير؟
بهمن روز  22همه مي دانند كه روز     

جشن پيروزي انقالب ايران است و 
مردم اين روز را بخاطر پيروزي خود 

در . بر رژيم گذشته جشن مي گيرند
ن روز، قيام بر ضد رژيم واليت فقيه اي

از جانب مردم و به خون كشيدن آن، 
امضاي مرگ رژيم توسط سران رژيم 

سبعيت و شناعت عمل رژيم، قيام . است
بر ضد رژيم و فراخواندن مردم به 
ادامه جنبش تا سقوط رژيم خواهد 

  .  شد
گزارش جنگ رژيم با مردم را  ◄

  .جداگانه مي آوريم
اين واقعيت كه خميني : انقالب اسالمي

و دستياران او بر سر گروگانها با ريگان و 
بوش، نامزدهاي رياست و معاونت رياست 

بر سر  1980جمهوري در انتخابات 
گروگانها معامله كردند و سبب شدند اين 

افتضاح اكتبر (دو انتخاب شوند 
و اين واقعيت كه آلن كالرك، ) سورپرايز

ت جنگ وزير دفاع در حكومت تاچر گف
در سود انگلستان و غرب بود اسباب 
ايجاد و ادامه آن را فراهم آورد و ايران 
گيت و معامله سفير امريكا با بازرگان و 
بهشتي و موسوي اردبيلي به نمايندگي از 
سوي خميني بر سر اتحاد ارتش و 
. روحانيت، از پرده بيرون افتاده بودند

اينك اسناد محرمانه انگلستان كه انتشار 
يافته اند، از مراجعه خميني به امريكا 

  :براي ارتباط با ارتش، خبر مي دهند
  
  
  

بنا براسناد محرمانه، 
خميني از امريكا مي 
خواسته است او را با 

ارتش در ارتباط 
بگذارد و بهشتي با 

سفير انگلستان در باره 
واليت فقيه گفتگو 

  ؟!كرده است
  

  
انگلستان و امريكا از 

يت مي حكومت بختيار حما
كنند و خميني از امريكا مي 
خواهد او را در رابطه با 

  :؟!ارتشيان قرار دهد
  
در اين مقطع با آن كه آمريكا و «   

بريتانيا اميد چنداني به توفيق دولت 
بختيار نداشتند، ولي همچنان از او نيز 
همانند دولت هاي قبلي منصوب شاه 

 25(ژانويه  15ز ا. حمايت مي كردند
يك روز قبل از خروج تنها ) دي

هميشگي شاه از ايران، پيتر جي سفير 
بريتانيا در آمريكا در يك گزارش سري 
از قول سايروس ونس وزير خارجه 
آمريكا نوشت كه بختيار با شنيدن خبر 
ارسال پيام حمايت آمريكا از دولت 

از ونس خواسته كه اين  ،جديد ايران
چرا كه به قول . پيام را علني نكنند

حمايت خيلي آشكار غرب از ": جي
 ".موجب دردسر او خواهد شد ،بختيار

 ،ديگر اسناد اين مجموعه ،با اين همه
نشان مي دهد كه بختيار و همكارانش 
از علني شدن حمايت واشنگتن از 
دولت وي ناراحت شده و در افكار 

  . عمومي ضرر كرده بودند
ونس همچنين تاكيد كرده بود كه     

ند تا از بروز كودتا آمريكا تالش مي ك
  مين هتوسط ارتش جلوگيري كند و به 

  
  7در صفحه 

 بهمن، روزجنگ رژيم با مردم22
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از دليل به طور مرتب با جناح هايي 
هر دو طرف مناقشه ايران در تماس 

به عنوان  "گروه بازرگان"او از . است
يكي از موارد مورد تماس از سوي 
: مخالفان ياد كرد و عنوان كرد

 خميني از آمريكايي ها خواسته تا او"
. ... را در تماس با ارتشي ها قرار دهند

ونس تاكيد كرد بسيار مهم است كه از 
درگيري خميني و ارتش به عنوان دو 
نيروي اصلي ضد كمونيسم در ايران 

   ".جلوگيري شود
پارسونز قبل از پايان ماموريتش از    

به ديدار احمد ميرفندرسكي  ،ايران
. وزير خارجه دولت بختيار شتافت

ارسونز از ميرفندرسكي به عنوان پيشتر پ
يكي از بهترين افراد وزارت خارجه 
ايران و كسي كه به دليل تمرد توسط 

مير . شاه بركنار شده ياد كرده بود
فندرسكي نيز مانند خود بختيار اميدوار 
بود با تاخير در بازگشت آيت اهللا 
خميني به ايران، دولت جديد بتواند 

الي بود كه اين در ح. تاثيرگذارتر باشد
هم پارسونز و هم ميرفندرسكي اذعان 

فاصله افتادن بين تشكيل "داشتند كه 
دولت بختيار و خروج شاه از كشور، 
تاثيرات مثبت اين دولت را محو كرده 

   ".است
ميرفندرسكي ضمن تاكيد بر سلطنت    

طلب بودن خود و همچنين اظهار 
دلسوزي براي شاه از او به عنوان 

با بصيرت كه بر سر فردي حقيقتا "
اهداف بزرگ قمار مي كرد و نهايتا 

از شاه به عنوان يك بازنده  "باخت
ميرفندرسكي ادامه . خوب ياد كرد

در تاريخ ايران مواردي بوده ": داد
كه براي حفظ نظام سلطنتي يك 

او  ليپادشاه از كار بركنار شده و
اميدي ندارد كه با خروج شاه طي سه 

يدي در ايران سال آينده پادشاه جد
   ".بر سر كار آيد

در ) دي 30(ژانويه  20پارسونز روز    
گزارش محرمانه اي به مناسبت سپري 
شدن دو هفته از تشكيل دولت بختيار و 
سپري شدن چهار روز از دريافت راي 
اعتماد از مجلس و خروج شاه در همان 

نفوذ خميني در ميان ": روز مي نويسد
و دولت  مردم در باالترين حد است

كنوني و شوراي سلطنت را غيرقانوني 
هيچ نشاني از نرم . اعالم كرده است

شدن مواضع او وجود ندارد و تقريبا 
توقف كامل همه فعاليت ها در كشور 
ادامه دارد و به اين دليل براي بختيار 
امكان اجراي برنامه هايش وجود 

   ".ندارد
مي پارسونز از ئبه دنبال خروج دا    

تا زمان ورود سر جان گراهام ايران، 
سفير جديد، براي مدتي كوتاه چالمرز 
به عنوان نفر اول موقت سفارت فعاليت 

نهم (ژانويه  29چالمرز روز . داشت
سه روز قبل از بازگشت امام  ،)بهمن

نامحتمل و غير "خميني به ايران، از 
ممكن بودن فرضيه ائتالف سه جانبه 

. داد خبر "بين بختيار، خميني و ارتش
بر اساس اين گزارش، اگرچه نيروهاي 
مسلح و ارتشبد قره باغي رييس ستاد 
ارتش ايران همچنان در ظاهر از 
دولت بختيار پشتيباني مي كردند، ولي 

مشكل نارضايتي در نيروي هوايي، هر "
  . وجود دارد "چند در رده هاي پايين

گراهام سفير جديد بريتانيا در ابتداي    
د تهران شد و بالفاصله به ماه فوريه وار

ديدار ويليام سوليوان سفير آمريكا 
در اين ديدار كه روز چهارم . شتافت
صورت گرفت، هر ) بهمن 14(فوريه 

دو سفير همچون ديگر دولت هاي 
غربي از تداوم به رسميت و قانوني 
شناختن دولت بختيار در برابر دولت 
در آستانه معرفي توسط آيت اهللا 

  . دندخميني خبر دا
به گفته سوليوان، دو جناح اصلي در     

صحنه سياسي ايران با هم بي ارتباط 

نبودند و در ارتباطاتي كه توسط برخي 
از ياران امام خميني از قبيل آيت اهللا 
محمد بهشتي، مهندس مهدي بازرگان 
و ديگران با دولت بختيار گرفته شده 
 ،بود، مهمترين موضوع مورد اختالف

كته بود كه چه كسي بايد تعيين اين ن
نظارت بر انتخابات مجلس موسسان را 

بختيار تشكيل ": برعهده داشته باشد
يك كميسيون مختلط را نپذيرفته و 
خميني هم بر كنترل كامل خود بر اين 

   ".موضع پافشاري مي كند
گراهام در يك گزارش مشابه ديگر    

ضمن پيش بيني معرفي بازرگان به 
دولت موقت عنوان نخست وزير 

 "احمد مدني ،ژنرال سابق"انقالبي، از 
رابط بين بختيار و خميني و "به عنوان 

كسي كه به شدت براي پذيرش يك 
راه حل از سوي طرفين، از قبيل 
منصوب شدن بختيار به يك سمت 
ارشد در دولت موقت خميني تالش 

  . مي كند
، )بهمن 15(روز پنجم فوريه      

ور امور بين بازرگان به همراهي مشا
المللي اش، عباس اميرانتظام به ديدار 

در اين . سفير جديد بريتانيا رفتند
ديدار گراهام نخست خود را دوست 
ايران معرفي كرد و اطمينان داد كه 
كشورش خواهان يك ايران مستقل، 

است و  ئيمتحد، در صلح و شكوفا
شخصا از اين كه در هنگامه درد و رنج 

انك هايي كه و مرگ مردم و حضور ت
ما براي مقابله با خطرات خارجي به 
ايران فروخته ايم در خيابان ها هستند 
و اميدواريم كه از جنگ داخلي پرهيز 

بازرگان ضمن خوش آمد ". شود
گويي به اين تعبير بريتانيا گفت كه 
متقاعد شده نه آمريكا و نه بريتانيا به 
اين نيت به ايراني ها جنگ افزار 

ه عليه مردم آن كشور فروخته اند ك
   ".استفاده شود

بازرگان همچنين اعالم كرد كه بين     
جناح آيت اهللا خميني و بختيار به طور 
مرتب ارتباط وجود دارد، ولي اين 
. مذاكرات به نتيجه اي نرسيده است

 1906رهبر انقالب قانون اساسي 
مشروطيت و سلطنت پهلوي را غير 

روي قانوني مي داند و حتي قبل از 
كار آمدن بختيار هم گفته بود كه با 
هيچ مقام رسمي در ايران معامله نمي 

از سوي ديگر، بختيار هم خود را . كند
نخست وزير قانوني مي داند و در 

اين دو  ينروزهاي اخير نيز فاصله ب
  . جناح بيشتر شده است

پس از اين ديدار، گراهام به ديدار     
بختيار رفت و او را در جريان 
. گفتگويش با بازرگان نيز گذاشت

بختيار با اظهار شگفتي از مواضع 
باور نمي كند كه ": بازرگان گفت

بازرگان كه تا چند روز قبل خميني را 
اين غير قابل حمايت مي خواند اكنون 

بختيار در ادامه . گونه عمل مي كند
ضمن مخالفت با روي كار آمدن 

مانعي نمي بيند كه ": بازرگان گفت
ه عنوان نخست وزير دولت سايه وي ب

ولي اگر بخواهد به عنوان . عمل كند
نخست وزير وارد كاخ نخست وزيري 
شود به سوي او تيراندازي خواهد 

   ".شد
سايت ديروز و امروز متعلق به : منبع 

  .مجيد تفرشي
در اين سند،  قول : انقالب اسالمي

سايرس ونس، وزير خارجه امريكا نقل 
ول، دو نكته مهم در اين ق. شده است

يكي اين كه امريكا : وجود دارند
روحانيت و ارتش را ضد كمونيست مي 
دانسته است و ديگري اين كه خميني 
از امريكا خواسته است  او را با ارتشي 

مقايسه اين . ها در ارتباط قرار دهد
سند با اسناد سفارت امريكا و امان نامه 
اي كه خميني به ارتشيان داد، بسي 

  :استگويا 
توافق در خانه فريدون سحابي،  – 1

ميان سليوان سفير امريكا در ايران، با 
موسوي اردبيلي و بازرگان، به 
نمايندگي از سوي خميني،  بنابر كتاب 

، بعمل آمده 57دي  28سليوان، در 
بديهي است كه خميني از اين . است

زيرا اين دو به . توافق آگاه بوده است
ير گفتگو و توافق نمايندگي از او، با سف

سليوان مي گويد از ماه . كرده اند
اين توافق )  57آبان (نوامبر بدين سو، 

. را به حكومت كارتر پيشنهاد كرده بود
اما نه پاسخ موافق دريافت كرده بود و 

از اين رو، خود دست . نه پاسخ مخالف
بنا بر . بكار انجام اين توافق شده است

انتشار سند محرمانه اي كه انگلستان 
روز پيش از آنكه جلسه  3داده است، 

توافق تشكيل شود، خميني از امريكا 
خواسته است او را با ارتشيان در 

بنا بر قول سليون، . ارتباط قرار دهند
بازرگان گفته بود او قره باغي، رئيس 
ستاد ارتش را مي شناسد و با او ترتيب 

سند حاكي . اجراي توافق را مي دهد
زير خارجه وقت است كه ونس، و

امريكا، نيز بر اين نظر بوده است كه 
روحانيت و ارتش، هر دو ضد 
كمونيست، نمي بايد در برابر يكديگر 

پس با اقدام سفير خود در . قرار بگيرند
اما . انجام توافق، موافق بوده است

خميني از چه رو نياز داشته است، براي 
ارتباط با ارتشيان، به امريكا مراجعه 

نچه از انقالب بدين سو، كند؟ آ
گروگانگيري و محاصره اقتصادي و 

پاسخ ... جنگ و معامله هاي پنهاني و
  .اين پرسش هستند

تاريخ امان نامه خميني به ارتشيان،  – 2
 1357بهمن  10، برابر 99ربيع االول  3

روز بعد از توافق بر سر  13يعني . است
روز بعد از   16و » وحدت  عبا و چكمه«

ندي كه حاكي از مراجعه تاريخ س
خميني به امريكا براي در ارتباط قرار 

  .گرفتن با ارتشيان است
دانستني است كه سران ارتش      

توسط شهيد داريوش فروهر به خميني 
مراجعه كردند و خواستند او به آنها 

در امان نامه، خميني از . تأمين بدهد
ارتشيان خواست، خود را از دولت 

اما به دنبال اعالم . غاصب كنار بكشند
بي طرفي ارتش، او سران ارتش را 

مجرم : گفت. دستگير و اعدام كرد
.! هستند و محاكمه نيز الزم ندارند

  !احراز هويت آنها كافي است 
  
  

سندي از اسناد محرمانه 
: انگلستان در باره بهشتي

گفتگوي او با سفير انگلستان 
  :در باره واليت فقيه

  
 ران،يدر داخل او دار  ريگ نيا در«

از منتخبان مردم در مجلس  يتعداد
قانون  نيبه تدو يقانون اساس يبررس
. پرداختند ياسالم يجمهور ياساس

 بينا ياهللا دكتر محمد بهشت تيآ
مجلس خبرگان از سفارت  سيير
از قانون  يخواستار نسخه ا ايتانيبر

. آن شد يبررس ين كشور برااي ياساس
 ايتانيبربه او گفته شد  هك يهنگام
 ست،يمدون ن يقانون اساس يدارا
سو و  كياز  يو نيب يمالقات بيترت

 ريدب يردو ديويو د ريجان گراهام سف
اول (سپتامبر  23دوم سفارت در روز 

 ينشست ها يدر محل برگزار) مهر
سابق  يمجلس خبرگان در مجلس سنا

 .داده شد
را  يدر گزارش خود بهشت گراهام   
 يمرد": است كرده فيگونه توص نيا

خوش اندام،  ،يدر دهه پنجاه سالگ
جو  يشيبزرگ و ر يسر يدارا
او پنج سال امام جمعه جامعه  ،يگندم
در هامبورگ بوده و  انيرانيا يتجار

 يآلمان يبه خوب مي شود كهگفته 
به طرز  نياو همچن. كند يصحبت م
صحبت  يسيانگل يامو آر قيمناسب، دق

تناسب او  يكند كه با رفتار عموم يم
 يمشخص است كه او مرد. دارد

 يباهوش و پرمعلومات و دارا
 ".است يقو يتيشخص

مجلس  سيير بينا داريد نيا در     
داد كه  حيتوض ايتانيبر ريخبرگان به سف

 ياساس نيقصد او از مطالعه قوان
از آن  يبردار يمختلف كپ يكشورها

از  ديبا يول .ستين رانيا يبرا نيقوان
قانون  نيها در تدوتجربه همه كشور

 .كشور استفاده كرد ديجد ياساس
ضمن گوش كردن به  يبهشت    

و  استيگراهام درباره س حاتيتوض
اشاره  يبه نكته مهم ايتانيحكومت در بر

از كارشناسان  يكرد كه از نظر شمار
نقطه ضعف ساختار قدرت در  ،قانون

همزمان  تياست و آن عضو ايتانيبر
است كه به  دولت در پارلمان ياعضا
نشانه تضاد  گريد يو برخ يبهشت دهيعق

و  هيمجر يقوا كيو عدم تفك منافع
 .مقننه است

درباره  يگراهام از بهشت يوقت   
 يخواسته ها نياحتمال بروز تضاد ب

 يدولت و مجلس انتخاب قيمردم از طر
وال كرد، ئنظام س يو رهبر مذهب

 ديبا زيرهبر ن": كرد ديتاك يبهشت
چنان كه . شود دهيرگزتوسط مردم ب

مردم  دييبه تا زين ينيخم يرهبر
مشكل مطرح  يهمه بهشت نيبا ا ".ديرس

شده توسط گراهام درباره لزوم فرق 
و نظرات  ينيد يفتاوا نيگذاشتن ب

مردم را  يعلما برا ياز سو ياسيس
 نيكرد و لزوم تفاوت گذاشتن ب دييتا
 دييعموم مردم را تا يدو مساله برا نيا

 .كرد
گونه  نيگراهام ا ،داريد نيا انيپا در

من ": قضاوت كرد يدرباره دكتر بهشت
نسبت به  يبا احترام قابل مالحظه ا

 ياو دارا. جلسه را ترك كردم يبهشت
خوب و  يتيو ذهن يقو يتيشخص
كه او  ياسيس ستمينوع س. است فيظر
گره ها و  جهينت ،همكارانش دارندو 

در واقع . است ياريبس يها يدشوار
و  يكه چه در تئور ستمين مطمئنن م

حكومت  نيچه در عمل ممكن است ب
محض و مجلس منتخب  ينيد

خود . ... برقرار كرد يآشت كيدمكرات
 جاديگفت كه آنها مشغول ا يبهشت
بشر  خيدر تار ديكامال جد يزيچ

بلند  يمعلوم است كه او فرد. هستند
كنم كه او  يمن فكر م. ... پرواز است

عنوان نامزد  بهم خودش را دست ك
و  يجمهور استير يدر شورا تيعضو
 يهم در زمان مناسب برا ديشا يحت

 ".نديب يم يفرد يرهبر
نقل از سايت ديروز و امروز، متعلق به (

  )مجيد تفرشي
مراجعه بهشتي به سفير : انقالب اسالمي

انگلستان در باب قانون اساسي، امري 
او نه اختياري براي اين . بس شگرف است

اجعه داشت و نه اين مراجعه ربطي به مر
  :كار مجلس خبرگان داشت

پيش نويس قانون اساسي، پس از  – 1
آنكه در كميسيوني تصويب شد كه در 
اطاق كار مرحوم دكتر سحابي، وزير 
مشاور، تشكيل مي شد، در شوراي 
انقالب، با حضور بهشتي، به اتفاق آراء به 

 هرگاه قرار بر مراجعه به. تصويب رسيد
سفارت خانه ها براي مطالبه قانون 
اساسي آنها مي شد، اين كار از سوي 
وزير مشاور، مأمور تهيه پيش نويس 
قانون اساسي بعمل مي آمد كه بعمل 

بعد از آن، مي بايد از سوي شوراي . نيامد
. انقالب اين كار انجام مي شد كه نشد

همانطور كه متن گزارش معلوم مي كند، 
اليت فقيه را مجلس خبرگان اصل و

بهشتي خود نيز گفته . تصويب كرده بود
است در حال انجام كاري جديد در تاريخ 

پس از چه رو، بدون اطالع . بشر هستند
مجلس خبرگان، به سفارت انگلستان 
مراجعه و با سفير و دبير سفارت خانه، در 

  باب واليت فقيه گفتگو كرده است؟ 
بعد از كشته شدن حسن آيت  – 2
د كننده واليت فقيه به مجلس پيشنها(

و دستگيري مظفر بقائي و ) خبرگان
ضبط اسناد او، معلوم شد كه آش واليت 

در . فقيه را سفارت انگلستان رپخته است
اسناد منتشره، سندهائي وجود دارند 
حاكي از نگراني انگلستان و امريكا از 
تكرار انقالب ايران در كشورهاي ديگر 

. فت خيزمنطقه، بخصوص كشورهاي ن
مقامات انگليس به مقامات اين كشورها 

اجازه نخواهند داد : به تأكيد مي گفته اند
  . ماجراي ايران در آن كشورها تكرار شود

براي اينكه تجربه انقالب و مردم      
ساالري از ايران به كشورهاي ديگر 
منتقل نشود، الزم بود كه تجربه مردم 

. دساالري در ايران به نتيجه نيانجام
ايجاد يك مركز قدرت، كار را براي غرب 
. تشنه نفت و درآمد آن، آسان مي كرد

هرگاه ولي فقيه جانشين شاه مي شد، 
انگليس و امريكا به هدف خود رسيده 

بنا بر سند، سفير نيز مي دانسته . بودند
است واليت فقيه را با دموكراسي آشتي 

  . نمي توان داد
ه آيا بهشتي مي دانسته است ك – 3

انگلستان آمر بقائي و حسن آيت بوده 
است و اين دو مأمور طرح واليت فقيه را 
پيش كشيده اند؟ تقاضاي متن قانون 
اساسي از سفير كشوري كه چنين متني 
را ندارد و ديدار با او و گفتگو در باره 
واليت فقيه، بيشتر حاكي از اينست كه او 

سند روشن نشان مي . اطالع داشته است
تهيه قانون اساسي، بهانه اي دهد كه 

اگر براستي تهيه قانون . بيش نبوده است
اساسي نياز به مراجعه داشت، با توجه به 
محتواي پيش نويس، او مي بايد به سفير 

  .فرانسه مراجعه مي كرد
چه مي دانسته و خواه نمي دانسته  – 4

است، ارزيابي سفير اين شده است كه او 
ي رهبري خود را براي عضويت در شورا

در متن ترجمه، جمهوري آمده است اما (
بنا بر قانون اساسي مصوب مجلس 
خبرگان، رئيس جمهوري يكي بود ولي 
  . رهبري بود كه مي توانست شورائي باشد

در حقيقت، نيز، كوشش بهشتي اين      
) واليت فقيه(بود كه طرح حسن آيت 

و ذيل آن قيد شود كه . تصويب شود
يا چند و يا تمام رهبر مي تواند يك 

آن زمان، . اختيارات خود را تفويض كند
خميني حيات داشت و بهشتي در تدارك 

احتمال مي . رياست جمهوري خود بود
داد خميني اختيارات خود را به رئيس 

  .جمهوري كه او مي شد، تفويض كند
رژيمي كه خميني ساخت، رژيم      

جنايت و خيانت و فساد شد و خامنه اي 
قاضيان و : ين سه كار گشتمتصدي ا

زندانبانان و شكنجه گران، در خدمت 
  :رژيم خيانت و جنايت و فساد

  8در صفحه 
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ايران در محاصره 
موشكي؟ توافق يا 

مجازات؟ خود 
  ...ويراني؟ و

  
  

پايگاههاي موشكي  استقرار
امريكا در خليج فارس و 

  :روماني براي مهار ايران
  
، استراتفور 2010فوريه  1در  ◄

تحليل مفصلي را در باره  –گزارش 
استقرار سامانه موشكي امريكا در خليج 

حاوي اين . فارس انتشار داده است
  :نكات

روزنامه ها پر هستند از گزارشها در  ●
باره تحويل موشكهاي دوربرد از سوي 

. كشور خليج فارس 4امريكا به 
نيويورك نيوز در صفحه اول خود، از 

ت و امارات تحويل ضد موشكها به كوي
متحده و قطر و عمان، انتشار داده 

همراه اين ضد موشكها، . است
موشكهاي دوربرد نيز در اين كشورها 

  .استقرار مي جويند
همزمان، واشنگتن پست در صفحه      

اول خود، خبرهمكاري حكومت اوباما 
را با عربستان و ديگر كشورهاي خليج 
فارس در قلمرو نظامي و فروش اسلحه 

