
  

 

يم مافياها كه شـرژاز ر.به اجرا گذاشته مي شود،1389مهر27ها از روز»يارانه«اد گفته است قانونژاحمدي ن:انقالب اسالمي
ز نوع تشـديد تـورم و تعطيـل كارخانـه هـا و      مدي اآهيچ پي  ،حتي اگر دادن يارانه به افراد. يدآبزرگ هستند جز شر پديد نمي 

زيـرا  . بـود » شـرانه « ،اين امر كه دولت به ملت يارانه مي دهد ،بيشتر كردن بيكاري و تشديد فشار تحريمها بر مردم ايران نداشت
ا بعنـوان  ن رآگوياي اين واقعيت است كه توليد ملي كفاف هزينه ملي را نمي كند و مي بايد ثروت ملـي را فروخـت و بخشـي از    

  . در جامعه توزيع كرد» يارانه«
شـر   ذاتـا  ،يمي كه مكانيسم حياتيش تقسيم بـه دو و حـذف يكـي از دو اسـت    ژر ،است» شرانه«اما تنها يارانه نيست كه در واقع 

 در. مي كشاند و كشـانده اسـت   ،گستر است و كار تقسيم به دو و حذف يكي از دو را نخست به بدنه و سپس به رأس هرم قدرت
  .يمژيم و خصومت و نزاع در رأس رژگوياي درون متالشي ر. خبرهائي را در اين باره مي خوانيد بس گويا ،فصل اول

تحليلي را مي خوانيد كه گزارش مي كند جريان تجزيه و انشعاب را نزد حاكمـان و جريـان همگرائـي را     –گزارش  ،در فصل دوم
  .يم را مي خورندژبروز كرده و چون موريانه پايه چوبين ر ،قاعده هرم نزد مخالفان و اختالفهاي فراوان كه از رأس تا

كـه  » ابـر موشـكي  «بـاد روي داد و  آانفجاري كه در خـرم  : سه خبر را در يك فصل از نظر خوانندگان مي گذرانيم ،در فصل سوم
  .ن شده استآخواهان  يم ايرانژكه حاال ديگر ر 1+5نيروگاه اتمي بوشهر را هدف قرار داد و مذاكره با كشورهاي 

  .زاد استآداده و اطالعات اقتصادي را مي يابيد كه گزارش مي كنند چسان اقتصاد كشور در حال سقوط  ،در فصل چهارم
يم شر واليت ژمافياهائي كه زاده ر. مالي را مي يابيد –واپسين قسمت از فهرست اسامي اعضاي مافياهاي نظامي  ،در فصل پنجم

  .كشور را گرفتار سرطاني از شرها كرده اند مطلقه فقيه هستند و
  :خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان از نظر خوانندگان مي گذرند ،و در فصل ششم

  
  
  

كمبـود   ورأس هـرم   تخاصم در  -!جبران فقدان مشروعيت با ادعاي مرجعيت
  !قواي سركوب؟

  
بدين خاطر محمد يزدي  .وردآدن بدست ايران ش» مرجع تقليد«نست كه نبود اعتبار را با آ خامنه اي در فكر ٭

» سـاالر امـام زمـان   هامام خامنه اي و سپ«خامنه اي را  ،ا خميني را مرجع كرديم و شيخ احمد جنتيممي گويد 
  :مي خواند

  
غ معرفي و تبلي ،خميني را بعنوان مرجع ،جامعه مدرسين قم ،يت اهللا بروجرديآشيخ محمد يزدي مدعي شد كه بعد از در گذشت  ◀
خمينـي بـزرگ تـرين درس خـارج را     . كروبي به او اعتراض كرده است كه شما را چه اعتباري بود كه  مرجع بتراشيد؟. رده استك

  ...تن شركت مي كردند و 600تا  500 ،بنا بر گزارش ساواك ،داشت و در درس خارج او
  

 4در صفحه  

خرداد، بمناسبت صدو بيست وھشتمين  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )١١( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

ھادت  ١٩  الروز  ش مين س ا ه و شش بت پنج ان  بمناس آب
ين ف ر حس ت و دکت اره نف ه  در ب ه را  ک ن مجموع اطمی، اي

رارداد دارسی است ی   ،ق زرگ نھضت مل ھيد ب ن ش ام اي ا ن ب
  .ايران آغاز می کنم

  
دكترمصدق در نامه معروف خود درباره پيشنهاد ملي شـدن نفـت،     

 : چنين مي نويسد
اگر ملي شدن صنعت نفت خدمت بزرگي است كه به وطن شـده  "

آن پيشنهاد را نمود تشكر كرد وآن كس  است، بايد از كسي كه اول
شهيد راه وطن دكتر حسين فاطمي است كه روزي در خانه جنـاب  
آقاي نريمان پيشنهاد خـود را داد و عمـده نماينـدگان جبهـه ملـي      

رحمة اهللا عليـه  . حاضر در جلسه آن را به اتفاق آرا تصويب نمودند
هـم از  كه در طول مدت همكاري با اينجانب حتي يك ترك اولي 

ية آوهمچنين ايشان در نامه اي به مرحوم  ".آن بزرگوار ديده نشد
تاريخ حتماً اسم او را زنده نگه خواهـد  ": اهللا زنجاني تأكيد نمودند

دوستان باشـد   دهنده همه وطن  تواند آموزش داشت، چرا كه او مي
هـايي كـه ديگـران     انديشي ها و كج  حرمتي و من در مقابل تمام بي

  ".كنم از طرف مردم از ايشان عذرخواهي مي, و داشتندنسبت به ا
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  ایرانیان ی پرسشهاپاسخ به 

    ابوالحسن بنی صدر
ن با مردم آو رابطه  سمیترور

  ؟ساالری
  
  
  :ست؟یچ سمیترور باره در اول پرسش٭

 به را اول پرسش پاسخ ر،.احمدي آقا پرسش 3 از كه، آورمي م ادي به     
 باز را پرسش آن. كردم موكول سوم و دوم پرسش دو به دادن پاسخ از بعد
  : سوال اين بود. دهمي م پاسخ بدان به و آورمي م

 با مبارزه و امامت ميتعم نام بهي كتاب در شما آورمي م خاطر به« 
 امري ها راه تمام هرگاه": كه ديجست استناد امبريپ از قول نيا به سانسور،

 رونيب غالف از را رهايشمش شوند، مسدود منكر ازي نه و معروف به
 كامل سانسوري ا جامعه در هرگاه" كه ديكرد اضافه شما بعد و "ديآور

ي م دگاه،يد نيا به توجه با اكنون. "شودي م واجب مسلحانه مبارزه شود،
 با مبارزه عنوان به اكنون كهي مبارزات با شما دگاهيد كه بدانم خواستم

 سميترور مناسبت و مبارزات نيا مناسبت و ستيچ است موسوم سميترور
   »د؟يكني مي ابيارز چگونه را بشر حقوق وي دموكراس با
  
  :پاسخ به پرسش در باره تروریسم٭
 
دبیر کل که  –گروه شخصیتهای ارشد «، ۲۰۰۴در سال  - ۱

تروریسم   را  -ن موافق بودآبا  »)عنان کوفی(سازمان ملل متحد 
  :این سان تعریف کردند

که هدف از انجام آن کشتن و یا زخمی کردن } ...{هر عملی « 
افراد غیر نظامی و یا کسانی باشد که در نزاع شرکت ندارند، وقتی 
هدف از چنین عملی، بنا بر طبیعت آن و یا موقعیتی که در آن 

تمکین و یا به  آنهاناگزیر کردن دم و انجام می گیرد، ترساندن مر
مجبور کردن دولت و یا یک سازمان بین المللی به گرفتن 
تصمیمی و یا خودداری از گرفتن تصمیمی باشد، ترور و مصداق 

  .»تروریسم است
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  هرم تخاصم در رأس  -!جبران فقدان مشروعیت با ادعای مرجعیت ◀
 ۱ ص! و کمبود قوای سرکوب؟

  ۵ ص یم است و یا جنبش مردم ایران؟ ژشکست یا پیروزی در انتظار ر◀

وسط بازی کـه بـا پوشـاندن افتضـاحهای اکتبـر سـورپرایز و ایـران گیـت و عـراق گیـت، ◀
  ۷  ص: زیانهای بزرگ به امریکا و ایران و عراق وارد کرد

  تهدید صنایع  ،ثباتی نرخ ارز بی ،افزایش بیکاری ،کسر بازرگانی خارجی◀
   ۹ص  :  زاد استآاقتصاد در سقوط : به تعطیل و گرانی می گویند

  فهرست اسامی اعضای مافیاها که از رهگذر استبداد مالتاریا،  ◀
  ۱۱   ص: ۱۴–از انقالب بدین سو، تشکیل شده اند 

   ،یم به حقوق انسانژمادران و بستگان قربانیان نیز از تجاوزهای ر ◀
  ۱۳   ص: مصون نیستند

»؟!»هشََرّّان  
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 جـرح و قتـل یـک تعریف، این بر بنا
   که است ترور وقتی
  تعرضی باشد و –الف 

کسانی کشته یا زخمی شوند کـه –ب  
  در نزاع شرکت ندارند و

قصد از  کشتن و یا زخمی کردن  -ج 
ارعــــاب مــــردم و یــــا دولــــت و یــــا 
سازمانهای بین المللـی، بقصـد وادار 

ه تســــلیم بــــه اراده کردنشــــان بــــ
  .ترورکننده یا ترورکنندگان باشد

عملیات خشونت آمیـزی  بدین قرار، 
مصـداق  که این خاصه ها را ندارنـد،

یعنی هرگاه . تعریف تروریسم نیستند
خشونت مقابله بـا تجـاوز بـه حقـوق 
ملی و حقـوق انسـان باشـد و تنهـا بـر 
ضد آمران و مأموران تجاوز بکار رود 

ــدف از آن، باز ــتقالل و و ه ــت اس یاف
آزادی و حقوق ملـی و حقـوق انسـان 

  . باشد، استقامت می شود و نه ترور
هرگــاه همگــان از اســتقالل و آزادی 
برخــوردار باشــند، خشــونت سیاســی 
. مصداق این تعریف از ترور می شـود

اما اگر سانسور کامـل برقـرار باشـد و 
نفسها را در سینه ها حبس کرده  ،زور

قـدامی تعرضـی، باشد، ترور بمعنای ا
جـز  ،زیـرا زنـدانی. نا ممکن می شود

نمـی توانـد خـود تالش برای رهـائی 
  . کرد
بنــا بــر ایــن تعریــف، دولتــی کــه  – ۲

بقصد ارعـاب مـردم و واداشـتن آنهـا 
به تسـلیم بـه اراده او، خشـونت بکـار 

، خـواه را می برد و یـا مخـالف خـود
عضو یک سازمان سیاسی باشد و چـه 

زندانی و شکنجه نباشد، می کشد و یا 
  . می کند، دولت تروریست است

دولتها و سازمانهائی که خشونت  – ۳
را روش می کننـد و از نخسـت و یـا از 
زمانی ببعد، سازماندهی و عمـل آنهـا 
مصداق تعریف ترور می شـود، نـه در 
جهان امروز و نه در جهـان دیروزهـا 

نبـوده نیسـتند و و پریروزها، مسـتقل 
در مقیـاس یـک  زاده روابط قـوا. اند

انـد و کشور و در مقیاس جهان بوده 
ــا و ســازمانها. هســتند ــا  ایــن دولته ت

وقتی روابط قـوا تغییـر نکننـد، برجـا 
  :برای مثال. می مانند

یــم ایــران، بنــا بــر تعریــف بــاال، ژر 
تـرور را هـم . یمی تروریسـت اسـتژر

ــای  ــا دولته ــوا ب ــه ق ــیم رابط در تنظ
ا بیگانه و هم در تنظـیم رابطـه قـوا بـ

جامعه ملی و هم بقصـد تحـت مهـار 
آوردن ســــــازمانها و شخصــــــیتهای 

آنهــا هــم کــه . سیاســی بکــار مــی بــرد
گمان می برند مخالف آن رژیم شده 
ــتی را  ــود زور پرس ــوز در خ ــد و هن ان
درمان نکرده اند و به ترور اخالقـی، 
یعنی به تخریـب شخصـیت و تجـاوز 
به کرامت و حقوق انسان از راه جعل 

مـی ... و بهتـان و ازیقول و دروغ س
پردازنــد، همچنــان تروریســت و در 

  .خدمت تروریسم هستند
ــــده و   ــــازمانهائی چــــون القاع س

طالبـان، بنـا بـر تعریـف، سـازمانهای 
گرچه می گویند بر . تروریست هستند

ضـــد متجـــاوز بـــه حقـــوق ملتهـــای 
مسلمان، به دفاع برخاسته اند، یعنی 

امـا کسـانی کـه  .صفت تعرضی ندارند
ع شرکت ندارند را می کشـند و در نزا

ـــه قصـــد وادار  ـــاب ب ـــان ارع قصدش
افغانستان و کشـورهای (کردن مردم 

ــا  ــازمانها در آنه ــن س ــه ای ــری ک دیگ
بـه تسـلیم )  دست بـه تـرور مـی زننـد

قصـد . شدن به حاکمیـت آنهـا اسـت
فضای جامعه ها را باز  ،این سازمانها

کـــردن بـــه ترتیبـــی کـــه همگـــان از 
ق خـــود اســـتقالل و آزادی و حقـــو
ـــرار . برخـــوردار شـــوند، نیســـت برق

کــــردن اســــتبدادی مهــــار کننــــده 
پنــــدارها و گفتارهــــا و کردارهــــای 

  . همگان است
اما این سازمانها از رهگذر یک رشـته 

رابطه های قوا، وجود دارند و عمـل 
روابط قـوا میـان دولتهـای : می کنند

امریکــا و ایــران و پاکســتان و هنــد و 
سـالمی و روسیه و اسرائیل و دنیـای ا

ــازمانها ــن س ــا و ای ــن دولته ــن  .ای ای
شـــبکه  بـــا ،بنوبـــه خـــود ،ســـازمانها

رابطـه  تاجران مواد مخدر و اسـلحه
سازمانها و این شـبکه  این ،باز. دارند

ها با شـبکه ای از بانکهـا کـه واسـطه 
شــرکتهای و نیـز  هـای ضـرور هســتند

رابطـــه مـــی  مـــاوراء ملـــی و مافیاهـــا
منطقــه خاورمیانــه و بخــش . جوینــد

ـــان ـــی از جه ـــبکه  ،بزرگ ـــن ش در ای
   .تارعنکبوتی است

ــف نــاقص را   ــاه همــین تعری هرگ
محـــک ســـنجش تحـــول ســـازمان 

 ۱۳5۹مجاهـــدین خلـــق، از اســـفند 
بدین سو، بکنیم، تا کودتـای خـرداد 

، سازمان یـک سـازمان تروریسـت ۶۰
صــفت یــک دولــت  ،یــمژامــا ر. نبــود

راســــت . تروریســــت را یافتــــه بــــود
قصد قاضیان بخواهی، چون از آغاز، 

ــازات و  ــه مج ــود و ن ــاب ب ــرع ارع ش
چون، مالتاریا دست به کشـتن افـراد 
ــی زد، صــفت  ــی م ــرور اخالق ــز ت و نی
ـــتر از روز  ـــر روز بیش تروریســـت را ه

از زمــانی کــه آقــای . پــیش، مــی یافــت
میلیــون بگوینــد  35«: خمینــی گفــت

و دســـتور » بلــه مـــن مــی گـــویم نــه
تیراندازی بسوی تظاهرات اعتـراض 

م را داد و ماشــین اعــدام را آمیــز مــرد
بکـــار انـــداخت، دولـــت مشـــروعیت 
خــــویش را یکســــره از دســــت داد و 

ــرار  ــا برق ــا دولــت مالتاری ــا شــد، ام ن
همـه . گشـت نیـز مشروع و تروریست

آنها که از آن زمان ببعـد، در خـدمت 
یــم مانــده انــد، اگــر در ارعــاب ژآن ر

شــرکت کــرده انــد، تروریســت و اگــر 
ـــــتیار  ـــــا دس ـــــرده ام ـــــرکت نک ش
ترورکننــدگان و یــا توجیــه گــر  تــرور 

یـم ژدولتی بوده اند، مـأموران یـک ر
مبارزه مسلحانه  بوده اند وتروریست 

با آنها، مشـمول تعریـف بـاال از تـرور 
  . نمی شود

   :بدین قرار      
هرگاه سازمان مجاهـدین، از  -الف 

  موضع دفاع بیرون نمی رفت و
کســانی را نمــی کشــت کــه، در  -ب  

ست عضویت نداشـتند و دولت تروری
یا در آن، در شـمار آمـران و مـأموران 

  ترور نبودند و
هدف را که اسـتقالل و آزادی و  –ج  

عدم هژمـونی بـود، بـا هـدف حـذف 
و حصر انتخـاب » لیبرال«تمایلهای 

یم خمینـی، یـا سـازمان ژر به یامردم 
مجاهدین خلق، جانشین نمی کـرد، 

از چـه . سازمان تروریست نمی گشـت
غییر ماهیت داد؟ از زمانی کـه زمان ت

اصول راهنمای شورای ملی مقاومت 
اسـتقالل را نقـض کـرد : را نقض کرد

بــر جــا و موقعیــت پیــدا را وقتــی بنــا 
ی میـان دولتهـا ،کردن در روابط قوا
ـــا ر غـــرب و منطقـــه ـــم خمینـــی ژب ی

آزادی را نقــض کــرد وقتــی  .گذاشــت
هر طرفدار خمینی و هر عمامه بسر و 

در بر را محکـوم بـه هر لباس پاسدار 
مشـغول تـرور اخالقـی  مرگ شمرد و

ــد ــده ای ش ــاد کنن ــر انتق ــدم . ه و ع
هژمــونی را نقــض کــرد وقتــی بــدون 
تصــویب شــورای ملــی مقاومــت و بــا 
نقض تعهـدی کـه بـه منتخـب مـردم 
ـــا قـــدرتهای  ایـــران ســـپرده بـــود، ب
خارجی ارتباط برقرار کرد و بخـاطر 
اعتــراض نشــریه انقــالب اســالمی بــه 

طارق عزیـز، آقـای رجـوی  دروغهای
صــفحه بــه بنــی صــدر ۱۴ر نامــه ای د

نوشــــت و بــــه همکــــاری ســــازمان 

  . مجاهدین با او، خاتمه داد
ـــت   ـــه ســـازمان ماهی ـــدریج ک ـــه ت ب

تروریست می جسـت، در درون خـود 
نیــــز، اعضــــاء را بــــیش از پــــیش، از 
اســـتقالل و آزادی و حقـــوق ذاتـــی 

بـدین . خود، محروم تـر مـی سـاخت
ت پیدا کـردن بـا سان، صفت تروریس

ارتباط با قـدرتهای خـارجی و نقـض 
و اخــــــــالق و  اســــــــتقالل آزادی و
، بکـــار بـــردن هژمونی طلبـــیرفتـــار

ــه اســت ــان انجــام گرفت ــن . همزم ای
آمـدن بـه خـدمت  زمان، زودتر از در

و و ازانتقادهــا . صــدام بــوده اســت
اعتراض ها به نقض اصول و ترور نیز 

یم صدام ژبسیار زودتر از به خدمت ر
. غاز شده انـدآ آمدن گروه رجوی،در

اال اینکــه تــا زمــان پایــان دادن بــه 
 ،دها و اعتراض هانقپاسخ همکاری، 

  . بودانکار 
ــتال ،بــدین ســان و آزمــون بــس  دو اب

مهــم در تــاریخ ایــران انجــام گرفتــه 
هرگاه نسلهائی که از پی یکدیگر . اند

ــــد از آن درس  ــــد، بخواهن ــــی آین م
د در بگیرند، می توانند در وطـن خـو

استقالل زندگی کنند و مردم ساالری 
  :را برقرار بسازندای پیشرفته 

ابتالئی که ماهیـت مالتاریـا را  – الف
  :بر مالء کرد

ــتیاران او نمــی   ــی و دس ــای خمین آق
توانستند استبداد برقرارکننـد و دم از 

گـرایش  ،والیت مطلقه بزننـد هرگـاه
به خشونت را با گروگانگیری و ورود 

هانی با قدرتهای خارجی در روابط پن
ــد ــی کردن ــراه نم ــت . هم ــدیهی اس ب

ـــونت را روش  ـــه خش ـــازمانهائی ک س
کردنــد و خــود را در روابــط قــوای 

قـرار  ،دولت ایراندولتهای بیگانه با 
ــود  ــا وج ــت، ب ــد و، از روز نخس دادن
فضـــای آزاد و امکـــان تبلیـــغ مـــرام، 
خشـــونت در کـــار آوردنـــد، دســـتیار 
ــــتبدادی ــــتقرار اس ــــا در اس  مالتاری
. متمایــل بــه اســتبداد فراگیــر شــدند

ایجــاد ســتون پایــه هــای قــدرت و 
فرصـــت اســـتقرار امکـــان و جنـــگ، 

بدین ترتیـب، . کرد بیشتراستبداد را 
اکتبر سورپرایز (هرگاه روابط پنهانی 

بـــا امریکـــا و اروپـــا ) و ایـــران گیتهـــا
نبودنـــد و هرگـــاه بـــه روس و چـــین 
باجهـــا داده نمـــی شـــدند و هرگـــاه 

ـــت  ـــت تروریس ـــازمانهای دول ـــا س ب
تروریست و شبکه بانکی و شبکه های 
تجارت اسلحه و قاچاق مـواد مخـدر 
ارتباط نمی جست، استقرار اسـتبداد 

اســتبداد . مالتاریــا میســر نمــی گشــت
مالتاریــا صــحت همــان قاعــده ای را 

کـــرد کـــه اســـتقرار اســـتبداد  ثابـــت
پهلویهــا و پــیش از آن، قــرار گــرفتن 

ات ایران در موقعیـت زیـر سـلطه اثبـ
  :کرده بود

اســــتبداد بــــا وابســــتگی و ورود در  
ــراه  ــترده هم ــس گس ــوائی ب ــط ق رواب

مرامی که با ادعای اجرای آن، . است
روش کــردن خشــونت، توجیــه مــی 

مــی شــود، نخســتین قربــانی اســتبداد 
در روسیه نیز، کمونیسم قربانی . شود

  ...استقرار استالینیسم شد و
ابتالئی که ماهیت گروه رجـوی  – ب

ــر ــرای وارد  را ب ــه ب ــرد، گرچ ــالء ک م
 ،شوندگان در ابتال، سختی ها داشت

زیـرا . اما سـود آن بـه ایرانیـان رسـید
حاال دیگر ایرانیان می دانند گـرایش 
به ترور، با وابسـتگی و وارد شـدن در 
مجموعه ای از روابط قوا و آلت فعل 
. و وجه المصالحه شدن همراه است
 و از آنجا که استقالل و آزادی اصـول
راهنمــای دموکراســی را تشــکیل مــی 
دهنــد، تروریســم، حتــی بنــابر همــان 

شخصـیتهای ارشـد کـرده تعریف که 
دبیر کل سازمان ملل متحـد بـا اند و 

ــــاقض  ــــوده اســــت، ن آن موافــــق ب
جهـان مـا، نـه در . دمکراسی می شود

ــه در حــال حاضــر، یــک  گذشــته و ن
سازمان تروریست موافق دموکراسـی 

  .به خود ندیده است
جربه کاملتر مـی شـود هرگـاه درس ت

تروریسم را به خاصـه هـایش تعریـف 
کنیم و این خاصه هـا معیـار سـنجش 

کـه  بگردنـدپندار و گفتار و کرداری 
  :دنصفت تروریست پیدا می کن

  :خاصه های تروریسم٭
بکار بردن زور بقصد ارعاب، تـرور     

می دانیم که بلحـاظ تـاریخی، . است
، در ۱۷۹۴در غرب، ترور، در نـوامبر 

، روش شـد و »دفاع از انقالب«مقام 
آن زمان، این . تروریسم را پدید آورد

دولت بود کـه از راه سانسـور اندیشـه 
هــا و اطــالع هــا و کشــتن مخالفــان، 

ــرار کــرد ــرور را برق بعــدها، . رژیــم ت
در بــاره شــخص یــا صــفت تروریســت 

سازمان هایی بکار رفت که مقامهای 
را دولــت را تــرور مــی کردنــد و تــرور 

روش مبارزه با دولت می کردند و می 
ــد ــرور. کنن ــان، ت ــدین س ــور  ،ب سانس
از راه اتفاق نیست کـه تـرور بـا . است

سانسور اندیشه هـا و اطـالع هـا آغـاز 
  .می شود

پس هرگاه دو جریان آزاد اندیشه هـا 
 و اطــالع هــا بــر قــرار باشــند، زور در

چـرا کـه . کار آوردن، تـرور مـی شـود
از ایـن . اسـتترور اقـدامی تهـاجمی 

رو، هرگاه زورپرستی، خواه دولـت و 
خواه یک گروه و خواه یک شـخص، 
سانسور کامل برقرار کند و یـا حیـات 
انسان و یا گروهی از انسانها را تهدید 

حق قربـانی یـا قربانیـان  ،کند، دفاع
ــرور اســت ــه . ت ــن ک ــق ای ســخن دقی

بر خشونت زدائی  ،قربانی یا قربانیان
زورپرسـت، و بی اثر کردن خشـونت 

اگــر قربــانی یــا . یــا دارنــد حــق دارد
قربانیان در وضعیتی قـرار گیـرد و یـا 

بکار بردن  ،گیرند که خشونت زدائی
ــر  ــا حــد بــی اث ــد ت زور را ایجــاب کن

یـا مـی  کردن زور زورگـو، مـی توانـد
بـرای . یـا ببرنـد بردبزور بکار  توانند

اینکه تعریـف از  تـرور و تروریسـم را  
ه های آن را یک دقیق تر کنیم، خاص

  : به یک می آوریم
ـــک  - ۱ ـــتقالل و آزادی ی ـــلب اس س

انســان، یــک گــروه از انســانها و یــک 
ــرور اســت ــه، ت ــدیهی اســت . جامع ب

سلب استقالل و آزادی، از راه ارعاب 
حتی غفلت انسان از . انجام می گیرد

ــویش  ــوق خ ــتقالل و آزادی و حق اس
در شـکل با بکار بردن زور نیز، اغلب 
بـدین . ب، میسر می شوددروغ و فری

ــا کــه بقصــد غافــل کــردن  ــرار، آنه ق
انسانها از استقالل و آزادی و حقـوق 
خویش،  بعمد دروغ می سـازند و بـه 

ــان و ،  مــی ...جعــل قــول و زدن بهت
سـازندگان و . پردازند، ترور می کنند

بکار برندگان بیانهای قدرت، خاصـه 
استبداد فراگیر، تروریستهائی هستند 

زاد انســانها را هــدف کــه عقلهــای آ
مقابلـه بـا ایـن نـوع . ترور کـرده انـد

. ترور، نیاز بـه بکـار بـردن زور نـدارد
ســاخته هــای ذهنــی نیــاز بــه ابطــال 

پـیش  ،این ساخته ها. داردتروریست 
از آنکه توجیه گر پنـدارها و گفتارهـا 
ــا  ــوند، ب ــتها ش ــای زورپرس و کرداره
دریــدن پوشــش دروغ و آگــاه کــردن 

قاعـده، باطـل مـی  همگان از این دو
  :شوند

زورگــو را رهــا نمــی کنــد تــا از  ،زور• 
مگــر ایــن کــه زورگــو، . پــایش درآورد

  .ترک گویدرا  زورپرستی 
ــی  ،زور•  ــه م ــه هــدفی ک زورگــو را ب

به هدفی کـه  بلکه خواهد نمی رساند
نمی خواهد می رساند و آنهـم زمـانی 
کــه چــاره جــز سرکشــیدن جــام زهــر 

  .نیابد
از یــک انســان و ســتاندن زنــدگی  – ۲

ــام تعــرض و بقصــد  ــا بیشــتر، در مق ی
بنا بر توضیح  ،اما. ارعاب، ترور است

باال، هرگـاه قربـانی زور، بـدون بکـار 
 در ،بردن زور و یا بـا بکـار بـردن زور

حدی که به مـرگ زورگـو نیانجامـد، 
 توانـد زور او را خنثـی کنـد، بـا ایـنب

کنـد،  زورگـووجود، اقدام به کشـتن 
  .س استعمل او قتل نف

خاصه بـس گویـای تـرور اینسـت  – ۳
   :که

همــواره تروریســت اســت کــه  –الــف 
  آغازگر ترور است و

ــا  -ب  ــدار و ی ــوای پن ــواره، محت هم
گفتـــار و یـــا کـــردار او زور و بیـــانگر 