ين كشورها و تكميل سامانه دفاعي به ا
از پايانه هاي نفتي و ديگر زير ساختها، 

  . انتشار داده است
ژنرال پترائوس، فرمانده قواي  ●

امريكا در خاور و آسياي ميانه، بتازگي، 
كشورهائي كه نيويورك : گفته است

تايمز از آنها اسم برده است، موشكهاي 
دور برد و ضد موشكهاي پات ريوت 

دريافت كرده  3 –ياد كاپابيليتي آوانس
  . اند
امري كه بسيار جالب تر است،  ●

اينست كه تصميم حكومت اوباما 
موضوع تبليغات گسترده اي شده 

پرسش اينست كه چرا حكومت . است
مي خواهد همگان را از اين تصميم 
آگاه كند؟ اصرار بر اينست كه تحويل 
اين موشكها جنبه دفاعي دارد و جنبه 

  .نداردتعرضي 
در وضعيت سنجي اوباما، در برابر  ●

نمايندگان دو مجلس امريكا، بخش 
كمي را به سياست خارجي اختصاص 

با وجود اين، در اين بخش، به . داد
اگرايران به : ايران پرداخت و گفت

روش كنوني خود ادامه دهد، پاسخ 
پيش از . سختي دريافت خواهد كرد

 2009 آن، اوباما گفته بود تا پايان سال
به ايراني ها فرصت مي دهد سياست 

اما سال پايان . خود را تغيير دهند
يافت و ايرانيان به سياست خود ادامه 

  . دادند
سعي حكومت اوباما بر اينست كه  ●

توافقي پديد آورد در باره وضع 
. مجازاتهاي سخت تر بر ضد ايران

سخت تر اين مجازاتها تحريم صدور 
 35ايران . ودبنزين به ايران خواهد ب

در صد مصرف بنزين خود را وارد مي 
وضع اين مجازات ها محتمل . كند

نيست زيرا چين مي گويد در اين كار 
تازه اين اعالن . شركت نمي كند

موضع پيش از فروش اسلحه از سوي 
روسيه نيز گفته . امريكا به تايوان بود

است عدم شركتش در وضع مجازات 
وجود  با. برضد ايران، قطعي نيست

اين، اما زمان وضع اين مجازاتها 
ظن ما بر اينست كه . نرسيده است

روسها هيچگاه زمان را مناسب اين كار 
  .نخواهند يافت

با وجود اين، گزينه ديپلماسي از  ●
اسرائيلي ها . قرار راه بجائي نمي برد

مي گويند ماه فوريه را ماه تعيين 
كننده اي از لحاظ وضع مجازاتها عليه 

بر اساس : و مي گويند. ن مي دانندايرا
توافقي با امريكا، اين ماه را تعيين 

اگر در اين ماه . كننده مي دانند
مجازاتها وضع نشوند و عملي انجام 
نگيرد، معنائي جز اين نمي دهد كه 
دنيا ايران مجهز به سالح اتمي را 

  . پذيرفته اند
ميان امريكا و اسرائيل بر سر  ●

ك اختالف نظر واقعتيهاي ژئوپليتي
امريكائيها مجهز شدن هاي . وجود دارد

يكچند از كشورها، نظيرچين را به 
. اسلحه اتمي سخت خطرناك مي داند

يك جنگ اتمي، براي : مائو گفته بود
زيرا . چين آنچنان خطرناك نيست

چند صد ميليون از جمعيت خود را از 
اما . دست مي دهد اما پيروز مي شود

ه اتمي مجهز حال كه چين به اسلح
شده است، رفتار چين احتياط آميز 

با توجه به اين تجربه، . شده است
امريكا اسراتژي دو مرحله اي انتخاب 

  :كرده است
حكومت امريكا براين باور است  – 1

. كه انتشار اسلحه اتمي يك خطر است
كشورها، بعد از دست يافتن به اسلحه 

با وجود . اتمي، خويشتن دار مي شوند
بنا بر اين، واكنش افراطي امريكا اين، 

نسبت تحصيل سالح اتمي از سوي 
كشورهاي ديگر، غير عاقالنه و غير الزم 

  .است
با توجه به اين امركه امريكا   -  2

كشوري وسيع با جمعيتي زياد است كه 
در اين سرزمين پخش هستند و 
زرادخانه اتمي بزرگ دارد، هرگاه 

يزد، كشوري بمبي اتمي بر امريكا فرو ر
در . زياني در حداقل وارد مي كند

برابر، امريكا مي تواند آن كشور را 
از اين رو، امريكا به توسعه . نابود كند

سامانه موشكي و دفاع موشكي مي 
پردازد تا كه خطر حمله اتمي به خاك 

  .خود را ناچيز كند
جغرافياي اسرائيل سبب شده است       

. كه دولتش وضعيت را طور ديگر ببيند
احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران، 
گفته است كه اسرائيل از نقشه جهان 
حذف خواهد شد و در همان حال، 
. ايران مشغول توليد بمب اتمي است

امريكائيها به اين دلخوش هستند كه 
تحصيل بمب اتمي سبب مي شود، 
دولت صاحب اين صالح رفتار معقوالنه 

اما مورد چين . و محطاطانه پيدا كند
امريكا . ضرورت قابل تعميم نيست به

خارج از تيررس موشكهاي ايران است 
بنا . اما اسرائيل در تيررس آنها است

براين، جنگ اتمي مي تواند اسرائيل 
بخالف امريكا، اسرائيل . را نابود كند

كشوري كوچك و جمعيتي سخت 
بنا بر اين، يك يا دو بمب . متراكم دارد

يران اتمي كافيست كه اسرائيل را و
  .سازد
اسرائيل جنگ اتمي با ايران را  ●

با وجود اين، الزم . محتمل نمي داند
است خود را آماده كند تا اگر روي 

از ديد امريكا، . داد، بي چاره نباشد
خطر حمله ايران، سخت ناچيز است و 
اگر روي دهد، زيانمند مي شود اما 

بدين سان، دو . فاجعه آميز نمي شود
  . ان به مسئله دارندكشور ديدي نا يكس

در دو نظرگاه امريكا و اسرائيل، البته  ●
نزديك و دور بودن زماني ايران به 

ايران . توليد سالح اتمي محور است
هنوز سالح اتمي نساخته و آزمايش 

منطقاً آنها از توليد بمب . نكرده است
. اتمي فاصله زماني طوالني دارند

چه حكومت بوش و (حكومت امريكا 
بنا را بر بازي با ) كومت اوباماخواه ح

زمان گذاشته اند حال آنكه اسرائيل بر 
اين نظر است كه بدترين سناريوها را 
مي بايد مالك زمان بندي عمليات 
براي جلوگيري از تجهيز ايران به بم 

بدين سان، منافع نا . اتمي مي بايد كرد
  .يكسان و استراتژي نيز نايكسان است

، وابسته به 1973اسرائيل همانند  ●
در منطقه، مصر با اسرائيل . امريكا نيست

صلح كرده و ارتش آن نيز ضعيف است 
و خطري براي اسرائيل بشمار نمي 

اردن متحد اسرائيل است و تنها . رود
سوريه هنوز با اسرائيل صلح نكرده 

اما اين كشور نيز خطر نظامي . است
اينست . براي اسرائيل بشمار نمي رود

يگر امنيت اسرائيل را كه امريكا د
نيازمند به حمايت نظامي خود نمي 

البته امريكا نيز نمي تواند اسرائيل . داند
را وادار كند سياستهائي را در پيش 
بگيرد كه اسرائيل آنها را خطرناك مي 

  .داند
با توجه به همه اين امور، استقرار      

سامانه موشكي در خليج فارس و تبليغ 
ين باره، آنهم پيش حكومت امريكا در ا

از آن كه ماه فوريه سر رود، تمام 
: معناي خود را به ايران حالي مي كند

با توجه به سامانه موشكي كه در اطراف 
ايران استقرار مي يابند است كه ايران 
مي بايد در باره گزينه نظامي خود 

  .تأمل كند
در حقيقت، هرگاه ايران بخواهد به      

كشورهاي عرب اسرائيل و يا يكي از 
حمله موشكي كند، درجا، زير رگبار 

به هدف خود . موشكها قرار مي گيرد
. نمي رسد كه هيچ، ويران نيز مي شود

هر اندازه امريكا توان موشكي مستقر 
در اطراف ايران را بيشتر كند، از خطر 
حمله ايران به يكي از كشورهاي منطقه 

بسا ايران به اين نتيجه . كاسته مي شود
سد كه بهترين كار چشم پوشيدن مي ر

  .از توليد سالح هسته اي است
مخاطبان قول امريكا كه سامانه هاي  ●

موشكي و ضد موشكي كه استقرار مي 
يابند، دفاعي هستند، ايران و اسرائيل و 

ايران و . افكار عمومي امريكا هستند
. اسرائيل مي دانند امريكا چه مي كند

امريكا بنا بر اين، مخاطب اصلي مردم 
حكومت امريكا مي خواهد . هستند

مردم امريكا بدانند قدم هاي اساسي 
  .برداشته شده اند

: دو سامانه موشكي برقرار شده اند  ●
PAC-3  وAegis/Standard 

Missile – 3  )SM – 3  . ( اين سامانه
ها از سامانه هائي كه در جنگ اول 
خليج فارس بكار رفتن، كامل تر و 

از سامانه هائي كه در . كارآ تر هستند
با عراق بكار رفتند نيز  2003جنگ 

  . كامل تر هستند
ايران  3 –با وجود موشكهاي شهاب      

خطري جدي تر موشكهاي اسكود 
-SMو  PAC – 3عراق و سامانه هاي 

مي بايد كارآئي خود را در برابر اين  3
نامعلوم بودن . موشكها نشان بدهند

ها بر مقامات  ميزان كارآئي اين سامانه
اسرائيل معلوم است از اين رو، برنامه 
گزاران نظامي نمي توانند محاسبه 
ناشدني را محاسبه كنند و ديد عمومي، 

  .ديدي بد بين است
حكومت اوباما قصد ندارد به ايران  ●

چنين حمله اي از . حمله نظامي كند
نوع حمله اسرائيل به نيروگاه اتمي 

ايران . اشدنمي تواند ب 1981عراق در 
تأسيسات اتمي متعدد دارد كه در دل 
زمين ايجاد شده اند و مجهز به دفاع 

حمله هوائي مي . ضد هوائي هستند
بايد وسيع باشد و حد اقل چند روز 
ادامه پيدا كند و همانطور كه كارآئي 
سامانه هاي دفاعي معلوم نيست، اثر 
بخشي حمله هاي هوائي، تا بعد از 

  . خواهد شدجنگ،  نيز معلوم ن
بنا براين، از ديد امريكا، گزينه دفاع از  

بجاي . متحدان، بهترين گزينه است
حمله پيشگيرانه، دفاع در صورت حمله 

  اين سياست، خطر را . را روش مي كند
  

امريكا به . به حد اقل مي رساند
متحدان خود تسليحات پيشرفته مي 
دهد و تضمين دراز مدت به آنها مي 

  . سپارد
با اين گزينه امريكا،كشورهاي      

عرب، نه با اعصابي راحت، مي توانند 
چرا كه خود را هدف حمله . بزيند

اما اسرائيل اين .  ايران نمي دانند
استراتژي امريكا را نمي تواند هضم 

زيرا هرگاه ايران بمب اتمي . كند
بسازد، اسرائيل هدف حمله احتمالي 

پس اگر استراتژي . اش مي شود
ا ايران را از توليد بمب اتمي امريك

منصرف نكند و ايران مجهز به سالح 
اتمي به اسرائيل حمله كند و ضد 
موشك نتواند رد موشك حامل 
كالهك اتمي را بيابد، اسرائيل با فاجعه 

البته وقوع . اي ملي روبرو شده است
اين حمله نا محتمل است اما در 
صورت انجام، پي آمدهائي غير قابل 

  .اردمحاسبه د
اما اسرائيل چه گزينه اي مي تواند  ●

داشته باشد؟ حمله با موشكهاي دور برد 
. به تأسيسات اتمي ايران كار ساز نيست

حمله هوائي چند روزه و بسا چند 
هفته اي، توسط قواي هوائي كه 
اسرائيل در اختيار دارد، بسا كافي 

كار ساز ترين گزينه اي .نخواهد شد
اتمي به كه اسرئيل دارد، حمله 
اين حمله . تأسيسات اتمي ايران است

را مي تواند از زيردريائي هاي خود 
  . انجام دهد

مشكل اين گزينه نيز اينست كه       
بسياري از تأسيسات اتمي ايران نزديك 
شهرهاي بزرگ، از جمله تهران، ايجاد 

با توجه به اين امركه مرز . شده اند
دقت موشك ها صد در صد نيست، 

تمي مي تواند به كشتار جمعيت حمله ا
پس از آن كه . شهرهاي ايران بيانجامد

اسرائيل شهرهاي كشوري را با سالح 
اتمي از ميان برد، ديگر نمي تواند در 

چنين حمله اي، تعادل قوا . منطقه بزيد
  . را به زيان اسرائيل تغيير مي دهد 

از اين رو، اسرائيل گرچه مي       
سته اي دست خواهد ايران به سالح ه

نيابد اما نمي خواهد خود با حمله 
تنها امريكا . نظامي به اين هدف برسد

آن توانائي نظامي را دارد كه به 
تأسيسات اتمي ايران حمله غير اتمي 

اما حكومت اوباما، همچون . كند
حكومت بوش، مطمئن نيست كه حمله 
نظامي تأسيسات اتمي ايران را از ميان 

كه حمله نظامي براي آن. بر مي دارد
نتيجه بخش باشد، افزون بر حمله 
هوائي، نياز به حمله زميني بس مشكل 

در اين صورت، امريكا مي بايد . است
از خنثي كردن پي آمدهاي حمله 
هوائي و زميني، از جمله بسته شدن 
تنگه هرمز توسط ايران و برهم خورد 
وضعيت بس حساس عراق و افغانستان، 

چون ايران و . اطمينان حاصل كند
امريكا را تهديد نمي كند، امريكا عجله 
. اي در تقدم به حمله به ايران ندارد

اينست كه حكومت اوباما، با بوق و 
كرنا، خبر استقرار سامانه هاي موشكي 
را در اطراف ايران انتشار مي دهد 
بدان اميد كه ايران حسابهاي خود را 

  . بكند و كار به سامان شود
قام پاسخ به استراتژي اسرائيل، در م ●

امريكا، مي تواند بگويد قصد حمله 
. اتمي به تأسيسات اتمي ايران را دارد

بدان تصور كه چون امريكا نمي 
خواهد به كشوري چنين حمله اي 
انجام بگيرد كه در دو كشور همسايه 
آن، قواي امريكا حضور دارند، خود 
پيشقدم در حمله غير اتمي به تأسيسات 

اما هيچ نه معلوم . بگردداتمي ايران 
كه پاسخ امريكا به اسرائيل اين باشد 
كه شما حمله اتمي به ايران نكنيد من 

براي . حمله غير اتمي به ايران مي كنم
يك كشور كوچك واقع در يك 
منطقه، در تنگنا قرار دادن يك ابر 

  .قدرت، كاري خطرناك است
امريكا استراتژي خود را با توجه به       

ر تدبيركرده و به اجرا گذارده اين ام
است كه اسرائيل توانا به حمله غير 

  . اتمي موفق به ايران نيست
  

حمله به : ژنرال پترائوس* 
ايران سبب شعله ور شدن آتش 

  :ملي گرائي مي شود
  
، به گزارش 2010فوريه  3در  ◄

: رويتر، ژنرال پترائوس گفته است
حمله نظامي به ايران آتش ناسيوناليسم 

شعله ور مي كند و سود آن به سخت  را
پترائوس، . سران رژيم ايران مي رسد

فرمانده قواي امريكا در خاورميانه و 
نزديك، بر اينست كه حمله به ايران، به 

در . گرايشهاي ملي گرا نقش مي دهد
كشور ديگر نيز، با وجود دولتهاي 
مستبد، حمله نظامي سبب بر انگيخته 

. مي شود شدن احساسات ملي گرايانه
از اين حمله نظامي، پي آمدهاي 

  . متعدد ببار مي آورد
فوريه، دنيس بلر، رئيس سيا، در  2در  ●

ايران مي : كنگره امريكا، گفته است
تواند روي به توليد بمب اتمي بنهد اما 
معلوم نيست آيا تصميم سياسي به توليد 

  . سالح اتمي، وجود داشته باشد
 رنامه اتميو پترائوس، در باره ب     

از طرفي، ترديد : ايران، مي گويد
نيست كه ايران جنبه هاي مختلف 
برنامه اتمي را به پيش برده است اما از 
سوي ديگر،  مطمئن نيستم كه با همان 
سرعت كه گفته مي شود، به پيش برده 

  . باشد
انتخابات ماه ژوئن، احمدي نژاد را ●

براي بار دوم، به رياست جمهوري 
رژيم ايران را با سخت ترين  رساند اما

ايران از . بحران عمر خود روبرو كرد
درون با مخالفت مردم و از بيرون با 
. تهديد به مجازاتهاي بيشتر روبرو است

برنده بزرگ : پترائوس مي گويد
انتخابات سپاه پاسداران و بخصوص 

رژيم ايران در حال . سپاه قدس است
تحول از رژيمي ديني واجد برخي 

دموكراسي به رژيمي كه حاصل  عناصر
تقلب در انتخابات است و بيش از پيش 
بر پايه قواي مسلح و دواير امنيتي بر پا 

  .است
اثر تحول : از پترائوس پرسيده شد     

رژيم برچشم اندازهاي ديپلماسي 
من فكر نمي كنم : چيست؟ او پاسخ داد

تسلط پاسداران بر دولت وضعيت را 
كوشيده اند راه آنها كه . ساده مي كند

حل ديپلماتيك را به نتيجه برسانند، 
هرگاه نقش وزير خارجه كاهش پذيرد 
و نقش سپاه قدس افزايش يابد، با 

  .مشكلي بيشتر روبرو مي شوند
براي مهار كردن تهديد ايران،      

اياالت متحده بر آن شد كه در زمين و 
. دريا، سامانه هاي موشكي مستقر كند

: رائوس مي گويددر اين باره، پت
استقرار اين سامانه ها بتدريج انجام 

  .خواهند گرفت
  

از ايران، آماده مبادله 
 20درجه با  5/3اورانيوم 

درجه است تا ايران خود 
درجه غني  20اورانيوم را 

  :؟!مي كند
  

ايران : احمدي نژاد و متكي* 
درجه  5/3آماده مبادله اورانيوم 

  :درجه است 20با اورانيوم 
  
، در تلويزيون 88بهمن  13 در ◄

  :ايران، احمدي نژاد گفته است
همكاران ما پيشنهاد دادند كه «    

تبادل سوخت سه و نيم درصد با 
درصد در سه مرحله انجام  20سوخت 

هاي خارجي اين بود  شود و نظر طرف
كه اين مساله از لحاظ فني امكانپذير 

   .نيست و اين حرف درستي بود
  9در صفحه 

 بهمن، روزجنگ رژيم با مردم22
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خارجي حتي پيشنهاد دادند  هاي طرف
كه سوخت سه و نيم درصد در ايران 

بنديم، سوخت  بماند، ما قرارداد مي
كنيم و سپس با شما  درصد توليد مي20

حتي اگر ما سوخت . كنيم مبادله مي
ها قرار  سه و نيم درصد را در اختيار آن
البته  .دهيم مشكلي وجود ندارد

ها در داخل سروصدا كردند و  برخي
گيرند و  ها سوخت را مي ند آنگفت
دهند و ما پاسخ داديم اگر ندهند  نمي

حرف چه كسي اثبات  ؟شود چه مي
اگرآنها به تعهد خود عمل . شود مي

شود كه حرف آنها  نكنند اثبات مي
درست نبوده است و دست آژانس و 

شود و ما  امضا كنندگان قرارداد رو مي
شود كه كارهاي خود  دستمان باز مي

اگر آنها تعامل . دمان انجام دهيمرا خو
نكنند محيط بين الملل به نفع ما عوض 

  » .شود مي
فوريه  2(ارزيابي آسوشيتدپرس  ◄

اين شد كه سخنان احمدي ) 2010
. نژاد تغيير بزرگي در رويه ايران است

هنوز چند وچون امتيازي كه احمدي 
. نژاد حاضر است بدهد، معلوم نيست

حاكي از تغيير با وجود اين، سخنان او 
بعد از چند ماه، اين . رويه ايران است

اولين بار است كه رئيس جمهوري 
ايران ابراز مي كند آماده مبادله 

  .درجه است 20درجه با  5/3اورانيوم 
اما در كشور، از اصول گرا  ◄

تا اصالح طلب احمدي ) الريجاني(
نژاد را مورد انتقاد قرار دادند كه همه 

ثمن بخس به  دست آوردها را به
و الريجاني غرب ... امريكا تسليم كرد و

را متهم كرد كه مي خواهد ايران را 
آنها به ما مي گويند اگر . فريب دهد

سوخت براي رآكتور اتمي تهران مي 
خواهيد، مي بايد به پيشنهاد ما عمل 
. كنيد وگرنه من شما را تنبيه مي كنم

اما كيست كه نداند قصد فريب دارد و 
هد اورانيوم غني شده ما را از مي خوا

  .چنگمان بدرآورد
فوريه، سلطانيه، نماينده  4اما در  ◄

ايران در آژانس بين المللي انرژي 
پيشنهاد جديدي : اتمي به رويتر گفت

اما او گفته .  به آژانس ارائه نكرده است
آنچه رئيس جمهوري من « : است

گفته است، در واقع، نشان مي دهد كه 
سياسي گرفته است بر  ايران تصميم

آسان كردن همكاري و همكاري را بر 
حال نوبت . مقابله ترجيح داده است

ديگران است كه فرصت را مغتنم 
  . شمارند

  
به دنبال اظهارات احمدي نژاد، به  ◄

، امريكا و )فوريه 4( گزارش رويتر 
روسيه و فرانسه و ديگر طرفها از ايران 
ه خواستند موافقت احمدي نژاد را ب

آژانس ابالغ و بدين كار جدي بودن 
  . اين موافقت را ثابت كند

، لوموند و 2010فوريه  6در  ◄
: خبرگزاري فرانسه گزارش كرده اند

امروز ديدار : منوچهر متكي گفته است
بسيار خوبي با يوكيا آمانو، مديركل 
. آژانس بين المللي انرژي اتمي داشتيم
ي ما بر سر پيشنهادي كه همچنان بر رو

درجه به  5/3مبادله اورانيوم (ميز است 
نظرهاي خود را ) درجه 20اورانيوم 

  . مبادله كرديم
در : فوريه، متكي گفته بود 5در     

بر سر مبادله » نهائي«دمادم يك توافق 
. درجه با اورانيوم، هستيم 5/3اورانيوم 

اصل اين مبادله، دو روز پيش از آن، 
توسط رئيس جمهوري احمدي نژاد 

  . پذيرفته شده است
وزير دفاع امريكا، روبرت گيت، در      

: فوريه، در آنكارا، گفت 6همان روز، 
با وجود اظهارات مقامات ايران در اين 
روزها، احساس نمي كنم كه انجام 

او و نيز . توافقي با ايران نزديك باشد
وزير خارجه اروپا، كاترين آشتون، در 

عقد كنفرانس امنيت كه در مونيخ من
بود، از متكي خواستند موافقت ايران با 
مبادله اورانيوم را به آژانس بين المللي 

  .انرژي اتمي ابالغ كند
فوريه، يوكيا  6در همان تاريخ  ◄

آمانو، مديركل آژانس بين المللي 
: انرژي اتمي به خبرنگاران گفته است

در طول ديدار و گفتگو، آقاي منوچهر 
هيچگونه متكي، وزير خارجه ايران، 

پيشنهاد جديدي را در باره برنامه اتمي 
پيشنهاد متقابلي را از . ايران ارائه نكرد
  .زبان او نشنيدم

) 2010فوريه  6(خبرگزاري فرانسه  ◄
  :گزارش كرده است

مقامات غرب كه بر اين ظن هستند    
كه ايران در كار توليد بمب اتمي 
است و برنامه اتمي صلح آميزش 

، در باره پذيرش پوششي بيش نيست
درجه با اورانيوم  5/3مبادله اورانيوم 

درجه، واكنش احتياط آميزي ابراز  20
زيرا از آن بيم دارند كه قصد . كردند

  .ايران بدست آوردن زمان باشد
، )2010فوريه  7( 88بهمن  18در  ◄

در مراسم افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي 
، احمدي ليزر ايران مركز علوم و فنون

من : د چرخشي ديگر كرد و گفتنژا
 به آقاي دكتر صالحي رئيس سازمان

انرژي اتمي اعالم كرده ام غني سازي 
  .درصد را در كشور آغاز كنند20
با آن كه قادر به غني    