ــاد و خصــومت اســت و هــدف  شتض
تـاریخ . استایجاد تضاد و خصومت 

هیچ جامعه ای به خود ندیده اسـت 
خصـومت  زور و ،که محتوای تروری

نباشـــد و بقصـــد از میـــان برداشـــتن 
. تضاد و خصومتی انجام گرفته باشـد

، یکــی از اصــول اســت کــه از ایــن رو
ـــه، رفـــع  راهنمـــای قضـــاوت عادالن
ـــرار کـــردن صـــلح  خصـــومت و برق

اســـــتبدادهای . اجتمـــــاعی اســـــت
تروریســـت هســـتند زیـــرا  ،فراگیـــر

کارشــان تضــاد و خصــومت تراشــی و 
 ،»فتنـه گـر«آن را دست آویز حـذف 

  . کردن است
ــد  - ۴ ــردن زور نیازمن ــار ب ــون بک چ

ــز نیازمنــد  ــه نی ــه اســت و توجی توجی
مشروعیت است، خاصـه بـس گویـای 

ـــرور  -الـــف  :اینســـت کـــه ،دیگـــر ت
   ونیازمند مرام توجیه کننده است 

این مرام، همواره مـی بایـد زور  –ب 
، در تمـامی وقتی او بکـار مـی بـرد را،

  اشکال توجیه کند و 
مـی در نظـر تروریسـت م این مرا –ج 
  حق مطلق جلوه کند و باید

هرکس آن را نپذیرد، گمـراه  ،لذا –د 
بخصـوص . و بسا مستحق مرگ است

اگــر مــرام حــق بــه او عرضــه شــود و 
هرکس با او نیست، «چرا که . نپذیرد

  . »بر او است
 ،از این رو است که مـرام تروریسـت  

بیان قدرتی است مبهم و تفسـیرهای 
ــذ ــی  یر،ضــد و نقــیض پ چنانکــه وقت

ضد هدف پیشـین  هدفی هدف ترور،
ــروع  ــد و مش ــه باش ــل توجی ــد، قاب ش

  . بنماید
چون از دید تروریسـت، شـماری  – 5

، یـا هـم اکنـون »غیر خودی هـا«از 
دشمن هسـتند و یـا در آینـده دشـمن 
می شـوند، در سلسـله مراتـب دشـمن 
ها، علی االصل، دشمن های کنـونی، 

ی هـا باید در مرتبـه اول حـذف شـدن
قـرار گیرنـد، امـا بسـیار مـی شـود کـه 

نـه . مردم عادی هدف ترور می شوند
تنها بدین خاطر که کشتار آنها سـبب 
ارعاب می شود، بلکـه بیشـتر بـه ایـن 
خاطر کـه  میـان آنهـا و دشـمن قـرار 

بـدتر، ایـن مـردم کســانی  .مـی گیرنـد
تعریــف مــی شــوند کــه مــانع تحقــق 

بـر اسـاس . هسـتند» جامعه آرمـانی«
رده بندی بود که در کـامبوج،  چنین

آن  خِمِرهای سـرخ، دولت تروریست
قتل عام فراموش ناشدنی را مرتکـب 

ــم . شــد ــران، گرایشــهائی از رژی در ای
این سلسله مراتب را ترتیب داده اند 

درکوتاه مدت، تنهـا بـا زور اسـت «و 
  » که باید موانع را از پیش پا برداشت
  3در صفحه

  

 ؟ن با مردم ساالریآو رابطه سمیترور



                                                                                                                                                                                       

 

 
3 
 

 
 

   1389آبان   16 –3ز   ا 761 شماره  25  2010  نوامبر    7اكتبر تا 

 

ــا  ــردن م«و ی ــان ب ــا از می ــا، ب زاحمه
و یـا » !جامعه اسالمی را باید ساخت

ــرود مهــم نیســت، « ایــران از میــان ب
، »!مهم بقای نظام و یـا اسـالم اسـت

را توجیه گر تـرور کـرده انـد و هنـوز 
  .نیز می کنند

درحقیقــــت، تروریســــتها در اینکــــه 
همگان را صاحب حـق نمـی داننـد و 

» گوهر ویژه «دارندگان حقوق را از 
. نظــر دارنــد مــی شناســند، اشــتراک

حیات آنهـا کـه حقـوق ندارنـد، بکـار 
ــا ــات آنه ــوق  ئیحی ــه حق ــد ک ــی آی م

پس هر زمـان الزم شـد، قابـل . دارند
  .حذف هستند

ــای  – ۶ ــری از خاصــه ه خاصــه دیگ
مشـترک تروریسـت هـا، تلقـی آنهــا از 

کـه تـرور روش مـی اسـت طول مدتی 
شود و مکان یا مکانهائی که، در آنها، 

بنـــا بـــر . ایـــن روش بایـــد بکـــار رود
تاریخ، تروریسم نه محدودیت زمانی 

بنـا . و نه قلمرو ممنوعه داشـته اسـت
ــز، محــدودیت  ــت خــود نی ــر طبیع ب

زیــرا . زمــانی و مکــانی نمــی پــذیرد
ارعــاب مــی بایــد همگــانی شــود و تــا 
وقتی تروریست به هدف برسد، ادامه 

اما تروریست چه وقت به هدف . یابد
مــــی رســــد؟ ســــازمانهای سیاســــی 

سرنگونی رژیمـی کـه بـا آن تروریست 
و محـدوده اقتـدار آن » می جنگند«

ـــرو  ـــدت و قلم ـــول م ـــدام «را ط اع
امـا . ، اعـالن مـی کننـد...و» انقالبی

هیچگــــاه مشــــاهده نشــــده اســــت 
، بعــد از رســیدن بــه هــدف ســازمانی،

در اسـرائیل، . ترور را رها کرده باشد
لیکـــود تـــرور را روش کـــرد بــــرای 
 گریزانـــدن فلســـطینیان از ســـرزمین

ــــود ــــهرها و  .خ ــــرور، ش ــــرو ت قلم
روســتاهای فلســطینی نشــین و زمــان 

» تــا اســتقرار دولــت اســرائیل«تــرور 
با وجود این، بـه تـرور تـا امـروز . بود

هرچند این دولـت . ادامه داده است
اسرائیل است که تـرور مـی کنـد، امـا 
هربار که لیکـود و راسـتهای افراطـی 
تصدی دولت را برعهده مـی گیرنـد، 

ــــرور روش ا ــــی شــــودت از . صــــلی م
حکومــت شــارون تــا حکومــت نتــان 
یاهو، مـردم فلسـطین در رژیـم تـرور 

قلمرو ترور نیز همه . زندگی می کنند
در ایران نیز، رضا . جای جهان است

خــان پــیش از رســیدن بــه ســلطنت و 
 ۲۸نیــز فرزنــد او پــیش از کودتــای 

بعــد از . ، تــرور مــی کردنــد۳۲مــرداد 
ـــا  ـــرور را ره ـــه هـــدف، ت ـــیدن ب رس

، گروههـائی کـه در دوره باز. ردندنک
ــم  ــد، در رژی ــرور را روش کردن شــاه ت
ــــان متصــــدی  ــــز همچن ــــونی نی کن
ترورهای دولـت تروریسـت هسـتند و 
غافلند که ترور، تا سـقوط، رهایشـان 

  . نمی کند
علــت اینســت کــه تــرور از قاعــده ای 
پیـــروی مـــی کنـــد کـــه قـــدرت از آن 

هرگـــاه در یـــک : پیـــروی مـــی کنـــد
کانی زندانی شود، محدوده زمانی و م

  .می میرد
ـــا چـــرا تروریســـتها - ۷ ـــرور را  ،ام ت

بخاطر ارعاب بکـار مـی برنـد و چـرا 
، »النصــر بالرعــب«گمــان مــی کننــد 

قاعده ایست کـه در همـه جـا و همـه 
وقــت، بکــار برنــده را بــه هــدف مــی 

زیرا، بنا بر قاعـده، کسـی کـه ؟ رساند
می ترساند، خود نیز می ترسـد و بسـا 

از این رو، خاصه . ترسدبیشتر نیز می 
ای از خاصه های نمایان ترور اینست 

. اسـت وکه تروریست موجودی ترسـ
ــا قــدرت  آنهــا کــه از رابطــه قــدرت ب
اطالع ندارنـد، گمـان مـی برنـد کـه، 
ــا  ــت، ب ــت تروریس ــال، دول ــرای مث ب
دست زدن به تـرور، مـردم را زنـدانی 

امــا . وحشــت و بــی حرکــت مــی کنــد
عـادل ت«اهل تحقیق، بـه درسـت، از 

توضـیح . سخن مـی گوینـد» وحشت

ایــن کــه هــر انــدازه تــرس تروریســت 
بیشتر می شـود، تـرور را بـرای ایجـاد 

چنانکه . ترسی افزون تر بکار می برد
 ۱۳۶۰از خرداد تا پایان اسفند سـال 

، ترس ۱۳۸۹و نیز از خرداد تا اسفند 
دولت تروریست از سـقوط حـد اکثـر 

تعـادل «نیازمنـد برقـرار کـردن . شد
تـرور و سـرکوب در . گشـت» شتوح

انــواع اشــکال را بــرای ایجــاد ترســی 
ــرد ــار ب ــه بک ــزرگ در جامع ــدین . ب ب
تعـادل «سان، تـرور، بنفسـه، بیـانگر 

بـدین خاصـه اسـت . اسـت» وحشت
کــه یــک عمــل تروریســتی از غیــر آن 

  .تمیز داده می شود
از این رو، هرگاه مردم نترسـند و بـه  

ــت  ــد، دول ــه دهن ــود ادام ــبش خ جن
ــدتروریســ ــا در مــی آی ــدیهی . ت از پ ب

است جنبش می باید همگانی بگـردد 
ــرد و  ــیش بگی ــهروشــی را در پ ــم  ک ه

مردم از بکار بردن خشونت بـی نیـاز 
شــوند و هــم رژیــم از برقــرار کــردن 

جنـبش . تعادل وحشت ناتوان گـردد
همگــانی و پیــروز مــردم ایــران کــه 
ـــم  ـــد و رژی ـــاز ش ـــی دوران س انقالب

ن و روشـسلطنت را برافکند، الگوی 
اســت کــه جنـبش مــی بایــد در  روشـی

). مقابلـه گـل بـا گلولـه (پیش بگیـرد 
همگـانی مـردم ایـران، هرگاه جنبش 

ــور  ــت جمه ــا والی ــق ب ــری منطب رهب
مردم را می یافت، الگوئی بـی نقـص 

  .برای جامعه جهانی می گشت
رابطــه ذهنــی بــا عینــی، بطــور  – ۸

طبیعــی اینطــور برقــرار مــی شــود کــه 
همـان سـان  ،تذهن ترجمان واقعیـ
ن را آزاد آو عقـل  که هست مـی شـود

ــرد ــدیهی اســت عقــل. بکــار مــی ب  ،ب
. رابطه میان  واقعیتها را نیز می یابـد

اما پس از این کار، بنا بر ایـن کـه آزاد 
ــا واقعیــت و  ــا قدرتمــدار، ب باشــد و ی
ــدیگر  ــا یک ــا ب ــه واقعیته رابطــه ای ک

  :دو نوع رابطه برقرار می کنددارند، 
رابطـــه  ، بـــا واقعیـــتاوالًزاد آعقـــل 

مستقیم برقرار می کند و ثانیـا نظـری 
که مـی یابـد، ناسـازگار بـا واقعیـت و 
. رابطه واقعیتها بایکـدیگر نمـی شـود
از  اما وقتی عقل قدرتمدار است، اوالً

راه قدرت، بنا بر این، غیر مستقیم بـا 
 واقعیت رابطه برقرار می کنـد و ثانیـًا

د و واقعیت را از دیـد قـدرت مـی بینـ
ثالثــا میــان واقعیــت هــا رابطــه ای را 
. برقرار می کند که قدرت می خواهد

  :حاصل کار این عقل اینست
واقعیـــت همـــواره مـــی بایـــد تـــابع  

اگـــر هـــم بیانهـــای . ذهنیـــت باشـــد
راهنمـای خـود  قدرتی که تروریسـتها

مـــی کننـــد، یکـــی نباشـــند، در لـــزوم 
ذهنیــت، اتفــاق  بــاانطبــاق واقعیــت 

خاصه عمـومی  ،رواز این . نظر دارند
کسـی اینست کـه قربـانی تـرور،  ،ترور

با ذهنیت تروریست منطبـق است که 
ــت ــمول . نیس ــان ش ــن خاصــه جه ای
توضیح این کـه عضـو سـازمان . است

نیـز، تـا زمـانی کـه  پنـدار و تروریست 
گفتار و کردارش بـا ذهنیـت رهبـری 

از . در انطباق است، حق حیات دارد
ی مـ» تصفیه داخلی«آن پس، قربانی 

ـــامی ســـازمانهای . شـــود اگـــر در تم
تفتیش عقاید ضرور است،  ،تروریست

ضرورت انطباق واقعیـت بـا «بخاطر 
چنانکــه .  »ذهنیــت رهبــری اســت

ــران،  ــر ای ــاکم ب ــت ح ــم تروریس رژی
. چندین دستگاه تفتیش عقایـد دارد

سـپاه و واواک و (بتازگی سه دستگاه 
را » ساختار فتنه«) نیروهای انتظامی

ــار داد ــده اانتش ــری . ن ــه گ ــل فتن دلی
کسانی که نامهاشان در فهرست فتنـه 
گرها آمده است، قولهـائی اسـت کـه 

ــا  ــه آنه ــده ب ــیش عقی ســازمانهای تفت
گفتـه را نسبت داده اند و یا خود آنها 

  . اند
امــر مهمــی کــه مــی بایــد بــدان تمــام 

  :توجه کرد اینست
دستگاه تفتیش عقیده یـک سـازمان  

 تروریست و یا یک شخص تروریست،
که هست،  همانیعنی نه قربانی ترور 

ــه،  ــتبلک ــد تروریس ــت  او ،از دی هوی
کـه تروریسـت بـرای او را دارد جعلی 

توجه به این امر سبب مـی .  می سازد
شود کسـانی نیـز شناسـائی شـوند کـه 
خود را مخـالف دولـت و یـا سـازمان 
تروریســت مــی خواننــد و مــدعی مــی 
شوند چون آزادی خواه شده انـد، از 

یا ایـن سـازمان جـدا شـده  آن دولت
 شناسایی جدا شده راستگوی از. اند

از طریــق روش  دروغگــو،جــدا شــده 
  :می شودسر مّی این دو کار

ــاقی   ــه تروریســت ب جــدا شــده ای ک
مانده، کسی اسـت کـه در مقـام تـرور 

، قربــانی خــود» تنــی «اخالقــی و یــا 
ــازد ــی س ــی م ــت جعل ــرای او هوی . ب

کـه سـاخته ذهنیـت می سـازد  هویتی
وریســـت اســـت و در عـــالم واقـــع تر

  .وجود ندارد
توضــیح . تــرور نظــام منــد اســت – ۹

این که مجموعه سازمان یافتـه ای از 
عناصر اسـت کـه رهبـری دارد و ایـن 

ترور را در جهتی معین برای  ،رهبری
رسیدن به هـدفی مشـخص بکـار مـی 

این امر که تروریسـت بـه هـدف . برد
دلخواه نمی رسد، نیـاز بـه اطـالع از 

تروریست اگر هـم از اما . ده داردقاع
قاعــده اطــالع داشــته باشــد، بــا ایــن 
توجیه دست بکار مـی شـود کـه او بـا 
رفع نواقصی که در کـار تروریسـتهای 
دیگر بوده اسـت، بـه هـدف دلخـواه 

  .می رسدخود 
پاسخ ایـن پرسـش کـه تـرور چگونـه  

  : نظام مند می شود، اینست
، ی از عنصــــرهای نظــــامعنصــــر• 

هســتند کــه بــه رابطــه  ترورکننــدگان
هاشان با یکدیگر سـازمان مـی دهنـد 

رهبری و هدف و روش  بکـار بـردن (
، بـا کـارآئی در تـرور نیروهای محرکه

یـــافتن و بکـــار بـــردن حـــد اکثـــر، و 
 ادامـــه حیـــاتتـــدابیر الزم بـــرای 

  ).سازمان
ایــن مجموعــه مــی بایــد نیروهــای • 

) فن و دانش و پـول و سـالح(محرکه 
ا را در تــرور بکــار را تهیــه کنــد و آنهــ

  بنا براین،. برد
با محیط اجتمـاعی در ارتبـاط مـی • 

شود و چون از ایـن محـیط، اعضـای 
خود و نیازمنـدیهایش را بدسـت مـی 
آورد، پس محیط اجتماعی در همـان 
حــال کــه عرصــه کــار ســازمان اســت، 
. عنصری از عناصر نظام بشمار اسـت

چنانکه نـوع رابطـه بـا ایـن محـیط، 
ش و هــــــدف  ســــــمت یــــــابی و رو

ـــــه ســـــازمان  هرســـــازمان، از جمل
  .تروریست را معین می کند

ـــازمان تروریســـت، بضـــرورت، •  س
دارد که رابطه ها را  ئیاندیشه راهنما

بنـا بـر قاعـده، . با آن تنظیم می کنـد
اندیشه راهنمای نخستین بـه تـدریج 
جای به اندیشه راهنمـائی ضـد خـود 

  .می دهد
سازمان تروریست هر صفتی داشته • 
شــد، بــرای مثــال، صــفت سیاســی، با

. صاحب صفتهای دیگر نیز مـی شـود
در جهان امروز، از تروریسـم سیاسـی 
ــحبت مــی  ــم اقتصــادی ص و تروریس
شود و کم نیستند کسانی که تروریسم 

ـــد ـــول ندارن ـــرا . اقتصـــادی را قب زی
ـــد ـــت  غافلن ـــد واقعی ـــار بع کـــه چه

اجتماعی، از یکـدیگر جـدائی ناپـذیر 
ر سیاسی، در حقیقت، هر ترو. هستند

در همان حال اقتصادی و اجتمـاعی 

ــت ــی اس ــا . و فرهنگ ــن، ب ــر ای ــا ب بن
جامعه ای که از آنست و قلمرو اصلی 
فعالیــت او اســت، در هــر چهــار بعــد 
ـــاعی و  سیاســـی و اقتصـــادی و اجتم

  .فرهنگی رابطه برقرار می کند
چـــون از راه ارعـــاب اســـت کـــه • 

سازمان قصد دارد بـه هـدف برسـد و 
حیات اسـت، ایـن بـار،  نیازمند ادامه

نا گزیر، می باید در روابـط قـوا میـان 
ــر، ــای دیگ ــه ه ــی و جامع ــه مل  جامع
. برای خود محل عمل بدست بیاورد

سازمان تروریسـت  ،از این زمان ببعد
ــی شــود و هــدفهایش ضــد  ــته م وابس

  .هدفهای نخستین می شوند
بــدین ســان، جــدا کننــده ســازمان 
تروریست، از سازمانی که در خـدمت 

دم مـی خواهـد مـانع را از سـر راه مر
حضور مردم در صحنه بـردارد، یکـی 

محل عمل اینست که دومی نه نیاز به 
در روابـط قــوا دارد و نــه  پیـدا کــردن

خاصه های یک سازمان ترور را پیـدا 
قرار گرفتن در رابطه قوا در . می کند

درون و بــــا بیــــرون جامعــــه ملــــی، 
اســـــتقالل رهبـــــری را از ســـــازمان 

ــ ــرد و آن را نظــامی تروریســت م ی گی
بـه ایـن خاصـه (. وابسته مـی گردانـد
تــا وقتــی رابطــه  )دیــر تــر مــی پــردازم

ــازمان  ــتند، س ــر جــا هس ــوا ب ــای ق ه
بــدین . تروریســت نیــز برجــا اســت

خــاطر اســت کــه هرگــاه امریکــا مــی 
خواست تروریسم از میان برخیزد، از 

زیر سلطه خـارج مـی  –روابط مسلط 
از مـی شد و خـود نیـز از تـرور بـی نیـ

بـدین قـرار، نظـام تروریسـتی . گشت
که در چنین روابطی قرار مـی گیـرد، 
عناصــر پــر شــماری مــی یابــد امــا اثــر 

ارتـــرین آنهـــا، عناصـــر بیـــرون از زگ
  در حقیقت، .سازمان هستند

ســـازمانهای تروریســـت کـــه بـــا  -۱۰
قدرتهای خارجی ارتبـاط برقـرار مـی 
کند، ادعا می کننـد کـه نـه قـدرتهای 

ا کـه آنهـا از قـدرتهای خـارجی از آنهـ
دروغــی  ،خــارجی اســتفاده مــی کننــد

چـرا کـه وقتـی زور . آشکار می گوینـد
ـــی شـــود،  ـــدف م ـــدرت ه روش و ق
رهبری به بیرون از انسان و هر گروه 
از انسانها و بـا هـر نـوع سـازماندهی، 

چنانکه رژیم کنـونی . منتقل می شود
ـــران،  مـــدعی والیـــت » یرهبـــر«ای

که دولت مطلقه دارد اما بلحاظ این 
 ،خارجی است و بدین خاطر کـه زور

» رهبـر«هدف است،  ،روش و قدرت
زیـرا نـه . بی اختیارترین کسان است

تنها عناصر نظامی که رژیم در آنست، 
ــان  ــه فرمــان او نیســتند و او در فرم ب
آنهــا اســت، بلکــه چــون همــواره مــی 
باید ایجابـات قـدرت را لحـاظ کنـد، 
رهبری کننده واقعی قدرتی است کـه 
فــرآورده روابــط قــوا میــان دولــت بــا 
جامعه و دولتها با قـدرتهای خـارجی 

موقعیــت رژیــم در ایــن . اســت... و
ـــه  ـــلط ک ـــت مس ـــه موقعی ـــط، ن رواب

ــر ســلطه اســت ــدیهی . موقعیــت زی ب
اســت اگــر هــم موقعیــت مســلط مــی 
داشــت، همچنــان رهبــری بیــرون از 

. و او مطیـع قـدرت مـی بـود» رهبر«
بــدین ســان، خاصــه بــس آشــکاری از 

اینسـت  ،خاصه های آشکار تروریست
کــه فاقــد رهبــری مســتقل اســت و 
رهبری کننده و بسا رهبری کننـدگان 
. در بیـــرون ســـازمان قـــرار دارنـــد

چنانکه، در حال حاضر، اختیار بـود 
و نبــود ســازمانی کــه آقــای رجــوی 
رهبـــریش مـــی کنـــد نیـــز، در دســـت 
قدرتهائی است که این سازمان، خود 

نها، جـا کـرده را در روابط قوا میان آ
  بخصوص که. است
ـــود را  -۱۱ ـــاز، خ ـــت، از آغ تروریس

ـــد ـــرا، ب. محـــدود مـــی کن ـــرزی ـــا ب  ن
ــد . ضــرورت، خــود را مخفــی مــی کن

ـــای  ـــانواده و محیطه ـــت از خ نخس
از  اجتمــاعی آشــنا، و از زمــانی ببعــد،

. خــود را مخفــی مــی کنــدهمگــان 
محیط های اجتماعی برای او بیگانه 

ــوند ــی ش ــر، از .  م ــهو دســت آخ  هم
ــی مــی  ــازمانها و گرایشــهای سیاس س

چون نمی خواهد حاصل کارش . ردُب
میوه درختی که می «عاید آنها شود و 

از . »کارد را میـوه چـین هـا بخورنـد
کـه دامـن دشـمنی را بتدریج  ،این رو

  .می گسترد، خود را منزوی می کند
نمــی افــراد ســازمان امــا از آنجــا کــه   

ر د، می بایـد دنباید گرفتار تردید شو
ــدگی کن ــور زن ــم سانس ــرژی ــدین . دن ب

سان، خاصه تروریسم، سانسور توسط 
ســازمان و خــود سانســوری و انــزوا و 

چـون بـه زور اسـت . تنهائی می شـود
که اگر نه تمام نقش، دست کم نقـش 
اول را می دهد، مدار عقل او، قدرت 

زنـــدانی  مـــی گـــردد و ایـــن عقـــِل
از . سانسورها، به تدریج کور می شود

 ت کــــه ســــازمانهایایــــن رو اســــ
تروریســــت، کــــار را بــــرای تحقــــق 
بخشــیدن بــه آرمانهــای بــزرگ، آغــاز 

فضـای  در اما به تدریج کـه ،می کنند
بسته سانسور، مأمور قدرت می شوند، 

. دنــجــای بــه قــدرت ده ،آن آرمانهــا
عقل در سانسور درکی از قـدرت پیـدا 
می کند که عقـل یـک گـروه مافیـائی 

  :دارد
شه راهنمای سهم دانش در اندی – ۱۲

ــه روز  ــرور، روز ب ــازمان ت ــای س اعض
عناصــر غیــر عقالنــی و  کمتــر و نقــش

تمـــامی . دنخرافـــی بیشـــتر مـــی شـــو
ســازمانهای تروریســت کــه تــاریخ بــه 
خود دیده است، کار را با علم گرائـی 
آغاز و با خرافه گرائی به پایـان بـرده 

سازمانی کـه حسـن صـباح بنیـاد . اند
... د و این سرنوشت را پیدا کـر ،نهاد

ـــا کـــه اینـــک رژیـــم  و رژیـــم مالتاری
مافیاها شده است، همین سرنوشـت 
ــز  ــوی نی ــروه رج ــت و گ ــه اس را یافت

  .همین سرنوشت را جسته است
فعالیتهــای تروریســت یکســره  – ۱۳

از خاصــه هــای : تخریبــی مــی شــوند
بازهم بـس آشـکار تروریسـم، همـزاد 
بـــودن تروریســـم تنـــی بـــا تروریســـم 

تنـی نیازمنـد اگر ترور . اخالقی است
و غفلــت  توانــائی تروریســت بــر تــرور

اسـت، در عــوض، تــرور  تــرور قربـانی
اخالقی، در نظر تروریست، آسان می 

بدیهی است عقل قدرتمـدار و . نماید
در سانســـور تروریســـت نمـــی توانـــد 
درک کنــد کــه تــرور اخالقــی، ســالح 
بس مرگباری است کـه بـر ضـد خـود 
 بکار می بـرد و بسـیار زود از پـایش در

  . می آورد
اما تنها همزاد بودن ترور تن و تـرور 
شخصـــیت نیســـت کـــه خاصـــه یـــک 

اسـت، یـک رشـته  یسـتسازمان ترور
ویــران کردنهــا و ویــران شــدنها نیــز 

  :هستند
تروریست جانشین جامعه ملی مـی • 

تفاوت کیفی سازمان تروریست . شود
با غیر آن اینست که دومی مانع را بـر 

شـود و می دارد تا جامعـه وارد عمـل 
ی دســتیار دولــت اســتبدادی مــی اولــ

بـا ایـن . شود در تشـدید جـو خفقـان
اگـــر فعالیتهـــای ســـازمان  ،ضـــابطه

مجاهـــدین خلـــق ســـنجیده شـــود، 
روشـن مـی شـود کـدام فعالیتهـا و در 
چه زمان و موقعیتی، تروریستی بـوده 

  . اند و یا تروریستی نبوده اند
  

قــدرت خــارجی را در  ،تروریســت• 
از . ل مــی کنــددرون یــک کشــور فعــا

این رو، ضد استقالل در همـه معـانی 
که دارد و نیز ضـد آزادی، بخصـوص 
بمعنای محروم کردن جامعه ملـی از 

  و .حق حاکمیت خویش می شود
از خاصه های بـارز تروریسـت،  – ۱۴

یکی دیگر اینست که زندگی او، به امر 
از ایـــــــن رو، . و دســـــــتور اســـــــت

خودانگیختگی در او، بـه صـفر میـل 
بنــا بــر ایــن ضــابطه، تــرور . دمــی کنــ

ـــدارد ـــه وجـــود ن هـــر . خودانگیخت
تروری خاصه های بر شـمرده و ایـن 

پس . خاصه را دارد که دستوری است
  اگر عملی صفات ترور را داشت، 

  
  16در صفحه

 ؟دم ساالرین با مرآو رابطه سمیترور
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و اينكه كاشاني نيز او را به اين عنـوان  
بعنــوان  ،كــه خيــر الموجــودين اســت

بـا   ،اين اطالع. مرجع توصيه كرده بود
 28وجه به نقش كاشاني در كودتـاي  ت

تصديق اطالعـي اسـت كـه     ،32مرداد 
ــهير  ــوف ش ــائري در   ،فيلس ــدي ح مه

هـم نظـري   ": خاطرات خود داده بود
خميني با بهبهاني و كاشـاني در مـورد   

  . "مرداد 28كودتاي 
شـيخ   ،همزمان با شيخ محمد يزدي      

امـام  «احمد جنتـي نيـز خامنـه اي را    
ــاال  ــه اي و سپهس ــان خامن ــام زم » ر ام