درصدي هستيم، پيشنهاد 20سازي
انجام شود، ولي آنها  داديم تبادل

بازي درآوردند و اكنون پيغام داده 
ست كنيم، راه در اند كه مي خواهيم

  .براي تعامل باز است، البته بالشرط
 20(فوريه  9قرار است از روز  ◄

 20غني كردن اورانيوم تا ) بهمن
  .درصد آغاز بگردد

البته در رژيم مافياها : انقالب اسالمي
اگر : كسي نبايد از احمدي نژاد بپرسد

شما توانائي غني سازي و تهيه سوخت 
» تعامل«وارد رآكتور تهران را داريد، چرا 

شديد؟ چرا طي چند ماه، هر از چندي 
با پيشنهاد البرادعي موافقت مي كنيد و 
سپس دبه مي كنيد؟ بحران سازي هدف 

اينك ناتواني از گرفتن تصميم نيز . است
  .برآن افزوده شده است

  
زمان، زمان  وضع  : امريكا* 

مجازاتهاي شديد ترعليه ايران 
  :است

  
حمدي نژاد، در پي اين اظهارات ا ◄

نخست، روبرت گيت، وزير دفاع امريكا 
: و سپس ديگر مقامات امريكائي گفتند
و . وقت مجازات ايران فرارسيده است

  پيش از آن،
سناي امريكا نيز طرح مجازات ايران  ●
را ) عمده تحريم صدور بنزين به ايران(

بدين ترتيب، كنگره به . تصويب كرد
اي رئيس جمهوري اختيار داد مجازاته

. مصوب را در مورد ايران اعمال كند
هرگاه اوباما دستور اجراي مصوبه 
كنگره را بدهد، شركتهاي سوئيسي 

 –ويتول و گالنكور و شركت هلندي 
سوئيسي ترافيگورا و شركت فرانسوي 

پ و .توتال و شركت انگليسي ب
شركت هندي رليانس، اگر به ايران 
بنزين بفروشند، بازار امريكا بر رويشان 

  . بسته مي شود
فوريه، رويتر از مسكو گزارش  4و در  ●

روسيه و قدرتهاي غربي در اين : كرد
باره كه وضع مجازاتهاي جديد برضد 
ايران ضرور است، دارند به توافق مي 

كنستانتين كزاشيف، نماينده . رسند

مجلس كه به كرملين نزديك و رئيس 
كميسيون امور بين المللي مجلس 

روسيه از وضع  :روسيه است، گفت
مجازاتهاي جديد بر ضد ايران، توسط 
شوراي امنيت، بسا حمايت خواهد 

  . كرد
، لوموند گزارشي 2010فوريه  8در  ◄

در باره، چرخش احمدي نژاد و نقش 
چين در جلوگيري از تصويب قطعنامه 
چهارم، شامل مجازاتهاي جديد بر ضد 

  :ايران، انتشار داده است
ي نو توان ممكن است چين كشورها ●

را نيز به مخالفت با وضع مجازاتهاي 
مخالفت . جديد برضد ايران برانگيزد

چين با وضع مجازات هاي جديد عليه 
ايران، مانع عمده به تصويب شوراي 
امنيت رسيدن قطعنامه چهارم بر ضد 

  . ايران است
غيراز وتو چين، كشورهاي ديگر نيز  ●

. ممكن است مانع ايجاد كنند
وان كه در حال حاضر، كشورهاي نوت

بعنوان عضو غير دائمي، در شوراي 
امنيت هستند، نيز موافق وضع 

اول از همه، . مجازاتهاي بيشتر نيستند
برزيل، غول امريكاي التين، نظري غير 

فشار بي : از نظر غربي ها ابراز مي كند
. اثر است و مي بايد به گفتگو پرداخت

احمدي نژاد به ايران رفت و قرار 
در ماه مه، لوال، رئيس جمهوري  است،

  . برزيل به ايران برود
دوران دست آشتي بسوي ايران  ●

دراز كردن امريكا بسر رسيده است و 
اينك امريكا در ايجاد يك اجماع 

  . جهاني عليه ايران است
غيراز برزيل، تركيه عضو غيردائمي  ●

ديگر شوراي امنيت است كه به وضع 
. نيست مجازات عليه ايران، خوشبين

آنكارا هيچگاه مخالفت خود را با وضع 
مجازاتها پنهان نكرده است و مي 
. خواهد نقش ميانجي را بازي كند

ديپلماتها از خود مي پرسند، آيا نيجريه 
كه وزنه سنگين افريقا و كشوري 
مسلمان است، به راه برزيل و تركيه 
نمي رود؟  جمهوري اسالمي ايران 

قرب به اميدوار است ثمره سياست ت
كشورهاي جنوب و آسيا و غير متعهد 

  . ها را حاصل كند
اوباما كه مي خواهد قطعنامه چند  ●

جانبه تلقي شود و نه يك جانبه، از 
قرار، آماده است از ميزان مجازاتها 
بكاهد تا مگر اقبال تصويب قطعنامه 
چهارم را توسط شوراي نگهبان افزايش 

  . دهد
اد منع قرار است در ماه مه، قرارد ●

گسترش سالح هسته اي، در كنفرانسي 
برزيل در شمار . موضوع بررسي شود

كشورهائي است كه مي خواهند بر 
حق كشورهاي دنيا در دست يافتن به 
تكنولوژي غني سازي اورانيوم، اصرار 

برزيل خود اين تكنولوژي را . بورزد
دارد و بر اين نظر است كه وضع 

ان مجازاتهاي جديد به ديپلماسي زي
  . مي رساند

در ماه فوريه، فرانسه رياست شوراي  ●
امنيت را برعهده دارد و طرفدار وضع 

اما . مجازاتهاي سخت عليه ايران است
آيا موفق مي شود اشكالهاي برزيل را، 

» همكاري استراتژيك«با استفاده از 
فرانسه و برزيل، رفع كند؟ در 
نيويورك، ديپلماتها بر اين نظر هستند 

بحث ها بر سر محتواي  كه جر و
قطعنامه چهارم تا بهار بطول خواهد 

  . انجاميد
بركشورهاي ناموافق، لبنان نيز  ●

اين كشور به دليل . افزوده مي شود
وضعيتي كه دارد، البته نمي تواند به 

  . قطعنامه عليه ايران رأي بدهد

هرگاه چين بپذيرد رأي ممتنع  ●
بدهد، احتمال به تصويب رساندن 

بنا بر نظري، مي . ه وجود داردقطعنام
بايد اخطار سياسي قوي اي داده شود 
تا مگر پس از آن، به تصويب رساندن 

  . قطعنامه عليه ايران آسان شود
درجه  20هرگاه ايران اورانيوم را تا  ●

 90غني سازد، به غني كردن آن تا 
درصد كه بكار توليد بمب اتمي مي 

قول روبرت . آيد، نزديك مي شود
گيت حاكي از اينست كه موانع 
تكنولوژيك مانع از آنند كه ايران زود 

 90توانائي غني سازي اورانيوم تا 
دنيس بلر، . درصد را بدست آورد
اگر ايران : رئيس سيا نيز گفته است

توانائي توليد بمب اتمي را بدست 
نوز ممكن نيست بدانيم آيا آورد، ه

تصميم به ساختن آن خواهد گرفت يا 
  خير؟
 4، امريكا 2010فوريه  10در  ◄

شركت را كه مي گويد وابسته به سپاه 
اموال پاسدار : هستند، تحريم كرد

قاسمي مسدود مي شوند و چهار 
شركت متعلق به قرارگاه خاتم االنبياء 

چهار مؤسسه عبارتند از مؤسسه . است
مهندسي فاطر و مهندسي مشاور هاي 

در .  ايمان سازان و مكين و رهاب
كار تهيه و : همين روز، اوباما گفت

پيشنهاد قطعنامه مجازات ايران با 
  .سرعت پيش مي رود

  
نبود سوخت براي رآكتور * 

اتمي تهران و مرگ مبتاليان به 
ايران پيشنهاد امريكا را  –سرطان 

  :رد مي كند
  
علي باقري، عضو ، 2010فوريه  2در ◄

شورايعالي امنيت ملي، به خبرنگاران 
رفتار غير متمدنانه برخي از : گفته است

 850كشورهاي غربي سبب شده است 
. هزار مبتال به سرطان، بي درمان بمانند

رفتار آنها چاره ديگري براي ايران 
ايران مي بايد خود . نگذاشته است

سوخت نيروگاه اتمي تهران را توليد 
  . كند
هزاران بيمار سرطاني نيازمند آنند      

كه بعد از مداوا، تحت درمان اتمي 
هرگاه نيروگاه اتمي ايران . قرار گيرند

بي سوخت بماند، در برابر مرگ بي 
  . دفاع مي شوند

، حكومت 2010فوريه  10در  ◄
امريكا به ايران پيشنهاد كمك براي 
دريافت سوخت براي رآكتور اتمي 

سخنگوي وزارت تهران را داد و 
خارجه پيشنهاد امريكا را غير منطقي 

وزارت خارجه .  خواند و رد كرد
بزودي پيشنهاد جديدي : امريكا گفت

اين وزارت . به ايران خواهد داد
  . توضيحي در باره محتواي آن نداد

  
از نظر غرب و دنياي عرب و *

اسرائيل امور ذير قطعي الوقوع 
  :هستند

  
را كه بنظر فوريه اموري  9لوموند ◄

غرب و دنياي عرب و اسرائيل وقوعشان 
قطعي است اگر جامعه جهاني با 

  :قاطعيت عمل نكند، عبارتند از
ايران در راه تبديل شدن به يك  – 1

  .است) مجهز به بمب اتم(قدرت اتمي 
براي جلوگيري از تبديل شدن  – 2

ايران به يك قدرت اتمي، مي بايد 

 مجازاتهاي جديدي بر ضد ايران
  .تصويل كرد و به اجرا گذاشت

نبايد در باره اثر بخشي مجازاتها  – 3
  . گرفتار وهم شد

كشورهاي خاورميانه نيز روي به  – 4
مجهز شدن به سالح اتمي خواهند 

  .  آورد
  

مشائي در سوئيس گفتگو 
مي كند؟ رهبران ايران، 
خود رژيم خويشتن را 

  ...:ويران مي كنند و
  

در اسفنديار رحيم مشائي * 
ظاهر براي گفتگو در باره 
توريسم و در واقع براي 
گفتگوي محرمانه با امريكا به ژنو 

  :رفته است
  
،  روزنامه نگار 2010فوريه  2در  ◄

  سوئيسي، آلن ژوردن، گزارشي در باره 
سفر رحيم مشائي به سوئيس و 
گفتگوهاي محرمانه اش با امريكائيها، 

  :واجد اين نكات. انتشار داده است
ر حالي كه تنش بر سر مسئله اتمي، د ●

كمي بيشتر مي شود، معاون رئيس 
جمهوري اسالمي ايران، اسفنديار 

در ژنو ) فوريه 1(رحيم مشائي، ديروز 
براي گفتگو در » بطور رسمي«. بود

باره جهانگردي و سرمايه گذاري به ژنو 
نيز مي ) فوريه  2(امروز . آمده است

  .بايد باز گردد
باور كرد كه مشائي  مشكل مي توان ●

چند . بخاطر توريسم به ژنو آمده است
ساعتي است كه هدف ديگر و مهمتري 
: حضور او را در ژنو توضيح مي دهد

رابطه قوا با غرب به نقطه اوج خود 
پس اگر مشائي به سوئيس . رسيده است

آمده است، براي جلب سرمايه و 
و .  موافقت مؤسسات جهانگردي نيست

ت كه ديپلماسي سوئيس، نيز، دانسته اس
همواره، دائم در كار است تا كه دو 
. طرف مخاصمه از بن بست خارج شوند

از راه اتفاق نيست كه اسفنديار رحيم 
مشائي بر روابط خوب ايران و سوئيس، 
بخصوص در قلمرو انرژي، تأكيد مي 

  . كند
گفتگوهاي محرمانه، آمد و شد يك  ●

 روزه مشائي و فوريت سفر او، بخاطر
آن نيست كه سرمايه گذاران را قانع 
كند كه فوريت دارد آنها بجاي دوبي 
و دوحه، در كيش سرمايه گذاري 

بلكه بخاطر ادامه گفتگوهاي . كنند
محرمانه ايست كه چند ماه است، در 
. ژنو، ميان ايران و امريكا، جريان دارند

بطور رسمي، اين گفتگوها انجام نمي 
. نگرفته اندگيرند و هيچوقت نيز انجام 

با وجود اين، گفتگوها وجود دارند و 
همواره پيش از ميان برخاستن تنش و 

از . يا شدت گرفتن آن، انجام شده اند
منابع ديپلماتيك كسب اطالع كرده 
ايم كه سوئيس بركوشش هاي خود 
افزوده است تا كه ديدارها و 
گفتگوهاي هيأتهاي امريكائي و ايراني 

  . ندرا با يكديگر، تسهيل ك
حاال مسئله سر درآوردن از محتواي     

پيامي است كه مشائي براي امريكا 
  . آورده است

  10در صفحه 
  

 زجنگ رژيم با مردمبهمن، رو22
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رهبران ايران، خود : بايدن* 
دولت خويش را ويران مي 

  :كنند
  
، به گزارش 2010ژانويه  28در  ◄

رويتر و خبرگزاري فرانسه، جو بايدن، 
معاون رئيس جمهوري امريكا گفته 

ان ايران با ادامه دادن به رهبر: است
سركوب مخالفان، به ويران كردن 

رهبري ايران . دولت خويش مشغولند
براي پايان بخشيدن به جنبش مخالفان 
خود، زور بكار مي برد اما با اين كار 
اعتبار اخالقي خود را در ايران و در 

  .منطقه از دست مي دهد
  

هر امريكائي كه بخواهد در * 
شود مي دولت صاحب مقامي 

بايد جامعه يهوديان امريكا 
هوادار اسرائيل بودن او را 

  :؟!تصديق كند
  
 4هاآرتص اين اطالع شگرف را در  ◄

، انتشار داده اما در ماه 2009دسامبر 
توجه ها را به خود جلب  2010فوريه 

نكات اين اطالع عبارتند . كرده است
  از
هركس كه بخواهد در دولت امريكا  ●

مي بايد جامعه  صاحب مقام بشود
يهودي امريكا، سابقه او را بررسي و از 
هوداريش از اسرائيل اطمينان حاصل 

  . كند
ماجرا وقتي توجه ها را به خود      

جلب كرد كه چيس فريمن بخاطر اين 
كه رفتار اسرائيل را مورد انتقاد قرار 
. داده بود، نتوانست صاحب مقام شود

شكايتهاي همانندي از صاحب مقام 
دن سناتور سابق، چاك هاگل بعمل ش

سازمان صهيونيستي امريكا و . آمده اند
ديگر گروههاي راست گراي يهودي 
از اين كه هانا روزنتال، براي رياست 
اداره مبارزه با ضديت با يهود، اظهار 

چرا؟ زيرا از . عدم رضايت كرده اند
قرار، او در جمع چپ گراياني بوده 

ل جدي است كه در حمايت از اسرائي
نبوده اند و او بر اين نظر بوده است 
كه سازمان هاي چپ مي بايد خواستار 

  .پيشرفت روند صلح شوند
روزنتال براي اين كه حمايت جامعه  ●

يهوديان را به دست آورد، ناگزير شده 
من به اسرائيل عشق مي : است بگويد

من همواره اسرائيل را دوست . ورزم
ست مي هر فرصتي را بد. مي داشته ام

بخشي از . آورد، به اسرائيل مي روم
. دل من در گرو عشق به اسرائيل است

بخاطر اين همه عالقه به اسرائيل است 
كه مي خواهم در سالمت و امنيت 

آزاد و دموكراتيك باشد و در . باشد
  .صلح بزيد

سئوال اينست كه اين سخنان زيبا     
اما اين عالقه به اسرائيل، يك كشور 

ربط دارد به كفايت او  خارجي، چه
براي تصدي يك مقام دولتي؟ براي 
يك مقام امريكائي در موقعيت او، 
آنچه به حساب مي آيد اينست كه 
امريكا را دوست بدارد و او بايد ضد 
يهودي گري را فلسفه منفوري بداند و 

  . سخت با آن مخالف باشد
اما درس واقعي كه بايد گرفت   ●

ان سياست اينست كه در اداره كنندگ
خارجي امريكا تحت آزمون اسرائيل 

هدف ازرفتار . دوستي قرار مي گيرند
البي اسرائيل با كساني چون فريمن و 
هاگل و روزالين، اينست كه كسي كه 

  مستقل از نظر اسرائيل به نظر نسبتا 
  

  
مسائل خاورميانه، دارد، در وزارت  

با مايه عبرت . خارجه امريكا مقام نيابد
اشخاص، جامعه يهودي  كردن اين

امريكا مي خواهد ديگران را از آشكار 
و . كردن نظر خود بترساند و باز دارد

البي اسرائيل در كار خود موفق شده 
زيرا هر امريكائي كه نظري نا . است

يكسان با نظر اسرائيل در امور 
خاورميانه دارد، پيش از برزبان آوردن 
 نظر خود، دوبار مي انديشد و به نتيجه
مي رسد كه بايد خويشتن را سانسور 

  .كند
از اين رو است كه كاركنان وزارت      

خارجه امريكا در قبال كساني كه از 
دم مي » رابطه ويژه اسرائيل و امريكا«

زنند، خود را ناگزير مي بيند خود را 
. موافق جلوه دهند و يا سكوت كنند

نتيجه اينست كه سياست امريكا در 
» كارشناسان«مان منطقه، در دست ه

سال و بيشتر  17است كه در طول 
است اين سياست را تصدي مي كنند و 

  . به شكست كشانده اند
اگر هواداران اسرائيل : انقالب اسالمي

سياست امريكا در خاورميانه را در دست 
دارند، از جمله به اين دليل است كه 
اسرائيل از ضامن هاي سلطه امريكا بر 

  .رميانه استمنطقه نفت خيز خاو
  

تحويل موشكهاي ساخت * 
سوريه به حزب اهللا لبنان و 
احتمال وقوع درگيري نظامي 

  : در لبنان
  
بنا بر خبر ديفنس ويكلي مگازين  ◄

، حزب اهللا لبنان )2010ژانويه  14(
موشكهاي ميان بردي را از سوريه 
دريافت كرده است كه مي توانند هر 
نقطه از خاك اسرائيل را هدف قرار 

اين موشكهاي زمين به زمين . دهند
.  پيشرفته و ساخت سوريه هستند

ايران  110 –موشك شبيه موشك فاتح 
كيلومتر است و مي تواند  250با برد 

يك كالهك از مواد منفجره به وزن 
هم مرز دقتش . را حمل كند 500

خوب است و هم ويراني قابل مالحظه 
  . ببار مي آورد

ويكلي، از خبرنگار نظامي جونس      
منابع نظامي اسرائيل خبرگرفته است 
كه اطالعات ارتش اسرائيل آگاه است 

در  M-600كه موشكهاي سوريه اي 
يك مقام نظامي . لبنان مستقر شده اند

سوريه : اسرائيل به خبرنگار گفته است
در مسلح كردن حزب اهللا لبنان 

بنا بر اين، . محدوديتي قائل نمي شود
هر سالحي كه ارتش ما بايد بدانيم كه 

سوريه در اختيار دارد، در اختيار حزب 
اسرائيل . اهللا لبنان نيز قرار گرفته است

نگراني خود را بابت استقرار موشكهاي 
ميان برد سوري در لبنان و نيز 
موشكهاي ميان برد ساخت روسيه، بنام 

SS- N-26   و نيز سامانه دفاعيSA- 2 
اسرائيل از سال . ابراز كرده است

، همچنان تكرار مي كند كه 2006
استقرار سامانه هاي موشكي ضد هوائي 
جديد در لبنان، تعادل قوا را در منطقه 

  .برهم مي زند
، كوريه  2010فوريه  5در  ◄

شبح يك «انترناسيونال، زير عنوان 
  :اطالع داده است» جنگ منطقه اي

همزمان با تقويت سامانه دفاع  ●
امريكا، موشكي در خليج فارس، توسط 

لحن اسرائيل نسبت به سوريه تند تر 
به نوشته القدس العربي، : مي شود

آويگدور ليبرمن، وزير خارجه اسرائيل، 
فوريه، خطاب به بشار اسد گفته  4در 
در صورت بروز جنگ، نه تنها : است

جنگ را خواهي باخت، بلكه خود و 
خانواده ات قدرت را نيز از دست 

آن، وليد  روزي پيش از. خواهيد داد
معلم، وزير خارجه سوريه گفته به 

اسرائيل اخطار كرده بود طرح جنگ 
با سوريه را نريزد و در پي جنگ با 

زيرا اين جنگ به يك . سوريه نشود
. بدل خواهد شد» جنگ عمومي«

وزير خارجه سوريه به اظهارات اهود 
باراك، وزير دفاع اسرائيل پاسخ داده 

با : ه بودوزير دفاع اسرائيل گفت. بود
فقدان يك قرارداد صلح با سوريه، 
ممكن است ما خود را در يك نزاع 
نظامي بيابيم كه ممكن است جنگي 

  . عمومي بگردد
واشنگتن و : شرق االوسط مي نويسد  ●

بسياري از اعضاي حكومت اسرائيل، 
مبادله اين تهديدها را خطا ارزيابي 

بنا بر وزير خارجه امريكا، . كرده اند
ن اسرائيلي و سوري جز اين مسئوال

نمي كنند كه از سرگرفتن گفتگوهاي 
آنهم در زماني كه . را مشكل مي سازند

امريكا مي كوشد تمامي طرفها را به 
  . پاي ميز مذاكرات صلح بياورد

اظهاريه دفتر نتان : الحيات مي نويسد ●
ياهو، نخست وزيراسرائيل، نقل مي 

قصد اسرائيل نه جنگ كه صلح با : كند
  .سوريه است

با وجود اين، با استقرار سامانه هاي  ●
موشكي در چهار كشور عرب، كويت و 
امارات متحده عربي و بحرين و قطر، و 
تقويت ناوگان امريكا در طول مرزهاي 
دريائي ايران، اين فكر را القاء مي كند 
كه بنا بر روياروئي نظامي با ايران است 
كه سوريه بهترين متحدش در منطقه 

  . ستا
شيخ خالد بن احمد آل خليفه، وزير     

خارجه بحرين، بعد از ديدارش با 
هيالري كلينتون، وزير خارجه امريكا، 

تداركات نظامي امريكا در خليج : گفت
ما هيچ كس . دفاعي است فارس، قطعا 

  . را تهديد نمي كنيم
از ديد مقامات ايران، امريكا دست  ●

ه به جنگ رواني زده است و از را
تهديد معرفي ايران براي كشورهاي 

به اين قصد . منطقه اين كار را مي كند
كه متقاعد شوند كه حمايت امريكا از 

  .آنها ضرور است
بعد اقتصادي آينه اي : انقالب اسالمي

وار، حاصل سياست هاي داخلي و 
خارجي يك دولت را با دقت تمام مي 

  :نماياند
  

رشد منفي اقتصاد 
ان ايران و تشديد بحر
  :بي كاري و فقر

  
  
و  شوند ميفقير مردمي كه  ◄

در : شود تر مي دولتي كه فربه
آغاز انقالب نقش مردم در 

درصد بود و اينك  70اقتصاد 
  :درصد شده است 7/6
  
، ايلنا گزارش 88بهمن  17در   ◄

اكونوميست را مبناي محاسبه كرده 
 2010در گزارش ماه ژانويه : است

اكونوميست واحد اطالعات اقتصادي 
هاي اقتصاد كالن  كه به بررسي شاخص

ايران اختصاص دارد، عنوان شده 
است كه توليد ناخالص داخلي ايران 

ميليون دالر در  300ميليارد و  337از 
 900ميليارد و  358سال گذشته به 

ميليون دالر در سال جاري خواهد 

ميليون دالر  600ميليارد و  21رسيد كه 
برآورد . دهد افزايش نشان مي

كه در  استحاكي از آن  اكونوميست
سال آينده توليد ناخالص داخلي 

ميليارد دالر خواهد  414كشور معادل 
 100ميليارد و  55بود كه از افزايش 

نگاهي . ميليون دالري برخوردار است
 1389به اليحه بودجه پيشنهادي سال 

دهد كه رقم اين بودجه از  نشان مي
تومان هزار ميليارد  368مرز 

) ريال 3.685.058.679.000.000(
با توجه به قيمت . فراتر رفته است

توماني دالر در بودجه  950پيشنهادي 
 387، اين بودجه معادل 89سال 

. ميليون دالر خواهد بود 901ميليارد و 
درصدي  14حدود حتي اگر رشد 

 89توليد ناخالص داخلي در سال 
بر مبناي ارقام  88نسبت به سال 

ميست نيز پذيرفته شود، اين به اكونو
درصد از توليد  93.7آن معناست كه 

ناخالص داخلي كشور در سال آينده 
از آن دولت خواهد بود، ضمن اينكه 
بودجه سال آينده از توليد ناخالص 
داخلي كشور در سال جاري بيشتر 

اين در حالي است كه  .خواهد بود
هاي اخير همواره شعار  دولت در سال

ي اقتصاد را سر داده و ساز كوچك
هاي ذيل اصل  مدعي اجراي سياست

قانون اساسي است كه در آن  44
دولت مكلف به واگذاري بسياري از 
صنايع بزرگ و مادر و در يك كالم 

اي از اقتصاد به مردم بوده  بخش عمده
دهد  به عبارتي اين آمار نشان مي. است

كه هر روز نقش مردم در اقتصاد 
تري  لت نقش عمدهكاهش داشته و دو
كند، آن هم در  در اقتصاد ايفا مي
هايي كه در  دولتي شرايطي كه شبه

شود نيز  بودجه نامي از آنها برده نمي
بخش عمده ديگري از اقتصاد را شكل 

  .دهند مي
خوانندگان توجه مي : انقالب اسالمي

كنند كه ارقام بودجه و بنا بر اين، توليد 
غير از . ناخالص داخلي واقعي نيستند

اينكه فروش نفت، فروش ثروت كشور و 
فقير كردن كشور است، بقيه اقالم بودجه 
يا قرضه هاي داخلي و خارجي هستند و 
يا كسر و يا حقوق و عوارض گمركي و 

هرگاه بنا . ماليات از حقوق كاركنان دولت
شود هزينه هاي فقر افزا در نظر گرفته 
نشوند، فقر واقعي مردم كشور آن سان 

  .بايد عيان مي شودكه 
  

 اقتصادي رشد: اكونوميست* 
  :رسد  مي درصد.  /5به   ايران 

 
، سايت فرارو، 88بهمن  13در  ◄

ارزيابي اكونوميست را انتشار داده 
 ترين تازه در اكونوميست: است

 با خود ميالدي جديد سال گزارش
 كه كرد اعالم اش قبلي موضع بر تاكيد

 به اناير اقتصادي رشد جاري سال در
 .رسد مي درصد 0.5
 واقعي داخلي ناخالص توليد رشد    

 درصد 6.5 گذشته سال در كه ايران
 درصد 0.5 به جاري سال در بوده،

 كه است حالي در اين رسيد، خواهد
 به آينده سال چند طي رود مي انتظار
 افزايش نيز و نفت بهاي افزايش دليل

 افزايش رشد اين نفت توليد ظرفيت
 .يابد

 اقتصادي رشد كاهش اصلي دليل   
 نفت بهاي سقوط جاري سال در ايران
 و خصوصي مصرف رشد كه است بوده

 داده قرار تاثير تحت را گذاري سرمايه
 آينده سال در روند اين چه اگر .است
 انتظار اما شد خواهد تغيير دچار
 دليل به نفتي صادرات رشد رود مي

 در همچنان پااليش ظرفيت كمبود
 ايران امر اين و بماند باقي ينيپاي سطح

نگه  وابسته بنزين واردات به همچنان را
  .بدارد

پر واضح است كه اگر : انقالب اسالمي
فروش نفت و گاز و گرفتن قرضه ها و 
كسري ها را در نظر نگيريم، رشد منفي 
اقتصاد ايران، خود را آشكارا نشان مي 

   .دهد و البته وحشت آور است
  

زي به حساب ذخيره ار* 
صندوق توسعه ملي بدل شد و 

ميليارد  5/1(ميليارد تومان  1400
   !:كسري پيدا كرد) دالر

  
، به گزارش 88بهمن  20در  ◄

در ): متعلق به سپاه( خبرگزاري فارس
دالري در  60 صورت تصويب نفت

، كل منابع واريزي به 89بودجه 
 12صندوق توسعه ملي در سال آينده 

شود كه  آورد ميهزار ميليارد تومان بر
هزار ميليارد توماني  4/13با برداشت 

توسط دولت براي بودجه عمراني، اين 
صندوق كه اساس تشكيل آن براي 
بخش غيردولتي است، دچار كسري 

  .شود ميليارد توماني مي 1400
بر اساس اخبار و پيشنهادات ارائه       

شده توسط نمايندگان مجلس، قيمتي 
در بودجه سال كه براي هر بشكه نفت 

   55آينده مد نظر مجلس است، معادل 
اين در . دالر خواهد بود 60الي 

حاليست كه اين رقم در قانون بودجه 
دالر به تصويب  5/37معادل  88سال 

در بودجه سال آينده، . رسيده بود
حكومت، بودجه را بر اساس ارزش هر 

  . دالر تنظيم كرده است  65بشكه نفت 
ان منابع صندوق طبق آنچه به عنو ●

توسعه ملي در متن لوايح برنامه پنجم 
پيشنهاد شده است،  89توسعه و بودجه 

 20دولت مكلف به واريز حداقل 
درصد از منابع حاصل از صادرات نفت 

هاي نفتي به اين  و گاز و فرآورده
اين رقم با توجه به رقم . صندوق است

دالر براي هر بشكه  60پيشنهادي حدود
ايندگان مجلس كه نفت توسط نم

احتمال تصويب آن وجود دارد، نشان 
دهد كه دولت و مجلس از فروش  مي

دالر در طول  75هر بشكه نفت معادل 
سال آينده اطمينان حاصل 

اين در حاليست كه در  .اند كرده
شرايط فعلي با وجود فصل سرما و 
افزايش طبيعي قيمت نفت در دنيا، 

 75تا  70نفت ايران به طور متوسط 
رسد و اين بهترين  دالر به فروش مي

شرايط ايجاد شده براي صادرات نفت 
اما . كشور در طول سال جاري است

بيني شده در  براي تأمين رقم پيش
اليحه بودجه بايد در تمام طول سال 

 70آينده نفت ايران با قيمت حداقل 
دالر به فروش برسد و بايد  75تا 

 پذيرفت كه اين قيمت از ريسك بسيار
  .بااليي برخوردار خواهد بود

  

بحران شديد اقتصاد كشور * 
كه از جنگ بدين سو بي سابقه 
بوده است، بانك مركزي را با 

  :مشكل روبرو كرده است
 
بهمن، سايت كلمه گزارش  18در  ◄

سابقه اقتصادي  حران بيب: كرده است
كشور پس از پايان جنگ در حالي 
ايجاد شده است كه دولت طي چهار 

اخير از درآمد نجومي ارزي سال 
ميليارد دالر برخوردار  370معادل 

بوده كه اين رقم بيش از درآمد بيست 
 1380-1360ساله كشور در دوره 

  .باشد مي
كه منابع آگاه از كاهش  در حالي   

  شديد رشد اقتصادي كشور تا حد يك 
  

  11در صفحه 

 بهمن، روزجنگ رژيم با مردم22
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دهند، بانك مركزي  درصد خبر مي
بحران مواجه براي اعالم اين رقم با 

 .شده است
، كاهش رشد »آينده«به گزارش     

اقتصادي كشور به مرز يك درصد، در 
 86حالي اتفاق افتاده است كه سال 

نرخ رسمي رشد اقتصادي ايران حدود 
درصد گزارش شده بود، اما گزارش  7

اخير بانك مركزي، رشد اقتصادي سال 
 .دهد درصد نشان مي 3/2را  87
ماه قبل معاون بانك اگرچه چهار     

درصدي  3مركزي از كاهش بيش از 
رشد اقتصادي خبر داده بود، اما 
آمارهاي تكميلي از شديدتر شدن 
بحران اقتصادي و رسيدن رشد 
اقتصادي كشور به مرز يك درصد 

 .حكايت دارد
اين در حالي است كه روند كنوني     

اقتصاد و كسري شديد بودجه، دولت 
بخش ديگر  را ناگزير كرده است

هاي  بودجه عمراني را نيز صرف هزينه
جاري خود كند و ركود در 

هاي عمراني را  گذاري و پروژه سرمايه
 .شدت بخشد

شود مسئوالن بانك مركزي  گفته مي   
براي اعالم اين كاهش شديد در رشد 
اقتصادي كشور، با بحران مواجه 

  .اند شده
  

از ادعاي هجوم سرمايه گذاران * 
يه گذاري در نفت و گاز براي سرما

 به  قرضه اوراق  صدور   تا  ايران
  :ميليارد يورو 8ارزش 

 
: ، به گزارش ايلنا88بهمن  13در  ◄

 آينده سال در دارد اجازه نفت وزارت
 منتشر مشاركت اوراق يورو ميليارد 8

 از شده اتخاذ تصميم اساس بر .كند
 آينده سال است مقرر دولت سوي

 5 صدور مجوز نفت ملي شركت
 را ارزي مشاركت اوراق يورو ميليارد
 از پس را اوراق اين و نموده دريافت
 المللي بين مالي بازارهاي در انتشار
 تامين منظور به اقدام اين. نمايد عرضه
 براي نياز مورد مالي منابع از بخشي
 .گيرد مي صورت ها پروژه تكميل

 مقرر تصميم، اين اساس بر همچنين   
 و پااليش گاز، ملي هاي شركت است
 يك كدام هر نيز پتروشيمي و پخش
 نموده منتشر قرضه اوراق يورو ميليارد

 عرضه المللي بين بازارهاي در و
 .نمايند

 انتشار است مقرر گزارش اين اساس بر
 بانك تاييد از پس ارزي قرضه اوراق

 ايران اسالمي جمهوري مركزي
 .گيرد صورت

 لسا بودجه قالب در بيني پيش اين
 شدن اجرايي و گرفته صورت آينده
 شوراي مجلس تصويب مستلزم آن

 تضمين دولت. است اسالمي
 عهده به را اوراق اين بازپرداخت

 گذاشته آن منتشركننده هاي شركت
 .است

 سال در معتقدند كارشناسان از بسياري
 ها پروژه مالي تامين براي دولت آينده
 انعقاد يا فاينانس دريافت امكان
 اين از ندارد وجود متقابل بيع دقراردا

 را جديدي هاي راه بايد دولت رو
. بيابد خود هاي پروژه مالي تامين براي

 بسياري است شده سبب اعتبار كمبود
 با كشور گازي و نفتي هاي پروژه از

 . شوند مواجه مشكل
 تصميم و مقامات از بسياري چند هر

 اند عقيده اين بر نفت وزارت گيران
 در ايران ارزي رضهق اوراق كه

 با تواند مي المللي بين بازارهاي
 شود روبرو خارجي خريداران استقبال

 سود و اوراق اين انتشار زمان اما
 است نكاتي جمله از بدان بازپرداختي

 موثر آن از استقبال ميزان تعيين در كه
 سال در بود قرار اين از پيش. است
 اورق يورو ميليارد يك ايران جاري
  .كند منتشر رزيا قرضه

بدين قرار، بخشي از : انقالب اسالمي
. بودجه را اوراق قرضه تشكيل خواهد داد

اما اخذ اين قرضه و پرداخت سود باال، 

اگر هم مجازات اقتصادي مانع از آن 
نشود، گوياي اين واقعيت است كه 
سرمايه گذاري خارجي در نفت و گاز 
ايران، اگر نه صفر، سخت ناچيز شده 

وگرداني تأسيسات فرسوده نفت، ن. است
.  بيش اين مقدار سرمايه مي طلبد

سرمايه گذاريهاي الزم در طوالني تر 
كردن عمر چاه ها و بهره برداري از منابع 
جديد، سرمايه مي طلبند كه رانت 
خواري مانع از ذخيره سرمايه و بكار 
انداختنش در صنعت نفتي است كه 

  .شيشه عمر رژيم است
  

افزايش بيكاري، : تشديد فقر* 
ميزان دستمزد كارگران را 

  :كاهش داده است
  
 ،ايلنابهمن، به گزارش  2در  ◄

نماينده كرج و اشتهارد  عزيزاكبريان
در مجلس شوراى اسالمى با اعالم 

هزار تومان منطقى  263اينكه دستمزد 
اگرچه اين مبلغ به : ه استنيست،گفت

هيچ عنوان منطقى وانسانى نيست اما 
كشور به  اقتصادى واشتغال موقعيت

كمتر از  اى شده كه كارگران به گونه
 .دهند اينها نيز تن مي

 500دستمزد كارگران نبايد كمتر از     
اگرچه معتقديم . هزار تومان باشد

هزار تومان با  263دستمزد 
خوانى  هاى موجودكشور هم واقعيت

توان زندگى  ندارد و با اين مبلغ نمي
اداره كرد اما هر  متوسط به پايين را

به شرايط مكان و زمان  وجهچيزى با ت
شود و امروزه شرايط  تعيين مي

  اقتصادى كشور اجازه پرداخت
 .دهد دستمزد بيشتر را نمي

با اعالم رقم باالى بيكارى  وى
ميليون  4امروزه بيش از : دركشورگفت

آور اين  بيكار دركشور داريم اما تاسف
آنكه است كه نيروى كار به دليل 
شود با  مدتهاست بيكار مانده حاضر مي

هر دستمزدى و تحت هر شرايطى 
اش  كاركند تا شب دست خالى به خانه

 .نرود
با اظهار تاسف ازتوليد پايين  اكبريان    

كه  هنگامي: رويه گفت و واردات بي
براى توسعه كشاورزى كار زيربنايى 
صورت نگرفته، واحدهاى صنعتى 

ى قرار دارند و درحال بحران و تعطيل
اتفاق جديدى در عرصه اشتغالزايى 

افتد بايد هم شغل پايدار تعريف  نمي
نداشته باشد و دستمزد نيروى كار با 

 .ها همخوانى نكند واقعيت
امروزه اقتصادكشور برمبناى تعادل     

واردات با صادرات نيست بلكه 
هاى كشور را به روى ورود  دروازه

هر جنس  ايم و هركااليى بازگذاشته
كيفيتى به آسانى وارد كشور  بنجل و بي

 .نابودى بكشاند هشود تا صنايع را ب مي
هاى كار، صنايع،  بين وزارتخانه   

همĤهنگي وجود   كشاورزي، بازرگاني
ها  هر كدام از اين وزارتخانه .ندارد

كند و هركدام رشته  كارخودش را مي
  .ديگرى را پنبه كرده است

 9واقعي بيكاران را  شمار: انقالب اسالمي
با وجود رشد منفي . ميليون نفر گفته اند

ميليون بيكار، از نصف  4اقتصاد ايران، 
در . واقعي بيكاران نيز كمتر است

حقيقت، جامعه جوان ايراني، در اقتصاد 
از اين رو، به . توليد محور نقش ندارد

  .نيروي محركه تغيير بدل شده است
  

رگرى هزينه ماهانه يك خانواركا* 
  :هزار تومان است 600

 
گزارش كرده  ايلنا، 88بهمن  1در ◄

عضو  خواهى كوه حسن :است
رئيسه كانون هماهنگى شوراهاى  هيات

كرج  اسالمى كار محورجاده قديم
هزينه ماهانه يك خانوار : گفت

اين  .هزار تومان است 600كارگرى 

هزينه با احتساب اجاره بهاى مسكن، 
دارو درمان، خوراك و پوشاك، هزينه 

هزينه آب و برق، گاز و تلفن 
كمترين : گفت او .است شده محاسبه
هزار تومان  200بها درتهران  اجاره

است و هزينه خوراك هم روزانه 
تومان و پوشاك هم روزانه  6300
  .تومان است 1300

حتي بنا بر اين محاسبه : انقالب اسالمي
) هزار تومان 263(نيز،  دستمزد كارگر 

درصد هزينه يك خانوار كارگري  40تنها 
  .است

  
نرخ بيكارى زنان ايرانى در * 
  برابر شده 6/2سال گذشته،  40

  :است
 
زنان  يخبرگزار، 88دي  30در  ◄

آخرين : گزارش كرده است ايران
دهد اگر چه نرخ  ها نشان مي بررسي

دوره چهل   بيكارى مردان طى يك
تغيير  1385تا  1345هاى  ساله بين سال

اما نرخ بيكارى زنان  نى نداشته، چندا
در اين دوره به حدود سه برابر افزايش 

 .يافته است
دهد در سال  موجود نشان مي آمار    

درصد  3/9، نرخ بيكارى مردان 1345
هاى  بوده كه پس از آن در دهه

آمارى به بيشترين ميزان خود در سال 
اما  درصد افزايش يافته،  9/12با  1365

درصد  8/10اين رقم به  1385در سال 
رسيده كه در مقايسه با عدد مشابه چهل 

تفاوت  درص 5/1سال پيش از آن، تنها 
  .دارد

كه نرخ  سوى ديگر با وجود اين از  
 7/8معادل  1345بيكارى زنان در سال 

درصد بوده، اين رقم در بيشترين 
درصد در  4/25افزايش خود به عدد 

رسيده و در نهايت با  1365سال 
درصد براى  3/23دكى كاهش، عدد ان

ثبت شده است كه  1385آن در سال 
برابرى طى اين مدت  2.6از افزايش 
  .ردحكايت دا

نسبت نرخ بيكارى زنان به  همچنين   
مردان در اين مدت تقريبا همواره 
افزايشى بوده، به طورى كه از عدد 

در  2/2به عدد  1345در سال  9/0
  .رسيده است 1385

يك عامل بزرگ از : ميانقالب اسال
عوامل سقوط رژيم شاه، اقتصاد مصرف 

در . محوري بود كه بيكار توليد مي كرد
حقيقت، نه آمار دوره شاه بيانگر واقعيت 

 –است و نه آمار دوره مافياهاي نظامي 
باوجود اين، سه برابر شدن ميزان . مالي

بيكاري زنان گويا است و نقش جامعه 
  . ب آشكار مي كندجوان بيكار را در انقال

  
درصد از ذخـاير   10 اختصاص* 

ــران   ــراي جبـ ــور بـ ارزي كشـ
ــارت ــاي  خسـ ــاي هـ مجازاتهـ
  :اقتصادي

 
 قراربهمن، به گزارش ايلنا،  3در  ◄

درصد از ذخاير ارزي كشور  10است 
به اين . به اين صندوق واريز شود

ميليارد دالر ذخيره  80ترتيب اگر مثال 
الر به اين ميليارد د 8ارزي داشته باشيم 

تواند  صندوق واريز خواهد شد كه مي
اي از مشكالت تحريم را  بخش عمده
 .برطرف كند

بايد براي جبران تحريم ابتكارات      
جديد جهت توسعه صنعت كشور به 

مدير  ،زحمتكش حسينعلي .كار بگيريم
 ،الملل عامل شركت پتروشيمي بين

ضمن اعالم مطلب فوق در جمع 
قرار است در قالب  :خبرنگاران افزود

بودجه سال آينده صندوق تامين مالي 
ايجاد شود، اين صندوق بخش 

اي از مشكالت موجود را برطرف  عمده
  .كند مي
با اشاره به مساله تاخير در اجراي  او    

: هاي صنعت پتروشيمي، گفت پروژه
 2000دهد در سال  ها نشان مي بررسي

ها به موقع  درصد پروژه 7فقط  2005تا 
تحقيقات داخلي هم . اند اجرا شده
متوسط  85دهد كه در سال  نشان مي

 8اجراي يك طرح در كشور حدود 
 كتسال بوده اما اين رقم در مورد شر

سال بوده  6پتروشيمي پايين تر از 
 .است

با اشاره به اين كه محدود شدن  او    
هاي  امكان فاينانس از مهمترين چالش
ن م: صنعت پتروشيمي است، گفت

زنم تا متوجه شويد براي  مثالي مي
قرارداد آمونياك شيراز يك سال و نيم 
است قرارداد بسته شده اما به دليل 
مشكل فاينانس قرارداد هنوز اجرايي 

 50تا  40مبلغ نيز حدود . نشده است
حاال جالب . ميليون دالر است

 18اينجاست كه بدانيد همين پروژه 
  .خواهد ماه بيشتر زمان براي اجرا نمي

  
  :افزايش بيكاري و عوامل آن* 
  
 ياعالم يآمار رسم لنا،يگزارش ا به   

كه  دهد يدولت هم نشان م ياز سو
در حال حركت  يتند بيبا ش يكاريب

مركز آمار،  يمطابق آمار رسم. است
به رقم  يسال جار زييدر پا يكارينرخ ب
است كه نسبت به  دهيدرصد رس 11.3
ل مشابه فص يدرصد 9.5 يكاريرقم ب

را  شيدرصد افزا 1.8سال گذشته، 
 18.95رشد  يكه به معنا دهد، يم اننش

سال گذشته  كي يط يكاريب يدرصد
 ياجرا جينتا. در كشور بوده است

كار نشان داد  يروين يريطرح آمارگ
درصد  11.3معادل  1388 زييكه در پا
. اند بوده كاريفعال كشور ب تياز جمع
بت به شاخص نس نياساس، ا نيبرهم

و  شيدرصد افزا 1.8پارسال  زييپا
 يرييتغ چگونهيه 1388به تابستان  تنسب

تا  15جوانان  يكارينرخ ب. نداشته است
 24.1از آن است كه  يحاك زيساله ن 24

در  يگروه سن نيدرصد از فعاالن ا
 يبررس. اند بوده كاريب 1388 زييپا
 15جوانان  يكارينرخ ب يفصل راتييتغ

نرخ  نيا دهد، ين مساله نشا 24تا 
قبل كه  النسبت به فصل مشابه در س

درصد  2.6درصد بود،  21.5معادل 
 دهد ياست كه نشان م افتهي شيافزا

ساله  24تا  15جوانان  نيدر ب يكاريب
 .درصد رشد داشته است 12.1معادل 
عمده  يها اشتغال در بخش يبررس

 زييكه در پا دهد ينشان م زين ياقتصاد
درصد  48.6ات با ، بخش خدم1388

سهم اشتغال را به خود  نيشتريب
 يدر مراتب بعد. اختصاص داده است

درصد و  31.6صنعت با  يها بخش
  .درصد قرار دارند 19.8با  يكشاورز

در  يكارينرخ رشد ب شيافزا علل ●
نرخ  شيعلل افزا يبررس در :كشور

در  يكارينرخ رشد ب زيو ن يكاريب
 يبه عوامل متعدد توان يكشور م

در  يگذار هيهمچون كاهش سرما
و  يداخل يگذار هيسرما(كشور 

 يعمران يها ، كاهش بودجه)يخارج
مصوب  يها بودجه تيدر كشور و هدا

كشور،  يبودجه جار يبه سو يعمران
 ارنامناسب كسب و كار، فر يفضا
 سكير شيافزا ليبه دل ها هيسرما

در  تيدر كشور و كاهش امن ياقتصاد
اردات و كاهش و شيبعد، افزا نيا

گذشته و موارد  يها صادرات در سال
توجه داشت  دياشاره كرد، اما با گريد

 19رشد  يعلت اصل يكه در بررس
 88سال  زييدر پا يكاريب يدرصد

 يگري، به عامل د87سال  زيينسبت به پا
 ديصنعت در كشور با مينام وضع وخ هب

توجه داشت كه سبب شده است بخش 
محركه اقتصاد، صنعت به عنوان موتور 

 .روبرو شود يبا مشكالت متعدد

واردكنندگان و جهنم  بهشت ●
به  ينگاه: و صادركنندگان دگرانيتول
كه در  دهد يصنعت نشان م تيوضع

كوچك و  يواحدها يسال جار
 يها متحمل بحران ياريبزرگ بس

 يلياند كه منجر به تعط شده يمتعدد
در . واحدها شده است نياز ا ياريبس
دبير انجمن صنفي  نهيزم نيهم

كارفرمايي چرمسازان خراسان رضوي 
هاي چيني و  قاچاق كفش: ديگو يم

تايلندي منجر به بيكاري كارگاههاي 
هادي . كفش و چرم شده است

كه در مشهد  ايزدپرست، با بيان اين
سازي بود كه  كارخانه چرم 65حدود 

كارخانه رسيده و  20در حال حاضر به 
، هشدار مابقي تعطيل شده است

توان اقتصادي هر كشوري بر : دهد يم
روي توليدات است و ما بايد بخش 

توليدات  سمتها را به  عمده فعاليت
سوق دهيم كه اين مشكل براي بخش 

مديرعامل شركت . اقتصاد پيش نيايد
سازان رضوي با اشاره به  تعاوني چرم

نقش دولت در حمايت از توليدكننده 
جه به اين با تو: داخلي، اذعان داشت

هزار تومان  2كه نرخ ارز واقعي باالي 
است، دولت متاسفانه نرخ ارز را 
مصنوعي نگه داشته است و حمايت آن 

ها باعث شده  از ديگر بخش
كم از صحنه رقابت  توليدكننده كم

 ،محو شود، به عبارتي با شرايط موجود
بهشتي براي واردكننده كاالي وارداتي 

ايجاد شده و جهنمي براي صادركننده 
  . است

غير از اين كه آمار : انقالب اسالمي
گوياي واقعيت نيستند، اما اين امر كه 
نيمي از كارداران، در اقتصادي چون 
اقتصاد ايران، در بخش خدمات كار مي 
كنند، نه تنها گوياي بزرگي ميزان 
بيكاري است، بلكه گوياي تخريب نيروي 
  .محركه ايست كه نسل جوان ايران است