اين دو اظهار نظر، قبل از سـفر  . خواند
خامنه اي به قم و وارد كردن فشـار بـه   

.  مراجع براي رفتن به اسـتقبال او بـود  
در جستجوي علت شـديم معلـوم شـد    

كـه زمـاني گفتـه بـود      –كه خامنه اي 
مرجع شيعيان خارج از ايـران اسـت و   
مرجعيت در ايران را به ديگران وا مي 

نك بنا دارد بر انتشار رساله به اي ،گذارد
ــت   ــان فارســي و دم زدن از مرجعي زب

يك اطـالع ديگـر مـي    . تقليد ايرانيان
قرار بر اينست كـه دو كـار نيـز    : گويد

 ،ديگر مـدعيان مرجعيـت  : انجام بگيرد
حق ندارند خـالف فتـواي خامنـه اي    
فتوا بدهند و وجوه شرعيه مي بايد بـه  

و انجـام ايـن د  . حساب او ريخته شـود 
كار رسمي كردن دين و روحانيت مي 

احتمــال داده مــي شــود ايــن  . شــود
نگراني در قم و ديگر حوزه ها را ايجاد 
كــرده انــد كــه مراجــع و روحانيــان، 

  .   حساب كار خود را بكنند
  
ـــه ای ٭ ـــتفاده از  ،خامن ـــا اس ب

فرصــت نــزاع میــان هاشــمی 
ـــ  ،ادژرفســـنجانی و احمـــدی ن

ـــــار  خـــــود را صـــــاحب اختی
  :می کند زادآدانشگاه 

  
زاد را آمجلس ششم كوشيد دانشگاه  ◀

 ،ن زمـان آ. وردآبه تصـرف دولـت در  
خامنــه اي بــا مصــوبه شــوراي انقــالب 
فرهنگي و نيز با كـار مجلـس مخالفـت    

اد بـه رياسـت   ژبا نصب احمدي ن. كرد
هاشمي رفسـنجاني خطـر را    ،جمهوري

نزديك ديد و باتفاق موسوي اردبيلي و 
زاد آشگاه حسن خميني و بجنوردي دان

  . را وقف كردند
ــدي نــ  ◀ ــالب  ژاحم ــوراي انق اد ش

فرهنگــي را تشــكيل داد و ايــن شــورا 
زاد ابالغ كرد آمصوبه اي را به دانشگاه 

ــر   ــا ب ــأت مؤســس و  ،نآكــه بن در هي
مديريت دانشـگاه تغييـري چنـان داده    
مي شد كه دانشگاه به مهار حكومت در 

مجلـس، مصـوبه شـورايعالي    . مـد آمي 
گي را نقض كرد و دادگاه انقالب فرهن

چماقـداران در  . ن را نقـض كـرد  آنيز 
ــر مجلــس اجتمــاع و مجلســيان را  براب

  . تهديد كردند
 ،خامنه اي از شيخ صادق الريجـاني  ◀

قوه قضائيه خواست از لحـاظ  » رئيس«
شــرعي و حقــوقي قابــل وقــف بــودن 

. زاد را مورد بررسي قراردهدآدانشگاه 
ر ايـن  شيخ صادق نيز دو هيأت را مأمو

ن دو هيأت گفتند دانشگاه آكار كرد و 
  .زاد قابل وقف نيستآ

ــار ◀ ــن ب ــه  ،اي ــه اي ب ــه اي نام خامن
ــ  ــنجاني و احمــدي ن اد ژهاشــمي رفس

زاد قابـل وقـف   آنوشت كـه دانشـگاه   
  :متن نامه اينست. كردن نيست

 بسم اهللا الرحمن الرحيم«
در پي مأموريت به دو هيئت فقهي و    

ـ    ق و همـه  حقوقي بـراي بررسـي عمي
جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد 
اسالمي، مجموعه بحث ها و تدقيق در 

به اين نتيجه قطعي منتهي  ،ادله مختلف
شد كـه وقـف مزبـور داراي اشـكاالت     
اساسي فقهي و حقوقي است از جملـه،  
هم به لحاظ مشروعيت وقف مـذكور و  
هم از جهت صـالحيت هيئـت محتـرم    

همچنـان   .موسس در انشاء ايـن وقـف  
كه مشكل اساسـي تحقـق قبـول مقـام     
ذيصالح نيز مطرح است، بنابراين وقف 
مزبور از لحاظ فقهي و حقوقي صـحيح  

 .نيست

ضمناً با توجه به ماهيت غيرخصوصي    
دولتي دانشگاه آزاد اسالمي، الزم  و غير

مصــوبه جديــد  10و  5اســت بنــدهاي 
شوراي عالي انقالب فرهنگي در مـورد  

دانشــگاه مــورد بررســي اساســنامه آن 
 .مجدد قرار گرفته و اصالح شود

ــمي      ــاي هاش ــاب آق ــه جن ــب ب مرات
رفسنجاني رياست محترم هيئت موسس 
و جناب آقاي احمـدي نـژاد رياسـت    
محترم شوراي عالي انقـالب فرهنگـي   

 .ابالغ شود
 سيدعلي خامنه اي

18/7/89«  
 خامنــه اي» حكــم«ابــالغ پــس از  ◀

ه آزاد، مبنــي بــر ابطــال وقــف دانشــگا
قول  وبسايت رسمي هاشمي رفسنجاني،

ايشان «: داده است باز انتشارخميني را 
ات درست است، اقـدام   گفتند محاسبه

گوينـد ايـن    مـي . گفتم مخالفند. كنيد
ــي    ــد، خصوص ــي باش ــد دولت ــار باي ك

مــن ايــن : ايشــان گفتنــد. شــود نمــي
 ...كنم و حل كردند موضوع را حل مي

دادنـد و  امام يك ميليون تومان پـول  
من اين را بـه ايـن كـار هديـه     : گفتند
در صحبتي هم اعـالم كردنـد   . كنم مي

كه اين كار خيلـي خـوبي اسـت كـه     
ديگـر ايـن   . اسـت  فالني پيشنهاد كرده 

  ».تندروها نتوانستند مخالفت كنند
زاد آيعنـــي ايـــن كـــه دانشـــگاه       

ــي    ــت و خصوص ــوده اس ــي ب خصوص
بودنش را خميني حل كرده و خود نيز 

ن كمك آميليون تومان به تأسيس  يك
قـول دو   ،به سـخن ديگـر  . كرده است

» حكم«خامنه اي نقض » حكم«هيأت و 
  .خميني و حكم زور است

مصوبه كه خامنه 10و  5اما بندهاي  ◀
اي از شورايعالي انقالب خواسته اسـت  

  :عبارتند از ،تغيير دهد
اي اسـت   مؤسسـه  ،ــ دانشـگاه   5 ماده«

ــر ــومي و غي ــي و  عم ــوال آن دولت ام
. شود بعنوان اموال عمومي محسوب مي

هيچ يـك از اعضـاي هيـأت مؤسـس،     
هيأت امناء، مديران و ديگـر اركـان و   

ــه حــق  ،مســئولين دانشــگاه هــيچ گون
مالكيت و حق انتفاع شخصي از اموال 
مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور 
منحصراً با رعايت مفاد اين اساسـنامه و  

رعايـت مصـلحت    مقررات حـاكم و بـا  
هـا و پيشـرفت و    دانشگاه، صرف هزينـه 

 .هاي دانشگاه خواهد شد فعاليت هتوسع
 :ـ اعضاء هيئت امناء عبارتند از10ماده

ـ پنج نفر از اعضاء هيئت علمي تمـام  1
ها در مرتبه دانشياري و يا  وقت دانشگاه

باالتر به پيشنهاد و تصويب شوراي عالي 
 .انقالب فرهنگي

ز اعضاي هيئـت مؤسـس   ـ چهار نفر ا2
 .كه حتمًا يك نفر از آنها روحاني باشد

وزراي علوم، تحقيقات و فنـاوري و   ـ3
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا 

 .نمايندگان آنها
ـ رئيس نهاد نماينـدگي مقـام معظـم    4

 .ها يا معاون وي رهبري در دانشگاه
 ).دبير هيئت امناء(ـ رئيس دانشگاه  5

هيئـت امنـاء    ـ مدت عضـويت 1تبصره
چهار سال بـوده و در اولـين جلسـه از    

يك نفر بـه رياسـت هيئـت     ،بين اعضاء
 .شود انتخاب مي

ـ در صورت استعفاء هر يـك از  2تبصره
اعضاء هيئت امناء يا فوت يا بركناري يا 
ناتواني و يا هر علت ديگر، جايگزين او 
طبق مقـررات ايـن اساسـنامه و بـراي     

خواهـد   باقيمانده مدت دوره انتخـاب 
 .شد

ـ احكام اعضاء هيئـت امنـاء بـا    3تبصره
ــأت مؤســس صــادر   ــيس هي امضــاء رئ

  .»خواهد شد
خامنـه  » حكم«ايراد اساسي وارد بر  ◀

اگـر   ،اي كه گوياي بي سوادي اسـت 
 ،دانشگاه نه دولتي و نه خصوصي اسـت 

پس چيسـت؟ در كشـورهاي دنيـا كـه     
شهرداريها متعلق به جامعه هاي شـهري  

بــه . عمــومي اســت اموالشــان ،هســتند
همــان صــفت كــه امــوال دولــت نيــز 

نها بـا  آاال اينكه تصدي . عمومي هستند
زاد آاگــر دانشــگاه . شــهرداريها اســت

ــه    ــوقي را دارد ك ــت حق ــان منزل هم
پس قـانون حـاكم بـر     ،شهرداري دارد

هماننـد قـانون    ،ن نيز مي بايـد آاداره 
ن طور آاگر . اداره امور يك شهر باشد

ن را آودجه واقعـي  ب ،كه ادعا مي شود
دولــت تــأمين كــرده و بخــش عمــده 

بـه نسـبت    ،اموال متعلق به دولت است
دو طـرف دولتـي و    ،اكثريت و اقليـت 

ن آخصوصــي مــي بايــد در مــديريت 
  .شركت داشته باشند

برابر ماده  ،هرگاه مديريت دانشگاه ◀
تغيير نكند و چنان تغييـر كنـد كـه     ،10

ن از مهــار هاشــمي رفســنجاني آاداره 
ارج شود و در يـد دولـت نيـز قـرار     خ

ناگزير در يد خامنه اي قرار مي  ،نگيرد
دعوا بر سر لحاف مال  ،بدين قرار. گيرد

ن خامنـه اي شـده   آبوده و لحـاف از  
  . است

  
ــه هــا اجــرا مــی  ٭ ــانون یاران ق

یم ژشود و یا نمی شود؟ ترس ر
از جنبش اعتراضی کـه اجـرای 

  :قانون بر خواهد انگیخت
 
بار ديگـر   )89مهر  14( مجلس امروز •

حمالت خود به احمدي نژاد را ادامـه  
نوبـت يكـي از نماينـدگان     داد و يك

موادي از قانون اساسـي در رابطـه بـا    
ــاري ر ــبركن ــدم  ئ ــوري و ع يس جمه

  .كفايت سياسي وي را مطرح كرد
 ،محمـدي كـه  بـود   ايـن  نكته جالـب  

ـ نماينـده مريـوان بـا ر    يس جمهـوري  ئ
ــرد  ــت ك ــدي از جملــ . مخالف ه محم

نماينـدگاني بــود كــه همــواره حــامي  
ــود  ــژاد ب ــدي ن ــت  .احم ــا او مخالف ب

اد به ايـن معنـي اسـت كـه     ژاحمدي ن
اطالع يافته است كـه پشـت احمـدي    

 و يانمجلس رفتار .اد خالي شده استژن
حـاكي از   سخنراني هالحن و محتواي 

نند كه رويـدادهائي در حـال وقـوع    آ
   . هستند

ظـامي  سخنراني فرمانده نيروهاي انت •
 ،وردنآبميان فتنه اقتصادي  سخن ازو 

يم خـود را بـراي   ژركه گوياي اينست 
مـاده  آروياروئي با جنبشهاي اعتراضي 

ـ اايـن بـار ديگـر نمـي تو     .مي كند د ن
معيشت را بخاطر سختي مردم اعتراض 

امريكا و انگلستان فتنه اي دست ساخت 
  .تبليغ كند و ضد انقالب 

س از صدور با توجه به اين امر كه پ     
قبوض برق غيـر يارانـه اي، در برخـي    

رفتـار مـردم    شهرهاي شمال و جنوب،
 سـخت بـوده   وزارت نيـرو  مسـئوالن با 

فرمانـده   سخنان احمدي مقدم، .است
 كـه نست آحاكي از  ،نيروهاي انتظامي

حتي نماينده  .يم شديد استژنگراني ر
 مهـر  13دشتي و تنگستان در جلسه روز 

هزار تومان  320خانواده اي كه : گفت
آمدش است، قـبض برقـي بـه     كل در

هزار تومان براي وي صـادر   400 بلغم
شــده و زنــدگي وي را مختــل كــرده 

  .است 
دولت در دامي كه خـود در رابطـه       

با شعار هـدف منـدي يارانـه اي پهـن     
جلسات روزانه  .است كرده گرفتار شده

سياسـي و امنيتـي    –مسئوالن اقتصادي 
يــزان يارانــه بــراي مشــخص كــردن م

هنــوز بــه نتيجــه  ،پرداختــي بــه مــردم
احمدي زيرا با طرحي كه . اندنرسيده 

در پي اجراي آن است، آنهـم در   ادژن
برخـي از   ،سـال  ماه باقيمانـده  5مدت 

است  نمايندگان را به اين فكر واداشته 
 اجراي طـرح كه اگر بشود بايد جلوي 

را گرفت وگرنه كشور وارد يك بحران 
اگـر   .جتماعي خواهد شدا –اقتصادي 
هيچ نيرويي توان مقابله بـا   ،چنين شود

شهرســـتانها و  –مـــردم را در شـــهرها 
مگـر اينكـه   . خواهـد داشـت  روستاها ن

دولت مبلـغ قابـل تـوجهي بـه مـردم      
گرانـي  بتوانند  مردمپرداخت نمايد تا 

اما توزيـع  . طاقت شكن را تحمل كنند

چنين  يارانـه اي خـود عامـل تشـديد     
  .ودتورم مي ش

ارتبـاط   ،تاخير در اعالم ميزان يارانه    
مستقيم بـا افـزايش قيمـت دالر و طـال     

زيرا دولـت متوجـه شـده     .داشته است
هزار تومان  22تا  19 كه اوال مبلغاست 

دولت هر گاه  و .بسيار كم است در ماه 
ايـن   ،بخواهد بقدر كفايت يارانه بدهد

ــول  ــه پ ــه  را هم ــا ب ــه يكج ــدارد ك ن
در  .ون نفر پرداخت كندميلي 70حدود

نتيجه با توجه بـه اينكـه دالر و طـال در    
هاي قيمت ،دولت و مافياها هستنداختيار 

 25تـا   20تـا  است را افزايش داده  نهاآ
مد از فروش گرانتر آافزايش در درصد

رئـيس اطـاق   . وردآارز و طال بدسـت  
بازرگاني و صنايع ايران پيش بيني مي 

تومـان   1700كند كه قيمت هر دالر تا 
يـا اقتصـاددانان در   آ. افزايش پيدا كند

خدمت حكومت به مسئوالن نگفتند كه 
اين افزايش قيمت ضربه ايست كه وارد 
مي شود و قيمتهاي اجناس را بـاال مـي   

  :برد؟
هنوز طرح هدف منـدي يارانـه هـا     •
قلـم از   13غاز نشده است كه حـدود  آ

ــي اي در حــدود   ــا گران  50اجنــاس ب
متصديان اقتصاد  .اند درصد روبرو شده

 را، علــت ادژدر حكومــت احمــدي نــ
جهان مي دانند اين اجناس در  گراني

يس سابق اتـاق بازرگـاني   ئدر حاليكه ر
مـا   ،قبال گفته بود كه به دليل تحريم ها

درصـد   35بايد اجنـاس را تـا حـدود    
  .گرانتر وارد كنيم

پـــيچ : كارشناســـان مـــي گوينـــد •
ــاك  ــمژرخطرن ــر،  ي ــال حاض ، در ح

 هـا يارانه  كردن راي طرح هدفمنداج
مي باشد كـه همـه را گرفتـار خواهـد     

ن آبايد يا حكومت احمدي نژاد  .كرد
، غـاز آدر  ،نراآكند و يا اجراي  اجرارا 

متوقـف كـردن اجـراي    . متوقف سازد
 يك شكست بزرگ  تن دادن به  ،طرح
اگـر نخواهـد اجـراي طـرح را     . است

 بهسرانه را يارانه  مي بايد ،متوقف كند
 .برسـاند  در مـاه  هزار تومان 50حدود 

كسـر بودجـه دولـت     ،اگر چنين كنـد 
بزرگ تر و پولي هم كـه توزيـع مـي    

  . اثر تورمي خواهد داشت ،كند
، مجلس مافياها» نمايندگان«يكي از     

مـا   :در مورد ميزان يارانه ها، گفته بود
تصويب كرده بوديم كه اگـر طـرح از   

ر نفر بايـد  ابتداي سال انجام شود به ه
هزار تومان پرداخت شـود و حـاال    20

 ،كه طرح را انداخته اند شش ماهه دوم
هزار تومان پرداخت  40بايد به هر نفر 

 ،تومان بدهد 40اما اگر به هر نفر . شود
يارانـه را   ،ينـده آچگونه بتواند از سال 

نصف كند و با اعتـراض شـديد مـردم    
 روبرو نشود؟ 

  
یـت سید علی خامنـه ای در ب٭ 

خود نیز بازیچه والیت مدارها 
اســت و کمتــر خــط او را مــی 

  :خوانند
  

 هايدر ايران، هنگامي كـه تصـوير       
ــه اي ــاي از خامن ــا در  ديواره خيابانه

تظاهرات جنبش مردم به پايين كشيده 
و به زير پاي معترضين  شده و پاره پاره

شعار مرگ بـر  همراه ، ريخته مي شدند
و همه بر ، ايمرگ بر خامنه  ديكتاتور،

معلوم گشـته   وو بيت ا اواز جمله خود 
كه وي ديگر جايي براي مانـدن   است
بساط واليت مطلقـه   ،دير يا زود. ندارد

هم اكنـون ايـن   . اش برچيده مي شود
ن آاو است كـه تحـت واليـت ايـن و     

گروه است و برخوردها چنان پر شمار 
و چنان شديد شده اند كه كسـي خـط   

ما اگـر آنـروز فـرار    ا. او را نمي خواند
بـــه قـــول   او كجـــا را دارد؟ ،برســـد
ما به كجا مي توانيم برويم به  :شهمسر

ن آامـا   . ؟جز برخي منـاطق در لبنـان  
حاال چون پول كـالن از   ،مناطق لبنان

از احمـدي   ،ايران دريافت مـي كننـد  
اد استقبال مي كنند و اگر خامنه اي ژن

اما . برود، استقبال بزرگ تري مي كنند
  . معلوم نيست او را راه بدهند ،ز فراررو
به هر حال، با وضعيتي كه سـيد علـي     

و  حكومتدارد و بي اعتباري وي نزد 
مجلس و قوه قضاييه و مجمع تشـخيص  
 مصلحت و شوراي خبرگان رهبـري و 

لـت فعلـي   آ.... حتي نزد بيت نشينان و 
شده است كه دارد فايـده خـود را از   

احكـام و  ميزان اعتبار . دست مي دهد
فرامين وي در رابطه با ديگـر نهادهـا و   

  :ارگانها و قوا در زير مي آيد
ــت  • ــتمخالفـ ــي  حكومـ ــا برخـ بـ

ــه خصــوص اگــر در هاي اودســتور ، ب
ي و مسائل هسته اي ئرابطه با رحيم مشا

   .مسائل بين المللي باشدو 
مخالفت نمايندگان مجلس با برخي   •

، از جملـه دانشـگاه   واحكام حكـومتي ا 
 حكومـت و  حمايـت از   واسالمي  آزاد

 . ادژحكومت احمدي نوحدت با 
اعتراض شـيخ صـادق الريجـاني بـه      •

مداخله هاي فرزند و مأموران بيت در 
  .امور قضائي

يس و اعضــاي شــوراي ئــمخالفــت ر •
ــا ر   ــام ب ــلحت نظ ــخيص مص ــتش يس ئ

منتصــب وي در بســياري از  يجمهــور
خمينـي   وامور از جمله قانون گريزي 

 ...خالفت با روحانيت و م وزدايي 
مخالفت برخي نماينـدگان شـوراي    •

ــري وي    ــا رهب ــري ب ــان رهب و خبرگ
بر مراكز گونـاگون و نهـاد   مديريت او 

از جملـه سـپاه     ،خـود هاي تحت امر 
  ...پاسداران و صدا و سيما و 

تفصيل مخالفتها و برخوردهـا را در        
  .فصل دوم همين مجموعه مي خوانيد

 
ــ ٭ مســعود  ،ه ایدر بیــت خامن

ــه ای هــم صــاحب خــط  خامن
  :شد

 
در بيت رهبري، اختالفات به وجود  ◀

آمده بين فرزندان و برخي مسئوالن با 
كالف سر در گـم شـده    و با يكديگر، او

در . است و  مشكل بتـوان بـازش كـرد   
حال حاضر سه خـط در بيـت رهبـري    

 :دنخود را نشان مي ده
خط خود سيد علـي خامنـه اي كـه     •

 ،بهر ترتيب شده اسـت  ،كندمي تالش 
و هم مجلـس و هـم قـوه    هم حكومت 

 يه و هم سـرداران سـپاه و مراجـع   ئقضا
امـا  . به خودش مديريت كند را،تقليد 

روز به روز كمتر به اين كار موفق مـي  
  . شود

كودتاي انتخابـاتي  شدن  بعد از افشا    
و برخاسـتن مـردم بـه     در سال گذشته

و ، شــكاف هــاي ميــان نهادهــا جنــبش
خامنـه اي   گروههاي حامي سيد علـي 

سيد علي خامنه كفايت  .ندگسترش يافت
رفتـه  وال ئزير سـ  ،بعنوان ولي امر اي،
دادن با  ،مي كندسيد علي تالش . است
كنـد و مـانع   را پر ها اين شكاف  امتياز،

از موضوع روز شدن بي كفايتي خـود  
ــود ــياري از   . ش ــته بس ــال گذش در س

هان سـپاه  فرماند ومراجع  وروحانيون 
حاميـان سياسـي    ونمايندگان مجلس  و

سيد علـي و گروههـاي سياسـي از وي    
رسـيده  او  تقابل بـا نقطه دور شده و به 

 .اند
اي كـه تنهـا    خط سيد مجتبي خامنه •

در پي سركوب و حذف مخالفان است 
ده كرايجاد  و براي خود دفتر و دستك

است و با استفاده از برخي نمايندگان و 
ه و روحـانيون جـوان در   سرداران سپا

احمدي  حكومتتالش است تا با حفظ 
نژاد، براي خـود قـدرتي دسـت و پـا     

ــد ــل برخــي   .كن ــه دلي ــا ب ــن روزه اي
مشكالتي كه احمدي نژاد و يـاران وي  

تا حدي دلخور  او به وجود آورده اند،
 .از انتخاب خود و پدر است

سيد مجتبي، قبل از انتخابات، متوجه     
يس ئــو ر وو بيــت ابــي اعتبــاري پــدر 

ـ  دست نشانده، يجمهور  ،ادژاحمدي ن
تصـميم گرفـت    د كـه واين ب. بودشده 

سـپاه و  قبل، با استفاده از  ههمانند دور
، در انتخابـات  قواي انتظامي و واواك

  و بار ديگر احمدي نژاد راند تقلب ك
  5در صفحه 

 ؟!»شَرّانِه«
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اما در ايـن سـه   . رئيس جمهوري كند 
فقـان  اد و مواژمخالفان احمدي ن ،نهاد

اين شد كه طـرح  . موسوي كم نبودند
و . تقلب بزرگ را پيشاپيش لـو دادنـد  

شـدت  متوجه نشده بود كـه   مجتبي باز
ن شده است كه آبيزاري مردم بيش از 

پدر . نسبت به تقلب بزرگ القيد بمانند
او نيز اعتباري در جامعه نداشت و بـي  
اعتباري تبديل به انزجار شـديد شـده   

ــت ــا او  .اس ــي در مي ــاي حت ن نيروه
لـذا   .نـدارد  نيز اعتبـار نزديك به خود 

هـم  و ناشيانه به كاهدان زد و هم خود 
پدر را گرفتار اعتراضات گسترده مردم 

پدر  براي جلوگيري از سقوط، .گرداند
 مـالي  –و خود او و مافياهـاي نظـامي   

چاره اي به جز استفاده از اسلحه و زور 
جنايتها چنـان سـبعانه و شـنيع     .ندنديد

دند كه وجدان جهاني را به اعتراض بو
  . برانيگختند

بعد از كودتـاي انتخابـاتي و ريـزش      
 لي مطلقه فقيه،وشديد نيروهاي حامي 

. پيدا كردسيد مجتبي نگراني جديدي 
 دست نشـانده  ييس جمهورئر ،اين بار

زيـرا بـه   . اين نگرانـي را بـر انگيخـت   
احكـام خامنـه اي چنـدان وقـع نمـي      

هماننـد   نيـز، او  اين شد كـه . گذاشت
ــران   ــدد وي نگ ــاب مج ــدر، از انتص پ

به خصوص كه حاميان احمدي  . گشت
ــژاد ــائي و( نـ ــد راي  ...)مشـ معتقدنـ

ميليـون بـوده اسـت و     5حاكميت تنها 
ــادت ــل زي ــات  دلي ــن انتخاب آرا در اي

ــود    ــردم از خ ــت م ــه حماي ــوط ب مرب
ادعـا  ايـن   .بـوده اسـت   احمدي نژاد 
 بهتـر از  كه سـيد مجتبـي   دروغي است

 .گـاه اسـت  آهركس از دروغ بودنش 
، كمـك برخـي   اينست كه مي كوشـد 

ســــرداران و نيروهــــاي امنيتــــي و 
ــژاد را  اطالعــاتي، محمــود احمــدي ن

چنان شده انـد   اما اوضاع .كندكنترل 
قـادر بـه كنتـرل     پـدر او نه  او وه نه ك

خـود در   .نيسـتند  شو حاميان حكومت
گرفتـار شـده     ،وضعيتي كه ساخته انـد 

 .اند
 مسعود خامنه اي خط سيد ،سوم خط •

، بـه  او. استخرازي  »اهللا تآي« داماد
. شرايط موجود به شدت معترض اسـت 

ــاتورد كــه آبيــاد مــي   بعــد از انتخاب
سـيد   بـا  خرازي ، در ديداري كهتقلبي

او به خامنـه اي   ،داشت علي خامنه اي
در خيابانها تعداد زيـادي كشـته   : گفت

ا هـ و مردم همه اين خشـونت   شده اند
، ايـن هشـدار  . را به نام شما مي نويسند

 .او شدموجب دلخوري سيد علي از 
پدر همسر سـيد مسـعود  و    ،خرازي     

عضو بركنار شـده موسسـه آموزشـي و    
پژوهشي امام خميني مصـباح يـزدي و   

ـ مدير مسئول نشريه حـزب اهللا و ر  يس ئ
گروه حزب اهللا و پدر صادق خرازي و 

توجه  با .عموي كمال خرازي مي باشد
به شرايط موجود و بدبيني شديدي كه 
در جامعه نسبت بـه بيـت و سـيد علـي     

 او ،اسـت  خامنه اي بـه وجـود آمـده    
خود توان طيف  در حد مي كندتالش 

رفتن مانع از قدرت گـ  ،اوو نزديكان به 
محمود احمدي نژاد و باند وابسـته بـه   

 . وي شود
ــتفاده از        ــا اس ــه اي، ب ــعود خامن مس

 و ،روزنامه نگـاراني چنـد   نمايندگان و
مانع از  مي كوشد، انروحاني شماري از

زياده روي هـاي احمـدي نـژاد و در    
 .خود شودنتيجه تضعيف پدر 

از همان اول ند معتقد شگروهاو و     
حساب باز كردن بر روي احمدي نژاد 

و رهبـري بايـد بـه    اسـت  اشتباه بـوده  
خود را از زير پـاي  عباي سرعت دامن 
و  ي نـژاد خـارج سـازد،   محمود احمد

تش مي گيرند و خود آو قبا  عبا  ،گرنه
  .او را نيز مي سوزانند

هر سه عضو مسئول در بيت رهبـري      
بر اين نظر هستند كه بايد احمدي نژاد 

امـا   .، حذف كـرد و اگر نشد را كنترل 

 .، در اخـتالف هسـتند  بر سر روش كـار 
زيرا هـر گونـه حـذف وي بـه نـوعي      

بيت رهبـري كـه   موجب سرافكندگي 
عامل به قدرت رسـيدن وي بـا تقلـب    

اينسـت كـه در فكـر     .شده، مي گـردد 
اين كار  ،نند كه اگر بنا بر حذف شودآ

به ترتيبي انجام گيرد كـه بـه موقعيـت    
   . صدمه شديد وارد نشود» ولي امر«

درگيري كه ميان بيت رهبري و  در    
 دو به وجود آمده اسـت، هـر   حكومت

كـه اراده خـود را بـر     بنا بر اين دارند
ــد  ــل كنن ــن ســخن . ديگــري تحمي اي

تـابع  اد كـه او و حكـومتش   ژاحمدي ن
سخني ريشخند بر انگيز ، هستندرهبري 

و زيرا محمود احمدي نژاد  .شده است
براي كسب قـدرت   ،مافياهاي حامي او

 از  ،در صورت لـزوم  ،نآو حفظ  كامل
ــه اي     ــي خامن ــيد عل ــذف س نيــز ح

اسـت   ين رواز ا .خودداري نمي كنند
ي، بي محابا، از ايرانيـت  ئكه رحيم مشا

هدف او اينسـت كـه   . سخن مي گويد
 ايرانيـت  ضـد  سيد علي واكنش شود و

يشـتر  تنفـر مـردم از وي ب   كند وجلوه 
كــه همــه مــي داننــد  ،و گرنــه . شــود

از ايرانيتي كه نمي دانـد   احمدي نژاد
نه  مـي  . ، سوء استفاده مي كندچيست

ن را قــدر آا دانــد ايرانيــت چيســت تــ
كوروش و حقـوق بشـر    از  و نهشناسد 

نها سـخن مـي گويـد    آاز . اطالع دارد
خود و  تنها براي كسب حمايت بيشتر از

برابـر  در  ،يـم ژگروه حامي خـود در ر 
بر ضد رحيم  ،كه حاال ديگر يروحانيون
  . شمشير را از رو بسته اند ،مشائي

حاميان ريشهري و تا حـدي جنـاح        
ماننـد الريجـاني و    ،ميـت ميانه رو حاك

 رفسـنجاني  قاليباف و همچنين هاشـمي 
، با نزديك شدن بـه مسـعود   مي كوشند

بــا اش در مقابلــه را خامنــه اي، وي 
ــژاد، ــد احمــدي ن ــا يا. تقويــت كنن نه

معتقدند كه سيد علي خامنه اي و سـيد  
ــتباه  ــا اش ــي ب ــزرگ خــود مجتب در  ،ب

، سازمان دادن تقلب بزرگ انتخابـاتي 
پرتگاه سقوط برده انـد و   بهلرا به نظام 

نهـا دسـت بـه    آبايد به سرعت در برابر 
  .مقابله زد و مانع از سقوط نظام شد

معتقدنـد كـه    طرفداران خط مسـعود   
باند احمدي نژاد به صورت مخفيانه بـا  

يان در ارتباط است و مالقاتهايي ئامريكا
ــه و   ــا صــورت گرفت ــان آنه ــرار و مي ق

نـين  همچ .مدارهائي گذاشته شده انـد 
ــد  ــتمعتقدن ــژاد و   حكوم ــدي ن احم

عامالن اصلي فريب سيد علي  شحاميان
ــاي   ــان كودت ــي در جري ــيد مجتب و س

نها بـه گونـه   آانتخاباتي بوده و عملكرد 
ــا تضــعيف حاكميــت   اي اســت كــه ب

شـرايط  كنند اسالمي و ديني، سعي مي 
  .به سود خود، به وجود آورند ،راتغيير 

ي، معتقدند كه در خارج از بيت رهبـر 
ايجاد  قبضه قدرتبراي تغيير و  يستاد

محمود  :عبارتند ازن آاعضاي  شده كه
و ي ئاسفنديار رحيم مشا واحمدي نژاد 

 وعلي اكبر جوانفكر  وكامران دانشجو 
محمد رضا نقـدي  و  ضرغامي هللاعزت ا

. و محمد رضا رحيمي و سعيد مرتضوي
 –اين ستاد از حمايت مافياهاي نظامي 

  .ستمالي برخوردار ا
در يك نگاه كلي مي توان گفت كه    

ــي،  ــات داخل در درون  بحــران اختالف
ــري  ــت رهب ــت  ،بي ــرده اس ــه ك  . خان

نرا آخود  ،دستگاهي كه مسئله مي سازد
خـود نيـز نمـي    . نمي تواند حل كنـد 

ن آمـي بايـد   . تواند خود را تغيير دهد
حالـت كنـوني نيـز نمـي     . را تغيير داد

بر اختالف زيرا اختالف . تواند دير بپايد
 در زيـر،  .مي افزايد و مسئله بـر مسـئله  

مـده  آپديـد  اختالفـات   يك چنـد از  
كه بيـت   وريمآگوياي وضعيتي را مي 

اد ژخامنــه اي و حكومــت احمــدي نــ
  :نندآدر
ايـران بـا روزنامـه     روزنامه درگيري •

اخـتالف  . يئكيهان در مورد رحيم مشا
ي بــه ئحاميــان و مخالفــان رحــيم مشــا

ــترش  ــدي گس ــ ح ــت هيافت ــه  ،اس ك
روحانيان و مجلسيان و روزنامه نگـاران  

رحيم از ايران  يدولتروزنامه . نندآدر 
و روزنامــه حمايـت مــي كنـد    ي ئمشـا 

  –وابسته به ولي فقيـه مطلقـه    –كيهان 
  .مي كندي مخالفت ئبا رحيم مشا

ــان حكومــتدرگيــري  • ــا ش و حامي ب
حـل مناقشـات   برسر راه  مهدوي كني،

ار را به جـايي  ك اين درگيري. داخلي
حـالي  ، مهدوي كنـي كه ه است رساند

ديگر حاضر به ميـانجي   كرده است كه
زيـرا بـراي وي تـره هـم      .گري نيست

 .خورد نمي كنند
درگيري علنـي و مطبوعـاتي حسـن     •

فيروزآبادي، يار غار سـيد علـي خامنـه    
اي و عضو برجسته انجمـن حجتيـه بـا    

حكومــت ي عضــو معتمــد ئرحــيم مشــا
نيـز بـه    وكـه ا فه اين طر. احمدي نژاد

 .نوعي به انجمن حجتيه وابسته است
 3واگذاري اورانيوم  بر سردرگيري  •

ــوم   20درصـــدي و دريافـــت اورانيـ
اد با اين ژحكومت احمدي ن. درصدي

علـي  مبادله موافقت كـرده اسـت امـا    
بـا اشـاره    الريجاني و محمد رضا باهنر،

ن مخالفـت  سيد علـي خامنـه اي، بـا آ   
  . علني مي كنند

درگيري ميان حامي سيد علي خامنه  •
رحـيم   بـا مصـباح يـزدي   از جمله  اي،
مريد مصـباح، منصـور   . در علن ي،ئمشا

ارضي مداح بيت رهبري كه تا مـدتي  
 ،پيش همراه محمود احمدي نژاد بـود 

دهنـي زدن بـه    به صورت علني از تـو 
  .ي سخن گفتئرحيم مشا

درگيري علني محمود احمدي نژاد  •
پذيرش پرداخت وجه  با مجلس و عدم

نكـه علـي   آبـا  . مورد نياز متروي تهران
 ،الريجاني قانون را امضاء و ابالغ كـرد 

يـك  . همچنان بـال اجـرا مانـده اسـت    
علت، تصدي پسر هاشمي رفسنجاني در 

   . مترو تهران است
يس حزب سـبز  ئحمله علني كنعاني ر •

و خـرازي مـدير نشــريه حـزب اهللا بــه    
  .ادژي نحكومت احمدصورت علني به 

حمله مستقيم جامعه وعـاظ و جامعـه    •
   .احمدي نژاد حكومتمداحان به 

  ...و
تفصيل اين درگيريهـا را در فصـل         

  .دوم مي يابيد
كه در محافل نزديك به هر دو جناح،  

. مي شـوند  در موارد زير، زمزمه هايي
زمان خواهد گفت به واقعيت خواهند 

  :پيوست يا خير
   .اداستيضاح احمدي نژ •
و مصباح  خلع لباس مجتبي خامنه اي•

  .يزدي
ــه   • ــداد و ب ــوي و ح ــه مرتض محاكم

ميدان كشاندن پـاي برخـي سـرداران    
سركوبگر در جريانات بعد از كودتـاي  
انتخاباتي براي خارج كردن سيد علـي  

   .از زير فشار مخالفت ها
بررسي و تحقيق در مـورد انتخابـات    •

ــي    ــوي برخ ــوري از س ــت جمه رياس
 .ندگان مجلس نماي

مالقــات  بــاره بررســي و تحقيــق در  •
هاي بـدون اطـالع دولـت بـا برخـي      

  .مسئوالن امريكايي
بررســي و تحقيــق در مــورد هزينــه  •

ي و زهاي دولت و صندوق ذخيـره ار 
  .درآمدهاي نفتي

  ...و

  
ــا رآ ٭ ــود قــوای ژی ــم بــا کمب ی

  :سرکوب روبرو است؟
 
اين واقعيـت كـه فرمانـده نيـروي      ◀

ــامي ــادي«از  انتظ ــه اقتص ــار » فتن اظه
ــد تصــديق واقعيــت  ،هــراس مــي كن

ديگري است كه عبـارت باشـد از ايـن    
يم مي دانـد كـه بايـد دائـم در     ژكه ر
ماده باشد براي مقابله بـا جامعـه   آحال 

  و. مخالف و در كمين فرصت
ــي   • ــاي امنيتـ ــودگي نيروهـ  –فرسـ

يـم  ژبـراي ر اكنون  سپاهياطالعاتي و 
در  يــمژر. مشـكل ايجــاد كــرده اســت 

بـراي نيروهـاي نظـامي و     افرادجذب 
انتظامي و بسيجي با مشكل روبرو شـده  

يم مشـكل تـر نيـز مـي     ژكار بر ر .است
برخي از سران قـواي سـركوب    . شود

از نيروهاي امنيتـي و   پيشنهاد مي كنند
انصـار   هم اكنـون  .شودمزدور استفاده 

ستادهاي به اصطالح خود «حزب اهللا و 
وارد  ،خصوصـي  بعنوان مؤسسات ،»سر

يم از نقش ژر. كارهاي امنيتي شده اند
در عـراق  مؤسسات خصوصي امريكائي 

مـي كنـد و    الگو بـرداري  و افغانستان،
بخـش  «را بـه  امنيتـي  از امـور   يكچند

در ازاي  .مي كنـد واگذار  » خصوصي
  . مي دهدحقوق نها آبه  ،كار
زيرا از . اين تحول، بسيار مهم است      

جاي خود را ...ديني وانگيزه  ،اين پس
مـالي و اقتصـادي   بطور قطع به انگيزه 

چون خدا و پيـامبر بيشـتر از   . مي دهد
هـيچ   جاي به پول مي دهند و ،گذشته

در سركوب نقش بـازي نمـي   اعتقادي 
يـم بـر قـواي سـركوب     ژتكيـه ر  ،كند

ــود  ــي ش ــر م ــازهم كمت ــركتهاي  .ب ش
مـوارد سـخت،   در ، خصوصي سركوب

خالي خواهند به احتمال زياد صحنه را 
كرد و نيروهـاي نظـامي سـركوبگر  را    

 .تنها خواهند گذاشت
. اسـت كال از هم پاشيده واواك نيز  •

 يمژان رمخالف شماري از كادرهايش به 
نكه طرز فكـر خـود را   آبي  پيوسته اند
خامنه اي و نها آشماري از . علني كنند

يم بـه  ژرا مسئول بردن راحمدي نژاد 
و چـاره را   ورطه سرنگوني مـي داننـد  

  . نها مي داندآبركناري 
  

شكست يا پيـروزي در  
يم است و يـا  ژانتظار ر

  :جنبش مردم ايران؟
  
   
ــه ژر ٭ ــه فقی ــت مطلق ــم والی ی

ـــا  شکســـت خـــورده اســـت و ی
ــه کــرده  ــر جنــبش غلب امــروز ب

شکســت اســت و امــا ســرانجام 
  :می خورد؟

  
بـاره  در ايـن  بحثهـائي   ستا چندي   

ـ ژركه  آيا انجام مي گيرند   توانسـته  مي
جنبش ملت ايران را كنترل كند است 

گرفتار شكست كند يا شكسـت  و آن را 
خورده است و يا غلبـه اش بـر جنـبش    

ينده قطعي آموقتي است و شكستش در 
توانسـته   يـم ژرعده اي معتقدند .است؟

بر ايـن   جمعيجنبش را كنترل كند و 
. يم شكست خورده اسـت ژكه رباورند 

 ،ده اسـت تعادل ترسي كه برقـرار كـر  

بسود مردم بـرهم خواهـد    ،دير يا زود
   .خورد

بررسي كه از نظر خواننـدگان مـي        
اهل نظر و تحقيق در ايـران   ،گذرد را

كـه   اسـت هشت مـاه  . ورده اندآبعمل 
مــرگ جنــبش را اعــالم كــرده يــم ژر

  يا راست مي گويد؟ آ. است
رژيمـي بـراي ادامـه حيـات     اگـر   اما  

ا بزند و از سبعانه ترين خشونتهدست به 
زور در همه اشـكالش اسـتفاده كنـد و    
ناگزير شود همـه روز و در هـر مـورد    

ــكال ــب  ودروغ  زور را در اشـ  وفريـ
 و تجاوز وقتل و كشتار  وترور و شكنجه 
اعتراف مـي كنـد كـه     ،بكار برد اعدام،

ترس به جانش افتاده است و بـه زبـان   
ايجـاد تعـادل تـرس    : حال مي گويـد 

وسيله اي مـي دانـد   بسود خود را تنها 
كه بـراي حفـظ قـدرت بـرايش بـاقي      

يـم واليـت   ژنچه به رآدر . مانده است
ايـن   ،مطلقه مافياها مربـوط مـي شـود   

عالئم ناتواني و مرگ است كـه بطـور   
  : بروز مي دهد ،مرتب از خود

حـاال  : »اسالم فيضيه«رسيدن به ضد  •
ديگر كشتن و دروغ گفـتن و گناهـان   

مصـباح  . سـت بر حاكميت روا ا ،كبيره
» دروغ گفتن در برخي مواقـع «يزدي 

و و ا .مـي كنـد  واجـب   را بر حاكمـان 
سركوب و قتل مخالفان همانند هاي او 
مـي  . را الزم مي دانند ولي فقيه مطلقه

توان آنها را به قتل رساند بدون اينكـه  
و صدور حكم  دادگاه تشكيل نيازي به 

اطاعــت از ولــي فقيــه هماننــد . باشــد
 بـا او مبر اسـت و مخـالف   اطاعت از پيا

 مخــالف  پيــامبر و خــدا و  ت بــامخالفــ
ــد  ــود مرت ــي ش ــارب م ــردار . و مح س

جعفري نيز مفتي شده و فتوا مي دهـد  
   !حفظ نظام از نماز واجب تر استكه 

 ماهها كه از آغاز جنـبش گذشـت و   •
 ،يـم ژر. جنبش همچنان ادامـه داشـت  

ناتوان تر از هميشه، بعـد از شكسـت در   
ــرل  ــردمكنت ــه  ،م ــان حضــور كلي فرم

از شهرهاي اطراف،  را نيروهاي خودي
 22تظـاهرات  بتوانـد  مگر تا  كردصادر 

ــد و آاز بهمــن را  ــدعي ن خــود كن م
دعـوت از مـردم بـراي    . پيروزي شود

شركت در راه پيمائي سازمان يافتـه از  
مردم زود متوجه . يم خطا بودژسوي ر

يم نتوانست ژخطا شدند به ترتيبي كه ر
زادي آدر ميدان  ،هزار تن 50بيشتر از 

خطا سبب شد كـه   ،در برابر. وردآگرد 
: جامعه در برابر اين پرسش قرار گيـرد 

جنبش  ،ن روزآجنبش براي چيست؟ تا 
اما . يم واليت فقيه بودژبراي تضعيف ر

اگر مـردم در راه پيمـائي و اجتمـاعي    
اد ژمي بايد شركت كنند كه احمدي ن

نيسـت  در مراسم تسليم  ،نستآسخنران 
  كه شركت مي كنند؟ مردم ايران در 

جنبش شركت كرده بودند بدين خاطر 
. نها گفته شد اصالح ممكن استآكه به 

مردم متوجه شدند كه در  ،در اين روز
يم هركار كه ممكـن بـوده   ژمحدوده ر

نها خواسـته مـي   آكرده اند و اينك از 
شــود در راه پيمــائي دولتــي شــركت  

  .  كنند
از گذشت چندين ماه،  بعد ،بهر رو      

مـدعي مـرگ جنـبش بـود،      يم كهژر
 ناتوان از هر كاري است و  دريافت كه

ــي از  ــهاي بعضـ ــاوران و  گزارشـ مشـ
نظـامي و تبليغـاتي    –مسئوالن سياسـي  
اين شـد كـه دسـت    . راست نبوده اند

بكارهائي زد و مي زنـد كـه از شـدت    
 ،در حال حاضـر . نارضائي مردم بكاهد

در تقابـل بـا   يـم و مـردم   ژر ،دو طرف
   :اين موقعيتها را دارند ،يكديگر

  
  6در صفحه

  

 ؟!»شَرّانِه«
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 وضعیت نیروهای حامی - ۱ ٭
 و موقعیت مردم و  کودتادولت 

   : نهاجنبش  آ
 
وضـعيت هيـات   عالمتها كه يكي از  ◀

نهـا  جنـبش آ و موقعيت مردم و حاكمه 
و  ، ميزان ريزشرا روشن بيان مي كند

 افزايشجذب و يا  كاهش جانبداران و
در سراشيبي  يميژرهر گاه . ا استنهآ

سقوط قرار گرفته باشد، بـه تـدريج، از   
بر  ،در برابر. مي شودحاميان آن كاسته 

بـر   جنـبش  شركت كنـده در نيروهاي 
، در امراين  .مي شودافزوده  ،يمژضد ر

روي  قبل از انقالب ايران، نيـز،  سالهاي
ــز   . داد ــالب ني ــد از انق ــران بع  ،در اي

  :دنداستبداديان اقليت ش
  
 
   :كودتايم ژر ريزش حاميان   •
  

 از دوران مرجـع انقـالب  اندازه هر     
، مردم بيشتر به ماهيت دورتر مي شويم

استبدادي رژيم حاكم بر ايران پي مي 
 يــمژرريــزش نيروهــاي حــامي . برنــد

اولـين انتخابـات    در :مي شـود تشديد 
 76بنــي صــدر بــا رياســت جمهــوري، 

. رسيدراء به رياست جمهوري آدرصد 
 4حدود  ،نامزد حزب جمهوري اسالمي

در قشرهاي تحصيل . وردآدرصد رأي 
ن حــزب و تمايلهــاي  آ ،كــرده نيــز 

بـه اعتـراف    ،جانبدار بازسازي استبداد
 ،)اسفند او بـه خمينـي    22نامه (بهشتي 

سازش محرمانه نيز بـا  . در اقليت بودند
امريكا كرده بودند و باز سازي استبداد 

 .يدا كرد و كودتا شدنياز به كودتا پ
ــبت     ــ  نس ــدر ب ــي ص  آراي هآراي بن

 ،نامزد حزب جمهوري اسـالمي  ،حبيبي
در  .درصـد بـود   4درصد به حدود  76

خـرداد   22انتخابات رياست جمهوري 
 5يـم  ژرأي ر ،به قول رحيم مشائي ،89

ميليـون بـه    5نسبت . ميليون بوده است
حتي بـه جمعيـت    ،ميليوني 72جمعيت 

كه دو برابر انتخابـات  داراي حق رأي 
معلوم مـي كنـد كـه     ،است 58بهمن  5

يم تا نزديك به نصف كاهش ژحاميان ر
  . يافته اند

در هفتمين دوره انتخابـات رياسـت       
ــده و    ــوري نماين ــاطق ن ــوري، ن جمه

خامنه اي و سران مافياهـاي  كانديداي 
در  .بـود  مالي در حال تشكيل –نظامي 

ـ   وعي برابر، سيد محمد خاتمي كه بـه ن
با واليـت   مخالفت مردم ايران، نماينده

مطلقه فقيه و خامنه اي و نظامي شـدن  
ميليـون رأي   7ناطق نوري . دولت بود

بـا  . به سختي شكسـت خـورد  او . وردآ
توجه بـه افـزايش جمعيـت و شـاخص     

ــاتمي ــودن خ ــبت  ،نب ــاطق آنس راي ن
نوري به دارندگان حق رأي در حدود 

 راي حبيبي به دارنـدگان حـق  آنسبت 
در انتخابـات   .بود 58رأي در انتخابات 

نهمين دوره رياست جمهوري، هنگامي 
ــه اول  ــداها در مرحل كــه آراي كاندي

معلوم شد كـه نـامزد خامنـه     منتشر شد،
راي كمتـري  آ احمدي نژاد،يعني  ،اي

ورده آاز حبيبي و ناطق نوري بدسـت  
ـ  ايـن شـد كـه   . است دخالـت سـيد    اب

ـ  حمايتو   مجتبي خامنه اي  يسيد عل
خامنه اي و دست انـدر كـاري سـران    

را نخسـت   احمـدي نـژاد   ،سپاه و بسيج
با  ،در دور دوم ،كردند و سپس نفر دوم

 هاشـــمي او را بـــرتقلـــب گســـترده، 
  . ندلب كرداغ رفسنجاني

 22در انتخابات رياست جمهـوري        
 بر خامنـه اي و بيـت او   نيز،  ،89خرداد 

بود كه احمـدي نـژاد بـا     روشنكامال 
جه به عملكـرد چهارسـاله اش حتـي    تو

آراي دور قبل را نيز به دست نخواهـد  
فرمان سـيد علـي خامنـه    پس به . آورد

ــه  اي ســيد مجتبــي و  گــذاريو برنام
فيروزآبـــادي و ديگـــر ســـران ســـپاه 

  . كودتا شد پاسداران،
ــات و        ــايج انتخاب ــا اعــالم نت غــاز آب

ن فرمـان  آاعتراضات مردمي و در پي 
در خيابانهاي تهران و  سركوب و كشتار

شهرستانها ريزش حاميان نظـام تشـديد   
هاي  به گونه اي كه در راهپيمايي .شد
روز و تير  18 وخرداد  29 وخرداد  25

روز  وآذر  16 وآبــــان  13 وقــــدس 
ــورا و  ــران و ... عاش ــوبي در ته ــه خ  ب

اقليـت نـاچيز شـدن     برخي شهرستانها،
در برابر چشمهاي  ،شكارآ ،يمژحاميان ر

در طـول ايـن    .انيان قـرار گرفـت  جه
مدت، هيات حاكمه تنها توانست با تمام 

چنـد ده   ،دي مـاه  9داشته هـا در روز  
خـود بـه    هزار نفر را براي حمايـت از 

بهمن نيز بـا   22ميدان بكشاند و در روز 
ــه نيروهــاي نظــامي    –اســتفاده از كلي

انتظامي و بسيجي هاي اطراف تهران و 
و البته ...امداد وحاميان وابسته به كميته 

خطاي دعوت كننـدگان از مـردم بـه    
در عين ، پيوستن به راه پيمائي دولتيان

هزار تن در ميدان  50حال كه بيش از 
اما بـه ترتيبـي كـه     ،زادي گرد نياوردآ

مردم در  ،در اين روز ،توضيح داده شد
 ،نآپاسـخ   ،برابر پرسشي قرار گرفتنـد 

 . نيست ،يمژعمل در محدوده ر
زش نيروهاي حامي حاكميت بـه  ري     

حدي است كه به هنگام نزديك شـدن  
، كاسه چه كنم، چه تاريخيبه روزهاي 

كنم به دست مـي گيرنـد و بـا ارسـال     
 ،صدها اتوبوس بـه شـهرهاي مختلـف   

حاميــان خــود را بــا دادن پــاداش بــه 
تهران مي آورند تا بر ميـزان جمعيـت   

آخرين مورد كـه   .حامي خود بيفزايند
ه ريـزش عظـيم نيروهـاي    نشان دهنـد 

 مورد راه پيمـائي روز  بود،يم ژرحامي 
يـم تمـام تـوان    ژر . قدس امسال بـود 

تنهـا توانسـت   خود را بكار گرفـت امـا   
در راه پيمــائي چنــد ده هــزار نفــر را 

  .شركت دهد
از ريزش كادرهـائي كـه دسـتگاه           

يــم را اداره مــي كننــد كــه ژاداري ر
كه در  نه تنها در دستگاه اداري. مپرس

نها آنيروهاي مسلح و انتظامي نيز اغلب 
يـم مخـالف   ژبا ر ،علم و استعداد دارند

يم نيـز  ژبخشي از بي عملي ر. شده اند
بخاطر ريزش مديران و كاركنان با علم 

نجـا كـه يـك    آو از . و استعداد اسـت 
يم را كادرهـاي سياسـي اداره مـي    ژر

كه سپاه و واواك » ساختار فتنه« ،كنند
 ،انتظـامي تهيـه كـرده انـد    و نيروهاي 

سندي است بـر بـزرگ تـرين ريـزش     
ــر از . كادرهــاي سياســي ــا كــه آغي نه

فهرسـتي   ،دستگير و محكوم كرده انـد 
. نيز از حذف شوندگان تهيه كرده انـد 

دو حزب مشاركت و مجاهدين انقالب 
  .اسالمي را نيز منحل كرده اند

 
يم در سطح  ژگسترش مخالفت با ر•

يـم بـه   ژان رجامعه و گرايش مخالف
   :توحيد  مساعي

  
 بعد از افشاي دخالت هاي سيد علي     

و ســيد مجتبــي و ســپاه پاســداران در  
ــت    ــيل جمعي ــاتي س ــاي انتخاب كودت

 خيابانهــاي سراســر ،مخــالف حاكميــت
 جنبش خود جوش. فرا گرفتكشور را 

  ،در اعتـراض بـه تقلـب بـزرگ     مردم،
بزرگترين راهپيمايي طول تاريخ ايران 

و  نديون ها نفر به خيابان آمدميل .گشت
. كودتاي انتخاباتي اعتراض كردنـد به 

ــاع   ــائي و اجتمـ ــان راه پيمـ ، در پايـ
بـه   در ميـدان آزادي،  ،يـم ژمأموران ر

بـا   . تيـر انـدازي كردنـد    سوي مـردم 

مـردم   ،در روزهـاي بعـد   ،وجود ايـن 
 .نداداعتراضات خود را گسترش د

مـي   هر روز كه بيشتر از روز كودتا،     
مخالفان افـزوده مـي    شمارشت، بر گذ
ريـزش   بـه علـت   ،يـم ژر در برابر، .شد

ــامي   ــاي حـ ــودنيروهـ ــون  ،خـ جنـ
شمار كشـته  . سركوبگريش بيشتر مي شد

بيشـتر مـي    ، در خيابانها،ها و زخمي ها
دستگيريها و شكنجه و كشتن زير . شدند

سپاه و بسيج و . شكنجه نيز بيشتر مي شد
 در خـدمت دولـت  ... ه وژنيروهاي وي

ــا ــيار كودت ــالش بس ــد ، ت ــا كردن ــا  ت ب
 مـردم  ،ددمنشانه تر كردن سـركوبگري 

ميـز  آخشونت  را وادار به واكنش هاي
ويز خشونتي آ دست ن راآتا كه  كنند 

غافـل از ايـن كـه    . باز هم سبعانه كنند
ــردم در جنــبش مــي شــوند   ،وقتــي م

دعـوت بـه   . خشونت بي محل مي شود
 خشونت زدائي نيز اثر خـود را كـرد و  

سـركوبگري   .ميز نشدآنبش خشونت ج
مـردم   ،اين بـار . ادامه يافت عمله زور 

 وادارات  وبه درون خانه هـا  را مبارزه 
بازار  وشركت ها   ومدارس و سازمانها 

. كشـاندند ... دانشـگاهها و  و ه كارخانو 
را تـوان ورود بـه همـه    قواي سركوب 

  . مكانها و عرصه ها نبود
ن و دايعداد شهبر ت بهمان اندازه كه     

ن و دسـتگير شـدگان افـزوده    امجروح
جنايتهاي مي شد و تصاوير و فيلم هاي 

 –، از طريـق مـاهواره   يـم ژمأموران ر
 بيشـتر  اينترنت و ارسال تلفنهاي همراه،

حـامي   مردمبه نظر مردم مي رسيد، بر 
به گونه اي كـه  . جنبش افزوده مي شد

مده آبه شدت از شرايط به وجود  يمژر
افتاد و كار به جـايي رسـيد    به وحشت

كــه مجبــور شــد بــراي فريــب افكــار 
حتي تصـوير خمينـي را    ،حاميان خود

 تحت كنترل قـواي سـركوب  در محل 
سر دهد و » واي اماما«و به آتش بكشد 

 ،در عين شدت بخشـيدن بـه سـركوب   
 ،يـم ژميان مخالفان كودتـا در درون  ر 

كـارگر   اين حيلـه نيـز  . اختالف اندازد
 .نشد
فاده حاكميـــت از نمـــايش  اســـت    