  
  

رژيــم بــا   رابطــه
جامعه، رابطه قشون 
متجاوزي است كـه  
مقررات كنوانسيون 
ژنو را نيـز رعايـت   

  :نمي كند
  

): جرس(، به گزارش ٨٨بھمن   ٩در ◄ 
محاکمه مديرعامل پيشين خبرگزاری 

در دادگاه کارکنان دولت ) ايرنا (دولت 
رسيدگی به اين پرونده .  ترتيب يافت

ادرسی بالفاصله آغاز و بالفاصله ختم د
اعالم و قاضی پرونده در غياب محمد 
جعفر بھداد را که خبرگزاری ايرنا را  به 

بزرگترين رسانه دروغپرداز تبديل کرد،  
ماه حبس تعزيری محکوم کرده  ۴به 
 .است
، مصطفی يار محمدی  ٨٨بھمن  ٩در ◄ 

ساله اھل تھران که در  ٢٧فرزند تقی 
زندان اوين به سر ميبرد، در چھار راه 

لج و در روز عاشورا توسط نيروی کا
انتظامی دستگير و به بيدادگاه انقالب برده 

قاضی صلواتی او را به .  شده است
محاربه با خدا و نظام اسالمی و اقدام عليه 
امنيت ملی و تخريب اموال عمومی متھم 

 . کرده است
، فعالين حقوق بشر ٨٨بھمن  ٩در ◄ 

 ودمکراسی در ايران اطالع داده اند که
زندانی سياسی شھرام بلوری چند ماه 

زندان اوين بسر  ٢٠٩است که در بند 
ميبرد و بازجويان واواک آزادی او را 

ميليارد تومانی  ١منوط به سپردن وثيقه 
  .کرده اند

ھزار  ٢، بيش از ٨٨بھمن  ١٠در ◄ 
  نفر از خانواده ھای زندانيان سياسی

  12در صفحه 

 بهمن، روزجنگ رژيم با مردم22
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درب  ،مادران عزادار و مردم در مقابل 
اصلی زندان اوين تجمع کردند و خواستار 
پايان داد به اعدام و آزادی زندانيان 

در تجمع،  حتی  دستگير .سياسی شدند 
شدگانی که درطی  روزھای  اخير آزاد 
شده بودند ھمراه با خانواده ھای خود در 

 بين مردم بودند 
، به گزارش جنبش ٨٨بھمن  ١٠در ◄ 

از عزاداران نفر  ۴٠راه سبز ،  بيش از 
در مراسم اربعين آيت هللا العظمی منتظری 

به گفته مامورين امنيتی . دستگير شدند
ساعت از اين دستگيری ھا به  ٢۴پس از 

 .نفر بقيه آزاد شده اند ٨جز 
، به گزارش کلمه ، ٨٨بھمن  ١٠در ◄ 

ھای رسيده  بر اساس گزارش
روز جمعه،  ٢٠، ساعت »نيوز پارلمان«به

ايی مراسم چھلمين روز ھمزمان با برپ
هللا منتظری علی اشرف فتحی  رحلت آيت

هللا  به ھمراه چند نفر ديگر مقابل بيت آيت
  .شود منتظری دستگير می

، در بخشی از بيانيه ٨٨بھمن  ١٠در ◄ 
مگر : دانشجويان دانشگاه شيراز آمده 

زندان کافی نبود؟کشتن معترضان در 
 خيابان ھا کافی نبود؟ مگر تباه  کردن
زندگی انسان ھا کافی نبود؟ مگر تماشای 

کسی که در زير چرخ ھای ماشين ھايتان  
دست و پا می زد کافی نبود؟ اينک اعدام؟ 
چه پيش آمده است؟ آيا جز اين اين است 
که اگر در اوج مشروعيت بوديد نيازی به 
اين ھا نبود؟ صدور احکام سنگين برای 
فعالين سياسی ، دانشجويی، کارگری و 

ان ، زندان ھای بلند مدت  و اعدام در زن
روز ھای اخير به امری عادی و روزمره  

 .برای حاکمان بدل شده است
، به گزارش  فعالين ٨٨بھمن  ١١در ◄

 ۶٠٠حقوق بشسر و دمکراسی در ايران، 
نفر نفر از خانواده ھای  ٨٠٠الی 

زندانيان سياسی و تعداد زيادی از مردم 
اوين تجمع در مقابل درب اصلی زندان 

کردند و خواستار آزادی بی قيد وشرط 
وفوری زندانيان سياسی و پايان دادن به 
محاکمات نمايشی و صدور احکم اعدام و 

 .اجرای آن ھستند
، به گزارش ندای  ٨٨بھمن  ١١در ◄ 

ھمانگونه که دراخبار منعکس  سبزآزادی،
شده بود آقايان مھرداد رحيمی ، سعيد 

آھاری اعضای حائری و خانم شيوا نظر
کميته گزارشگران حقوق بشر که به اتھام 
محاربه بازداشت شده اند در روزھای 
اخير تحت فشار شديدی برای اعترافات 

 .تلويزيونی قرار دارند
براساس اطالعات کسب شده از منابع     

مختلف مبنای اتھام فوق ارسال ايميلھای 
حاوی گزارشات نقض حقوق بشر به 

يل اصلی اين اتھام سايتھای مختلف دل
بوده است و بر اساس نظربازجويان يکی 

" ايران خبر"از ايميلھا متعلق به سايت 
وابسته به سازمان مجاھدين خلق بوده 

  .است
، به گزارش ايلنا،   ٨٨بھمن  ١١در ◄ 

به دنبال تجمع اعتراضی دوباره جمعي از 
كارگران كيان تاير که در محل اين كارخانه 

الن اسالمشھر به برگزار شد، مسوو
منظور متقاعد كردن كارگران به اين 
كارخانه رفتند و با تجمع كنندگان گفتگو 

  .كردند
، سھيل محمدی  ٨٨بھمن   ١١در ◄ 

دانشجوی دانشگاه خواجه نصيرالدين 
طوسی به چھار سال حبس تعزيری 

آبان ماه در  ١٢وی در روز . محکوم شد
منزلش توسط مأموران واواک بازداشت و 

زندان اوين منتقل شد و از آن پس در  به
  . اين زندان نگھداری می شود

به گزارش کانون  ٨٨بھمن   ١١در ◄ 
) مھابادی(رضا خندان   نويسندگان ايران، 

يکی از دبيران کانون نويسندگان ايران در 
  بھمن  ٩روز شنبه 

در راه اداره و خانه توسط  ٨٨سال 
ی پاسداران ربوده شده و به جای نامعلوم

خندان و علی اشرف درويشيان، . برده شد
فرھنگ افسانه ھای « جلدی  ١٨کتاب 

  .تأليف کرده اند»  مردم ايران
، در پی بازداشت  ٨٨بھمن  ١٢در ◄ 

ھای گسترده اخير، عليرضا ثقفی از طرف 
دفتر پيگيری اطالعات واقع در خيابان  
. صبا تھران احضار و سپس بازداشت شد

اتفاق عليرضا ثقفی  مامورين اطالعات  به
در حالی که ھمسر و فرزندان وی در 
منزل حضور داشتند شبانه اقدام به تفتيش 

منزل نموده و کيس ، لب تاپ و جزوات 
  .وی را ضبط کردند

، به گزارش   ٨٨بھمن   ١٢در ◄ 
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،   

خانواده ھای زندانيان سياسی و تعداد 
در مقابل درب اصلی زندان زيادی از مردم 

تعداد جمعيت تا ساعت . اوين تجمع کردند
نفر می  ١٠٠٠دقيقه نزديک به  ٢٢:١۵

رسيد و ھمچنان بر تعداد آنھا افزوده می 
جمعيت به حدی زيادی است که از .شد

قسمت پايين پله ھا تا نزديک درب اصلی 
 .مملو از جمعيت است

در اثر تجمع گسترده و پافشاری مردم 
ی آزادی زندانيان سياسی تا ساعت برا

. نفر آزاد شدند ٣٠نزديک به  ٢٢:١٠
زندانيان سياسی دختر و پسر وقتی که از 
درب اصلی زندان اوين  خارج می شوند 
با روحيه ای باال و شاداب به آغوش گرم 

  .استقبال کنندگان می پيوستند
، به گزارش ندای  ٨٨بھمن   ١٢در ◄ 

ميانی بخش  سبز آزادی،  برخی مديران
صنعت که به ھمراھی با اصالح طلبان و 
دوستي با برخی مشاوران زنداني شده 

اند، در شمار  موسوی مشھور بوده
بازداشت شدگان روزھای پس از عاشورا 

با وجود گذشت چند ھفته از . ھستند
ھای ايشان به  بازداشت اين عده، خانواده

دليل ارعاب ماموران امنيتی و تھديد آنھا 
ھا  بر عدم ارايه اطالعات به رسانه مبنی

ھا را مسکوت  تا کنون اين دستگيری
 اند گذاشته

، بنابرگزارش  ٨٨بھمن  ١٢در ◄ 
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
گارد زندان گوھردشت کرج به سلول 
زندانی سياسی بھروز جاويد طھرانی و 
ساير زندانيان يورش بردند و به آنھا 

 .ا رفتار وحشيانه کردند اھانت و با آنھ
، بنا بر گزارش  ٨٨بھمن   ١٣در ◄ 

سحام نيوز،  جمعی از مديران مسؤول، 
سردبيران و کارکنان مطبوعات استان 
زنجان در نشستی که به دعوت مديرکل 
فرھنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان 

شدت از بازداشت  تشکيل شده بود، به
و  زنجانی انتقاد کردند فتحی  اشرف علی

 .نگار شدند خواستار آزادی اين روزنامه
نفر  ٩٠٠، بيش از  ٨٨بھمن   ١٣در ◄ 

از خانواده ھای زندانيان سياسی و تعداد 
 ١٩:٠٠زيادی از مردم تھران از ساعت 

در مقابل درب اصلی زندان اوين تجمع و 
  .بر آزادی عزيزان خود پافشاری کردند

، به گزارش شيکه  ٨٨بھمن   ١٣در ◄ 
اه سبز،  کيوان صميمی بھبھانی، جنبش ر

نامه « شده  مدير مسوول ماھنامه توقيف
انجمن دفاع « و عضو شورای مرکزی » 

به تحمل شش سال » از آزادی مطبوعات 
زندان و محروميت مادام العمر از فعاليت 

 .ھای سياسی محکوم شد
به گزارش  ،٨٨بھمن ١٣در◄ 
پورشاعر،   الری نيلوفر نيوز، پارلمان
سرا و خبرنگار نشريه چلچراغ  ترانه

  .بازداشت شد
، به گزارش مھر،  ٨٨بھمن   ١٣در ◄ 
دو : االسالم سيد ابراھيم رئيسي گفت حجت

نفر ديگر كه به  ٩نفري كه اعدام شده و 
ً در جريان  زودي اعدام خواھند شد قطعا

ھاي اخير دستگير شدند و ھر كدام  آشوب
ھاي ضد انقالب مرتبط  به يكي از جريان

بوده و با انگيزه نفاق و براندازي نظام در 
اين جنايت . اند اغتشاشات حضور يافته

چند ھزار تن را  ۶٧پيشه ای که در سال 
اعدام کرد، در مورد دو اعدام شده، بطور 

زيرا آنھا را پيش از . قطع دروغ می گويد
 . خرداد  دستگير کرده بودند ٢٢

، به گزارش  ٨٨بھمن   ١٣در ◄ 
الن حقوق بشر در ايران، مجموعه فعا

نازنين فرزانجو، دانشجوی مترجمی زبان 
فرانسه و از ھمکاران مجموعه فعاالن 
حقوق بشر در ايران صبح روز جاری 

بھمن ماه در منزل شخصی  ١٣مورخ 
خود در مھرشھر کرج، توسط نيروھای 
امنيتی بازداشت و به نقطه نامعلومی 

 .منتقل شد
ھزاده ، جواد ما ٨٨بھمن   ١۴در ◄ 

نويسنده و روزنامه نگار ادبي كه از اوايل 
آبان در بازداشت به سر مي برد ، پس از 

سال زندان تعزيري محكوم  ۴محاكمه به 
او ھم اكنون در زندان اوين و .  شده است 

ھمراه چند تن ديگر از بازداشتي ھاي پس 
خرداد نگھداري مي شود  ٢٢از انتخابات 

ندت را از من لبخ" آخرين رمان او با نام.
 .يكي از كتاب ھاي پرفروش است" بگير
، به گزارش فعالين  ٨٨بھمن   ١۴در ◄ 

حقوق بشر و دمکراسی، زندانی سياسی 
مھدی اسالميان بدليل کمک مالی  جھت 
امرار معاش برادر کوچکش محسن 
. اسالميان به اعدام محکوم شده است

ساله  ٣٠زندانی سياسی مھدی اسالميان 
 ١۴مامورين واواک  در که با يورش 

دستگير و به  ١٣٨٧ارديبھشت ماه 
بازداشتگاه وزارت اطالعات شيراز در 

روز تحت  ١۴ميدان ارتش به مدت 
شکنجه ھای جسمی و روحی شديد قرار 

روز شکنجه  او را از  ١۴بعد از .داشت
بازداشتگاه وزارت اطالعات شيراز به بند 

 ماه در ۶زندان اوين منتقل کردند و  ٢٠٩
 .سلولھای انفرادی بسر برد

در استاديوم   ،٨٨بھمن   ١۴در ◄ 
آزادي، پيش از آغاز مسابقه فوتبال، 
شعارھاي سياسي جو ورزشگاه را فرا 

اين حرکت، برغم حضور  بی . گرفتند 
  . سابقه نيروھاي دراستاديوم  انجام گرفت 

، به گزارش کميته  ٨٨بھمن  ١۴در ◄ 
سمی گزارشگران حقوق بشر، کاوه قا

کرمانشاھی، فعال حقوق بشر در منزلش 
  .در شھر کرمانشاه بازداشت شد

، به گزارش شبکه ٨٨بھمن   ١۴در ◄ 
جنبش راه سبز،  تعدادی از دانشجويان که 
عمدتا از دانشجويان دختر بودند توسط 

برخی از . نيروھای امنيتی بازداشت شدند
اين دستگيرشدگان از دانشجويان دانشگاه 

که نيروھای امنيتی با  تھران ھستند
حضور در خانه ھای آنھا اين دانشجويان 

در ھمين ارتباط  .را دستگير کرده اند
نازنين حسن نيا وسحر قاسمی نژاد 

 .بازداشت شدند
، در ھفتمين روز  ٨٨بھمن   ١۴در ◄ 

مرگ ميترا رضايی دانشجوی کارشناسی 
ارشد دانشگاه علم و صنعت، دانشجويان 

ل مرگ دلخراش وی اين دانشگاه در مح
در صحن دانشگاه تجمع کرده و با قرار 

 .دادن گل ياد وی را گرامی داشتند
، مادران عزادار ٨٨بھمن  ١۵در ◄ 

بيانيه ای انتشار داده و در آن، از جمله 
ما مادران امروز، دختران ديروز : گفته اند

ايران ايم که در روزھا و ماه ھای انقالب 
آيا سزاوار . فعاالنه شرکت داشتيم ۵٧

است که پس از گذشت سی و يک سال از 
انقالب، ھمچنان شاھد اعدام فرزندان خود 
باشيم؟ اين سئوال ھمه ما مادران ايرانی 

 . است
ما مادران عزادارکه به صورت خودجوش 

ماه گذشته شنبه ھا در پارک ٧در طول 
الله و ساير پارک ھا و اماکن عمومی 

ا و ديگر با حضور فعال خود کشتارھ
بازداشت ھا را محکوم کرده و خواستار 
پايان بخشيدن به اين اعمال غير انسانی و 
غير قانونی بوده ايم، امروز با اعدام 

آيا سزاوار . فرزندان خود روبرو ھستيم
است ما مادران در ھمه عرصه ھای 
تاريخی شاھد فنا شدن فرزندان خود 
باشيم؟  چه کسانی ما مادران را محکوم 

رگ تدريجی کرده است که ھميشه به اين م
 در سوگ عزيزان خود بنشينيم؟ 

مگر خواست فرزندان ما در طول سی و 
يک سال گذشته چه بوده است؟ آيا 
مشارکت فرزندان ما در انتخابات بايستی 
به بازداشت، شکنجه، تجاوز، کشتار و 

  اعدام شان منجر شود؟ 
، به گزارش شبکه  ٨٨بھمن   ١۵در ◄ 

" نوشين جعفری"، جنبش راه سبز
ھمکار حوزه فرھنگ و ادب روزنامه 

ماموران امنيتی شب . اعتماد بازداشت شد
با حضور در منزل خانم جعفری وی را 

  .بازداشت کردند
، محمد امين وليان ٨٨بھمن  ١۵در ◄ 

ساله شورای مرکزی انجمن  ٢٠عضو 
اسالمی دانشجويان دانشگاه علوم پايه 

شی به محاربه دامغان در بيدادگاھھای نماي
به گزارش .و افساد فی االرض متھم شد

خبرنامه اميرکبير در جلسه روز 

چھارشنبه اين دادگاه ھای نمايشی به 
رياست قاضی صلواتی، اين عضو شورای 
مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان 
دانشگاه دامغان به محاربه، افساد 

االرض، اجتماع و تبانی جھت انجام  في
  كشور، فعاليت جرائم عليه امنيت 

تبليغی عليه نظام جمھوری اسالمی ايران 
و توھين به مقامات ارشد نظام متھم شده 

اتھام محمد امين وليان شرکت در . است
تجمعات اعتراضی و دادن شعار مرگ بر 

  .ديکتاتور است
، مازيار سميعی  ٨٨بھمن  ١۵در ◄ 

فعال دانشجويی در نيمه شب توسط 
در تھران نيروھای امنيتی درمنزلش 

به گفته خانواده وی . بازداشت شد
نيروھای امنيتی کامپيوتر شخصی وی  را 

از محل . نيز ضبط کرده و با خود بردند
 .بازداشت وی خبری در دست نيست

، به گزارش ندای  ٨٨بھمن  ١۵در ◄ 
کارگران شرکت آونگان :  سبز آزادی 

اراک صبح چھارشنبه سر کار خود حاضر 
ض به اينکه شش ماه نشدند و در اعترا

حقوق نگرفته اند، در خيابان ھای اصلی 
شھر اراک تجمع کرده و مقابل فرمانداری 

  .اين شھر تجمع کردند
، دانيال محمدی  ٨٨بھمن  ١۶در ◄ 

دانشگاه فردوسی  ٨٨دانشجوی ورودی 
مشھد به دو ترم محروميت از تحصيل 

اين حکم به دليل شرکت در .محکوم شد
  . غ شده استآبان ابال ١٣تجمع 
، بنابه گزارش ٨٨بھمن  ١۶در ◄ 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
چھار تن  از زنان دستگير شده اخير به 

دادگاه انقالب فراخوانده شدند و  ٢٨شعبه 
بر مبنای قانون  محاربه مورد محاکمه 

بھمن ماه  ١١روز يکشنبه . قرار گرفتند
 ٢٨ تن از زنان زندانی سياسی به شعبه ۴

دادگاه انقالب برده شدند و توسط محمد 
از ( مقيسه ای معروف به ناصريان

اعضای کميسيون مرگ قتل عام زندانيان 
بر مبنای قانون )  ١٣۶٧سياسی در سال 

نام .محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند
زنان زندانی سياسی که بر مبنای قانون 
محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند عبارتند 

م آقائی متھم رديف اول،خانم از،خان
کاظمی متھم رديف دوم،خانم معصومی 
متھم رديف سوم و خانم زھرا جباری 

  .متھم رديف چھارم می باشند
، به گزارش ندای  ٨٨بھمن   ١۶در ◄ 

سبز آزادی،  ياشار دارالشفا، دانشجوی 
جامعه شناسی دانشگاه تھران در ھجوم 
ماموران امنيتی به خانه اش بازداشت 

ماموران در اين ھجوم، کاوه . ه استشد
دارالشفا و توران کبيری، برادر و مادر او 

 .را ھم بازداشت کرده اند
، به گزارش  ٨٨بھمن   ١۶در ◄ 

خبرگزاری ھرانا ،  سه تن از فعاالن مدنی 
شھر ياسوج توسط نيروھای امنيتی 
بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل 

از  رضا اکوانيان، وبالگ نويس.شدند
ھمکاران مجموعه فعاالن حقوق بشر در 
ايران و کمپين يک ميليون امضا، محمد 
اکوانيان و حسن اکوانيان در منازل 
شخصی خود بنا به داليل نامعلومی 
 .بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند

، به گزارش کلمه ،  ٨٨بھمن   ١۶در ◄ 
نگاران که مقر  کميته حمايت از روزنامه

ای  ويورک است با صدور بيانيهآن در ني
نگار  روزنامه ۴٧اکنون  اعالم کرد که ھم

برند که اين  ھای ايران به سر می در زندان
تاکنون  ١٩٩۶ميزان دستگيری از سال 

در ھيچ کشوری سابقه نداشته و ايران در 
اکنون از چين ھم پيشی  اين زمينه ھم

شمارروزنامه نگاران زندانی . گرفته است
روزنامه . تن رسيد ۵۶ن، به بھم ٢٠در 

نگاران زندانی که نامھاشان در بيانيه 
 آمده اند عبارتند از

پور محکوم به اعدام، محمد  عدنان حسن  
سال حبس، مجتبی  ١١صديق کبودوند 

لطفی، حسين درخشان، نادر کريمی جونی 
سال حبس، احمد زيدآبادی شش سال  ١٠

حبس به ھمراه پنج سال تبعيد و 
ھای سياسی و  ائمی از فعاليتمحروميت د

اجتماعی، اميد سليمی، کيوان صميمی 
شش سال حبس و محروميت دائمی از 

سال  ١۵ھای اجتماعی، سعيد ليالز  فعاليت
زندان، بھمن احمدی امويی ھفت سال و 

ضربه  ٣۴چھار ماه زندان به ھمراه 
شالق، عيسی سحرخيز، مسعود باستانی 
 شش سال حبس، مرجان عبداللھيان،

پور ھشت سال حبس، رضا  سعيد متين
نوربخش شش سال حبس، محمدحسين 
سھرابی راد ، محمد داوری، عليرضا 

نظری،  مقيسه، جواد ماھزاده، مزدک علی
فر، کوھيار  ساسان آقايی، سعيد جاللی

گودرزی، شيوا نظرآھاری، محمد 
  زاد،   نوری

عمادالدين باقی، عليرضا بھشتی شيرازی، 
مصطفی ايزدی، سام  کيش، آروين صداقت

محمودی سرابی، کيوان مھرگان، 
  الواعظين،  ماشاءهللا شمس

عبدالرضا تاجيک، اميد منتظری، مھسا 
حکمت، پريسا کاکايی، روزبه کريمی، 
يدهللا اسالمی، بھرنگ تنکابی، مصطفی 

  .لی فرھادپور دھقان، مھرانه آتشی، و لی
پس از صدور اين بيانيه  گرچه دونفر    

مه نگاران زندانی آزاد شده اند  از روزنا
اما چند روزنامه نگار ديگر از جمله 
نيلوفر الری پور ،کاوه قاسمی کرمانشاھی 
،نوشين جعفری ،علی محمد اسالمپور و 
اميد مھرگان به فھرست روزنامه نگاران 

 .زندانی افزوده شده اند
، به گزارش  ٨٨بھمن   ١٧در ◄ 

مردمک،  در پی احضار جميله 
فايی، روزنامه نگار حوزه سينمايی  دارالش

که با مجله فيلم نگار ھمکاری می کرد به 
واواک، ماموران پدر و مادر و خواھر اين 
روزنامه نگار را ھم به واواک احضار 

پدر و مادر اين روزنامه نگار آزاد .اند  کرده
اند اما او به ھمراه خواھرش با قرار  شده

 .ده اندبازداشت به زندان اوين فرستاده ش
، به گزارش  ٨٨بھمن   ١٧در ◄ 

ادوارنيوز،  سلمان سيما عضو زندانی 
ادوار (سازمان دانش آموختگان ايران 

که قريب به سه ماه از بازداشت ) تحکيم
بھمن در  ١١اش می گذرد، روز پنجشنبه 

مورد ضرب و جرح يکی از  ٢٠٩بند 
 .زندانبانان قرار گرفت

، به گزارش  ٨٨بھمن   ١٨در ◄ 
رس،  احمد جاللی فراھانی، دبير ج

سرويس اجتماعی خبرگزاری مھر يک 
روز پس از اخراج از خبرگزاری مھر 
توسط نيروھای امنيتی که خود را ضابط 
قوه قضائيه معرفی کردند دستگير و روانه 