فريبكارانه اخبار جعلي از برنامـه هـايي   
و انتشـار گزارشـات    20.30چون خبـر  

جعلي به خصوص در رابطه با گورهاي 
دسته جمعي و فيلم مستند قتل ندا آقـا  

نمـايش هـاي    سلطان و ترانه موسوي و
بـر  ... و  مضحك دادگاههاي فرمايشـي 
كار بـه  .ميزان مخالفان حاكميت افزود 

ايي رسيد كه حاكميت در روزهـاي  ج
خود  سركوبتنها بر نيروهاي  ،تاريخي

تكيه مي زد تا اگر مـردم خواسـتند بـه    
نهـا برخـورد نظـامي    آخيابانها بيايند با 

زيرا حتي حاميان خود نظـام نيـز    .كند
  .حاضر به برخورد با مردم نبودند

  
اختالفـــات و درگیـــری  - ۲ ٭

های درون جنـاحی حاکمیـت 
ـــــــاد در ـــــــاحیو اتح  ون جن

مخالفـــــــان درون نظـــــــام و 
همگــــانی شــــدن حمایــــت از 

   :جنبش مردم
  
وجـود  يكـي   رژيم، از عالئم مرگ ◀

از رأس هرم قدرت بـه پـائين   اختالف 
اختالف از رأس  ،در ايران امروز. است

. تا قاعده هرم قدرت روز افزون اسـت 
. ايــن اخــتالف در تشــديد نيــز هســت

ــازگي ــاهنر ،بت ــر كــل« ،ب ــه » دبي جامع
 اگـر  «: مي مهندسين گفتـه اسـت  اسال

ك اصل ياصالح طلبان با سران فتنه در 
گـويم همـه آنهـا بايـد      بايستند من مي

 ،نها حذف شدندآاما وقتي همه . »بروند
اختالفها در گرايشهاي اصول گـرا كـه   
هم اكنون نيـز شـديد هسـتند و بـرهم     

حـذفهاي ديگـر را    ،افزوده مي شـوند 
ضرور مـي كننـد و نوبـت گرايشـهاي     

از . »بايد بروند«يگري خواهد شد كه د

كجا معلوم كه باهنر و همپالگي هاي او 
 حذف شوندگان بعدي نباشند؟ 

، 88خـــرداد  22بعـــد از كودتـــاي     
ا و اتحادهايي ميان گروههـاي  هاختالف

كه  ،يمژدر درون ر حامي هر دو طرف
پديـد    ،با يكـديگر گالويـز شـده انـد    

هـاي  ميـان گروه  هـا، اختالف اما. مدندآ
ــا و اتحاد ــامي كودتـ ــا،حـ ــان  هـ ميـ

بـه  قرباني كودتا اسـت كـه   گروههاي 
  :ه اندوجود آمد

 
دولـت  نيروهاي سياسـي حـامي    •

ــا ــا و ،كودت ــار اختالفه  در رو  گرفت
  :روز افزونند  روئي هاي

  
واليـت   يمژرنيروهاي سياسي حامي     

خـرداد   22بعد از كودتاي  ،فقيهمطلقه 
ب و گرفتــار اختالفهــاي شــدت يــا ،88

به گونه اي كه، با . نده اشدتكاثر طلبي 
 مـاه از آن كودتـا،  16گذشت حـدود  

اتحـاد  اسـت   نتوانستهرأس هرم نه تنها 
اقلي را در ميان نيروهـاي سياسـي    حد

بلكه خـود   به وجود آورد،يم ژرحامي 
پيدايش تمايلهـا در  (نيز گرفتار اختالف 

بيت رهبـري و اخـتالف خامنـه اي بـا     
ــ  ــنجاني ك ــمي رفس ــه روز هاش ه روز ب

  :شده است)  حادتر مي شود
اگر به وضعيت گروههـا و جمعيـت        

در دو  ،زورواليـت مطلقـه    هاي حامي
ــد از   ــل و بع ــادوره قب ــري كودت ، نظ

بيندازيم، متوجه مـي شـويم كـه ايـن     
 گروهها و جمعيت ها كودتـا  واحزاب 

سـركوب و كشـتار مـردم در    كردند و 
مـان  را سـازمان دادنـد و در ه  خيابانها 

دچـار اختالفـات شـديدي    خود  ،حال
به گونه اي كه در حـال حاضـر    .شدند

، به چنـد دسـته   يمژرگروههاي حامي 
شده تقسيم  ،كه در اختالف با يكديگرند

 ا قبل از انتخابـات توضيح اين كه ت .اند
بـا نـام و   «، حـداقل، گروههـاي   قالبي
حــامي نظــام، از جملــه هيــات  »نشــان

مي جامعــه اســال  وموتلفــه اســالمي  
رايحـه خـوش    وحزب اهللا  ومهندسين 

جمعيـت ايثـارگران انقـالب     وخدمت 
ــالمي  ــوان  واســ ــادگران جــ و آبــ

پيروان خط امـام  و  اصولگرايان مستقل
انديشـان ايـران    حزب نـو و  و رهبري

جامعه مدرسين حوزه علميـه  و اسالمي 
و جمعيت رهپويان انقالب اسالمي و قم 

ــارز   ــت مب ــه روحاني ــت و جامع جمعي
ــادا ــالمي وف ــالب اس ــه و  ران انق جامع

پيـروان حضـرت    حـزب و  دانشگاهيان
جمعيـت   وحـزب سـبز ايـران     و زينب

حزب  وانصار حزب اهللا  ومستقل ايران 
ــت از   ــالمي در خــط حماي ــدن اس تم

كودتـا و  اما . بودند »رهبر«و حكومت 
ورد و دد منشــي آجنبشــي كــه از پــي 

در معـرض ديـد    ،يم كـه بـار ديگـر   ژر
محـوري   خـود  بـا  جهانيان قرارگرفت

مجموعه اي  ،ادژخامنه اي و احمدي ن
ساخت كه ماده منفجره شد و در هـرم  

ــدرت ــن  :منفجــر شــد ،ق برخــي از اي
نگران سرنوشـتي  احزاب و گروهها كه 

از  ، بـه تـدريج،  نها استآكه در انتظار 
. ســتندكا ،حكومــتحمايــت خــود از 

 خـود  حمايـت  ستن ازت كاأجر گرچه
ولي به گونـه   ند،ه ارا نداشت »رهبر«از 

 اي رفتار مي كنند كـه همـان كـاهش   
  .بروز كندرا حمايت از او 

 ورابطه جامعـه اسـالمي مهندسـين         
اصــولگرايان  وهيــات موتلفــه اســالمي 

جمعيـت   وحزب سـبز ايـران    و مستقل
جامعه زينب و رهپويان انقالب اسالمي 

حزب اهللا، به دليل  وآبادگران جوان  و
، در ادژحكومــت احمــدي نــعملكــرد 

جمعيـت   وبرابر رايحه خوش خـدمت  
جامعـه   وانصار حـزب اهللا   وايثارگران 

  . قرار گرفتـه انـد   مدرسين حوزه علميه
مبارز وضـعيت بـاز   جامعه روحانيت  در

، در ايـن جامعـه  زيـرا   .بدتر اسـت هم 
درگيري ميان حسن روحاني و هاشمي 

 ورفسنجاني و ناطق نوري از يـك سـو   

از ســوي  يخامنــه ان حــامي اروحانيــ
ايـن  شدن  ديگر،كار را تقريبا به تعطيل

اختالفهــا و  . جامعــه رســانده اســت   
صدا و سيما  در روزنامه ها و  ،درگيريها

  : يندآو مجلس به زبان و قلم مي 
از جملـه   ،ها در بيت خامنه اياختالف •

ــان ــانواده   مي ــه اي و خ ــعود خامن مس
 بـر سـر حمايـت از     ،با ديگران خرازي

در بيـت و  . كومت اوو حاحمدي نژاد 
ــرون از  ــواداران   ،نآبي ــياري از ه بس
به اين نتيجه رسيده اند كه  ،واليت فقيه

دست خامنـه اي زيـر سـنگ احمـدي     
او خـود را بـراي    ،اگـر نـه  . اد استژن

ـ  اد بـه  ژرئيس جمهور كردن احمدي ن
تش نمي زد و اين سان حمايت آب و آ

  .نمي كرد
ــا   • ــه اي ب ــي خامن ــيد عل اخــتالف س

ايجـاد   ،مـدي نـژاد بـر سـر    محمود اح
    ،وزارت خارجه در رياست جمهوري

ــا   • ــه اي ب ــي خامن ــيد عل اخــتالف س
بحـران  «اد بـر سـر   ژمحمود احمدي ن

  ، »اتمي
ــا   • ــه اي ب ــي خامن ــيد عل اخــتالف س

مشائي و دم  اد بر سرژمحمود احمدي ن
  ، زدن از ملي گرائي

ــا   • ــه اي ب ــي خامن ــيد عل اخــتالف س
اختيـار   اد ناشـي از  ژمحمود احمدي ن

مـذاكرات  گفتگو با امريكا با كيسـت و  
اي كه گفته مي شود مشائي پشت پرده 

    ،انجام داده است با امريكا
ـ  اختالف سيد علي با  • اد و ژاحمدي ن

از برخــــي هاشــــمي رفســــنجاني و 
 .دانشگاه آزاد بر سر ،مجلس نمايندگان

ــمي و    ــه هاش ــه اي ب ــه خامن ــر نام براب
ر را از او مي خواهد اختيـا  ،رفسنجاني

هاشمي رفسـنجاني بـاز سـتاند امـا بـه      
ـ  بلكـه اختيـار بـر    . اد ندهـد ژاحمدي ن

   . ن خود كندآزاد را از آدانشگاه 
ــا   • ــه اي ب ــي خامن ــيد عل اخــتالف س

مـي گويـد بـه    او كه خود ئي سازمانها
   ،حرفش گوش نمي دهند

 ومصــباح  واوالدي  اخــتالف عســگر •
ــادي   ــن فيروزآبــ ــين و حســ حســ

و نزاع دو  يئم مشاشريعتمداري با رحي
  ،طرف در رسانه ها و منبرها

احمد توكلي  واختالف علي مطهري  •
بر سـر   احمدي نژاد،و علي الريجاني با 

  ، مديريت او
 وبــاهنر  واخــتالف علــي الريجــاني  •

 توكلي و برخي ديگر از نماينـدگان بـا   
  ، سياست حكومت در مورد اتم

اختالف الريجاني و توكلي و باهنر و  •
ـ  رانناد  اد برسـر ژبا حكومت احمدي ن

مــدهاي آصــندوق ذخيــره ارزي و در
 نفتي،

 وواعـظ طبسـي    واختالف ريشـهري   •
هاشمي رفسنجاني با احمـدي نـژاد در   

 مورد اوقاف و حج و زيارت، 
ــاني   • ــي الريج ــتالف عل ــد  واخ احم

» نماينـدگان «بخش عمده از  توكلي و
بر سر وقع نگذاشتن بـه  با احمدي نژاد 

را نكـردن قـانون مصـوب    مجلس و اج
مجلس و حكومـت را در رأس امـور و   

 ، باالتر از مجلس خواندن
 ،شــيخ صــادق الريجــاني اخــتالف  • 
بـر  با احمدي نژاد  »يهئيس قوه قضائر«

معــاون اول  ،ســر پرونــده رحيمــي  
اد و نيز زمينهائي كه محمـد  ژاحمدي ن

جواد الريجاني به نام خود ثبـت داده  
و سـخيف  سـخنان زشـت    و  ...است و

 ، ادژحمدي نا
بر سـر  و سپاه  واواك اختالف سران  •

زيـر   ،ورود ميهمانان مشكوك به ايـران 
  ،يئرحيم مشا نظر احمدي نژاد و

علي  وباهنر   واختالف مرتضي نبوي  •
مواضـع اسـالم منهـاي     بر سـر مطهري 

  ،  ادژحكومت احمدي نروحانيت 
ــا  • ــازمان بازرســي كــل ب اخــتالف س

فاقد زينه هايي كه ه برسراحمدي نژاد 
 ، صورت حساب و مدرك خرج هستند

ميانـه  سران  اختالف سران تند رو با  •
بر سـر چگـونگي حـذف كـردن     روها 

   ،»سران فتنه«
بـــا  اخــتالف نماينـــدگان مجلــس   •

تغيير غيرقانوني سـاعات  حكومت بر سر 
  كار،

  7در صفحه

 ؟!»شَرّانِه«
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اختالف مجلـس و مجمـع تشـخيص     •
ـ با و شهردار  مصلحت بـر  اد ژاحمدي ن

 بودجه متروي تهران،  سر
  ، ادژاحمدي ناختالف برخي حاميان  •

داوود احمدي و كلهر  ومانند بذرباش 
بـا  ... پرويـز فتـاح و    ومحصولي  ونژاد 

ي و جـوانفكر و شـمقدري و   ئرحيم مشا
 ،ادژحكومت احمدي ندر خود ...
 اصـول گـرا  اختالف برخـي سـران    •

و غالمحسين الهـام   ومانند حداد عادل 
ــي ــريعتمداري   حتــ ــين شــ  وحســ

ت احمـدي نـژاد   حكومفيروزآبادي با 
بــا تنــدروي و بــي برنــامگي  مــورددر 

 ،حكومت او
 برســراخــتالف نماينــدگان مجلــس  •
 يارانه ها،  كردن دفمنده
 بر سـر اختالف قوه قضاييه با هاشمي  •

ــف آن   ــگاه آزاد و وق ــامي و دانش و ع
عــوام فريــب خوانــده شــدن هاشــمي 

صـــادق  رفســـنجاني از ســـوي شـــيخ
 ،الريجاني

ها در سپاه از رأس تا قاعده تـا  اختالف •
   بر سرسرداران سپاه با يكديگر  اختالف

شـهداي بـزرگ   «برخورد با خـانواده  
  ، در جنگ» سپاه

شـهردار و رحـيم    ،اختالف قالي باف •
فرمانده سـابق سـپاه و محسـن     ،صفوي

نهـا در  آرضائي و شمعخاني و موافقـان  
  ،ادژسپاه با احمدي ن

اختالف محمد يزدي و مصباح يزدي  •
و مداحان و وعاظ تهـران بـا احمـدي    

 ، بر سر رحيم مشائي نژاد
ميـان شـيخ    يه،ئاختالف در قوه قضـا  •

صادق الريجاني و حقانيه ايها و نيـز بـر   
كهريزك و سر رسيدگي به  جنايتها در 

اختالف شيخ  خوابگاه دانشگاه تهران و 
نها آه صادق با سران سپاه  بر سر مداخل

 ، در قوه قضائيه
بر يه ئاختالف بيت رهبري با قوه قضا •
ميزان هزينه هايي كـه بايـد بـراي     سر

   پرداخت،كردن جامعه آرام 
حكومـت بـر سـر    اختالف مجلس بـا   •

  ،ادژهاي احمدي نبحران سازي
بــا مخالفــت نماينــدگان مجلــس    •

حكومت بر سر وضعيت اقتصادي كشور 
 واردات، وي و بازكردن دروازه ها بر ر

اخـتالف ميـان سـپاه و وزارت نفــت     •
سـپاه پـول را    .كارهاي نيمه تمام برسر

و كـار را تمـام نكـرده    دريافت كـرده  
ــر . اســت ــومي ت ــه  ،بطــور عم مجموع

وزارت نفت با دست انداختن سپاه بـر  
صنعت نفـت مخـالف هسـتند و عامـل     
وضعيت بس ناهنجار اين صنعت را سپاه 

سـت كـه از   استداللشـان اين . مي دانند
جمله هـدفهاي سـران سـپاه از ايجـاد     

تحريم شـدن   ،نآبحران اتمي و ادامه 
ويز تسلط بـر  آايران و تحريم را دست 

 ،بخصوص صـنعت نفـت   ،اقتصاد كشور
سپاه اين تسـلط را بدسـت   . بوده است

ورده است بدون اينكه توانـائي اداره  آ
صنعت نفت و اقتصـاد كشـور را داشـته    

ــد ــده ا . باش ــن ش ــه اي ــه نتيج ســت ك
. تجهيــزات نفتــي فرســوده مــي شــود 

سرمايه براي سرمايه گـذاري نيسـت و   
خريد تجهيزات از خـارج نيـز در حـد    

 ،مشكل شده است ،محال
تعـاون   اختالف ميـان وزارت نيـرو و   •

 ازاياسـت در   سپاه مدعيتعاون  :سپاه
بايـد   وزارت نيـرو  بدهي هاي دولـت، 
 بــه ايــن تعــاوني برخــي نيروگاههــا را

 ، دكنواگذار 
اخـــتالف نماينـــدگان مجلـــس بـــا •

بخصوص وزارت نفت بر سـر   ،حكومت
نها به اطالع آقرارداد ها كه هيچيك از 

مجلس رسانده نشده اند چـه رسـد بـه    
درآمـدهاي ارزي   تصويب و نيز بر سر

كه مجلس از ترتيب خرج وزارت نفت 
 ،نها اطالع نمي يابدآشدن 

 برسر ،ادژاحمدي ناختالف مجلس با  •
هـر  حساب  ك ميليون تومان بهواريز ي

مجلـس معتقـد   . تولـد  بهنگـام كودك 
غيـر قـانوني   اد ژوعده احمدي ن است 
   ،است

 حكومـت بـر سـر   اختالف مجلس بـا   •
ي دروغ كه حكومت انتشار مي آمارها
  ،دهد

روزنامـه  كيهان بـا  زد و خورد قلمي  •
 ، بر سر رحيم مشائيايران 

جمهوري اسالمي با  روزنامهاختالف  •
ريه كيهان و رسالت وابسته به جنـاح  نش

  ،هاي مختلف بيت رهبري كودتا
اختالف نشـريه انصـار حـزب اهللا بـا      •

 ،نشريه ايران و جام جم
اختالف جامعه مدرسين حوزه علميه  •
و  يئرحـيم مشـا   اد بر سـر ژاحمدي نبا 

 ، سخنها و كارهايش
. حكومـت اختالف انصار حزب اهللا با  •

 :مـي گوينـد  ي به تازگانصار حزب اهللا 
به دنبال به دسـت   حكومتجناحي در 

مـي  آوردن قدرت هستند و فساد به بار 
 ،ورندآ
حكومـت  اختالف نشريه حزب اهللا با  •

مسائل بين المللي و اد بر سر ژاحمدي ن
 ديدارهاي مشكوك، 

اختالف جديد جمعيت ايثـارگران و   •
ــالمي     ــه اس ــا جامع ــدايي ب ــين ف حس

 بـر سـر  مهندسين و اسـداهللا بادمچيـان   
 ، حكومتعملكرد 

ــدگان   • ــين نماين مجلــس  اخــتالف ب
عملكـرد سـيد    بر سـر خبرگان رهبري 

  ،علي خامنه اي
اخــتالف هاشــمي رفســنجاني بــا     •

  كليه موارد،در  تقريبا  حكومت 
 بـر سـر  اختالف ميان سرداران سـپاه   •

ن در پايـان آ  ادامـه جنـگ و    (جنگ 
  ،)شكست

 بـر سـر  اختالف ميان سرداران سـپاه  •
جنـبش   رابطه بـا شيوه عملكرد سپاه در 

  ،مردمي
 با توجه به اختالفات و درگيري هاي    

از پـرده بيـرون    بخـش تـازه  فوق كـه  
كجا جائي بـراي   ،افتاده اختالفها است

ترديد در محكوم بودن هرم قدرت بـه  
قابـل ذكـر   باقي مي مانـد؟   ،فرو ريزي

است كـه هـر روز بـر ايـن اختالفـات      
يم كه مسـئله مـي   ژرو  دشوافزوده مي 

سازد و بر مسئله هاي ساخته مي افزايد 
و اختالف توليد مي كند و اختالف بـر  

البته نه قادر به حل  ،اختالف مي افزايد
مسئله ها و نه توانا به حل اختالفها مـي  
شود و سرانجام مسئله ها و اختالفهـا از  

   .ورندآپايش در مي 
 
وضعيت نيروهاي سياسـي حـامي    •

   :جنبش
  
بر خالف نيروهاي حـامي حاكميـت       

كه قبل و بعد از انتخابات بـا ريـزش و   
، ميـان  انـد اختالف روبرو شـده   تشديد

نيروهاي حامي جنبش اتحاد و يگانگي 
به گونـه اي   .انجام گرفته استبيشتري 

كه با وجود اختالف در ميان احـزاب و  
حـزب   گروههاي اصـالح طلـب ماننـد   

دگي حزب كارگزاران سازن ومشاركت 
حزب همبسـتگي   وحزب اعتماد ملي  و
ــارز   و ــانيون مب مجمــع  ومجمــع روح

ــه    ومحققــين و مدرســين حــوزه علمي
جامعه اسالمي زنان و حزب اراده ملت 

سازمان مجاهـدين انقـالب   و نوانديش 
 حزب جوانان ايران اسـالمي  واسالمي 

 وحـزب اتحـاد ملـي    و  حزب مـردم  و
حزب و مجمع نمايندگان ادوار مجلس 

مجمع نيروهاي خط  وه ملت ايران رفا
ــام و ــاهنگي  ...ام ــا، هم ــد از كودت ،بع

ه مـد آخاصي در ميان آنهـا بـه وجـود    
نـد  ه ااختالفات را به كناري نهاد .است

، بـا سياسـتي   دولـت كودتـا  تا در برابر 
ـ . يگانه دست بـه مقابلـه بزننـد    ي احزاب

نهضــت  ومــذهبي هــا  –ملــي  چــون
از مجموعــه  نيــز،... آزادي ايــران و

ــ ــا   س ــت كودت ــالف دول ازمانهاي مخ
 .حمايت مي كنند

عالوه بر احزاب و گروهها، شخصـيتها     
نيز اختالفـات را كنـاري نهادنـد و بـه     
مقابله بـا حاكميـت اسـتبدادي دسـت     

 وزدند از جملـه ميـر حسـين موسـوي     
حبيب  ومحمد خاتمي و مهدي كروبي 

ابـراهيم   ورضـا عليجـاني    واهللا پيمان 
محمد ملكي  و مهندس سحابي  و يزدي

، شـماري نيـز در   در داخل كشـور ....و
در ضرورت مبـارزه بـا    ،خارج از كشور

نهـا كـه   آ. دولت كودتا اختالف ندارند
ري به آنه به واليت فقيه و «راه حل را 

مـردم   ،مي دانند» واليت جمهور مردم
را به جنبش سرانجام بخش مي خوانند 

از حقـوق مخالفـان    ،و در همان حـال 
  .  حمايت مي كنند دولت كودتا

 ،بــدين ســان پويــائي هــرم قــدرت    
ــائي   ــائي اخــتالف و انشــعاب و پوي پوي

پويـائي اتحـاد    ،مخالفان قدرت حاكم
اما براي اينكه مـردم جنـبش   . گشته اند

 ،را از سر بگيرند و بدان وسعت ببخشند
تكليف دولـت جانشـين كـه مـي بايـد      
حقوقمـــدار و برگزيـــده جامعـــه اي 

مــي  ،راســي باشــدبرخــوردار از دموك
  .معلوم گردد ،شفاف ˝بطور كامال  ،بايد

قسمت دوم اين بررسـي  : انقالب اسالمي
اكتبـر   21. ينده مي خوانيدآرا در شماره 

معاملـه پنهـاني    ،سي مـين سـال   ،2010
در  ،روبـرت پـاري  . اكتبر سورپرايز اسـت 

نقش وسط بازي را شرح كـرده   ،مقاله اي
در  نقـش او را . است كـه هـاميلتون بـود   

پرده كشيدن بر اكتبر سـورپرايز و ايـران   
ن بـر حـاكم   آگيت و عـراق گيـت و اثـر    

شدن ريگانيسم و بوشيسم بر امريكا شرح 
البته بهائي كه ملتهاي ايـران  . كرده است

و عــراق و نيكــاراگوا پرداختــه انــد بســي 
  : سنگين بود

  
بمناسبت سي مين سالگرد معامله پنهاني 

  :»ورپرايزاكتبر س« ،بر سر گروگانها
  

ــا    ــه ب ــازي ك ــط ب وس
پوشــاندن افتضــاحهاي 
اكتبر سورپرايز و ايران 
گيــت و عــراق گيــت، 
ــه    ــزرگ ب ــاي ب زيانه
امريكا و ايران و عـراق  

  :وارد كرد
  
  

ــالمي ــالب اس ــات : انق ــي از مطبوع برخ
عاقـل  «عنـوان   ،امريكا به لـي هـاميلتون  

بدين خاطر كه او دائـم  . را داده اند» مرد
ا بگيرد و كاري كند كوشيده است ميانه ر

كه حزب جمهوريخواه از او راضي باشد و 
بــر افتضــاحهاي  ،از راه ســازش دو حــزب

 ،روبـرت پـاري  . سـرپوش بگـذارد   ،بزرگ
نقــش ويرانگــر ايــن وســط بــاز را در     

ايـران گيـت و اكتبـر     ،افتضاحهاي بزرگ
توضيح داده است  ،سورپرايز و عراق گيت

  :)2010سپتامبر  17كنسرسيوم (
  
ــ    ــتواش ــد    ،نگتن پس ــم داوي ــه قل ب

عاقــل «لــي هــاميلتون را  ،ايگنــاتيوس
حقيقــت تلــخ ... خوانــده اســت» مــرد

اينست كه او زيـاني بـزرگ بـه رونـد     
از راه ترتيــب ســازش  ،سياسـي امريكــا 

ميان دو حزب و سرپوش گذاشـتن بـر   
. وارد كـرده اسـت   ،افتضاحهاي بزرگ

بسـياري   ،يك دليل از داليلي كه امروز

هر رويداد واقعي را نيز به  از امريكائيان
 ،مـي گذارنـد  » نظريه توطئـه «حساب 

اينست كه هاميلتون توطئه هاي واقعي 
  :پوشاند ،نكه نيك بشناساندآرا بجاي 

  
سرپوش گذاشتن بر واقعیتی  ٭

  :که افتضاح ایران گیت شد
  
بدون ترديـد رويـه سـازش دادن از       

راه پوشاندن حقيقت بود كه سبب شد 
اميلتون بـــه ديگـــر هـــ ،1986در اوت 

اعضــاي كميســيون اطالعــات مجلــس  
ــدگان ــي  ،نماين ــك چن ــه دي  ،از جمل

 ،پيوست و نقش سرهنگ اوليويه نورث
عضو شوراي امنيت ملـي در حكومـت   
ريگان را در رساندن پول و اسـلحه بـه   

گروه هاي مسلح كه امريكا بر (كنتراها 
!!) ضد دولت نيكاراگوا تشكيل داده بود

  . را داستان بخواند
رئيس كميسـيون   ،هاميلتون ،ن زمانآ 

ــورث و   ــرهنگ ن ــذيبهاي س ــود و تك ب
ــيس او ــتر ،رئ ــاور  ،جــون پويندكس مش

امنيتي ريگان  را پـذيرفت و موافقـت   
كرد كه پيشنهاد تحقيق در باره عملكرد 

  .پذيرفته نشود ،اوليويه نورث
و ) روبـرت پـاري   (مـن   ،ن زمانآ      

تهاي در باره فعالي ،همكارم بريان بارگر
. سري اوليويه نورث تحقيق مي كرديم

منبع، گزارشـي   24به استناد قول هاي 
ــه   ــن ك ــاكي از اي ــرديم ح ــه ك را تهي
سرهنگ نورث جريان پول و اسلحه را 
ــراي كنتراهــا ســازمان مــي دهــد و   ب

يكـي از دسـتياران   . سرپرستي مي كند
: هاميلتون به مـن تلفـن كـرد و گفـت    

هاميلتون و اعضاي كميسـيون تـرجيح   
داده اند تكذيبهاي نورث و پويندكستر 

منبع شما را  24را بپذيرند و قول هاي 
براي  ،از لحاظ شخصي. راست نشمارند

حقيقـت پوشـي هـاميلتون     ،ما دو تـن 
اگر هاميلتون بوظيفـه  ... وردآزيان ببار 

ــراي دو  ،خــود عمــل مــي كــرد ــه ب ن
روزنامه نگار حقيقـت جـو و نـه بـراي     

اگــر او  .مــدآامريكــا زيــان ببــار نمــي 
موافقت مي كرد تحقيق جدي در باره 

هم بـراي   ،فعاليتهاي نورث انجام بگيرد
وضعيت ديگر مي  ،ما و هم براي امريكا

  .شد
هاميلتون پيشنهاد تحقيق را رد كرد       

حتـي  . و از كار ما ابـراز انزجـار كـرد   
دموكراتها نيز نخواستند به گـزارش مـا   
ترتيــب اثــر بدهنــد و خبرگــزاري    

د پرس نيز كه ما برايش كار مي سوشيتآ
اين احساس را پيدا كـرد كـه    ،كرديم

اما در . اعتبارش را به خطر انداخته ايم
در شـكل   ،حقيقـت  ،نوامبر همان سـال 

افتضاح بزرگي رو نمود كه ايران گيت 
  .نام گرفت

از  ،نشريه انقالب اسالمي: انقالب اسالمي
خبرهاي ارتباطهاي پنهـاني   ،1984سال 

. سلحه به ايران را افشا مي كردو جريان ا
ــاره فــرود  مــدن آحتــي گزارشــي را در ب

ــلحه در    ــل اس ــاي حام ــب هواپيماه مرت
اما توجهي . باد را انتشار دادآفرودگاه مهر

خبـر الشـراع نيـز    . را به خود جلب نكـرد 
گرفتــار سانســور ســكوت مــي شــد اگــر  

از دو منبع كـه يكـي از    ،گزارشها از ايران
 ،نزديكان او بودندبيت منتظري و  ،ن دوآ

واصل و همـراه خبـر الشـراع در لومونـد     
مطبوعــات امريكــا و . منتشــر نمــي شــد

راغب شدند و در  ،فرستنده هاي تلويزوني
انتشار گزارشها كـه از طريـق دفتـر بنـي     
صدر و مصاحبه ها با خود او دريافت مـي  

هرگـاه  . با يكديگر مسـابقه دادنـد   ،كردند
ــ   ــران و امريك ــومي در اي ــار عم ــه افك ا ب

ــه     ــه ب ــد ك ــي ش ــاس م ــائي حس خبره
سرنوشت مردم و كشـور ربـط پيـدا مـي     

ســال بطــول نمــي  8بســا جنــگ  ،كننــد
  ... انجاميد و

ســـه مـــاه تحقيـــق خبرگـــزاري       
. سوشيتد پرس به حال خود رهـا شـد  آ

هاميلتون بر اين امر كه حكومت ريگان 
ــواد مخــدر وارد   ــا م ــد كنتراه روا دي

با وجـود  . نيز  پرده كشيد ،امريكا كنند

ــر  5در  ،ايــن كــه يكــي از  ،1986اكتب
هواپيماها كه نورث بكار حمل اسـلحه  

در نيكـاراگوا   ،براي كنتراها گرفته بود
يكـي از   ،ن هـازنفوس ژاو. سقوط كرد
زنــده مانــد و بــه زبــان  ،نآسرنشــينان 

  .مدآدر
نچـه هـازنفوس و مـداركي    آميان       

گـزارش مـي    ،كه در هواپيمـا بودنـد  
ن شد كه نه تنها معلوم شد روش ،كردند

كه گزارش ما در باره فعاليتهاي نـورث  
بلكه تجهيز محرمانه  ،صحيح بوده است

كنتراها بزرگ تر و سازمان يافته تـر از  
  .ن بود كه ما اندر يافته بوديمآ

پرزيـدنت رونالـد    ،با وجـود ايـن         
ريگان و معاون رئيس جمهوري جورج 
ــت او    ــات حكوم ــر مقام ــوش و ديگ ب

ادامه دادند  ،مچنان به تكذيب ماجراه
و مدعي شدند كه حمل اسلحه توسـط  

ربطـي بـه    ،هواپيمائي كـه سـاقط شـد   
كـاخ   ،از قـرار . حكومت نداشته اسـت 

سفيد مطمئن بود كه مـدرك مسـلمي   
سابقه سرپوش . انتشار پيدا نخواهد كرد
ــت  ــر حقيق ــتن ب ــاه اوت ،گذاش  ،در م

توســط هــاميلتون و كميســيون تحــت 
  . نها را قرص مي كردآدل  ،رياست او

. اما افتضاح همچنان بزرگ مي شد      
روزنامه اي در بيروت  ،1986در نوامبر 

از معاملــه پنهــاني اســلحه در ) الشــراع(
يــم ژميــان امريكــا و ر ،ازاي گروگانهــا

  . پرده برداشت ،ايران
ريگـــان و زيـــر دســـت هـــاي او       

تكذيبهاي جديد ساختند و  بـر زبـان و   
تكـذيب هـا    ،اما ايـن بـار  . ردندوآقلم 

 ،در اواخر مـاه نـوامبر  . كفايت نكردند
يكي فروش اسـلحه بـه    ،رابط دو ماجرا

ايران و ديگري رساندن پول و اسـلحه  
معلـوم شـد كـه    . معلوم شد ،به كنتراها

ــات را    ــر دو عملي ــورث ه ــرهنگ ن س
او بـه ايـران   : تصدي مي كـرده اسـت  
بـه سـه برابـر    (اسلحه مي فروخته است 

!!) ت بنا بر گزارشهاي كنگره و سـنا  قيم
بهــاي  ،و بــا بخشــي از پــول دريــافتي

اسلحه اي را مـي پرداختـه كـه بـراي     
  .كنتراها مي فرستاده است

بـا  . افتضاح ايران گيـت زاده شـد        
در  ،نكه هاميلتون بر فعاليتهـاي نـورث  آ

رهبـر   ،سرپوش گذاشته بـود  ،ماه اوت
 ،دموكراتهـــا در مجلـــس نماينـــدگان

ت تحقيق در باره اين افتضاح را خواس
 ،كميته مشترك تحقيـق . سرپرستي كند

ــس   ــنا و مجل ــدگان س مركــب از نماين
نمايندگان تشكيل شد و دو رئيس پيـدا  

ديـك  . يكي لـي هـاميلتون بـود   . كرد
  . چني هم مدافع حكومت گشت

زود روشن شد كه هاميلتون بنا ندارد    
نقش يك رئيس گروه تحقيق جدي را 

. و در پي يافتن حقيقت باشـد ايفا كند 
شتي و سازش آنست كه به راه آبلكه بر 
ن افتضاح برود و مي آورندگان آبا ببار 

خواهد گزارشي تهيه شود كه نه سـيخ  
  . را بسوزاند و نه كباب را

ــته    ،1987در        ــك رش ــاميلتون ي ه
تصميم ها گرفت كـه جهتـي را تعيـين    
مي كردند كه تـاريخ امريكـا در پـيش    

برغم مقاومت اعضاي ديگر . فتمي گر
 ،حــزب دمــوكرات در كميتــه تحقيــق

هــاميلتون معاملــه ســخاوتمندانه اي بــا 
ديك چني و ديگـر جمهوريخـواه هـا    

قرار شـد در ازاي اعطـاي   : وردآبعمل 
او در كميتـه   مصونيت قضائي به نورث،

  . شهادت بدهد
هاميلتون با كاخ سفيد نيـز سـخت         

ـ  . نگرفت ي ورزيـد  كاخ سفيد اصـرار م
كه افتضاح كار يك چنـد از كاركنـان   

ريگان  ،بدين سان. خود سر بوده است
و بوش كه بخاطر نقض قانون مي بايـد  
 ،مورد استيضاح كنگره قرار مي گرفتند

برغم ايـن كـه مـدرك قـوي وجـود      
داشت و مي گفت كه دفتـر بـوش بـر    

 ،تمامي عمليـات نظـارت داشـته اسـت    
 كساني شدند كه خالف قـانون نكـرده  

  ! اند
 ،مدآوقتي گزارش نهائي به نگارش       

برخي از دموكراتها اصرار ورزيدند در 
كشـف  . گزارش كشف كميته قيد شـود 

كميته اين بود كه كـاخ سـفيد ارعـاب    
  روزنامه نگاران و اعضاي كنگره را 

  
  8در صفحه 

 ؟!»شَرّانِه«
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ن نشوند كه آسازمان داده بود تا كه بر
كنترا  –حقايق مربوط به افتضاح ايران 

  .را پي يجويند
تحقيق كنندگان، فصلي را به كشف      

امـا سـه   . شايان توجه اختصاص دادنـد 
ويليام  ،»ميانه رو«سناتور جمهوريخواه 

كــوهن و وارن رودمــن و پــل تريبــل 
تهديد كردنـد هرگـاه ايـن فصـل در     

نهـا گـزارش   آ ،گزارش گنجانده شـود 
  . اكثريت  را امضاء نخواهند كرد

ديـك چنـي و    دانستني اسـت كـه       
بعنـوان اقليـت    ،ديگر جمهوريخواه ها

گزارشـي را تهيـه مـي     ،اعضاي كميتـه 
 –اين گزارش ماجراي ايـران  . كردند

هاميلتون قبول . كنترا را انكار مي كرد
كرد كه فصل مـذكور حـذف شـود و    

ــاچيزي از  ــزارش  آن ــه گ ن در خالص
  .بيايد
 3هــاميلتون امضــاي  ،بــدين ســان      

ورد آه را بدست سناتور جمهوري خوا
اجازه  ،با پوشاندن حقيقت» سازش«اما 

داد تبليغات وسيع بسود كنتراهـا افكـار   
  . عمومي را بفريبد

نچه به افتضاح صدور مواد آاما در        
مخدر به امريكا توسط كنتراها مربـوط  

هاميلتون تحقيق را در پشـت   ،مي شود
دربهاي بسته انجام داد و نتيجـه را نيـز   

نتيجه كار اين . نهائي نياورددر گزارش 
 ،»كوكـائين  –كنتـرا  «شد كه افتضـاح  

يعنـي سـاختگي تبليـغ     ،»نظريه توطئه«
  !شد
يعني حدود يك دهه بعد  ،1996در      

ــاح ــدن افتضـ ــاري وب ،از رو شـ  ،گـ
بـه   ،وزه مركوري نيـوز ژخبرنگار سان 

تحقيــق در بــاره صــدور مــواد مخــدر 
. بازپرداخـت  ،توسط كنتراها به امريكـا 

او چگونگي صدور كوكائين بـه امريكـا   
امـا  . از سوي كنتراهـا را تشـريح كـرد   

ــا   ــده امريك ــات عم ــه  ،مطبوع از جمل
نيويــورك تــايمز و واشــنگتن تــايمز و 

گزارش او را ببـاد   ،نجلس تايمزآلوس 
نها نيز حقيقـت  آمستند . تمسخر گرفتند

  .پوشي لي هاميلتون بود
بايد سالها از عضويت هـاميلتون در        

مجلس نمايندگان مي گذشت و سـال  
ــرا مــي رســيد 2000 ــيون   ،ف ــا كميس ت

اطالعات مجلـس نماينـدگان بـه ايـن     
نتيجه برسد كه گزارشها در اين باره كه 

سـيا صـدور مـواد     ،در حكومت ريگان
ــه امريكــا را   مخــدر توســط كنتراهــا ب

صحت داشـته   ،حمايت مي كرده است
  .اند

شهادت بريـت   ،در گزارش كميسيون  
بـازرس كـل    ،Britt Sniderيدر اسـنا 
او . ورده شده استآ ،ن زمانآدر  ،سيا

شهادت داده اسـت كـه سـيا چشـم بـر      
صدور مواد مخدر توسـط كنتراهـا بـه    

زيــرا درجــه . امريكــا مــي بســته اســت
ن را نازل ارزيابي مي كـرده  آاهميت 

  . است
هـدف امريكـا   : اسنايدر گفته اسـت      

ــت     ــت ساندينيس ــه دول ــود ك ــن ب اي
اين امر سبب . اگوا سرنوگون شودنيكار

شد كه نسبت به اتهامهاي جدي القيـد  
بماند كه به كساني وارد بودنـد كـه بـا    

رفتار سيا قابل . سيا همكاري مي كردند
  . توجيه نبود

بمثابه يك  ،مورد كنتراها: انقالب اسالمي
ــه يـــك دولـــت   ــازمان تروريســـت كـ سـ

ن بـا  آتروريست ايجاد كـرده بـود و ربـط    
يم خميني ژديگري كه ريست دولت ترور

. وردآكنتـر را پديـد    –افتضاح ايران  ،بود
امر مهم اين بود و اينست كه بدون رابطه 
 ،قوائي كه دولتهاي تروريست مـي كننـد  

تنهـا  . يـد آسازمان تروريست پديد نمـي  
بعد از تغيير رابطه قوا است كـه سـازمان   

چنانكه رابطه تغيير . ترور از ميان مي رود
  . اها نيز از ميان رفتندكرد و كنتر

امر هم ديگر اين كه تجارت مواد مخـدر   
با شبكه جهاني كه دولتهـا و سـازمانهاي   

 ،ورده انـد آنها بوجـود  آتروريست دستيار 
اين دولتها و سـازمانها  . ربط مستقيم دارد

در اين تجـارت و نيـز تجـارت اسـلحه و     
در ايـن  . شركت دارند ،سفيد كردن پولها
شـبكه   ،كـردن پولهـا   دو تجارت و سفيد

در سـطح   ،جهاني مافياها و شبكه بـانكي 
ايـن  . نقش تعيـين كننـده دارنـد    ،جهان

ورده آمجموعه شبكه بغرنجـي را بوجـود   

است كه جهان را در خشونتهاي ويرانگـر  
  .فرو برده و فروتر مي برد

اگر هـاميلتون بنـا را بـر كشـف و            
تــاريخ  ،اظهــار حقيقــت مــي گذاشــت

ادامـه   ،را كـه ادامـه داد  امريكا جهتي 
و كــار هــاميليتون كــه   ... نمــي داد

پايان  ،سرپوش گذاشتن بر حقيقت بود
  :نيافت

  
ـــراق  ٭ ـــورپرایز  و ع ـــر س اکتب

  :گیت
  

زماني كه هاميلتون رئيس  ،1991در      
كميسيون فرعي امور خـارجي مجلـس   

دو  ،نمايندگان در امور خاورميانه بـود 
ربـط   افتضاح كه با افتضاح ايران گيت

يكي افتضاح عراق . رخ نمودند ،داشتند
اكتبـــر «گيـــت و ديگـــري افتضـــاح 

  . »سورپرايز
ــاح       ــت«افتض ــراق گي ــرده » ع از پ

ــاي   ــت حكومته ــادن حماي ــرون افت بي
يم صدام حسين در ژريگان و بوش از ر

ايـن افتضـاح توجـه    . جنگ بـا ايـران  
كـار  . هاميلتون را به خود جلـب نكـرد  

ـ   ،ور بـانكي شجاعانه رئيس كميسيون ام
از حـــــزب  ،هـــــانري گـــــونزالس

را هم رسـانه هـائي كـه     ،جمهوريخواه
كارشان پوشاندن حقايق در پرده ابهام 

بـه زيـر    ،است و نيز جمهوريخـواه هـا  
  .پرده فراموشي رفت

ــاح دوم      ــا افتض ــر  ،ام ــاح اكتب افتض
ســورپرايز كــه عبــارت بــود از معاملــه 
پنهاني جمهوريخواه ها با ايران بر سـر  

براي ايـن كـه گروگانهـا تـا      ،نهاگروگا
انتخابات رياست جمهـوري امريكـا در   

زاد نشوند تا كـه كـارتر   آ ،1980نوامبر 
شكســت بخــورد و ريگــان بــه رياســت 

  .جمهوري برسد
  

 ،ماجراي اكتبر سـورپرايز : انقالب اسالمي
انتشار . از سوي بني صدر تعقيب مي شد

 My Turn to«كتـاب او بـا عنـوان    
Speak «بـــه واشـــنگتن و  و ســـفر او

مصاحبه هاي پي در پي او در باره معامله 
پنهاني و دعوت كميسـيون امـو خـارجي    
مجلــس نماينــدگان از او و حضــورش در 

سـبب شـد كـه مجلـس      ،اين كميسيون
نمايندگان با تشكيل كميسـيون تحقيـق   

هاميلتون رئيس اين كميته . موافقت كند
گزارشـي تهيـه    ،بود و با سانسور مـدارك 

ما نمـي  : كميته مي گفت ،نآر د ،شد كه
گوئيم معاملـه اي روي نـداده اسـت مـي     
گــوئيم دليلــي بــر وقــوع معاملــه بدســت 

اين گزارش موضوع مطالعه روبرت . نيامد
پاري شد و هم در كتـاب خـود و هـم بـا     
يــافتن مــدركهاي سانســور شــده توســط 

به همان نتيجه رسيد كـه   ،كميته تحقيق
اظهـار  : هاميلتون به بني صدر گفتـه بـود  

ن معامله پنهـاني بـدين   آحقيقت در باره 
انويـه  ژ 20معني است كه دولت امريكا از 

غير  ،غاز رياست جمهوري ريگانآ ،1981
ــوده اســت ــانوني ب چــون هــاميلتون و . ق

ــن    ــتند اي ــا نمــي خواس ــواه ه جمهوريخ
راســت را بــا  ،حقيقــت را تصــديق كننــد

  .دروغ جايگزين كردند
بـه نقـش    روبرت پاري دنبالـه مقالـه را    

ــاره  هــاميلتون در سانســور حقيقــت در ب
  :اختصاص داده است ،اكتوبر سورپرايز

هاميلتون باز رئيس كميتـه تحقيـق         
 ،ايـن بـار  . در باره اكتبر سورپرايز شـد 

ــد ــده عضــو حــزب  ،هــانري هاي نماين
جمهوريخواه از ايلينوا نايب رئيس بود 

 ،بـوش  ژرژو  ديك چني وزيـر دفـاع   
  . بود رئيس جمهوري وقت

هاميليتون در تحقيق در باره اكتبر       
هدف را تبرئه ريگان و بوش  ،سورپرايز
روشي را در پيش گرفـت كـه   . گرداند

. شـكارا نشـان مـي داد   آاين هدف را  
هاميلتون تا جـائي پـيش رفـت كـه از     

رأي داراي اعتبار وتو هايد را را وسيله  
خنثي كردن دموكراتهائي كرد كه مي 

قيق واقعيـت را همـانطور   خواستند تح
. بيابد و اظهار كند ،كه روي داده است

چنانكه مانع اسپنسر اوليويـه در كميتـه   
شــد چــرا كــه جمهوريخــواه هــا او را 
ســختگير و داراي روش تهــاجمي مــي 

  . دانستند
اصرار و شتاب هاميلتون بـه شسـتن         

دســت ريگــان و جمهوريخــواه هــا از 
مـدارك   ،معامله پنهاني سبب شد كه او

گوياي مجرميت جمهوريخـواه هـا را   
بخشي از اين مدارك در . سانسور كند

در اختيار كميته تحقيـق   ،1992دسامبر 
مدارك جديد جا بـراي  . قرار گرفتند

ــه    ــتند كــ ــي گذاشــ ــد نمــ ترديــ
جمهوريخواهان معامله پنهـاني بـر سـر    

الورنـس  . گروگانها را انجـام داده انـد  
رئيس گـروه تحقيـق كـه مـي      ،بارسال

انست مأموريتش اينست كه ريگـان و  د
 ،بوش و جمهوريخواهان را تبرئه كنـد 

  .مدارك را سانسور كرد
در تلفن و در پاسخي كه بـه   ،بارسال     

: به مـن گفـت   ،نامه الكترونيك من داد
از هاميلتون خواستم سه مـاه ديگـر بـه    
گروه تحقيق وقت بدهـد تـا مـدارك    
جديد نيز مورد بررسي قرار گيرند امـا  

در مايل مورخ . اميلتون موافقت نكرده
: بـــه مـــن نوشـــت ،2010وئيـــه ژ 30

هاميلتون با پيشـنهاد مـن روي موافـق    
نشان داد اما گفت با توجه به ايـن امـر   
ــوري   ــه رياســت جمه ــون ب كــه كلينت
انتخاب شده است و كنگره جديد شده 

نمي توانم با تمديد مدت تحقيق  ،است
  . موافقت كنم

ا كه سر و ته تحقيق نهآهاميلتون و       
مطمئن بودند كسي بـر   ،وردندآرا بهم 

ن نمي شود كـه مـدارك را بيابـد و    آ
نهـائي   1993انويه ژ 13در .  انتشار دهد

كه گزارش به تصويب كميتـه تحقيـق   
نگفتنـد كـه    ،هاميلتون و بارسـال  ،رسيد

تقاضاي سه ماه تمديـد زمـان تحقيـق    
براي بررسي مداركي شده است كه بر 

جمهوريخواه ها داللـت مـي   مجرميت 
در مصـاحبه جديـدي    ،هاميلتون. كنند

تكذيب كرد كه بارسـال   ،كه با من كرد
ــق   ــدت تحقي ــد م از او تقاضــاي تمدي

  .ماه كرده است 3بمدت 
شمار كمي كه اطالع كافي از ايـن       

واقعيت داشـتند كـه هـدف هـاميلتون     
مبري كردن جمهوريخواه ها از جـرم  

روگانهـا بـوده   معامله پنهـاني بـر سـر گ   
مــي داننــد كــه او بســان يــك  ،اســت

و اما از . هنرپيشه نقش بازي كرده است
ــنگتن و   ــات واش ــياري از مقام ــد بس دي

روش سازشكاري و جلب نظـر   ،ديگران
» عاقـل مـرد  «روش  ،موافق دو حزب 
  .است كه او است

    ...  
ــا وجــود ايــن     احساســات و روش  ،ب

هــاميلتون ولــو بــه نظــر ايگنــاتيوس و 
امـري   ،يگران خردمندان جلوه كنـد د

اينست  ،ن غافل ماندهآكه هاميلتون از 
سـازش و  «كه تالشها براي رسـيدن بـه   

او را از نيـاز دموكراسـي بـه     ،»اجماع
ــردم   ــه م ــار حقيقــت ب جســتجو و اظه

  .باز داشته است ،امريكا
نهـم  آ» كار كند«بگذاري حكومت      

با سرپوش گذاشتن بر جنايتهـا و ديگـر   
فاده هــاي مقامــات دولــت از سوءاســت

زيـرا  . خطرناك است ،موقعيت هاشان
موجــب ســلب اعتمــاد مــردم از نظــام 

ــود  ــي شـ ــي مـ ــان در . سياسـ حاكمـ
وقـيح مـي    ،سوءاستفاده ها از موقعيت

شــوند و جامعــه  نســبت اهــل سياســت 
ديگــران را نيــز . مظنــون مــي گردنــد

افـراط   ،تشويق مي كند كه بنوبه خـود 
انكـار اطـالع    ،و نيـز .  گري شيوه كنند

را وسيله مردم در » نظريه توطئه« ،معتبر
بـا امتنـاع   . تبيين رويدادها مي گرداند

هاميلتون سـبب شـد    ،از اظهار حقيقت
كه مردم امريكا اعتماد خود را نسبت به 

 ،اينست كه حاال. دولت از دست بدهند

 ،وقتي مي گويد همه چيز خوب اسـت 
  . ديگر كسي به او اعتماد نمي كند

بخواهـد دريابـد    ˝اگر كسي واقعا       
سياســي امريكــا گرفتــار » مركــز«چــرا 

بر او اسـت تحقيـق    ،شكست شده است
دوطرف را راضي نگـاه  «كند در روش 

لــي هــاميلتون و بنگــرد ايــن » داشــتن
روش تا كجا جمهوريخواه ها را تشويق 
كرد در خودكامگي و زير پا گذاشـتن  

شــتاب  ،اصــول راهنمــاي دموكراســي
  .گيرند

اما بهائي كه مردم ايـران   :انقالب اسالمي
ن آبـيش از   ،بابت گروگانگيري پرداخـت 

از زماني كه . يدآسنگين است به سنجش 
ــي  ــالب دوم «ن را آخمين ــد» انق  ،خوان

گوشـها، بـر   . نفس ها در سينه حبس شد
هشدار اندك شماري كه گروگـانگيري را  

دانشـجويان خـط   «خود انگيختـه و كـار   
نه اهـل  . بسته بودند ،دنمي دانستن» امام

سياست و نه روزنامه نگاران حق نداشتند 
امري كـه موضـوع رأي جمهـور    : بپرسند

چرا از سـوي   ،مردم از طريق رسمي است
يك گروه كوچك دانشجوئي تصدي شده 
 ،است؟ چرا خميني معتقد به واليت فقيه

» دانشـجويان خـط امـام   «لت فعل آخود 
 شده است؟ چرا خمينـي گروگـانگيري را  

خود تصدي مي كنـد؟ چـرا هـر بـار كـه      
بـا   ،مشكل نزديك به حل شدن مي شـد 

الينحل تـر مـي    ،مداخله شخص خميني
  ... گشت؟ چرا

ــه          ــاره تهيـ ــه تحقيـــق در بـ گرچـ
كنندگان طرح گروگانگيري و ايـن طـرح   

در همـان   ،انجام گرفت ،در امريكا ،ديرتر
بودنــد كســاني كــه    ،در ايــران ،غــازآ

دتائي مي شمردند كـه  گروگانگيري را كو
اما . امريكا و اسرائيل در ايران انجام دادند

ن شــد كــه جامعــه از آسانســور مــانع از 
گـاه  آ ،وردآخطرها كه گروگـانگيري ببـار   

گروگـانگيري محاصـره    ،در نتيجـه . گردد
بر  60اقتصادي و جنگ و كودتاي خرداد 

ضد دموكراسي و استقرار اسـتبداد خـون   
ورد و هنـوز  آبـار  ريز و فاسد و خـائن را ب 

مـــدهاي آمـــردم ايـــران گرفتـــار پـــي 
  .گروگانگيري هستند

ــران و اهــل  آ       ــردم اي ــود م ــا الزم ب ي
سياست مطمئن مي شدند گروگـانگيري  
ــرف    ــر و اش ــينجر و راكفل ــاخت كيس س

. ب شود؟ نهآپهلوي است تا نقشه نقش بر
مردم ايران مي بايد مـي دانسـتند و مـي    

ر را متعهـد  بايد بدانند كه اموري كه كشو
موضوع تصميم رسمي جمهور  ،مي كنند

اسـت و نبايـد بـه    ) حاكميت ملـي (مردم 
نهـا  آهيچ گروهي اجـازه دهـد جانشـين    

  .  شود
: مشـفق مـي گويـد   » سـردار « ،امروز     

ــم كــه   ســندهاي قطعــي در دســت داري
ن روز آكـارگردان   ،موسوي خـوئيني هـا  

دم امريكائيهـــا اســـت و آ ،گروگـــانگيري
امريكائيها طراحي كرده و  گروگانگيري را

در ايـران   ،به دست موسوي خـوئيني هـا  
ن روز نمـي دانسـتيم و   آ. اجرا كـرده انـد  

يـا موسـوي   آنمـي دانـيم كـه     ،نيز ،امروز
خوئيني ها مأمور امريكائيها بوده است يـا  

ن روز و هـم امـروز مـي    آامـا هـم   . خير؟
جـرم   ،دانستيم و مي دانـيم كـه عمـل او   

يـن دليـل كـه او و    جرم بود هم بـه ا . بود
خود را  ،گروهي كه به نظر او عمل كردند

جانشين ملتـي كردنـد و وقعـي هـم بـه      
ــه    ــان و كميت ــوراي نگهب ــت و ش حكوم

دانشـجويان پيـرو خـط    «رهبري كننـده  
  .ننهادند –ن بود آكه او نيز عضو  -» امام
چـه   ،ي اتمـي ژداشتن يا نداشتن انـر      

موضـوع تصـميم    ،نيز ،رسد به بمب اتمي
ملتي كه اجازه مي دهـد  . ملت است يك

جانشين او  ،»رهبر«با عنوان  ،يك شخص
البته گرفتار وضعيتي مي شـود كـه    ،شود

  :نستآاينك در 

كه گفته » تش سوزيآ«
 ،بـوده » اتفاقي«مي شد 

انفجــاري بــوده كــه در 
يك پايگاه موشكي روي 

  :داده است
  

يم مـدعي شـد   ژدستگاه تبليغاتي ر      
تش سوزي بـه  آ ،89شهريور  20كه در 

. يك ساختمان سپاه سرايت كرده است
ــن  ــوده  آاي ــدي نب ــوزي عم ــش س  ،ت

اكتبـر   16امـا در  . بوده است» اتفاقي«
  :رويتر گزارش كرده است ،2010

 ،بنا بر قول دواير اطالعاتي اسـرائيل  •
ن درد سـر  آاكتبـر  بـيش از    12حادثه 

بنا . ور بوده است كه تهران مي گويدآ
روزي پيش از سـفر   ،ربر قول اين دواي

انفجاري در يك  ،اد به لبنانژاحمدي ن
. پايگاه موشكي ايران روي داده اسـت 

سه انفجار در اين پايگـاه مخفـي روي   
موشــكهاي  ،در ايــن پايگــاه. داده انــد

نگاهداري مـي شـوند كـه      3 –شهاب 
مـاده شـان   آميان برد هسـتند و ايـران   

كرده بود براي حمله انتقام جويانه بـر  
ايگاه هاي نظامي امريكا در عراق ضد پ

  .و اسرائيل
ــري  • ــاه س ــن پايگ ــكهائي  ،در اي موش

ــد   نگاهــداري ميشــوند كــه مــي توانن
– tri كالهكهائي را حمـل كننـد كـه    

coniques  تهـران  . خوانده مي شـوند
 3نمونه بهبود يافته اي از موشك شهاب 

زمايش كرده آ ،با بكار بردن اين فن ،را
ه كـرده بودنـد   كارشناسان مشاهد .بود

 tri –coniquesكــه بــرد كالهكهــاي 
در هدف گيري دقيق . بسيار زياد است

جـا   ،در عـوض . و در پرواز ثبات دارد
ايــن . بــراي مــواد منفجــره كــم دارد

موشكها خاص كالهكهاي اتمي سـاخته  
  . مي شوند

پاسدار كشـته شـده و    18 ،در انفجار •
اينها افراد تيپ . تن زخمي شده اند 14

بوده اند كـه متعلـق بـه سـپاه      الحديد
پاسداران و مسئول برنامه هاي موشكي 

باد واقع آستاد اين تيپ در خرم . است
ايجـاد تأسيسـات ايـن پايگـاه از     . است

زيرا ايـن  . غاز شده استآ  2008سال  
موشك انداز  3باتري و  5تيپ حد اقل 
براي مقابله با خطر حملـه  . داشته است