اين افراد که ھشت نفر .زندان اوين شد
شخصی فراھانی   بودند با يورش به خانه

س کامپيوتر، بعد از دستگيری وی کي
ھای او را نيز ھمراه  ھا و دستنوشته کتاب

 .با خود بردند
، مھسا جزينی فعال  ٨٨بھمن   ١٨در ◄ 

دانشجويی سال ھای گذشته دانشگاه 
عالمه طباطبايی ، که در سال جاری پس 
از قبولی در مقطع کارشناسی ارشد 
دانشگاه علوم تحقيقات ستاره دار و از 

ود ، ساعت ادامه تحصيل محروم شده ب
نيمه شب روز يکشنبه در منزلش در  ۵.١

 .اصفھان بازداشت شد
، به گزارش  ٨٨بھمن  ١٨در ◄ 

خبرگزاری ھرانا خانم زينب کاظم خواه 
 ٣خبرنگار يک خبرگزاری دولتی ساعت 

تن از ماموران وزارت  ٩بامداد  با يورش 
اطالعات به محل سکونت وی بازداشت و 

 .به مکان نامعلومی منتقل شد
، به گزارش ھرانا، ٨٨بھمن  ١٨در ◄ 

سعيد مرتضوی، دادستان سابق تھران با 
برداشتن و مفقود کردن پرونده فرزاد 
کمانگر، علی حيدريان و فرھاد وکيلی 
عمال از بررسی مجدد آن پرونده جلوگيری 
کرده و دست کم دو بار برای به اجرا 
درآوردن احکام مورد اشاره تالش داشته 

 .است
 ، به گزارش ميزان، ٨٨بھمن  ١٨در ◄ 

اکبر منتجبی روزنامه نگار ساعت سه 
اين روزنامه . بامداد امروز بازداشت شد

نگار قديمی از ھمکاران روزنامه ھای 
شرق، ھم ميھن، ھمشھری و مجله 

  .شھروند امروز بود
، به  گزارش ندای  ٨٨بھمن   ١٩در ◄ 

سبز آزادی، نيروھاي امنيتي در طي ھفته 
  نفر از دانشجويان دانشگاه را ۵گذشته، 

  
  13در صفحه 
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روزجنگ  ،بهمن22
  رژيم با مردم

  
با احضاريه تلفني كه توسط حراست 
دانشگاه انجام مي شد، به دفتر پيگيري 
وزارت اطالعات فرستاده اند که ھمگی 
اين دانشجويان بازداشت شدند و از ابتداي 
ھفته تنھا يكي از دانشجويان با خانواده 

س گرفته و از حضور خود در خود تما
 زندان اوين خبر داده است

از سوی ديگر از طرف دادسراي عمومي 
نفر از دانشجويان  ١٠و انقالب تھران با 

دانشگاه تماس گرفته شده و در اقدامي 
غير قانوني آنھا را به دادسرا احضار 

افزون بر اين، با دھھا نفر . کرده است
نيز ديگر از دانشجويان اين دانشگاه 

تماس گرفته شده و آنھا را تھديد به 
بازداشت در صورت حضور در تجمعات 

 .آينده كرده اند
، به گزارش  ٨٨بھمن   ١٩در ◄ 

نوروز، نيمه شب گذشته، ماموران با 
حضور در منزل اين روزنامه نگار، ضمن 
بازداشت وی، کامپيوتر و کتاب ھای او را 

نگار ارشد  اين روزنامه. نيز ضبط کردند
حوزه ميراث فرھنگی در حالي بازداشت 
شده كه سابقه ھيچگونه فعاليت سياسي 

 . ندارد
 ٢بھمن ماه  ٧، روز  ٨٨بھمن ١٩در ◄ 

فعال حقوق کودک به نام ھای خانم سعيده 
ساله فوق ليسانس شيمی از  ٢۵ميرزائی 

. او . جی . دانشگاه تھران از فعالين ان
دنيايی بھتر که در حال کمک کردن به 

دکان کار و خيابانی بود با يورش کو
مامورين واواک  دستگير و به نقطه 

 .نامعلومی منتقل شد
ساله از  ٢٢ھمچنين آقای بابک نظری     
جھان شايسته برای کودکان . او.جی .ان

بود ولی بدليل پلمپ کردن آن توسط 
واواک مدتی است که برای ياری به 
کودکان کار و خيابانی ھمکاری خود را با 

او . مولوی آغاز کرده بود. او. جی.نا
صبح مورد يورش  ١٠:٠٠حوالی 

وحشيانه مامورين واواک قرار گرفت و به 
 .نقطه نامعلومی منتقل شد

،  ماموران امنيتی  ٨٨بھمن   ١٩در ◄ 
در ساعت سه بامداد به منزل مسکونی 
مريم قنبری وکيل دادگستری و فعال حقوق 

زل و زنان  يورش برده و ضمن تفتيش من
به ھمراه بردن برخی اوراق و اسناد،  وی 
را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال 

 .دادند
، کمپين بين المللی ٨٨بھمن  ١٩در ◄ 

حقوق بشر در ايران محاکمه فعال 
دانشجويی، محمد امين وليان را به اتھام 
محاربه که امکان مجازات مرگ را با خود 

کرد که ھمراه دارد،بشدت محکوم و اعالم 
اتھامات وليان ھيچ تناسبی با اقدامات وی 

  .ندارند
، ادوارنيوز،  علی ٨٨بھمن  ٢٠در ◄ 

مليحی عضو شورای سياستگذاری 
سازمان دانش آموختگان ايران صبح 

علی مليحی که سابقه . امروز بازداشت شد
ھمکاری با نشرياتی از جمله اعتماد ملی، 
 شھروند امروز، اعتماد و ايران داخت را

 ١٠نيز در کارنامه خود دارد، ساعت 
  .صبح امروز در منزلش بازداشت شد

، اطالع حاصل شد ٨٨بھمن  ٢٠در ◄ 
که در بيدادگاه ھای رژيم،  حداقل نه نفر 
از معترضين به مرگ محکوم شده اند و 

پنج . در خطر اعدام قريب الوقوع ھستند
نفر از معترضين از جمله وليان نيز ھفته 

محاربه محاکمه شده و در پيش به اتھام 
صورت محکوميت با مجازات مرگ 

شواھد اصلی مورد . مواجه خواھند شد
 ٢٠استناد برای محکوميت دانشجوی 

ساله تصاويری ھستند که او را در حال 
پرتاب سنگ در اعتراضات روز عاشورا 

  .نشان می دھند
  

خبرھای تجاوزھا در روزھای * 
  : ٨٨بھمن  ٢١و  ٢٠

  
حيد پوراستاد تعداد با بازداشت و◄

نفر رسيده  ۵۶روزنامه نگاران در بند به 
  است

به گزارش ھرانا،  ھمسر و دو فرزند ◄ 
محمد نوری زاد به داد سرای انقالب 

 احضار شده اند
به گزارش ندای سبز آزادی   شب ◄ 

گذشته نيروھای امنيتی و اطالعات اقدام 
به بازداشت تنی چند از فعاالن ملی مذھبی 

  نمودنداھواز 
به گزارش ھرانا، محمد غزنويان، ◄ 

  فعال حوزه کودکان و زنان بازداشت شد
به گزارش جرس، موسوی اردبيلی در ◄ 

ديدار با خامنه ای از او آزادی بی قيد و 
شرط زندانيان و طرد افراطيھا را خواسته 

  .است
به گزارش روز انالين عيسی ◄ 

سحرخيز و عرب سرخی،  شکنجه شده 
يزدی از بيمارستان به مکانی  اند و دکتر

  . نامعلوم منتقل شده است
انجمن قلم سوئد از حکومت سوئد ◄ 

خواست  از ھر طريق ممکن از دولت 
ايران بخواھد بی درنگ نويسندگان و 
  خبرنگاران و ھنرمندان زندانی را آزاد کند

به گزارش ادوار نيوز،  علی مليحی ◄ 
عضو شورای سياستگذاری سازمان 

وختگان ايران صبح امروز دانش آم
  . بازداشت شد

به گزارش سحام نيوز، امروز ◄ 
ماموران حراست فرودگاه  خمينی،  ھنگام 
بازگشت حسين کروبی، فرزند مھدی 
کروبی از سفرخارج،  پاسپورت وی را 

  . ضبط کردند
ماه  ٩به گزارش شھرزاد نيوز،  در ◄ 

ی شکايت در مورد  ھزار پرونده ٣٠اخير 
ھا  به دفتر اجتماعی کالنتری آزاری کودک

ھا  درصد از اين پرونده ۶۵ارجاع شده که 
  .منجر به مصالحه شده است 

ھاشمی در ديداری به گزارش جرس، ◄ 
با خامنه ای به وی اتمام حجت کرده است 

" خجالت آور"دست از اين اقدامات 
  برداريد

به گزارش فارس، حكم اعدام و ◄ 
شدگان نفر از دستگير ٩محكوميت برای 

  روز عاشورا صادر شد
به گزارش فعالين حقوق بشر و ◄ 

زندانی سياسی : دموکراسی در ايران
منصور اسانلو به سلولھای انفرادی 

  سگدونی انتقال داده شد
به گزارش سايت تا آزادی زندانيان ◄ 
سيامک نادعلي، کاوه آزادی و : سبز

مسعود نصيری روز شنبه در يکی از 
از طرف اداره کل  خيابان ھای خرم آباد

  اطالعات لرستان بازداشت شدند
، ھوشنگ ازھري، ٨٨بھمن  ٢١در ◄ 

بخش به  خبرگزاري  وكيل مدافع كيان تاج
دادگاه تجديدنظر پس از : فارس گفته است

سال  ۵بررسي پرونده موكلم وي را به 
  .حبس تعزيري محكوم كرد

، به گزارش ھرانا، ٨٨بھمن  ٢١در ◄ 
کيل پايه يک محمد اوليايی فرد و

دادگستری در پی اعتراض به اجرای حکم 
بھنود شجاعی و ساير نوجوانان روز 

بھمن ماه از سوی  ١٨يکشنبه مورخ 
اتھام تبليغ عليه   دادگاه انقالب تھران به

نظام به تحمل يک سال حبس تعزيری 
 محکوم شد

" ، بنابه گزارش ٨٨بھمن  ٢١در ◄ 
" فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

با يورش مامورين وزارت اطالعات دو ،
زندانی سياسی سابق بنام تيمور رضائيان 
و حسين نياکان دستگير و به نقطه 

  نامعلومی منتقل کردند
نيوز،   ، پارلمان٨٨بھمن  ٢١در ◄ 

ھمسر محمدجواد مظفر با تاکيد بر اينکه 
از لحظه دستگيری ھمسرش تاکنون قصد 

رسانی در خصوص  مصاحبه و اطالع
وضعيت ھمسرش را نداشت، با اشاره به 
وخامت اوضاع جسمانی حال ھمسرش از 
مسئوالن خواست ھرچه سريعتر به 

  .وضعيت ھمسرش رسيدگی نمايند
، به گزارش ھرانا، ٨٨بھمن  ٢١در ◄ 

خانم ماه فريد منصوريان فعال محيط 
بھمن ماه  ١٩زيست نيمه شب دوشنبه 

بدون ھيچ حکمی از طرف ماموران 
اسالمی دستگير شده و ھم جمھوری 

ايشان در . اکنون در اوين بسر می برند
سال در زندان  ۶ھم به مدت  ۶٠سالھای 
  .بوده اند

  

به اتهام جرمي  قتل
 ساختگي

  
اگر فردي قصد انجام قتلي را داشته و 
نسبت به آن نيز مصمم شده باشد و 
سپس مقدمات الزم را جهت انجام 

ثال م(عمل مجرمانه خود فراهم آورد 
اسلحه يا مواد منفجره مورد نياز را تهيه 

، تا زماني كه اقدام به عمل )نمايد
مجرمانه ننمايد، نميتوان او را به اتهام 

براي قتل » تالش«قتل يا حتي به اتهام 
در مثال . تحت تعقيب قانوني قرار داد

ما، البته ميتوان او را به جرم حمل 
غيرمجاز اسلحه و يا نگهداري غير 

ي مواد منفجره مورد تعقيب قرار قانون
 !.داد، اما نه به جرم قتل

شروع يك عمل مجرمانه وقتي است 
كه اقدام معين و مشخصي از طرف فرد 
مجرم انجام شود بطوري كه نتيجه 
بالفاصله و مستقيم آن اقدام همانا 
دسترسي به هدف مورد انتظارباشد، ولو 
آنكه به دليلي كه خارج از اراده فرد 

ست، هدف مورد انتظارش مجرم ا
در مثال باال فرض كنيم . بوقوع نپيوندد

كه مجرم كه قصد قتل دارد، مواد 
منفجره را در ماشين قرباني خود جا 
سازي نمايد، اما برخالف انتظارش، 
هنگامي كه استارت ماشين زده ميشود، 
مواد جا سازي شده منفجرنمي شود و 

. بدست نميĤيد) قتل(قصد مورد انتظار 
اينصورت، از آنجائي كه نتيجه  در

بالفاصله و مستقيم جاسازي مواد 
منفجره در ماشين قرباني ميتواند به 
قتل قرباني منجر شود، عمل مجرمانه 

از مقدمات خارج شده و وارد ) قتل(
به اين دليل . فاز عملي خود شده است

است كه متهم مورد نظر محكوم به 
مجازات جرم قتل خواهد شد، ولو 

در عمل، قتلي صورت نگرفته آنكه 
به عبارت ديگر متهم تا آخر خط . باشد
از قصد مجرمانه عبور كرده، : رفته

ازمقدمات نيز گذشته و وارد فاز عملي 
عدم استحصال نتيجه، . شده است

خارج از اراده او بوده است، در نتيجه 
 . مجرميت او قطعي است
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اين . است  توجه خاصي قرار گرفته 
مجرد قصد «تبصره مقرر ميدارد كه 

ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه 
ارتباط مستقيم فقط مقدمه جرم بوده و 

شروع جرم جرم نداشته باشد، با وقوع 
قابل مجازات  از اين حيتو  نبوده
 .»نيست

بنابراين اگر بپذيريم كه آقايان 
رحماني پور و علي زماني، اوال قصد 
محاربه داشته اند و ثانيا مقدمات 
اجراي آنرا نيز تهيه ديده اند، حتي با 
استناد به داليل دادسراي انقالب تهران 

صرفنظر از دفاعيات آندو مقتول و نيز (
) صرفنظرازغيرقانوني بودن اعترافات 

نمي توان پذيرفت كه آنها عمل 
و . كرده باشند مجرمانه خود را شروع

برابر تبصره يكم ماده چهل و يكم 
قانون مجازات اسالمي، از اين حيت 

 .قابل مجازات نبوده اند
  

تبادل ايميل و چت و گفتگو درباره 
 يك عمل مجرمانه، جرم نيست

  
ايميل و چت در مورد ساخت مواد «

آزمايش مواد «و يا » شيميائي و بمب
، منفجره در بيابانهاي اطراف تهران

پارك جنگلي و جاده هاي شمال 
، به فرض وقوع، همگي جزو »كشور

مقدمات جرم بشمار ميĤيند و نه شروع 
جرم، زيراكه اوال تا وقوع جرم فاصله 

نتيجه    زيادي وجود دارد، دوما
وقوع «بالفاصله اين اقدامات منجر به 

نميشود و سوما مجرم فرضي ما » جرم
هنوز امكان بازگشت از قصد خود را 

مثال به اين دليل كه نتايج (ارد د
آزمايش هاي او رضايت بخش نبوده 

بنابراين، اقدامات مورد نظر ). است
همگي جزو مقدمات بشمار ميĤيند و آن 
دو جوان را نميتوان به اتهام محاربه 

 .مورد تعقيب قرار داد
با فردي با نام «اينكه آقاي علي زماني 

مستعار سام آشنا شده و در خصوص 
عمليات تروريستي در نماز عيد  انجام

 گفت و گوفطر در مصالي تهران نيز 
نه تنها جرم نيست كه حتي » ميكند

. جزو مقدمات جرم نيز به حساب نميĤيد
در باره عمل » گفت و گو«قانون جزا 

مجرمانه را جرم نميداند، 
، »تحصيلكرده«، »شرافتمند«حاالقضات

و » مستقل«، »قانونمدار«، »قانوندان«
دادگاه بدوي و دادگاه » سياسيغير«

» گفت و گو«تجديد نظر چگونه اين 
را جرم بشمار آورده اند، امري است 
كه تنها خود آنان ميتوانند پاسحگو 

 .باشند
اگر بنا باشد كه گفت و گو درباره يك 
عمل مجرمانه جرم باشد، تقريبا تمام 
نوع بشر را ميتوان تحت عناوين 

! ر دادمختلف مورد تعقيب جزائي قرا
داشتن يك ايده مجرمانه، هرچند 
جنايتكارانه، وصحبت و گفتگو و تبادل 
نظردرمورد آن تحت هيچ عنواني 

 !جرم نيست
  

انصراف از ارتكاب جرم به دليل 
  .ترس مانع از تعقيب ميشود 

 
دادسراي تهران مدعي است كه 

حضور «و » شلوغي«متهمان به دليل 
به دليل  و نه (» نيروهاي انتظامي

طرح ) دستگيري بوسيله اين نيروها
در . بمب گذاري خود را رها كرده اند

اين صورت معلوم نيست اگر متهم 
پرونده راسا تصميم به رها كردن 
عمليات بمب گذاري نموده است، با 
استناد به كدام قاعده و اصل حقوقي 
دادگاه بدوي و تجديد نظراو را به 
جرم عملي كه انجام نداده است مورد 

 . دترين مجازات قرار داده اند؟شدي
انصراف از عمل مجرمانه، مانع از 

معناي حقوقي . تعقيب قضائي ميشود
اين انصراف اين است كه متهم جرم 
خود را هنوز شروع نكرده؛ و جرمي 
كه شروع نشده بطريق اولي واقع نشده 
و جرمي كه واقع نشده قابل مجازات 

 .نيست
ض براي روشن شدن بيشتراين امر، فر

كنيم فردي براي انجام دزدي وارد 
خانه اي ميشود، اما قبل از ربودن اشيا 
و اموال آن خانه، از كرده خود 
پشيمان شده و يا از مجازات احتمالي 
بر خود ميلرزد و لذا از همان راهي 
كه آمده برميگردد بدون آنكه مرتكب 

قاعده قضائي . كوچكترين دزدي بشود
ت كه بر اين اصل مسلم استوار اس

چنين فردي را نميتوان به جرم دزدي 
اما اگر . مورد تعقيب قانوني قرار داد

آن فرد بدليل سرو صداي صاحب 
خانه و يا تعقيب ازطرف او يا همسايه ها 
باالجبار از انجام دزدي بازداشته شود، 
در اين فرضيه، ميتوان او را به جرم 
دزدي مورد تعقيب قرار داد ولو آنكه 

الي را نربوده باشد، در عمل هيچ م
چون او از دزدي شخصا منصرف نشده 
است بلكه مجبور به رها كردن عمليات 

حال اگر همان فرد . خود شده است
مثال حضور پليس در (به دليل ترس 

از انجام دزدي منصرف شود، ) خيابان
بازهم نميتوان او را مورد تعقيب 

قانوني قرار داد زيراكه ترسي كه به 
انه منجر شود و فرد را از انصراف مختار

ارتكاب جرم بازدارد مانع از تعقيب نيز 
 .ميشود

در بدترين حالت ميتوان گفت كه آنها 
پس از شروع جرم پشيمان شده و آنرا 
ترك كرده اند كه در اين صورت به 

قانون مجازات  41ماده  2استناد تبصره 
اسالمي آن دو جوان مستحق تحفيف 

صره مقرر اين تب. مجازات بوده اند
كسي كه شروع به جرمي «ميدارد كه 

كرده است و به ميل خود آنرا ترك 
كند و اقدام انجام شده جرم باشد، از 
موجبات تخفيف مجازات برخوردار 

البته ما فوقا متذكرشديم . »خواهد شد
كه اصوال شروع جرمي بوقوع نپيوسته 
است زيراكه شروع جرم به اقدامي 

تقيم و اطالق ميشود كه نتيجه مس
حمل . بالواسطه آن وقوع جرم باشد

مواد منفجره در مكاني معين، تا زماني 
كه آن مواد در آن مكان تعبيه و نصب 
. نشوند، شروع جرم محسوب نميشود

در اينجا به دليل (اگر به هر دليلي 
فرد بترسد و ) حضور نيروهاي انتظامي

بدون هر اقدامي به راه خود ادامه 
كه قبل از شروع دهد، معنايش اينست 

جرم از اقدام مجرمانه صرفنظر كرده 
 .است

انصراف قبل از شروع عمل مجرمانه 
قابل پيگيري نيست و انصراف پس از 

جاي . شروع جرم موجب تخفبف است
تعجب است كه قضات دادگاه بدوي و 
تجديد نظرهيچ توجهي به اين اصول 
اساسي و بنيادين حقوق جزا كه در 

ي نيزآورده شده قانون مجازات اسالم
اند، نداشته و خودسرانه حكم محارب 
 !بودن اين دو بيگناه را صادر كرده اند

  
باور به اينكه حكومت اسالمي بايد «

 ، جرم نيست»از بين برود
  

ماده دوم قانون مجازات اسالمي مقرر 
هر فعل يا ترك فعلي كه «ميدارد كه 

در قانون براي آن مجازات تعيين شده 
 .»حسوب ميشودباشد جرم م

اوال هيچيك از مواد قانون مجازات 
به » عدم باور«اسالمي جرمي بنام 

حكومت اسالمي را پيش بيني نكرده و 
 . براي آن مجازاتي در نظر نگرفته است

يا يك » فعل«ثانيا، جرم عبارت از يك 
به عبارت ديگر . است» ترك فعل«

جنبه روشي، اقدامي و عملي دارد و به 
اورها اطالق نميشود، ولو اعتقادات و ب

مثال قانون، . باورها و اعتقادات غلط
محاربه را جرم ميداند، اما فكر محاربه 

كسي را نميتوان صرفا . را جرم نميداند
به اين دليل كه با فكر محاربه موافق 
است، بدون آنكه مرتكب شروع جرم 
محاربه شده باشد و يا صرفا به اين 

ي حكومت دليل كه به انهدام و سرنگون
اسالمي باور دارد، مورد مجازات قرار 

باور و اعتقادات را نميتوان . داد
چه برسد به آنكه تحت ! محاكمه كرد

اينرا ما نميگوئيم، ! عنوان محاربه باشد
 !قانون مجازات اسالمي ميگويد

اقرار دادسراي تهران به محكوميت 
آقاي رحماني پور به دليل رسيدن به 

اسالمي بايد از حكومت «اين باور كه 
بين برود و حكومت پادشاهي به جاي 

سند متقن و محكمي » آن حاكم شود
است بر اينكه حكم دادگاه مورد نظر 
فاقد هرگونه وجاهت قانوني است و از 
. لحاظ حقوقي غير قابل دفاع ميباشد

در نتيجه اگر بگوئيم كه دادگاه مورد 
نظر مرتكب قتل عمد شده است اغراق 

 .نكرده ايم
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وي در گفتگو با ايلنا در باره اجراي 
برنامه چهارم توسط دولت احمدي 

در برنامه چهارم شاخص  ":نژاد گفت
هايى براى كشور هدف گذارى شده 

اما متاسفانه دولت در خيلى از  .بود
شاخص ها، به اهداف دست نيافته 

  .است
رشد اقتصادى بايد در برنامه چهارم  - 1

در صورتى  درصد مى رسيد 8توسعه به 
  .درصد رسيده  است 4/5كه به 

 نگارنده قاي خبازراآاين گفته ( 
كه حتي بر  چرا. مي كندتصحيح 

اساس گزارش نماگرهاي اقتصادي 
كه توسط  1388ماهه دوم سال  سه

بانك مركزي منتشر شده است، رشد 
اقتصادي يا رشد توليد ناخالص داخلي 

 65با بيش از  1387ايران در سال 
 3به  1386ش نسبت به سال درصد كاه

درصد رسيده است درحالي كه  2/ 
 6/  7معادل  86رشد اقتصادي در سال 

اين آمار در حالي . درصد بوده است
پس از گذشت بيش از ده ماه از سال 

شود  توسط بانك مركزي اعالم مي 87
كه بانك جهاني رشد اقتصادي ايران 
در اين سال را حدود يك درصد اعالم 

درصدي بانك  2/  3با رقم كرده كه 
  .مركزي تفاوت زيادي دارد

نقدينگى بايد مهار مى شد در  - 2
. برابر شده است 2صورتى كه نقدينگى 

در حاليكه براساس برنامه چهارم توسعه 
تورم بايد يك رقمى مى شد اما مردم 

  .بيشترين تورم را تحمل مى كنند
نرخ بيكارى بايد يك رقمى مى  - 3 

دولت معنى اشتغال  شد در صورتى كه
را عوض كرد و آورده است اگر كسى 
هفته اى يك ساعت كار كند بيكار 

  .تلقى نمى شود
نرخ سود بانك ها بايد يك رقمى  - 4

مى شد اما براى مردمى كه تسهيالت 
 24دريافت مى كنند سود بانكى به 

  .درصد رسيده است
نسبت درآمد ماليات به توليد  - 5

 10به  88ال ناخالص داخلى بايد در س
درصد  5/6درصد مى رسيد االن به 

  .رسيده است
درصد مواد برنامه پنجم  80حدود - 6

توسعه زائد است و بود و نبود آن على 
   .تالسويه اس

 4احمدي نژاد در تاريخ يكشنبه    
را به  89اليحه بودجه سال  88بهمن

كميسيون تلفيق نيز اعالم . مجلس برد
هم اسفند نهم يا د ، اين كميسيونكرد

 را به در باره اين اليحه  گزارش خود
ارائه خواهد داد و از آن زمان  مجلس

آغاز   كار بررسي بودجه در صحن
  .خواهد شد
نيز  هشتم  مجلس "رئيس "الريجاني 

مجلس ابتدا اليحه بودجه  :اعالم كرد 
دهد و پس  را مورد بررسي قرار مي 89

از آن وارد بررسي برنامه پنجم توسعه 
  . هد شدخوا

البته اين امر كه برنامه پنجم هنوز به    
تصويب مجلس نرسيده و مجلس قصد 
دارد اليحه بودجه اي را كه در واقع 
در چهارچوب برنامه پنجم تنظيم شده 

مجلس را با  ،است را تصويب كند
تي روبرو كرده است منجمله المشك
مقدار  89در اليحه بودجه  سال  :اينكه

ومان بودجه عمراني هزار ميليارد ت 34
اند كه  سال آينده در نظر گرفته يبرا
هزار ميليارد تومان از محل درآمد  22

هزار ميليارد تومان از محل  12نفتي و 
صندوق توسعه ملي كه جديد است و 
بايستي جاي حساب ذخيره ارزي را 

بگيرد بايستي تامين شود و اين  در 
حالي  است كه هنوز صندوق توسعه 

اليحه برنامه پنجم پيش  ملي كه در
 "نمايندگان"بيني شده، مورد تصويب 

حال كه پيش بيني  .قرار نگرفته است
 3ميشود برنامه پنجم  نيز در سال آينده 

ماه وقت خواهد برد تا درمجلس مورد 
 22بررسي قرار گيرد، بنا بر اين تنها 

هزار ميليارد تومان منابع براي اجراي 
ه بودجه هاي عمراني در اليح پروژه

لذا چنانچه  صندوق . تصويب ميشود
هزار  12توسعه ملي تصويب نشود، رقم 

ميليارد تومان پيش بيني شده براي 
به  .كند بودجه عمراني تحقق پيدا نمي

اين امر كه عموما در دولت احمدي 
از بودجه هاي عمراني به  نژاد چقدر

تصويب رسيده تحقق مي يابند بعد باز 
  .خواهم گشت

موضوعاتي از نگارنده ن شماره در اي  
قبيل مشخصات كلي اليحه بودجه سال 

، در آمدهاي غير قابل وصول و  89
 ،كسري بودجه ،89رويايي در بودجه 

بودجه عمراني و نيز افزايش بودجه 
نهادهاي غير مسئول ونظامي  را مورد 

ينده آو در شماره  دبررسي قرار ميده
مساله وابستگي شديد بودجه به نفت، 
صندوق ملي توسعه و فرقش با حساب 

بودجه شركتهاي دولتي ذخيره ارزي و 
و ساير و افزايش تصدي گري دولت 

 89مسائل مربوط به اليحه بودجه 
  .پرداخت دخواه

  
  89مشخصات كلي اليحه بودجه  

 
 كل كشور 89كل بودجه سال  حجم   

هزار  368از  شيب 89در اليحه بودجه 
كه از .استه شد نييتومان تع ارديليم

ميزان كل بودجه ناخالص ملي جامعه 
ميليارد تومان است بيشتر  359كه 
اين خود نشان اين است كه ! است

بودجه اين دولت از محل رانت 
  .خواري كامل تشكيل ميشود

دولت از  يمنابع بودجه عموم - الف
 ييدارا يلحاظ درآمدها و واگذار

و مصارف  يو مال يا هيسرما يها
 نهيهز ثيدولت از ح يبودجه عموم

و  يا هيسرما يها ييها و تملك دارا
و  ستيو دو ونيليم كيبالغ بر  يمال

 ارديليهشتاد و نه هزار وهشتصد و سه م
  :شامل الير ونيليو نوزده م كصديو 

 ونيليم كيمبلغ  يمنابع عموم - 1 الف
و  صديو نود و هشت هزار و س كصديو 

 ونيليو شش م يو س ارديليهفتاد م
  .الير

 ياختصاص يدرآمدها -2 الف
بالغ بر  يوزارتخانه ها و موسسات دولت

و سه  يهزار و چهارصد و س كينود و 
  .الير ونيليو هشتاد و سه م ارديليم

بانكها و  ،يدولت يبودجه شركتها -  ب
وابسته به دولت از  يموسسات انتفاع

 نيمنابع تام ريلحاظ درآمدها و سا
صد و نود و شش ونيلياعتبار بالغ بر دو م
و چهل و هفت  ستيو دو هزار و دو

 ونيليو پنج م ستيو ب صديو س ارديليم
 ريها و سا نهيهز ثيو از ح الير

و ششصد  ونيليپرداخت ها بالغ بر دو م
و چهل و  ستيو نود و دو هزار و دو

و پنج  ستيو ب صديو س ارديليهفت م
  الير ونيليم

كل كشور بر  89اليحه بودجه سال 
تومان بسته شده  980ر دالهر مبناي 

است، اين در حالي است كه قيمت 
 950معادل  88دالر در بودجه سال 

با توجه به . تومان محاسبه شده بود
توماني دالر در  980قيمت پيشنهادي 

 ، اين بودجه معادل89بودجه سال 
همچنين . خواهد بودميليارد دالر  375

كل كشور  89در اليحه بودجه سال 
دالر براي  60حدود  قيمت پايه نفت

هر بشكه در نظر گرفته شده در حالي 
 88كه قيمت پايه نفت در بودجه 

دالر براي هر بشكه بوده  5/37معادل 
  .است

خاطر نشان خوانندگان محترم مي   
ناگفته نماند كه بودجه هاي سازم كه 

تا  85حكومت احمدي نژاد از سال 
كنون هرساله رشدي سر سام آور 

ولت روز بروز بزرگتر داشته است و د
وقتي در نظر بگيريم كه . است شده

ميليارد  231به مبلغ  86بودجه سال 
، پنج  81نسبت به بودجه سال  تومان،

برابر شده است، مشخص ميشود كه 
 293با حجم بيش از ( 87بودجه سال 

نسبت به حجم )هزار ميليارد تومان 
درصد  17، حدود  1386بودجه 

در اليحه بودجه .  افزايش داشته است
نيز حجم  بودجه  بيشتر از  88سال

 279(بود ولي مجلس آنرا به  87بودجه 
با توجه به كم ) هزار ميليارد تومان 

يعني  . آمد نفتي تقليل داد شدن در
، سطح آن 1387نسبت به   بودجه سال

. هزار ميليارد تومان تقليل يافت 17تنها 
با  89اما اكنون اليحه بودجه سال 

ي  نسب تومان ارديليهزار م 368 حجم
هزار ميليارد  89به بودجه سال جاري 

همانا . دالر يعني  افزايش نشان ميدهد
درصدي نسبت به بودجه  33افزايش 

و اگر عدد يارانه نيز به  .سال جاري
 400اين رقم اضافه شود، قريب به 

هزار ميليارد تومان رقم بودجه خواهد 
ك ي89كه نشان ميدهد بودجه  بود

ي زاي بودجه انبساطي با قابليت تورم
سايت وزارت صنايع و معادن از . است

قول اكونوميست ميزان توليد ناخالص 
)  88(داخلي ايران را در سال جاري 

. ميليارد دالر بر آورد كرده است 233
حال خوانندگان محترم توجه كنند 

 360برابر با  89كه وقتي بودجه سال 
ي بودجه سال ميليارد دالر باشد، يعن

و نه ( آينده از توليد ناخالص داخلي 
! بسيار بيشتر است ) حتي توليد خالص 

و اين معنايي ندارد جز اينكه بودجه 
هاي اين نظام از رانت خالص تشكيل 

  .ميشود
  

در آمدهاي غير قابل وصول و 
  89رويايي در بودجه 

  
طبق معمول سنواتي، پيش بيني در   

نژاد در  آمدهايي كه دولت احمدي
اليحه هاي بودجه اش در نظر ميگيرد 

همانگونه كه . بسيار خوشبينانه اند

واقعيت بودجه سال جاري اين را نشان 
من باب نمونه  در اليحه . داده است

يي را آنهم درآمدها، دولت  89بودجه 
 از محل وروي ارديليم 11.5به ميزان 

پيش بيني   يخارج ي درآمد از قرضه
را ها  پروژه يرخبكرده و انجام 
كرده درآمدها  نيموكول به تحقق ا

است كه با توجه به ميزان سرمايه 
گذاري خارجي در وضعيت فعلي و 
سال جاري، آرزو و خيالي رويايي 

دولت براي فرار  در واقع. بيش نيست
از كسري بودجه آشكار و پنهان خود، 

از فروش  1389در اليحه بودجه سال 
اوراق قرضه  ميليارد دالر 13بيش از 

هر چند نفس . خارجي خبر داده است
فروش اوراق قرضه خارجي به دليل 
اينكه تنها كسري بودجه سال اخير را به 

 كند، امري هاي آينده موكول مي سال
دهد  ، اما آمار نشان ميبسيار مضر است

بيني چنين درآمدي از اساس  كه پيش
چرا كه بگزارش ايلنا در . نادرست است

گذاري  سرمايه حجمل، دي امسا 26
نسبت به  87خارجي در ايران در سال 

درصد  93سال قبل از آن حدود 
عالوه بر اين، . دهد كاهش نشان مي

گذاري  هاي ويژه سرمايه تعداد طرح
در مقايسه با سال  87خارجي در سال 

. درصد كاهش يافته است 16حدود  86
هاي  بحران مالي جهاني و تالطم

ه جهاني بر اين سياسي ايران در صحن
  ".اند رخداد تاثيرگذار بوده

آمار ارائه شده توسط  براساسهمچنين 
هاي خارجي،  گذاري سازمان سرمايه

هاي  گذاري ، مبلغ سرمايه86در سال 
ميليارد دالر بوده  1/12خارجي حدود 

درصد كاهش به  93با  87كه در سال 
كاهش  87ميليون دالر در سال  822

 . يافته است
 86در اين سال يعني سال  طرفي از

طرح بوده كه در  102ها  تعداد طرح
. طرح رسيده است 86به  87سال 

بررسي آمار اين دو سال بيانگر كاهش 
ها در مدت زمان ياد  درصدي طرح 16

كاهش حجم  روند. شده است
ها و تعداد طرح به سال  گذاري سرمايه

شود و روند كاهش آن  خالصه نمي 87
ها در  تعداد طرح. دهمچنان ادامه دار

رسد كه نسبت  طرح مي 34به  88سال 
درصد  60به سال قبل از آن حدود 

 سازمان. كاهش دارد
هاي خارجي عالوه بر  گذاري سرمايه

آمار سه سال گذشته به ارائه كل آمار 
. تاكنون اقدام كرده است 72از سال 

گذاري خارجي كه  كل مبلغ سرمايه
ميليارد  37در ايران انجام شده حدود 

ميليون دالر است كه توانسته  704و 
. طرح را فراهم كند 547منابع مالي 

و  ها گذاري مايهاگر آمار كل حجم سر
ها را از زمان آغاز تاكنون  تعداد طرح

در نظر بگيريم ايران به طور متوسط هر 
طرح را به مبلغ دو  32سال حدود 

ميليون دالر تامين اعتبار  217ميليارد و 
رقم قابل توجهي نيست و  كرده كه

هاي بيشتر به  ايران براي اجراي طرح
بيش از اين مقدار نياز به جذب منابع 

  .دارد خارجي

و اما بقول قنبري عضو كميسون تلفيق 
از  يناش يدرآمدها« :مجلس هشتم

حاصل از  يو درآمدها ها اتيمال
احتماالً  زين كاره مهين يها فروش طرح
نتقاد از زير وي با ا. د شدنمحقق نخواه

پا گذاشتن قوانين مصوب مجلس در 
 ":گفت  89تدوين اليحه بودجه سال 

در آمدهاي پيش بيني شده از محل 
آزاد سازي يارانه ها،  نسبت به قانون 
مصوب مجلس در باره هدفمند سازي 

 ".در صدي داشته است  100افزايش 
 10همچنين سايت فراررو در تاريخ 

رئيس بهمن ازقول مصباحي مقدم 
كميسون طرح اقتصادي  مجلس نوشت 

نمايندگان رقم پيشنهادي دولت را ":
هزار  40در اليحه بودجه كه 

ميلياردتومان در سال اول از طريق 
هدفمندي يارانه  است را تصويب 

 ".نميكند
الزم به ياد آوري است كه مجلس  

هزار ميليار تومان را  20حداكثرسقف 
ندي براي درآمد دولت از طريق هرفم

يارانه ها را در سال اول تصويب كرده 
در  100افزايش  "نمايندگان "و .بود

صدي  اين سقف را از طرف دولت 
احمدي نژاد يك نوع كم محلي به 

  .مصوبات مجلس ارزيابي مي كنند
  

  89كسري بودجه 
  
 دالر 5/37افزايش قيمت پايه نفت از   

دالر در  65در بودجه سال جاري به 
بنفسه بيانگر اين  89ل اليجه بودجه سا

است كه دولت احمدي نژاد قصد 
دارد با اين باالبردن قيمت پايه نفت، 
 .كسري بودجه عظيم خود را بپوشاند

 دو مشكلدالري  65پايه  اين رقم 
 با ريسك  اينكه يكي. عمده دارد

چرا كه هنوز وضعيت همراه است بسيار
نفت متاثر از شرايط بحران اقتصادي 

ي با كوچكترين تغييرذا ل. جهاني است
علت وابستگي شديد ب در قيمت نفت 

اقتصاد بودجه به در آمدهاي نفتي، به 
وارد مي شود  هاي مهلك كشور ضربه

مازاد  اينكه با اين رقم پايه، و ديگر
نيزبراي  درآمد حاصل از فروش نفت 

   .محال خواهد شد كشور
با يك حساب ساده نيز ميتوان پي برد 

دالر  65 يا بشكه تميبر اساس قكه 
صادرات  زانيو م ديتول زانينفت، م

تومان  ارديليهزار م54نفت، سال 
از آنجا  و حاصل ميشود يدرآمد نفت

 حداقل زيكشور ن يها نهيهز كه
د، با تومان خواهد بو ارديليهزار م70

درآمد نفت و  مابه التفاوتي بين
 ارديليهزار م  16ا به ميزان ه نهيهز

و اين  هيم شدمواجه خوا تومان 
 89حداقل ميزان  كسري بودجه  سال 

مصباحي مقدم نيز با در . خواهد بود
نظر گرفتن يكي دو ميليارد تومان كه 
شايد دولت از منابعي ديگر بدست 

حدود  را بودجه  يكسر آورد، ميزان 
اعالم كرده  تومان  ارديليهزار م13

طبق   تازه اگر در نظر بگيريم كه. است
بودجه جاري  ،  89اليحه بودجه 

هزار ميليارد تومان  70دولت از حدود 
 هزار ميليارد تومان  113به حدود 

افزايش مي يابد، اين ميزان كسري نيز 
در از طرف ديگر . افزايش مي يابد

هزار ميليارد تومان  43واقع حدود 
پول بدون پشتوانه به حجم نقذينگي 

  .كشور افزوده مي شود
  ١۵در صفحه 

  

   ينه قصد نظام درشكستن مقاومت ايرانئآ،89بودجه
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ينه قصد ئآ، 89 بودجه
نظام درشكستن مقاومت 

    ايران
   89بودجه عمراني در اليحه بودجه 

  
قبل از پرداختن به وضعيت بودجه    

الزم به  89عمراني در اليحه بودجه 
بر خالف اعالم مركز تذكر است كه 

كم  دست يستيها كه بودجه با پژوهش
  بودجه اليحه داشته باشد؛ فيرد 260

 شتريب فيرد 42تنها  89سال   
و نحوه  ها فيرد يعملكرد بعضو!ندارد

 ستيمشخص ن اصوالبودجه  كرد نهيهز
مبرهن است .شدبا يو قابل نظارت نم

 يها فيرد ها فيرد نياز ا ياريبسكه 
از  تيحما يهستند و برا يرانت

دولت، اختصاص داده  يموسسات حام
به دولت  89در اليحه بودجه . شده اند

براي  يا سابقه  بي و اختيارات ويژه
هاي بودجه و  تغيير در سرفصل
اي   اي هاي هزينه جابجايي در رديف

در واقع بر طبق اين .اعطا شده است 
 40از  شيب تواند يدولت ماليحه 

 يجار ايو  يدرصد از اعتبارات عمران
  !جا كند را جابه

در اليحه  89بودجه عمراني سال 
بودجه، نسبت به رقم مصوب سال 

فزايش نشان درصد ا 20حدود  1388
دهد، دولت در شرايطى از افزايش  مي

خبرمى دهد كه  89بودجه عمرانى 
براساس آمارها بخش قابل توجهى از 

بودجه اى  4بودجه هاى سنواتى طى 
ه كرده، صرف ئكه دولت به مجلس ارا

گسترش  .هزينه هاى جارى شده است
است  موارديمالكيت دولتى يكى از

اى كه حجم قابل توجهى از بودجه ه
بدين معنا . عمرانى دولت را مى بلعد

كه، اگرچه دولت هنگام تدوين لوايح 
بودجه بركاهش هزينه هاى جارى 
تاكيد مى كند، اما در عمل آنچه اتفاق 
مى افتد، رشد لجام گسيخته بودجه 
هاى جارى است كه نه تنها در دستگاه 
ها بلكه در شركت هاى زيان ده دولت 

    .هزينه مى شود
محقق نشدن بودجه هاي در واقع  

عمراني در اين نظام  مسبوق به سابقه 
هاي  ها و طرح اكثر پروژه .است

عمراني در حال حاضر با مشكل 
برابر  طوالني شدن مدت اجراء و چند

در .باشند شدن هزينه اتمام مواجه مي
 84در حال حاضر اعالم شد كه 87سال 

طرحهاي  ملي نيمه  950 ازدرصد  
در . قق نشده استمح تمام در كشور

آذر  25امسال نيز جام جم انالين  در 
  هزار طرح 5بيش از  اعالم كرد كه 88

نيمه تمام در كشور وجود دارد، در 
حالي كه زمان ساخت برخي از اين 

دهه گذشته  2ها به بيش از  طرح
هايي كه بنا به گفته  طرح ،گردد بازمي

نظام  يوزير راه و ترابري به آبرو
 65و در حال حاضر  ندا تبديل شده

درصد طرح ها از برنامه زماني عقب 
  .هستند

از  يشعبان نيامبهمن امسال  5در    
عمران مجلس  ونيسيكم ياعضا

 1388ي در باره بودجه اسالم يشورا
    ":اعالم كرد  

 500هزار و  26،  1388بودجه سال  در
 يها نهيتومان به بودجه هز ارديليم

از مطرح  و بعد افتي صيتخص يعمران
ها  ارانهيشدن بحث هدفمند كردن 

تومان از  ارديليم 500هشت هزار و 
 ارديليهزار م 18بودجه كسر شد و به 

 يريگيبا توجه به پ. افتيتومان كاهش 
 خانهوزارت قيكه بنده از طر ييها

داشتم به گفته خود وزارتخانه تا به 
 يدرصد بودجه عمران 65امروز 

 يكنون تيوضع در است افتهي صيتخص
بودجه  يتومان كسر ارديليهزار م 17
 ارديليم 500كه هشت هزار و  ميدار

مربوط به ) از آن يمين(تومان آن
 "دولت است يعمران يبودجه ها

بودجه نيروهاي نظامي در اليحه .
  88بودجه 

در اليحه بودجه به دليل اينكه نظام 
واليت فقيه و دولت نامشروع و 

ايران كودتايي احمدي نژاد با ملت 
اعالن جنگ داده است، بودجه نهاد 
هاي نظامي يعني نهادهاي سركوبگر 
. خود را بسيار افزايش داده است

با  89بطوري كه در اليحه بودجه 
 يمل تيامن يعاليبودجه شورا شيافزا

 افزايش بودجه  درصدو93ه ميزان ب
 ،درصد 35ه ميزانوزارت اطالعات ب

 20 نميزا بهو سپاه  بودجه ناجا افزايش 
بودجه ستاد كل اما .مواجهيم  درصد

كه كارش حفظ   مسلح يروهاين
با كاهش ده مرزهاي ميهن است 

است  جالب. روبرو شده است يدرصد
 64كاهش  كه دولت احمدي نژاد با 

نشان  ي،و فناور يبودجه علم يدرصد
تا چه حد ضد علم و رشد  دهد يم

 .است
:  88بهمن  16به گزارش آينده نيوزدر 

ها،  بودجه دستگاه شيرقم افزا نيرشتيب
و  يزير مربوط به بودجه معاونت برنامه

است  جمهور سيرئ ينظارت راهبرد
 نيا. بودجه است ميكه مسئول تنظ

نسبت به سال  ندهيبودجه در سال آ
 ارديليم 288برابر شده و به  4 يفعل

است كه بخش قابل  دهيتومان رس
 يها كمك هاز آن اختصاص ب يتوجه
  !به اشخاص دارد جمهور سيئر ينقد

و  يجمهور استينهاد ر بودجه
بودجه  حهيآن در ال يها رمجموعهيز

 ارديليهزار م 6/  4از    شيب ندهيسال آ
است كه نسبت به قانون بودجه  الير

 ارديلياز دو هزار م شيب يجار سال
دارد،  شيدرصد افزا 50معادل  الير
حقوق و  فياست كه رد يدر حال نيا

و  يجمهور استيرستمر نهاد م يايمزا
 حهيآن در ال يها مجموعه ريز
دولت نسبت به قانون  يشنهاديپ

. برابر شده است 3/  5 يجار سال
با  زين يجمهور استينهاد ر بودجه

 ونيليم 643به  يدرصد 35 شيافزا
 تاس دهيتومان رس

و ويژه 89در شماره آينده بحث بودجه 
  گيهايش را دنبال ميكنم

  
  
  
  

به شكست جنگي كه 
  رژيم انجاميد

   
آيا مردم ايران به نتيجه مي رسند       

كه محل عمل آنها بيرون از محدوده 
رژيم و درون ايران است؟ بخشي 
بزرگ از مردم ايران پاسخ مثبت به 

  :اين پرسش دادند
اما ملتي را نمي توان محصور كرد و  ●

مردم ميدان را تخليه : فريب داد
يلمي كه گوگل چنانكه بنا بر ف. كردند

ايران (گرفته است و بنا بر فيلم ديگري 
، يعني بنا بر دو سند، در ميدان )نگاه

نفر باقي ماندند كه به  50000تنها 
سخنان احمدي نژاد نيز گوش نمي 

خود را به ميدان  مردمي كه . دادند
آزادي رساندند و پي بردند كه خود را 
در حصار گرفتار كرده اند، از ميدان 

بيرون آمدند و در ميدانها و آزادي 
خيابانها به مردم پيوستند و در جنبش 

تا شب هنگام، . اعتراضي شركت كردند
خيابانها و ميدانها شاهد عزم مردم بر 
استقرار واليت جمهور مردم بودكه در 
تهران و شهرهاي بزرگ، مشهد و تبريز 
و شيراز و اهواز و اصفهان  بيرون آمده 

  .بودند
من در محلهاي بسياري به 22مردم در 

عكسهاي خامنه اي را پاره كرده  
كشته نداديم كه سازش  "شعارهاي

و  "رهبر قاتل رو ستايش كنيم ، كنيم
مرگ بر اصل واليت فقيه ،  رفراندوم  

را در   "مرگ بر ديكتاتور"رفراندم ،
  .تهران و شهرستانها سر دادند

شب هنگام، فرياد مردم به اهللا اكبر  
  . يار وسيع تر از شب پيشبلند شد، بس

بكار گيري خشونت وسبعيت ميزان 
نظام در اين روز چندين برابر شده 

در تهران در ميدان ونك و صادقيه .بود
ها و درگيري  و نيز آريا شهر و خيابان

بين معترضين و نيروهاي سركوب رژيم 
  .در گرفت
خانواده هاي دستگير  جمع درتهران

بهمن در مقابل  22شدگان روز 
انتظامي در  بازداشتگاه وزرا و نيروي

ميدان انقالب براي آزادي عزيزانشان، 
وحشيانه  مورد يورش و ضرب وشتم

تعداد دستگير  .گارد ويژه قرار گرفت
بهمن  بنابه گفته  يك  22شدگان روز 

  هااين بازداشت ،سرهنگ نيروي انتظامي
در مشهد و شيراز . نفر مي رسد 1000به 

  .اشت كرده اندصد ها نفر را بازد
با وجود تدارك يك ماهه رژيم  ●

براي جنگ با مردم و برغم دامي كه 
رژيم در ميدان آزادي، گسترده بود و 

 »رهبران سبز«برغم خطاي تاكتيكي 
كه ناشي مي شود از خطاي استراتژيك 

 22، )زنداني ماندن در محدوده رژيم(
بهمن روز پيروزي بزرگ مردم ايران 

ين دليل كه ميزان نه تنها به ا.  شد
بهمن  22مشاركت مردم در تظاهرات 

چندين برابر اين مشاركت در سالهاي 
پيش بود، بلكه بدين خاطر كه در اين 
روز، رژيمي كه خود را فرآورده 
انقالب مي خواند، با مردم در جنگ 

شكست خورد زيرا  . شد و شكست خورد
مسلم شد كه وقتي هم رژيم تمام توان 

كار مي گيرد، توان سركوب خود را ب
مقابله با يك ملت مصمم را 

رژيمي كه ميدان آزادي را .ندارد
تبديل به حصار مي كند از پيش 
  . شكست خود را خود اعالم كرده است

دو نمونه از دو شاهد عيني از تله اي    
كه رژيم در ميدان آزادي تعبيه كرده 

 : بود
 

   !سرهنگش را هم نميذارند* 
 
كه در فاصله دو سه اولين چيزي       

كيلومتري از ميدان آزادي جلب نظر 
كرد صف اتوبوسهايي بود كه افراد 

خاصي را در ميدان تخليه كرده بودند 
پس از يك كيلومتر راه رفتن در . 