ن شـد كـه   آتهران بر  ،هوائي اسرائيل
پايگاه هاي موشكي خود را پراكنده و 
براي موشكهاي خود پوشش بسـازد تـا   

  . سيب نبينندآ
بدين ترتيب بود كه حتي كوه هـا        

را كندند تا موشكهاي خـود را در دل  
. سيب حمله ها حفـظ كننـد  آكوهها از 

اين پناهگاه ها ورودي هاي بس وسيع 
دارند زيرا مي بايد موشكهاي بالسـتيك  

مهندسـان  . را نيز در خود جاي دهنـد 
ــراي     ــا را ب ــاه ه ــن پناهگ ــي، اي ايران

ام ساخته  3و شهاب  3موشكهاي شهاب 
اند تا رديابهاي امريكا و اسرائيل نتوانند 

در حقيقت نقطه ضعف . نها را بيابندآرد 
موشكهائي كه با سوخت مايع عمل مي 
كنند در مـدت پـر كـردن دو مخـزن     

ه اينســت كــ . نهــا اســت آســوخت 
نها به رديابهاي الكترونيك آسوختگيري 

و قمرهاي مصنوعي امكان مي دهد در 
از ايــن جهــت . نهــا را بيابنــدآجــا رد 
محلهائي كه . سيب پذير هستندآسخت 

در كنار تونل ها ساخته شده اند، امكان 
 سوخت گيري سريع را به موشكها مـي 

  و مي توان پرتاب كنندگان  دهند
  

  9در صفحه 
  

 ؟!»شَرّانِه«
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  .ريع بكار انداختموشكها را س
كيلــومتري  1200ايــن تأسيســات در  •

 ،بنا بر اين. شهرهاي اسرائيل قرار دارند
 3شهرهاي اسرائيل در تير رس شـهاب  

ورد اســرائيل اينســت كــه آبــر. هســتند
 40و  3موشك شهاب  100ايران حدود 

انفجـار در  . پرتاب كننده موشك دارد
پايگاه امام علي و چندين متر زير زمين 

امـا دوايـر اطالعـاتي    . داده استروي 
روشن نمي كنند كه چگونـه انفجارهـا    

ــد؟ 3در  . محــل مختلــف روي داده ان
براي اين كه در تأسيسات صـدمه غيـر   

نـه هويـت   . قابل تـرميم ايجـاد كننـد   
خرابكاران و اينكه به كدام گروه تعلق 

نهـا اظهـار   آداشته اند و نه شـيوه كـار   
ــد ــده ان ــه را  . نش ــوع حادث ــران وق ته

تصديق كرد اما تكذيب كرد كـه يـك   
توجيه ايرانيها . باشد» حمله تروريستي«

تـش سـوزي روي   آاين بود كـه يـك   
بدين خاطر كه در نزديكي . داده است

مشـكل  . پايگاه انبار مهمات بوده اسـت 
مي تـوان بـاور كـرد كـه كارشناسـان      
امنيت نظامي پايگاه اين خطر را مـورد  

تش آلحاظ قرار نداده و پيش از وقوع 
  .سوزي خطر را رفع نكرده باشند

دوايــر : حادثــه اي كــه تكــرار شــد •
اطالعات نظامي تصريح مي كننـد كـه   
خسارتهاي قابل مالحظـه بـه تأسيسـات    
موشكي و موشكها وارد شده اند و سپاه 
ــارتي   ــزان خس ــداران زخمــي بمي پاس

  .برداشته كه تحمل كرده است
ــق    ــار تحقي كارشناســان نظــامي در ك

» مهاجمان«اين كه بدانند هستند براي 
  چگونه توانسته اند در پايگاهي نفوذ 

  كنند كه از بيشترين مراقبت برخوردار 
  بوده است؟ باز مي خواهند بدانند چه 

  
روشي بكار برده اند براي اينكه تا عمق 
پناهگاه بروند و در انبار موشكها انفجـار  

تشييع جنازه هاي قربانيان . ايجاد كنند
مد اما شك جـدي  آبعمل اكتبر  14در 

وجود دارد در باره شمار واقعي كشـته  
نهـا بسـيار   آاحتمال مي رود شـمار  . ها

  .بيشتر باشد
وييشن ويك مقاله اي آ ،اكتبر 15در  •

مشابهت بسياري  ،نآانتشار داد كه بنا بر 
ايران  3وجود دارد ميان موشك شهاب 

 BM-25و موشـك بالسـتيك جديـد     
Musudan ــه در ر ــامژكـ  10ي ه نظـ

جانشــين كــيم  ،در برابــر ،2010اكتبــر 
محتمل اينسـت   ،بنا بر اين. ايل –يانگ 

كه اقـدامي خرابكارانـه انجـام گرفتـه     
باشد بقصد از ميان بردن نمونـه نـوعي   

بـا سـوخت مـايع كــه     3سـري شـهاب   
صنايع نظامي كره شمالي بيـرون داده  

  .اند
دواير امنيتي ايران از حادثـه هـائي    •

ــي روي  ــي در پ ــه پ ــد و  ك ــي دهن م
تأسيسات نظامي كشور را هدف گرفتـه  

اينست كـه تـدابير   . بسيار ناراحتند ،اند
امنيتــي شــديد اتخــاذ كــرده و در    

. نيروهاي مسلح به اجـرا گذاشـته انـد   
يـم  ژاپوزيسـيون ر «بنظر مي رسد كـه  

ــران ــهاي   » اي ــه سرويس ــي ك ــا كمك ب
شـبكه   ،نها مي كنندآجاسوسي غرب به 

بيــدار  هــاي خفتــه خــود را در ايــران
اين شبكه هـا  . كرده و بكار انداخته اند

هرچه  ،برخوردار از فنون بسيار پيشرفته
نفـوذ دادن  . تهاجمي تر عمل مي كنند

يـم كـه   ژجاسوس هـا و يـا مخالفـان ر   
 ،نآبرنامه اتمـي ايـران را و مهمتـر از    

سيستم دفاعي كشور را مختل مي كنند 
در . يم ايران را بس نگران مي كنندژر

 ،سـوده تـر  آيان با خـاطري  غرب ،عوض
حمله احتمـالي خـود را بـه تأسيسـات     

ماده اجرا مـي  آطراحي و  ،اتمي ايران
رفتار فعل پذيرانه نتان يـاهو در  . كنند

ــ  ــدهاي احمــدي ن ــر تهدي در  ،ادژبراب
نزديكي مرز اسرائيل را اطالعـاتي مـي   
توانند توضيح بدهند كه او در اختيـار  

اينست كه بـه تهديـدهاي   . داشته است
او در برابــر اعضــاي حــزب اهللا وقعــي 

  .ننهاده است
  

حملــه بــه ســامانه هــاي 
ابـر  «كامپيوتري ايران به

  :»ويروس
  

 -، مجله  علمـي  2010اكتبر  13در  ◀
 41فني، به نـام نيـو تكنيـك، در شـمار     

ابر ويروس با هـدف   "خود، زير عنوان
  :انتشار داده است "ايران

شركت زيمنس نرم افـزار و سـخت        
ــزا ــراي    اف ــيمانتيك ب ــام س ــه ن ري ب

ــك دارد  ــتمهاي اتوماتيـ ــن . سيسـ ايـ
بطـور عمـده بـراي كنتـرل      سيمانتيك

كـه  هستند  ... و  پمپها، موتورهاي برق
 دييا همزمان با  مي بايد يا از راه دور و

، در نيروگاههـاي  نآاز . كنترل شـوند 
ــا  ــه ه ــر كارخان ــرق و ديگ ــد ب ي ئتولي

كـه بـه ايـن كنتـرل     استفاده مي شود 
  . نياز دارنداتيك اتوم
رئيس بخش امنيت اين شـركت بـه       

 :مـي گويـد    Liam O’Murchuنام 
ي كه اين سيستم كنترل را از نام ويروس

 نــت س، اســتوككــار مــي انــدازد  
Stuxnet كار اين ويروس اين . است

ي را ئهـا  است كه ابتدا چنـين سيسـتم  
مـي كنـد بـه     بعد شروع .پيدا مي كند

 وقتـي تا  را اين كار. غلطفرمان دادن 
ادامـه   ،يـد ك از پـا در آ يسيستم اتومات
ــد  ــي ده ــر در   . م ــروس اگ ــن وي اي
ي كه اين سيستم را ندارند ئكامپيوترها
و نها نمـي رسـاند   آزياني به  پيدا بشود،

  .مي كند حذفخود را 
براي اينكه اين ويروس بتوانـد وارد      

نيـاز بـه دو    سيستمهاي اتوماتيك بشود،
دو كـد را از    ايـن . كد شناسـائي دارد 

كـار ايـن ويـروس    . نـد تايوان ربوده ا
گذاري درست مثل يك موشك برنامه 

و ويران منطقه اي در  انفجاربراي شده 
ــردن  ــتآك ــه  . نس ــز برنام ــروس ني وي

گذاري شده است براي ويران كـردن  
  . سيستمهاي خودكار كنترل كننده

ايــن ويــروس نــه تنهــا سيســتمهاي      
آورد بلكــه اتوماتيــك را از پــا در مــي 

را ... قادر است كه پمپهـا و موتورهـا و  
  . خراب كندنيز 
ــه       ــار اســت ك ــين ب ــراي اول ــن ب اي

ويروسي توانسته اند سازندگان ويروس 
كـه فقـط سيسـتم خاصـي را      را بسازند

بـه سيسـتمهاي ديگـر     خراب مي كند و
  . كاري ندارد

شركت سيمانتيك براي اولين بار در     
وس را پيـدا  ايـن ويـر   2010ماه ژوئن 

از آن موقع تا به حال كارشناسان . كرد
سيمانتيك شب و روز روي اين ويروس 
كار كرده اند تـا اينكـه بتواننـد سـر از     

ــد  ــدهاي آن در بياورنـ  Liam. كـ
O’Murchu  بعـد از ايـن    :مي گويد
به اين نتيجـه رسـيده    يكار شبانه روز

ي ئدرصد كامپيوترها 60ايم كه بيش از 
ويـروس شـده انـد در    كه مبتال به اين 
ما ثابت مـي   امر بهاين . ايران بوده اند

كند كـه ايـن ويـروس بـراي از كـار      
ايـران سـاخته    اتمـي  انداختن نيروگاه

البته سازندگان اين ويروس . شده است
اين ويروس به جاهـاي   مي دانسته اند 

او مـي  . نيز خواهد رفـت غير از ايران 
 مشكل بتوان گفت چه كس اين :گويد

چه كساني سـازنده  را ساخته و ويروس 
    .را به اين كار برانگيخته اند

يــم ژردرهمــان حــال كــه 
چـــــرا : مـــــي پرســـــد

  كــره مــذا 1+ 5كشــورهاي 
ــد ــراي خــالي  ،نمــي كنن ب

ــه  ــودن عريضـ ــار  ،نبـ چهـ
  !:شرط معين مي كند

  

منـوچهر متكـي    ،2010اكتبر  12در  ◀
مهـر گفتـه    17وزير خارجه ايـران روز  

 "وايل نـوامبر اواخر اكتبر و ا"بود كه 
زمــان مناســبي بــراي گفــت و گــو بــا 

است و اينكـه طـرفين    5+1نمايندگان 
در حال رايزنـي بـراي تعيـين تـاريخ     

سطح و محل ايـن گفتگوهـا   در دقيق، 
 .هستند

اما كاترين اشتون مسـئول سياسـت   ◀
خــارجي اتحاديــه اروپــا، در واكــنش، 

تاريخ اين گفتگوهـا هنـوز    :ه استگفت
وي خـانم  سـخنگ . روشن نشـده اسـت  

مـا در مـوقعيتي نيسـتيم    "اشتون گفت 
را ) مـذاكرات (كه تعيين شـدن تـاريخ   

 ".تاييد كنيم
آمريكا نيز در واكنش گفت كه تنهـا      

كاري كه ايران بايد بكند اين است كه 
تـاريخ دقيقـي را بــراي از سـر گيــري    

 .گفت و گو تعيين كند
ســخنگوي وزارت  مهمانپرســت،و  ◀

وال ئه ايـن سـ  ، در پاسخ بامور خارجه
كه خانم اشتون گفته است در خصوص 
زمان مذاكرات چيزي بـه آنهـا اعـالم    

آقاي متكي تـاريخ  ": نشده است گفت
اگـر خـانم   ... مذاكرات را اعـالم كـرد  

اشتون به مطالـب اظهـار شـده آقـاي     
متكي مراجعه كند متوجه مي شود كـه  

اگـر واقعـا   . يمه اما تاريخ را اعالم كرد
ـ  تند، بايـد تحـرك   مايل به مذاكره هس
 ".بيشتري داشته باشند

 5+1درباره مـذاكرات ايـران بـا    او     
در ايـن رابطـه دو   : توضيح داده است

ــل    ــه اص ــود دارد؛ اول اينك ــه وج نكت
ــا    ــت و م ــق ماس ــورد تواف ــذاكره م م

به  اما .آمادگي خود را اعالم كرده ايم
آمادگي و جديت  5+1رسد كه  نظر مي

 .براي مذاكره را ندارد
در رابطه با مذاكره نكته دوم اين كه     
موضوع تعريف شده يكي گفتگوهاي  2

ايران با گروه ويـن كـه در چـارچوب    
مبادله سوخت بر مبناي اعالميه تهـران  

نيـز بـر    5+1خواهد بـود و گفتگـو بـا    
مطـرح   2اساس آنچه كه در نشست ژنو

موضوع آن بسته پيشنهادي ايـران   .شد
همـانطور كـه مستحضـريد يـك     . است

بسته طرف مقابل ارائه داد و يـك بسـته   
فكـر مـي   . نيز از سوي ايران ارائه شـد 

كنــيم بســته ايــران مــي توانــد محــور 
مذاكره باشد و يا حداقل مشتركات دو 
بسته مبنايي براي شروع مذاكرات قرار 

 .گيرد
در شروع كار پيشنهاد ما ايـن اسـت       

كه براي تفاهم اوليه مشتركات بسته هـا  
ــ  ا مــذاكرات را تســريع بررسـي شــود ت

 .دهد
) 89مهـــر  25( 2010اكتبـــر  17در  ◀

: در اردبيل گفتـه اسـت   ،ادژاحمدي ن
 1+ 5ماده گفتگو با كشـورهاي  آايران 

در .  است هرگاه  پيش شـرطي نكننـد  
او شرط كـرده اسـت كـه     ،همان حال

اين كشورها مي بايد موضع خود را در 
يـم صهيونيسـت   ژباره بمبهـاي اتمـي ر  

اگر در ايـن بـاره سـكوت    . اظهار كنند
ن آكنند بدين معني است كـه در پـي   
ي ژنيستند كه قرارداد منع گسترش انـر 

  . اتمي اجرا شود
او تكرار كرد كه ايـران از حقـوق         

ميــز از آخــود در برخــورداري صــلح 
. ي اتمي دسـت بـر نمـي دارد   ژتكنولو

غرب چـاره اي جـز گفتگـو بـا ايـران      
: اسـت  او خطاب به غرب گفتـه . ندارد

گفتگو با ايران بهترين گزينه براي شـما  
نها فكـر مـي كننـد بـا تحميـل      آ. است

مـي   ،مجازاتها و تهديد ها كه مي كنند
امـا  . توانند ملت ايران را تضعيف كنند

ايرانيان همبسـتگي و اتحـاد  و قـدرت    
  . خود را به اثبات رساندند

وزير خارجـه   ،شتونآ ،اكتبر 14در  ◀
بود كـه گفتگوهـا    پيشنهاد كرده ،اروپا

  . در ماه نوامبر در وين انجام بگيرند
تــا ايــن  ،بــدين ســان: انقــالب اســالمي

غرب بـود كـه اصـرار بـر مـذاكره       ،هنگام
يم ايران طفـره  ژداشت و بر اين بود كه ر
اينك نوبـت  . وردآمي رود تا زمان بدست 

مالي  رسيده  –يم مافياهاي نظامي ژبه ر

 1+  5چـرا كشـورهاي   : است كه بپرسـد 
اد براي ايـن  ژاحمدي ن. گفتگو نمي كنند

خطـاب   ،كه خود را از تك و تاب نيندازد
انتخابي جز گفتگـو بـا   : به غرب مي گويد

اما غرب با اطمينان از تأثير . ايران نداريد
ــر   ــا تصــميم ب تحريمهــاي اقتصــادي و ب

عاجـل   نه ديگـر از خطـر   ،نهاآافزودن بر 
مجهز شدن ايران به بمـب اتمـي سـخن    
مي گويد و نه شتابي به گفتگو بـا ايـران   

نيك مي داند كه وضعيت . نشان مي دهد
  :اقتصادي ايران بسيار بد است

  

ــاني  كســـــر بازرگـــ
افـــزايش  ،خـــارجي

بي ثباتي نـرخ   ،بيكاري
تهديد صـنايع بـه    ،ارز

تعطيــل و گرانــي مــي 
ــد ــاد در : گوينـ اقتصـ

  :زاد استآسقوط 
  
میلیــــارد دالری  ۱۷کســــری ٭

مـاه  ۶در  تراز بازرگـانی ایـران
   :اول سال جاری

  
بـه گـزارش جهـان     ،89مهر  25در  ◀

تراز بازرگاني خـارجي ايـران    ،صنعت
بدون احتساب صادرات نفت و ميعانات 
گازي در شش ماهه نخسـت امسـال بـا    

ميليون دالري  308ميليارد و  17كسري 
ــرو شــده اســت در ايــن كســري  .روب

مدت مشابه در سـال گذشـته،   ايسه با مق
داشـته   افزايشبيش از سه ميليارد دالر 

 :است
اين تراز بازرگاني نيمه نخست امسال    

 569ميليارد و  29ايران حاصل اختالف 
ميليـارد و   12ميليون دالري واردات با 

ميليون دالري صـادرات غيرنفتـي    231
بدون احتساب ميعانات گازي و تجارت 

 .ان بوده استچمداني اير
ميزان كسري تجاري ايران در سـال      

 665ميليـــارد و  33گذشـــته بـــيش از 
ميليون دالر بوده كـه بـا حفـظ رونـد     

تـوان   تجارت نيمه نخست امسـال مـي  
ميليـارد   17بيني كرد كـه كسـري    پيش

دالري شــش ماهــه نخســت امســال در 
ميليارد دالر يعنـي بيشـتر    34پايان سال 

 .از سال گذشته شود
نيمه نخست سال گذشته نيز كسـري   در

تراز بازرگاني خـارجي ايـران از نيمـه    
در شش ماهـه  . نخست امسال كمتر بود

 23سال گذشته ميـزان واردات ايـران   
ميليون دالر و صـادرات   668ميليارد و 

غيرنفتي ايران بدون احتسـاب ميعانـات   
ميليون دالر  978گازي هشت ميليارد و 

نشــان بــود كــه حاصــل اخــتالف آنهــا 
دهد ميزان كسري تـراز بازرگـاني    مي

ميليارد  14ايران طي اين مدت حدود 
دالر بوده كه در نيمـه نخسـت امسـال    

ميليـارد دالر   17اين ميزان كسـري بـه   
 .افزايش يافته است

ميـزان كسـري تـراز     1387در سال     
ميليـارد دالر و در   37بازرگاني بيش از 

ر ميليـارد دال  33نيز بيش از  1386سال 
  .بود

 15 تحريم ها هزينه واردات را ٭
  :درصد افزايش داده است 30 تا
  

 ،محمــد نهاونــديان ،89مهــر  23در  ◀
گفتــه  ،رئــيس اطــاق بازرگــاني ايــران

تحـريم هـا باعـث شـده هزينـه      : است
درصـد   30تا  15واردات كاال به ايران 

بازارهاي ايران  :او افزود .افزايش يابد
ن نيازهـاي  راههاي متنوعي براي تـامي 

بنادر كشور تركيه  .خود پيدا كرده اند
  .را يكي از اين راهها دانست

كه به تازگي با تعدادي از نهاونديان  •
اعضاي اتحاديه اروپا ديـدار كـرده بـا    
اشـاره بـه ثابــت بـودن حجـم روابــط     
اقتصـــادي ايـــران و اروپـــا مـــي    

ــا ":گويــد مجمــوع مبــادالت ايــران ب
 18.5اتحاديــه اروپــا در ســال گذشــته 

ميليارد يورو است در حاليكه معـادالت  
 ".ميليارد يورو است 30ايران با چين 

ــه و هــم چنــين  • او واردات بــي روي
ثابت ماندن نرخ ارز را موجـب ضـربه   
خــوردن بــه صــنايعي همچــون چــرم، 

ثابــت او از  .نســاجي و كفــش دانســت
ماندن نرخ ارز آن هم در شرايطي كـه  

ي نرخ تورم داخلي از نرخ تورم خارج
باالتر است انتقاد كرد و آن را سياسـتي  

سياست اخير بانـك  . اشتباه آميز دانست
مركزي هم نوعي شوك در بازار را به 
دنبال داشت به گونه اي كـه بانـك را   

ــرار   داد و بانــكدر موضــع انفعــالي ق
 .مجبور شد ارز به بازار تزريق كند

طرح حذف يارانه ها بايـد   : او گفت •
ود كـه شـوكي بـه    به گونه اي اجرا ش

ــود  ــور وارد نش ــد .اقتصــاد كش  هدفمن
هـدايت  «بايـد از راه  كردن يارانه هـا  

نقــدينگي بــه بخــش توليــد بــه جــاي  
» پرداخت مسـتقيم بـه مصـرف كننـده    

  . باشد
توقــف فعالیــت ســه صــرافی  ٭

چون دالر نفروخته انـد  بزرگ
و تقاضای دالر که همچنان در 

فتنـه «افزایش اسـت و اینهمـه 
  :است» اقتصادی

 
، بــه گــزارش ايســنا ،89مهـر   21در  ◀

بانك مركزي ايران از ادامه فعاليت سه 
ــل   ــه دلي ــزرگ ب ــف«صــرافي ب » تخل

بر اساس اعالم  .جلوگيري كرده است
تارنماي رسمي بانـك مركـزي ايـران،    

بر اساس گزارش بازرسان اين بانـك،  «
فعاليت سـه صـرافي بـزرگ بـه دليـل      

اي از تخلفـات، متوقـف    مشاهده پـاره 
بانك مركزي افزوده كه پرونده  ».شد

ــراي رســيدگي و   ايــن ســه صــرافي ب
ــي    ــت بررس ــات در دس ــل جزئي تكمي

تـري از توقـف    جزييـات بـيش   .است
فعاليت اين سـه صـرافي اعـالم نشـده     

امروز همچنين بانـك مركـزي    .است
هــاي داراي  اعــالم كــرد كــه صــرافي

توانند ارز مورد نياز خـود را   مجوز مي
هــا دريافــت  از طريــق صــرافي بانــك

بر اساس اعالم بانـك مركـزي،    .كنند
توانند بـا مراجعـه بـه     متقاضيان ارز مي

هـا و   هاي متعلق بـه بانـك   همه صرافي
هاي خصوصي كه مجوز بانـك   صرافي

مركزي دارند، ارز مورد نيـاز خـود را   
در همـين حـال، اسـداهللا     .تهيه كنند

اسدپور، مدير عامل صرافي بانك ملـي  
كـه وضـعيت تقاضـا    ايران، تأييد كـرد  

بـه   .نكرده است» فروكش«براي دالر 
هاي بانكي هـر   گفته وي، امروز صرافي

ــت   ــه قيم ــه   1050دالر را ب ــان ب توم
ــرافي ــي  ص ــاز م ــاي مج ــند و  ه فروش
 1053هاي مجاز آن را با قيمت  صرافي

در پي  .كنند تومان به مردم عرضه مي
  نوسانات بازار ارز در ايران، قيمت دالر 

  10در صفحه 
  

 ؟!»شَرّانِه«



                                                                                                                                                                                       

 

 
10 
 

 
 

   1389آبان   16 –3ز   ا 761 شماره  25  2010  نوامبر    7اكتبر تا 

 

تومان  1200در اوايل مهرماه جاري از 
بانك مركـزي ايـران    .هم فراتر رفت

مهر اقـدام   10براي كنترل قيمت ارز، 
تومـان   1070به عرضه دالر بـه قيمـت   

يــك هفتــه پــيش نيــز محســن  .كــرد
عباسي، يك مقام بانك مركـزي ايـران   

بـــه برخـــي از » شـــديد«از هشـــدار 
مـدير اداره   .ها خبر داده بـود  صرافي

ت بر موسسـات پـولي غيـر بـانكي     نظار
بانك مركزي به ايسنا گفته بود كه اگـر  

هـا رويـه خـود را اصـالح      اين صـراف 
ــد، مجــوز صــرافي آن ــا باطــل  نكنن ه

اشاره اين مقام بانك مركزي  .شود مي
هايي بود كه در پي نوسانات  به صرافي

نــرخ دالر در ايـــران، از فـــروش ارز  
برخـي مقامـات    .كردند خودداري مي

ري اسـالمي ايـران، از وضـعيت    جمهو
نـام  » فتنه اقتصادي«بازار ارز به عنوان 

ــي ــد م ــماعيل   .برن ــردار اس ــروز س ام
مقدم، فرمانده نيروي انتظـامي   احمدي

ايران در نشست هفتگي جامعـه وعـاظ   
ــت ــران گف ــرب«: ته ــه ض ــگ فتن   آهن

ها در  اقتصادي شروع شده و آمريكايي
داري خود را به  اين دوره مأمور خزانه

هـا   فرستند تا آن شورهاي مختلف ميك
وي افزايش  ».را تحت فشار قرار دهند

هـاي اخيـر را كـار     قيمت ارز در هفته
  بـا توطئـه  «: دانست و گفت» دشمنان«

ــع ــي   جمـ ــازار داخلـ آوري ارز از بـ
خواستند به امور اقتصادي ضربه بزننـد،  
وليكن اين امر باعث شد تا نقدينگي از 

بت به توزيع بازار جمع شود و ايران نس
بـا   ».گونه محدوديتي نـدارد  ارز هيچ

  اين حال برخي كارشناسان و 
نماينـــدگان مجلـــس ايـــران، شـــيوه 
مديريت بانك مركزي ايـران را دليـل   

ــازار كـــاذب ارز«گيـــري  شـــكل » بـ
مقدم، عضو  غالمرضا مصباحي .دانند مي

ــران    ــس اي ــادي مجل ــيون اقتص كميس
نحـوه مـديريت بانـك    «گويد كـه   مي

شتباه اين بانـك در توزيـع   مركزي و ا
ارز، اشتهاي كاذب بـه وجـود آورده و   

هـا بـه بـازار شـده      موجب ورود دالل
  ».است
رویــه ارز و خطــر  مصــرف بی ٭

کاهش شـدید ذخیـره ارزی در 
  :شرایط تحریم

 
گزارش  امروزسايت  ،89مهر  22در  ◀

در حـالي كـه بـا تشـديد     : كرده است
تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل 

قـانوني   حريم هـاي يكجانبـه و فـرا   و ت
آمريكا و كشـورهاي غربـي، كشـور در    
ــاني     ــر بازرگ ــي از نظ ــرايط حساس ش
خارجي به سر مي بـرد و ذخـائر ارزي   
ارزش مضاعفي در ايـن شـرايط دارد،   
كارشناسان دربـاره مصـرف بـي رويـه     

 .ذخاير ارزي هشدار مي دهند
بنــابر اظهــار يــك منبــع غيررســمي،    

كشور در شـرايط   مجموع ذخاير ارزي
فعلي كمتر از پنجاه ميليارد دالر اسـت  
كه اين رقم با احتساب طلبهـاي ايـران   
از برخي كشورهاي جهـان سـوم و در   