بزرگراهي كه از شب قبل توسط 
حكومت نظامي مسدود بوده و در يك 
كيلومتري ميدان ، صفي از مردم در 

دند كه براي عرض بزرگراه ديده ميش
تازه رسيده ها چنين بنظر ميرسيد كه تا 

نزديك . آنجا از مردم پر شده است 
كه شدم با ديوار آهني مواجه شدم كه 
پشت آن سربازان قرار گرفته و جلو 

سرباز اعالم . ورود مردم را گرفته اند 
ميكرد كه فقط با كارت شاهد و يا 

از سربازي . جانباز ميشود وارد شد 
فالني برو  "به ديگري گفت  شنيدم كه

بپرس با كارت نظامي بازنشسته ميتونند 
نه بابا پرسيدم ،  "كه جواب داد  "برند 

مجبور  ".سرهنگش را هم نميذارند 
شدم فاصله زيادي را برگردم تا از پل 
عابر پياده به سمت ديگر بزرگراه به 

گروه كوچكي كه . سمت ميدان بروم 
تشكيل  بيشترشان را زنان و كودكان

ميداد با تجهيزات كامل بلند گويي در 
حركت بودند كه مشخص بود از يكي 
از مبادي رسمي راهپيمايي حركت 
كرده بودند و انبوهي از مردم هم كه 
انفرادي و يا خانوادگي نيمي به سمت 

. ميدان و نيمي در برگشت از ميدان 
اينكه عده اي در حال برگشت بودند 

ميدان عده  در داخل. تعجب آور بود 
اي در بلنديهاي اطراف ميدان نشسته 
بودند كه گويي به پيك نيك آمده اند 

تازه واردين كه عزم داخل ميدان . 
ميكردند با ديوارهاي آهنين اطراف 
ميدان روبرو ميشدند كه با شاخه هاي 
درخت پوشانده شده بودند و در هر 
قدم يك پليس گمارده شده بود كه از 

سكوي نرده ها  ايستادن مردم روي
ونگاه به داخل جلو گيري ميكردند و 
همه را به دروازه ي باريكي كه براي 
ورود و خروج گذاشته بودند راهنمايي 
ميكردند كه چون عده اي هم داشتند 
خارج ميشدند موجب ازدحام شده بود 

تعجب من از خروج عده اي از . 
ميدان و مراجعت به منزل زماني رفع 

دان زدم و ديدم شد كه گشتي در مي
گوشه اي از ميدان روبروي جايگاه 
مخصوص هم با نرده هاي زخيم و بلند 
آهنين جدا شده و پليس در پايين و 
باالي آن صف كشيده و اجازه دخول 

و داخل اين . به كسي نميدهند 
محوطه هم با عده اي كه اكثرا زنان و 
مردان سالخورده و كودكان بودند پر 

  .شده بود 
از طرفداران جنبش سبز كه آن عده  

به تصور جلو گيري از سخنراني 
احمدي نژاد خود را به ميدان رسانده 
بودند و ميرساندند با مشاهده اين وضع 
متوجه ميشدند كه با كوچكترين 
حركت ، آنهم بدون سازماندهي خاص 
، جان تعدادي پير مرد و زن وكودك 

لذا ترجيح ميدادند . به خطر مي افتد 
رها كنند و برگردند  ميدان را

گرداننده مراسم رسمي هم آمدن  . 
آقاي احمدي نژاد را نويد ميداد كه با 

با . هيچ عكس العملي روبرو نميشد 
اعالم آمدن آقا ، صداي مختصري از 
شعار مستقبلين توام با چندين سوت 
معنا دار بلند شد و ايشان شروع به 
سخن پراكني كردند بدون اينكه كسي 

از ميدان . ي او توجهي كند به حرفها
كه خارج شده بودم زماني بود كه از 
بلند گوهاي بيشمار تعبيه شده تا چند 
كيلومتري ميدان اين حرف احمدي 
نژاد شنيده شد كه ميگفت ما چندتا 
موش و يك كرم و چند تا سوسك را 

با شنيدن صداي . به فضا فرستاده ايم 
خنده مسخره آميز چند جوان نگاهي 

ب كردم ديدم سه چهارتا از بچه به عق
هاي ظاهرا بسيجي بودند كه به نظر 
ميرسيد از اطراف جنوب شهر آمده 

 "بودند و يكي به مسخره ميگفت 

افتخارش اينست كه سوسك به هوا 
در .  "! الاقل آدم ميفرستاد ! فرستاده 

نقاطي از طول مسير افرادي را با بلند 
 گو و تجهيزات گذاشته بودند كه آواز
ميخواندند و عده هاي كوچكي 

يكي را هم . اطرافشان ايستاده بودند 
ديدم كه از بلند گو شعار ميداد ولي 

يكبار با حد اكثر . كسي جواب نميداد 
قدرت خود شعار مرگ بر آمريكا داد 
كه با كمال تعجب كسي او را همراهي 

در اين ميان يكي از سه . نميكرد 
جواني كه كمي دورتر در حركت 

 "دند به حالتي كنايه اي فرياد زد بو
كه آقاي بلند گو  "مرگ بر موسوي 

! آقا ؟ "بدست با حالتي متعجبانه گفت 
كه آن جوان دوباره با همان حالت  "

مردم در . "مرگ بر كروبي  "گفت 
حال گذر هم گويي هيچ چيز از كسي 
نميشنوند بدون كوچكترين عكس 
. العمل به راه خود ادامه ميدادند 

 "يي همه داشتند به خود ميگفتند گو
  ". بگذار بادا باد 

گزارشگر اخبار ساعت دو راديو      
با اينكه قرار بود  "رژيم مي گفت 

راهپيمايي راس ساعت نه ونيم شروع 
شود ، مردم از ساعت شش و نيم به 

آري ظاهرا . خيابانها آمده بودند 
ساعت شش و نيم افراد مستقر در داخل 

يگاه را با اتو بوس محوطه جلو جا
آورده بودند و گروههاي طرفداران 
جنبش سبز هم از ساعت هفت و هشت 
به قصد پر كردن ميدان آمده بودند 
كه با مشاهده اوضاع و وجود 
سالخوردگان و كودكان در ميدان ، 

 .محل را ترك ميكردند 
  

ديدي چه جوري جمعيت را * 
  :مصادره كردند

 
يت را ديدي امروز چه جوري جمع    

مصادره كردند به نفع خودشون؟ چند 
كه مثل خود من موقع  نفر را ديدم

. برگشتن داشتند گريه مي كردند 
ابراهيم نبوي و  همش تقصيره كروبي و

است با اين طر حهاي ... 
 10امروز خيلي ها ساعت .مسخرشون

تا اومدند در . اومده بودند صادقيه 
 جواب بلند گوها بگند مرگ بر روسيه ،

مردم فقط در پياده . ركوب كردند س
 .رو ها ايستاده بودند و نگاه مي كردند

آزادي هم بايد  ميدان براي رفتن به
قاطي جمعيت كودتا چي ها ميشدند 

ها را بسته بودند ، براي  چون پياده رو
ميدان همين خيلي ها از اومدن به 

همون جا  آزادي منصرف شدند و
سر  موندند و دور از چشم خبر نگارها

  كوب شدند
مشكلي بود به ميدان  من با هر   
زادي رسيدم ولي چه فايده وقتي آ

نرسيده بودند يا  سبزها به ميدان
خودشون را شكل حزب اللهي ها در 

حتي پال  آورده بودند و بعضي هاشون
   .كارد هم دست گرفته بودند

 كروبي دلش نمي خواد اين نظام بره
د همشون دست به دست هم داده بودن

امروز  بهمن را از مردم بگيرند 22تا 
عصر با ماشين ميدانهاي شهر را هم 

همه جا نيرو وايسونده بودند و . گشتيم 
  حكومت نظامي بود

امشب اهللا .. خيلي دلشون پره  مردم   
خيلي . اكبرها از ديشب هم بيشتر بود 

مثل شبي كه در انتخابات  . زياد بود
مثل  مردم دقيقا. تقلب كرده بودند 

خوردند و ازشون سو  اون روز گول
  استفاده شد

 اينها هر. درهر صورت ما پيروزيم 
كاري از دستشون بر مياد مي كنند 

  . ولي باز هم شكست مي خورند 
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كار مردم ه ، ديگر بتسلط قدرت بر دين

  . نمي آيد هم در تنظيم رابطه با دولت
تقالل نسبي اين اساز سوي ديگر،    

. عامل ثبات دولت استبدادي مي شد
  به تمركز و نياز ذاتي  ،چرا كه قدرت

دارد و وقتي در تكاثر و بزرگ شدن 
براي  اين مسير يكه تاز مي شود،

بيشتر مي تخريب را  ي اين ميل،ارضا
افزايش  پيوسته را ها و نارضائي كند

از ها اين نارضائي زماني كه . مي دهد
، ددنشمي ظهار ا مجراي روحانيت

تعديل مي شد و دولت استبدادي 
اما  .همين باعث ثبات آن مي گشت

استبداد را از اندازه مي  ،هرگاه مستبد
سراشيب در او سلسله گذراند و يا 

، قرار مي گرفتو انحالل   انحطاط
مي توانست به تغيير  اضيانجنبش نار

شاه و يا صدر اعظم او بيانجامد و يا 
  . لسله بگرددزمينه ساز تغيير س

خاطر اين نقش تعيين ه ب درست    
در ثبات دولت بود  روحانيت كننده

استقالل نسبي آن  ،كه دولت استبدادي
زماني، شاه سابق . را مطلوب مي شمرد

اگر هم آيت اهللا بروجردي : گفته بود
چون او مي  ينبود، ما بايد يك مرجع

، 32مرداد  28هم او، بعد از . تراشيديم
را تهديد  آقاي بروجرديي مناسبته ب

تن بيشتر پيرو ندارد  200كرده بود كه 
و با يك دستور، سرهاي آنها از تن 

حاج آقا رضا . د شدنهاشان جدا خواه
او مراقب باش كه  :رفيع به او گفته بود

نيز تهديد مي كند كه با يك فتوا، 
تخت و بخت اعليحضرت را بر باد 

تدريج كه دولت در ه ب. دخواهد دا
دجه خود از توليد داخلي بي نياز و بو

به درآمد نفت و كمك هاي خارجي و 
قرضه ها وابسته مي گشت و اقتصاد 

جاي به اقتصاد مصرف  ،توليد محور
محور مي سپرد، شاه و رژيم او، ديگر 
خود را نيازمند روحانيت و نقش او 

در . ندو وارد ستيز با آن شد ندنديد
 ،د، شاه خود را پيروز مي دي42سال 

اگر . پند سياستمداران پير را نشنيد
اقتصاد مصرف محور نسل جوان را 
بيكار و به نيروي دگرگون ساز بدل 
نمي كرد، بسا سلطنت بود كه روحانيت 

مثابه بنيادي با نقشي كه مي ه را ب
  . داشت، از ميان بر مي داشت

در حال حاضر، آنها كه اصرار بر      
مهار جنبش دارند، در حقيقت مي 
خواهند همان نقش مهار كننده و 

دولت را باز  تثبيت كنندههمزمان 
. مي داشتروحانيت  سازي كنند كه

استقالل نسبي اگر رژيم مي توانست 

روحانيت و استقالل نسبي روشنفكران 
كه حاال ديگر مرجع فكر جامعه و را 

رقيب روحانيت در ايفاي نقش 
اگر و  ،شده اند شسياسي –اجتماعي 

استقالل نسبي احزاب  مي توانست
را تحمل كند، كارش به اين جا سياسي 

رژيم واليت مطلقه فقيه . نمي كشيد
وجود ويران شدن پايه با قادر نيست 

هاي دولت و تحول جامعه ايران، برجا 
  : بماند، از جمله به داليل زير

د زيرا اقتصاد سازگار شونمي تواند . 1
كشور را مصرف محور گردانده و رژيم 

 يرانت خوار ماليِ –هاي نظاميمافيا
متكي به اش بودجه  كه گشته است

 80بلكه بيش از  توليد داخلي نيست
اين اقتصاد . درصد آن خارجي است

رابطه اي را ميان دولت و جامعه برقرار 
كرده است كه براي نهادهاي ديني و 
 ،فكري و علمي و سياسي نيمه مستقل
. محل عملي باقي نمي گذارد

حكومت خاتمي و سپس سرنوشتي كه 
پيدا كرد،   88خرداد  22انتخابات 

نتيجه ناتواني رژيم از قبول نهادهائي با 
  .اين نقش است

 توسعهزيرا  سازگار شودنمي تواند . 2
ي در دنياي كنوني وقتي ميسر اقتصاد

توانا به بكار گرفتن  است كه نظام
نيروي . جامعه باشد نيروهاي محركه

كند و انسانها هاي محركه را ويران مي 
به . را به نيروي ضد خود بدل مي كند

جامعه باز و برخوردار از سخن ديگر، 
 هاانسان كه در آن، ينظام مردم ساالر

برخوردار از منزلت و صاحب حق 
 ،باشند شركت در سرنوشت خويش

پيش شرط اقتصادهاي توليد محور 
تن دادن  روشن است كه .جديد است

از نظام مردم جامعه باز و برخوردار  به 
 واليت جمهور مردمساالر، تن دادن به 

است و تن دادن به واليت جمهور 
مردم، تصديق حق و چشم پوشيدن از 

  .ژيم واليت مطلقه فقيه استر
زيرا سازگار شود نمي تواند  .3

روشنفكر و روحاني و حزب سياسي در 
جامعه مردم ساالر، از واليت جمهور 

يمن اين د و به نكن مردم نمايندگي مي
نمايندگي است كه ثبات دولت 
حقوقمدار را از راه باز و تحول پذير 
كردن روز افزون نظام اجتماعي، 

كار اينان بيشتر در . دنتضمين مي كن
بديهي است . جامعه است تا در دولت

حزب ها، از راه مراجعه به جامعه، از 
اما اگر . آن نمايندگي مي گيرند

مردم نخواهند گرفتار فساد شوند و 
گرفتار  به همراه خود ساالري را نيز

هشدار و انذار و فساد كنند، مي بايد 
 حقتصميم را تبشير را حق خود و 

مردم بدانند و خود را منتخباني 
  . بشمارند كه مجري تصميم مردم هستند

زيرا جامعه  سازگار شودنمي تواند . 4
با اقتصادي ويرانگري كه بر او تحميل 

اند با واليت فقيه شده است، نه مي تو
 - زندگي كند و نه تغيير نظام اجتماعي 

سياسي، در كشوري در موقعيت ايران، 
مثابه انديشه ه بدون بيان آزادي ب

چنانكه بدون اين . شدني است ،راهنما
. ناشدني بود 57انقالب  ،انديشه

مثابه بيان آزادي، ه پذيرفتن دين ب
ايرانيان را از رژيم استبدادي ويرانگر 

رهد، اما بيشتر از ايرانيان، اين مي 
. استبداديان هستند كه آزاد مي شوند

با وجود اين، انتقاد كننده گرامي مي 
مي كشند و ويران سران رژيم بيند كه 

مي كنند و حاضر نمي شوند از بندگي 
با اين اميدوارم . رهائي جويند قدرت

تأييد  ،خوانندگان منصفهمه نشانه، 
ده اين رژيم كه ماندن در محدو كنند

و اميد به اصالح آن دوختن، ناممكن را 
ممكن تصور كردن و ممكن در 

   .دسترس را نديدن است
بدين قرار، سرنوشت ايران در يد      

اين مردم بايد  ولي مردم ايران است
را خود  هبدانند كه نه ابراز ناتواني و ن

اگر اين «و نه ترسيدن از  نوميد كردن
هيچ ، »؟ودرژيم رفت بعد چه مي ش

به خطر  حيات ملييك قادر نيست 
مردم ايران . آنها را نجات دهد افتاده

در موقعيتي بي نظير در تاريخ خويش 
همه مصالح الزم براي بناي داراي 

ايران : اند نظام اجتماعي مردم ساالر
امروز انبوه زنان و مردان اهل مدارا، 
خودآگاه و ارزياب در داخل و خارج 

ه بيان آزادي، ب. راستاز ايران را دا
شخصيتهاي  ،مثابه انديشه راهنما را دارد

دموكرات و نيز گروه هاي سياسي 
موقعيت منطقه و و  دموكرات دارد

جهان سخت سازگار با بناي 
دموكراسي بر اصول استقالل و آزادي 

توانائي باز سازي اين مردم . را دارد
البته  ،دندارهم اقتصاد توليد محور را 

كه مشكالت در سر راه چنين شرط آنه ب
را در  يانقالب اقتصادي سرنوشت ساز

. پنجه هاي پوالدين خود نرم كنند
تصميم مي خواهد و عزم بر ادامه 

آنها كه تجربه را رها . جنبش تا پيروزي
نكردند و طي سه دهه پاي استقامت 

ند، اينك اميدوارند و گردانيدسست ن
 1388 بهمن 22بلكه يقين دارند كه 

سياسي  –پايان نظام اجتماعي  آغاز
همت و عزم جنبش . استبدادي است

به شب استبداد كه كنندگان است 
سپيده استقالل و ، پايان مي بخشد

بكوشيم  . آزادي و اميد خواهد دميد
  .بدمدزود 

  
  

پيام مجامع اسالمي 
ايرانيان به مناسبت سي 
  و يكمين سالگرد انقالب

  
فقت زي انقالب با مواوپس از پير  

آقاي خميني نيروهاي سركوب جديد 
تا  با ابعادي بزرگتر بوجود آمدند

استبداد پيشين را در همه ابعاد سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي 

خود ، روحانيت حاكم. بازسازي كنند
را سازنده و برنامه ريز انقالب مردم 

و بنا بر اين سهم خواهي  معرفي كرد
سركوبها و  خود تا واليت مطلقه را با 

ن، در سايه و تجاوز به حقوق انسا
آقاي خميني از فرداي انقالب  حمايت

او كه رهبر دلها بود به . شروع كرد
 رهبر قواي سركوب تغيير موضع داد و

بسياري با او  در اين راه متاسفانه
   .همكاري كردند

  سياستهاي نظام واليت فقيه بر محور
تحميل تنش و بحران در سياست 

و به خطر انداختن حقوق ملي خارجي 
ايران از يك سو و اتخاذ سياست باج 

و حتي دهي به قدرتهاي بزرگ 
دولتهاي منطقه اي از ديگر سو استوار 

در داخل، پيگيري . بوده و هست
سياست سركوب و تحديد آزاديهاي 

مميزي  ، اعمال سانسور،سياسي
فشار بر تداوم  مطبوعات و كتب و 
و اهل قلم  ن وخبرنگاران و تحليل گرا

 متأثر از(، سانسوري نوعي خوداعمال 
 مستقيم و فشارهاي مستقيم و غير

 )تهديدها و محدوديت هاي گوناگون 
به كارگيري  ،بر مطبوعات كشور

خشونت در جواب انسانهاي  گسترده
 نقض حقوق ذاتي انسان، معترض و

و نداشتن امنيت  فقر، نابرابري توسعه
كردن  بي آينده شغلي و اجتماعي،
وجود قوانين تبعيض نسل جوان كشور، 

،آزارهاي جنسي و ... آميز و 
فروش ( منزلت زن  ديگرتجاوزها به
قرار داشته و دارد ... ) و زنان و دختران

بيانگر فساد گسترده اي و اين همه خود 
 مسئول آن است حاكمرژيم  است كه

و دليلي براي عدم ثبات نظام مافيايي 
رداد شصت عليه بر آمده از كودتاي خ

همه تضييعات فوق و  .منتخب مردم
نيازهاي برآورده نشده ملت در ابعاد 

اقتصادي و اجتماعي انباشته -سياسي 
شده  در طول سي سال، امسال مزين 
شد به  توهيني سخت به راي مردم 
آنهم بواسطه تقلب بزرگ و آشكاري 

خرداد امسال   22كه اين نظام در 
اسه صبر ملت تدارك ديد، انتخابات  ك

ايران را لبريز گردانيد و جنبشي خود 

جوش و همگاني را براه انداخت كه 
ماه اخير روز بروز اعتالي  8در طول 

 .  بيشتري مي يابد
سالگرد  آستانه  سي و يكمين  امروز در

انقالب شاهد ترس نظام مستبد حاكم 
از جنبش خود  در ابعاد مختلف آن

 ، جنبشي كه ترسهستيم جوش مردم
را بر غاصبان حق حاكميت مردم 

ترس از مالكان و . مستولي كرده است
ترس . صاحبان واقعي اين سرزمين

نظام از مردمي كه تنها آزادي مي 
ترس از مادران به پا خواسته . خواهند

ترس . براي آزادي فرزندان اين وطن
از اعتراض جواناني كه مهرباني را، 
 محبت را، دوستي را، همكاري را، نبود
خشونت را ابزار مقابله با اين نظام تا 

نظام واليت . كرده اند مسلح دندان
فقيه از زندان، شكنجه، تجاوز، اعدام 

مي خواهد صداي آزادي . ابايي ندارد
نسل جوان . خواهي را خاموش كند

كشور تجربه پدران و مادران خود را 
فريادهاي . به سرانجام نزديك مي كند

طلبي و ضد خشونت  آزاديخواهي
را جهانيان شنيده و با آنها  مردم ايران 

  .ندهمصدا شده ا
نظام واليت فقيه در تماميت اكنون كه 

و رو به احتضار است ناتوان و فلج  خود
حركت راه نجات ايران  تنها ،بي شك  
و استفاده از  مردم ايران و جنبش

فرصتهاي تاريخي براي نشان دادن 
خود در جهت  مقاومت منفي و فعال

سرنوشت خود و  ر دست گرفتند
استقرار آزادي،  تا مقدرات كشور

 مردمساالري در ايران استقالل و
  .ميباشد

سالروز انقالب ايران اميدكه امسال، 
نقطه عطفي در تاريخ كشور مان براي 
. رسيدن به مردم ساالري خواهد بود

، در همه با هم. پيروزي نزديك است
 سراسر ايران با بيرون آمدن و شركت
در تظاهرات گسترده، خواسته تاريخي 
ملت ايران، استقرار حق حاكميت 
خويش را با نه گفتن به اصل واليت 
فقيه و آري گفتن به حاكميت مردم به 
گوش جهانيان برسانيم و خواستار 
استقرار جمهوري اي بشويم كه در آن 
هر فرد داراي يك راي باشد و احدي 
 .را بر ديگري واليت و برتري نباشد

اين روز را روز پيروزي بر ظلم و 
استبداد گردانيم و با تغيير اين 

مردم ساالري و حقوق مداري را  نظام،
  . جايگزين آن نماييم 
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