ذخـاير مـذكور   . حال توسعه مي باشـد 
كه ذخاير ارزي بانك مركزي محسوب 
مي شوند، نقطـه اتكـاي كشـور بـراي     
شرايط اضـطراري و تحـريم احتمـالي    

لـزوم حفـظ و   خريد نفت مي باشـد و  
حتي افـزايش ايـن ذخـائر در شـرايط     
فعلي، يكي از اولويتهاي اساسي كشـور  

اما با اين وجود نشـانه اي از  . مي باشد
صـــيانت از ذخـــاير ارزي كشـــور در 
عملكرد اقتصـادي دولـت ديـده نمـي     

 .شود
افــزايش واردات و رســيدن رقــم       

ميليـارد   30واردات به مـرز بـي سـابقه    
نار تزريق ارز بـه  ماه در ك6دالر ظرف 

بازار تهران و فروش صدها ميليون دالر 
ارز ظرف چند روز براي تنظـيم بـازار،   
به عالوه ادامه روند انبساطي چند سال 
اخير موجب شده است تا چراغ قرمـز  

 .وضعيت ارزي كشور روشن گردد

در اين شرايط كه خطوط اعتباري و    
نقدي  فاينانس كه امكان خريدهاي غير

ار براي كشور را فـراهم مـي   و مدت د
آورد، به دليل تحريمهـا مسـدود شـده    
است، ضرورت مديريت منـابع ارزي و  
صيانت از ذخائر ارزي كشـور بـيش از   

اگرچـه رهبـر   . پيش احساس مي شـود 
ــود در   ــريح خ ــخنان ص ــالب در س انق

ــر  ــد ب ــا تاكي ــزوم  تابســتان گذشــته ب ل
مديريت واردات اهميت اين موضـوع  

، اما بـه نظـر مـي    را خاطر نشان كردند
رسد روند انبسـاطي اقتصـاد كشـور در    

  .سالهاي گذشته همچنان ادامه دارد
  
بحــران و  هــا در اثــر تحریم ٭

های جدیــــد  ارزی و سیاســــت
ــــــت، ــــــدگان و تو دول لیدکنن

ند و صـــــنعتگران، ســـــرگردان
  نگران

 
ــر  ،89مهــر  19در  ◀ ــه گــزارش خب ب
روزهاي التهاب ارزي همچنان  ،نالينآ

ازار ارز تهران زيـر سـايه   ب. ادامه دارند
صف هاي طوالني خريد دالر روز خود 

در ايـن ميـان   . را به شـب مـي رسـاند   
خبرهايي نيز به گـوش مـي رسـد كـه     
نشان از ادامه دار شدن اين تب و تاب 

گفته مي شود . در بازار ارز تهران دارد
صـــرافان بـــه خريـــداران ايـــن ارز  

 "پرطرفدار تنها يك پاسخ مي دهنـد،  
و اين در حاليسـت كـه    "ريم دالر ندا

زير پوست اين التهاب ارزي كـه همـه   
نگاه ها را به سمت چهـارراه اسـتانبول   
كشانده وزن ديگري بـر دوش صـنايع   

 :كشور در حال اضافه شدن است
بي ثباتي بازار ارز كه دومين هفته را  •

نيز پشت سر گذاشت و وارد هفته سوم 
شد اكنون جدا از نگرانـي هـايي كـه    

سفته بازي هـا و گرانـي واردات   براي 
كاال با خود همراه كرده، تيغ خـود را  
به سمت توليد و هزينه هاي توليد نشانه 

نگراني توليد كنندگان از  .گرفته است
ــرخ ارز روي ديگــري از   ــاتي ن ــي ثب ب
نگراني ها نسـبت بـه ادامـه دار شـدن     

 :روزهاي التهاب ارزي است
  بر همين اساس، پس از آنكـه رنـگ      
روشان تهراني از بـروز مشـكل تـامين    ف

مواد اوليه در كارخانه هاي توليد رنگ 
به دليل افزايش بهاي دالر و نيز تشديد 
فشــارهاي تحميلــي در فضــاي اقتصــاد 
جهاني خبر داده و اعـالم كردنـد كـه    

ــه هــاي توليدكننــده رنــگ در  كارخان
ايران با مشكل تامين مواد اوليه مواجـه  

ل رنگ به يكـي  و به همين دلي  اند شده
از كاالهاي ناياب در بازار تهران تبديل 

 .است شده
 ،راساير صنايع نيز نگراني هاي خود     

ــددر ايــن خصــوص،  ــراز مــي كنن : اب
سلطاني دبير انجمن فوالد  هرسول خليف

با اشـاره بـه اينكـه مشـكالت صـنايع از      
يكديگر جدا نيست و مي تـوان گفـت   

ساني تقريبا تمامي صنايع با مشكالت هم
مواجه هستند نگراني از بي ثباتي نـرخ  
ارز را مشكل جديدي در عرصه توليـد  
دانست كـه بـر مشـكالت ديگـر بخـش      

هم اكنـون در   .توليد اضافه شده است
صنعت فوالد بـا مشـكل توقـف توليـد     

ــا  .مواجــه نيســتيم ــوالد ب در صــنعت ف
مشكلي كه بخش رنگ بـا آن برخـورد   

ريم كرده است مواجه نيستيم اما اميدوا
نرخ ارز هر چه سريع تر از حالـت بـي   

ي خارج شده و به حالت اوليه خود تثبا
عدم ثبات نرخ ارز در صورت  .بازگردد

 طوالني شدن، سردرگمي را براي وارد

كنندگان مواد اوليـه بخـش توليـد بـه     
زيرا فعاالن اين بخش . همراه مي آورد

نمي دانند مواد اوليه مورد نياز صـنايع  
ي بايد خريداري كنند كه را با چه قيمت

با توجه به بي ثبـاتي بهـاي دالر بـراي    
توليد صرفه داشـته و از زيـان واردات   

با طـوالني شـدن بـي     .جلوگيري كند
ثباتي نرخ ارز، پشتوانه توليد از بين مي 

مهم ترين مساله در اين خصـوص   .رود
اين است كه ماده اوليه با چـه قيمتـي   

نـه  وارد عرصه توليد شـود تـا هـم هزي   
هــاي توليــد را افــزايش ندهــد و هــم 

 .اقتصادي توليد را حفظ كند هصرف
در شرايط كنوني كه صـنعت كشـور       

بيش از هر زمان ديگري به واردات نياز 
دارد و مــواد اوليــه صــنايع بســياري از 
طريق واردات تامين مـي شـود نبايـد    
واردات محدود شده و توليدكننده بـا  
م خــاطري نگــران در ايــن عرصــه قــد

اين در حاليست كه بي ثبـاتي  . بگذارد
نرخ ارز در كشور در كـار محـدوديت   
هاي جهاني كه با آن رو بـه رو هسـتيم   

 .واردات را محدود تر مي كند
در حـال  : خليفه سلطاني مي گويـد  •

براي واردات بسـيار   LCحاضر گشايش 
كننــدگان  مشــكل شــده اســت و وارد

مجبور هستند مواد اوليه يا كاالي مورد 
نياز را با پرداخت نقدي وارد كنند، بي 
ثباتي نـرخ ارز مشـكالت تـامين مـواد     

بـا توجـه بـه     .اوليه را تشديد مي كنـد 
اينكه هم اكنـون هزينـه هـاي كشـتي     
راني يا به عبارتي حمل كاال بـه مقصـد   
ايران افزايش يافته و هزينه هاي بيمـه  
حمل نيز بـا رشـد همـراه بـوده، ايـن      

اردات را بـاال  افزايش ها هزينه هـاي و 
برده نبايد نرخ ارز در بي ثباتي به سـر  
ببرد تا به واسطه آن واردات مواد اوليه 
با تاخير يا گراني همراه شده و قوز باال 

چرا كه در حال حاضر قوز توليد شود، 
درصــد مــواد اوليــه صــنعت فــوالد  40

وارداتي است كه اين ميزان سهم كمي 
 .نيست

يگر نيـز  اين نگراني در بخش هاي د •
به چشم مي خورد، به گفته دبير انجمن 
ســازندگان قطعــات و مجموعــه هــاي 
خودرو اين نگرانـي از سـوي اعضـاي    
اين انجمن در جلسات مطـرح شـده و   
اعضا در پي يافتن راهكاري براي حـل  

محمدرضا نجفـي مـنش در   : آن هستند
با واقعي شدن : اين خصوص مي گويد

ت آن نرخ ارز يا به عبارتي افزايش قيم
موافقيم، تنها نگراني ما بي ثبـاتي نـرخ   
ارز است كه امكان برنامـه ريـزي را از   

  .توليدكنندگان گرفته است
  

ــــــــــی ٭  ــــــــــال تعطیل احتم
ــــــه ــــــر و  های انرژی کارخان ب

بیکـــاری کـــارگران زیـــر فشـــار 
هـــا و هدفمنـــد کـــردن  تحریم
  :ها یارانه

 
ناليــن آهمشــهري  ،89مهــر  19در  ◀

  : گزارش كرده است
چيني، كاغذ، چوب، فـوالد،  نساجي،  •

مس، آلومينيوم، فرو آلياژ، سرب، روي 
و ريختــه گــري، ســيمان، كاشــي و    
سراميك، شيشه، آجر، گچ و سنگ، قند 
و شكر، روغن، لبنيات و مـواد شـوينده   

ــنايع  ــزو ص ــرژي«ج ــر ان ــوب » ب محس
شوند و از اين رو در برابـر اجـراي    مي

هـا آسـيب    قانون هدفمند شدن يارانـه 
برخـي از ايـن   . تري دارنـد پذيري بيش

احمد  ريصنايع در استان كهگيلويه و بو
 .فعال هستند

احمــد،  هــاي فــوالد بــوير كارخانــه    
سيمان و قند ياسوج و آجر گچساران و 

كارخانه در حال ساخت آجر دهدشت 
از آن دســته صــنايع اســتان بــه شــمار  

رونــد كــه براســاس انــرژي ارزان  مــي
 .اند طراحي و ساخته شده

ــك  د • ــز ي ــاران ني ــتان گچس ر شهرس
كارخانه توليد سـيمان سـفيد در حـال    
ــد از   ــدون تردي ــه ب ــاخت اســت ك س

هـا در نيمـه دوم    سازي يارانـه  هدفمند
پذيرد، اين كارخانـه نيـز    سال تاثير مي

براساس انـرژي ارزان طراحـي شـده    
 .است

تعدادي كارخانه توليـد محصـوالت       
لبني در استان وجود دارد كـه برخـي   

نظر سازمان صنايع استان و برخـي  زير 
نيز در حوزه مـديريت سـازمان جهـاد    
كشاورزي فعاليت دارند و دوغ آبعلـي  
در ياسوج، كارخانـه لبنـي فرودگـاه و    
تعــاوني لبنيــاتي عرفــاني در دهدشــت 
محصــوالت لبنــي اســتان را تــامين    

ريـزي سـازمان    معاون برنامـه . كنند مي
 صنايع و معادن استان كهگيلويه و بـوير 

كـه در زمينـه صـنايع     احمد با بيان اين
ــز     ــوينده نيـ ــواد شـ ــيميايي و مـ شـ

هــاي كوچــك و بزرگــي در  كارخانــه
، اضـافه  هسـتند استان در حال فعاليـت  

مصرف انرژي در اين صـنايع  «: كند مي
باالست يا به قول كارشناسـان آنهـا در   

گيرنـد و   بر قرار مي گروه صنايع انرژي
 ايــن نگرانــي وجــود دارد كــه بعــد از

ها و افزايش قيمت انرژي،  حذف يارانه
ها و صنايع  قيمت توليدات اين كارخانه

طـوري كـه    شدت افزايش يابـد، بـه   به
مديران آنها قادر بـه فـروش كاالهـاي    

  ».خود نباشند
 
ــه • ــل كارخان ــا و  احتمــال تعطي ه

  : بيكاري
 

گوينـد   مـديران صـنايع اسـتان مـي        
هـاي توليـدي بـه سـادگي نمـي       بنگاه
شده را به توليد  فشار قيمت تمام توانند

نهايي منتقل كنند چـون هـم مشـتري    
ــم    ــدارد، ه ــد ن ــدرت خري ــي ق داخل
محصــول توليــدي قــدرت رقابــت بــا 

 .كاالهاي وارداتي را نخواهد داشت
شــهرام بــاقري، مــدير عامــل كارخانــه 

كند كه چون  فوالد ياسوج، تصريح مي
هاي الزم بـراي رقابـت در    زير ساخت

احمـد وجـود    ه و بـوير استان كهگيلوي
ندارد و فناوري به كار رفته در صـنايع  
ــا    ــتانداردهاي دني ــتان از اس ــن اس اي

ها  تر است، درصورت حذف يارانه عقب
وضع صـنايع انـرژي بـر ماننـد فـوالد      

 .سخت خواهد شد
كـل توليـد واقعـي    «: افزايد وي مي    

ميليــون تــن  12فــوالد كشــور حــدود 
ـ   . است ك در حالي كه ميـزان توليـد ي

كارخانه فوالد در شهر انشان چين كـه  
مشخصا از خط توليد آن ديدن كردم، 

هرچه ميزان . رسد ميليون تن مي 20به 
هـاي توليـد    توليد بيشتر باشـد، هزينـه  

كمتر و در نتيجه امكـان رقابـت بيشـتر    
توليد كارخانه فوالد ياسوج به . شود مي

اي نيســت كــه بتوانــد بــا ســاير  انــدازه
ــركت ــت ك  ش ــا رقاب ــابراين  ه ــد، بن ن

ــاني   ــاره و ناگه درصــورت حــذف يكب
ها بدون ترديـد كارخانـه فـوالد     يارانه

كـارگر آن بيكـار    500 ياسوج تعطيل و
به عقيده بـاقري، قـانون   » .خواهند شد

هـا بايـد بـراي     هدفمند كـردن يارانـه  
صورت پلكاني  صنايعي همچون فوالد به

عملياتي شود تا توليـد آسـيب جـدي    
  .م داشته باشدنبيند و قدرت ترمي

مشــكالت : مشــكالت نوســازي صــنايع•
ناشي از اجراي قانون هدفمند كـردن  

ها فقط به واحـدهاي توليـدي و    يارانه
ــر نمــي گــردد، بلكــه  فعــال موجــود ب

هاي بسياري نيز وجـود دارد كـه    طرح
براساس انرژي ارزان طراحي و اكنون 

تمـام   نيز به دليل كمبود نقدينگي نيمـه 
تمـام   واحدهاي نيمـه اين . اند رها شده

كه بخش زيادي از آنها منتظر دريافت 
هاي استان هستند، بـا   تسهيالت از بانك

مشكالت مضاعفي مواجهند، زيرا ممكن 

ــرح   ــر ط ــت ديگ ــت   اس ــان مزي هايش
 .اقتصادي نداشته باشد

اي از صنايع قديمي نيز  بخش عمده    
به دليل ارزان بودن انرژي در ايـران،  

كننــد كــه  مــي از تجهيزاتــي اســتفاده
مصرف انرژي در آنها باالست كـه ايـن   

هاي توليدي نيز، هنگـام حـذف    واحد
هاي انرژي با مشـكل دو چنـدان    يارانه
سـو بايـد    زيرا از يك. شوند رو مي روبه

در مدتي كـه قيمـت انـرژي افـزايش     
هـاي خـود را كـاهش     يابد، هزينـه  مي

هـا بـر    دهند تا از پس افـزايش قيمـت  
ناچارند بـا تغييـر    آيند و از سوي ديگر

تجهيزات و فنـاوري از ميـزان مصـرف    
در اسـتان كهگيلويـه و   . انرژي بكاهنـد 

احمد به دليل نزديكـي بـه منـابع     بوير
ــاز توليــدي در     ــون گ ــرژي همچ ان
ــدهاي   ــياري از واحـ ــاران بسـ گچسـ

شــايد .توليــدي چنــين وضــعي دارنــد
مديران صنايع استان بتوانند با كـاهش  

هـا،   ردن قيمتهزينه و همزمان با باال ب
واحدهاي توليدي خـود را تـا مـدتي    

دارنـد، امـا مشـكالتي نظيـر       سرپا نگـه 
ــانع   تحــريم ــدينگي م ــود نق ــا و كمب ه

بزرگي بر سر نوسازي و بازسازي صنايع 
 .رود استان به شمار مي

  
نـرخ  ،یـمژمـار رآحتی بنا بـر  ٭

 ۲۰بیکاری جوانان پسر بـاالی 
درصد و نرخ بیکـاری دختـران 

  :درصد است ۴۶
 
: چكيـده به گزارش  ،89مهر  18در  ◀

در حالي كه طبق برنامه چهارم توسـعه  
 12.5قرار بود نرخ بيكاري جوانـان بـه   

دهد كـه   درصد برسد، آمارها نشان مي
بيكاري اين گـروه سـني در بهـار    نرخ 

درصـد بـوده و بـه     20امسال بـيش از  
خصوص اين نرخ براي دختران جوان 

 88سـال   درصد در 32بار  از رقم تاسف
درصد رسيده  46به ميزان تكان دهنده 

  .است
سند اشـتغال جوانـان در حـالي در        

برنامه چهارم به فراموشـي سـپرده شـد    
تـا   15كه بررسي نرخ بيكاري جوانـان  

ــاله  29 ــرخ   (س ــني داراي ن ــروه س گ
حاكي است در بهار امسال ) بيكاري باال

درصد اين گروه سني بيكار بوده  20٫4
برنامه مي بايست اين نـرخ   اند اما طبق

 .مدآپائين مي درصد  12٫5 تابيكاري 
  مهـر، سـن  خبرگـزاري  به گـزارش      

و  83اشتغال جوانـان در اواخـر سـال    
پيش از تـدوين برنامـه چهـارم توسـعه     
نوشته شد تا در برنامه توسـعه مـد نظـر    

. قرار گرفته و بر مبناي آن عمـل شـود  
اين سـند توسـط شـورايعالي جوانـان     

سي و بـه تصـويب رسـيد اولـين و     برر
مهمترين سند و برنامه عمـل راهبـردي   
ملي در حوزه اشتغال بيكاري جوانـان  
بود كه در برنامه چهـارم توسـعه از آن   

  .غفلت شد
در حال حاضـر نـرخ بيكـاري در رده    

سـال حـدودا دو برابـر     29تا  15سني 
نرخ بيكاري است كه در برنامه چهـارم  

جوانـان   به عنوان هدف سـند اشـتغال  
اگر چه در تمـامي  . پيش بيني شده بود

دنيا و حتي كشورهاي پيشـرفته تعـداد   
جمعيت بيكاران جوان نسـبت بـه رقـم    
عمومي بيكاري آن كشور بـاالتر اسـت   
ولي اين اختالف رقم در ايـران بسـيار   

بـر اسـاس   . باالتر و نگران كننده اسـت 
استانداردهاي بين المللي، نرخ بيكاري 

بيكاري كل كشور بايـد  جوانان به نرخ 
ــه در    1.5 ــورتي ك ــد در ص ــر باش براب

شرايط فعلـي ايـن نـرخ در كشـورمان     
در واقع افزايش . بيش از دو برابر است

جمعيت جوان موجب رشد قابل توجه 
عرضه نيروي كار در كشور شده كه بـا  
  رشد ناچيز تقاضاي جذب نيروي كار بر 

  11در صفحه 
  

 ؟!»شَرّانِه«
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ـ   ه عمق مشكالت اشتغال افزوده اسـت ب
ميليـون و   9نحوي كه در حال حاضـر  

هزار جوان واجـد شـرايط بـراي     800
 .اشتغال در كشور وجود دارد

  
تــــورم، رکــــود اقتصــــادی،  ٭
انضــــــــــباطی مــــــــــالی و  بی
چهار دیـوار :اعتمادی مردم بی

بلند گرداگـرد طـرح هدفمنـد 
  :ها کردن یارانه

 
كلمه بررسي كـرده   ،89مهر  18در  ◀

 احمـدي نـژاد قصـد    حكومـت : است 
دارد طرح هدفمند شدن يارانـه هـا را   

ــد  ــاز كن ــده آغ ــا . در روزهــاي آين ام
، نشـانه آشـكاري از   حكومترفتارهاي 

اين است كه قصد ندارد به زمينه هاي 
الزم براي اجـراي ايـن طـرح پايبنـد     

  به همين خاطر است كه نه فقط . بماند
مردم و كارشناسان مخالف دولت، بلكه 

آنهـا   حتي خود دولتمردان و حاميـان 
اجتمـاعي   هم نگران تبعات اقتصادي و

 حكومتمگر . اجراي اين طرح هستند
كنـد كـه بـر اوضـاع مسـلط       ادعا نمـي 

؛ پـس ايـن همـه نگرانـي بـراي      ؟است
چيست؟ آيا دولت نيز مانند مخالفـانش  
به اين باور رسـيده اسـت كـه اجـراي     

ها بـدون انجـام    طرح هدفمندي يارانه
ــوعي   ــاي الزم، نـ ــازي هـ ــه سـ زمينـ

 كشي است؟خود
ــراي        ــان، ب ــر كارشناس ــاس نظ براس

هـا،   اجراي طرح هدفمند كردن يارانه
شرط در جامعه مـورد   وجود چهار پيش
 :نظر الزامي است

 ،نرخ رشد اقتصادي باال) الف
 ،ينئنرخ تورم پا) ب
ــار ) ج ــالي در ك ــباط م ــاي  انض كرده

 ،دولت
ــرد  ) د ــه عملك ــردم ب ــاالي م ــاد ب اعتم

  .دولت
كـداميك از چهـار    در شرايط فعلي،   

 پيش نياز باال در كشور وجود دارد؟
ها در شـرايط   خطر آزادسازي قيمت •

 :ركود
يكي از اثرات حداقل كوتـاه مـدت       

هـا   اجراي طرح هدفمند شـدن يارانـه  
ايجاد ركود در بخش ) ها حذف يارانه(

توليد و به تبـع آن در بخـش اشـتغال    
زيـرا حـذف يارانـه    . نيروي كار اسـت 

هاي توليـد   عث افزايش هزينهانرژي با
خصوصاً در صنايع بزرگي مانند فـوالد،  

خواهد شـد  ... سازي و  سيمان، خودرو
و به نسبت سهمي كه انرژي در قيمـت  
تمام شده كاالهـاي آنهـا دارد قيمـت    

يابـد و   كاالهاي توليد شده افزايش مي
ناشي (اين پديده موجب افزايش تورم 

شود  ميدر اقتصاد كشور ) از فشار هزينه
كه به ركود تورمي موجود در اقتصـاد  

از طـرف ديگـر،   . كشور خواهد افـزود 
چون قـدرت خريـد اكثريـت جامعـه     

هـا افـزايش    متناسب با افـزايش قيمـت  
نخواهد يافت در طـرف تقاضـا باعـث    
كاهش تقاضاهاي كل در اقتصاد كشور 

نهايت باعث كاهش عرضه كل  شده در
و كــاهش اشــتغال و افــزايش بيكــاري 

در شـرايطي كـه اقتصـاد     .هد شـد خوا
رشد نيم درصـدي را   1388كشور سال 

تجربه كـرده اسـت اجـراي هدفمنـد     
نـرخ  ) حذف يارانه هـا (ها  سازي يارانه

رشد اقتصادي كشور را منفـي خواهـد   
نمود و به هر حال، كاهش نـرخ رشـد   
اقتصــــادي از پيامــــدهاي حــــذف 

هاست و به همين دليل است كـه   يارانه
هــاي  شــرط ز پــيشكارشناســان يكــي ا

اجراي سياست مذكور را داشتن نـرخ  
اند تـا اقتصـاد    رشد اقتصادي باال دانسته

كشور بتواند كاهش ركود اقتصادي را 

كه به واسطه اجـراي سياسـت مـذكور    
 .واقع خواهد شد تحمل نمايد

  :دو موج تورمي در پيش است •
ين بودن نرخ تورم يكي ديگـر از  ئپا    

ارگانه اجراي هاي الزامي چه شرط پيش
) ها حذف يارانه(ها  هدفمند شدن يارانه

اجراي طـرح مـذكور براسـاس    . است
هايي كه نهادهاي كارشناسـي   بيني پيش

مسـتقل از دولـت انجـام     مستقل و غيـر 
تا  15اند، اثرات تورمي آن را بين  داده

اند يعني بـه   بيني نموده درصد پيش 60
ها، موج  هر جهت سياست حذف يارانه

ديـدي را بـه اقتصـاد كشـور     تورمي ج
حـال انـدازه و   . تحميل خواهد نمـود 

شدت اين موج تورمي چه خواهد بود 
به عوامـل متعـددي بسـتگي دارد كـه     
متأسفانه همـه شـرايط آن بـراي يـك     
خيزش تورمي شديد در كشور فـراهم  

 .است
 ،ها به هر حال، به واسطه حذف يارانه   

دولت تصميم دارد در وهله اول كاال و 
ات تحت مالكيت و مديريت خود خدم

ب، برق، بنزين، گاز، گازوئيل و  مانند آ(
را به قيمت چندين برابر بـه مـردم   ...) 

هـاي زنـدگي مـردم     بفروشد و هزينـه 
متناسب با ميزان افزايش قيمت كاالهـا  
و خدماتي كه دولـت گـران خواهـد    
كرد و همچنين سـهمي كـه كاالهـاي    
مذكور در سبد هزينـه خـانوار دارنـد    

يابد كه ايـن مـوج تـورمي     افزايش مي
ــا و    ــدن كااله ــران ش ــتقيم گ ــر مس اث

 .خدمات دولتي است
مستقيمي  ولي اين گراني اثرات غير    

نيز خواهد داشت كه آن هم ناشـي از  
ــا و    ــدن كااله ــران ش ــورمي گ ــر ت اث
ــا و    ــاير كااله ــر س ــي ب ــدمات دولت خ
خدمات مورد استفاده مردم است مانند 

الهـا و خـدمات   افزايش بهاي تمـام كا 
سـازي،   بـر ماننـد فـوالد    صنايع انـرژي 

كـه بـه واسـطه    ... سيمان، پتروشيمي و 
افزايش بهاي تمام شده كاال و خدمات 
مذكور به ناچـار قيمـت آنهـا افـزايش     

يابد و مـردم بايـد بهـاي گرانتـري      مي
نيـز   امراين . جهت خريد آنها بپردازند

عالوه بر اثرات  -موج تورمي جديدي 
را متوجه مـردم خواهـد    -ن مستقيم آ
لذا ايجاد يـك مـوج تـورمي     .ساخت

هـا امـري    جديد ناشي از حذف يارانـه 
مسلم و غيرقابل اجتناب اسـت كـه بـر    
موج تورم موجود سوار خواهد شـد و  
آن را تشديد و قـدرت تخريـب آن را   

دقيقـاً بـه همـين     .افزايش خواهد داد
دليل اسـت كـه كارشناسـان معتقدنـد     

موجود قبل از حـذف  هرچه نرخ تورم 
هـا كمتـر باشـد مـوج حاصـل از       يارانه

جمع شدن تورم موجود و تورم ناشـي  
ها كمتر و قدرت تحمل  از حذف يارانه

 .پذير خواهد بود فشار تورمي امكان
هـا را چـه    انضـباط، يارانـه   دولت بي •

 :خواهد كرد؟
ــومين      ــت سـ ــالي دولـ ــباط مـ انضـ

فرض اجراي هدفمند شدن يارانه  پيش
انضباط مالي . است) ها ذف يارانهح(ها 

دولــت بــه معنــاي تــوازن درآمــدها و 
هاي ساالنه دولـت اسـت كـه در     هزينه

قالب بودجـه سـاالنه تنظـيم و پـس از     
طبـق   حكومـت تصويب مجلس توسط 

. شـود  ضوابط و قانون بودجه اجرا مـي 
بنابراين، جهت كاهش اثـرات مخـرب   

بايد براسـاس   حكومتها،  حذف يارانه
كارشناسي دقيق اثـرات و   هاي بررسي

ــت را    ــن سياس ــراي اي ــدهاي اج پيام
ــيش ــه و پ ــراي   مطالع ــد و ب ــي نماي بين

بينـي آن الزامـات و    عوارض قابل پيش
بيني نمايـد   راهكارهاي اصولي را پيش

تا عوارض آن را بر جامعـه و نهادهـاي   
فـراهم  . اقتصادي بـه حـداقل برسـاند   

ــات    ــات و امكان ــي الزام ــودن برخ نم
مـدت   يك برنامـه بلنـد   نيازمند داشتن

است كه از ورود يك شـوك غيرقابـل   
تحمل اقتصادي و اجتماعي جلوگيري 

 .نمايد
 در حكومـت با اين اوصاف، اوالً آيـا      

هـا   خصوص اجراي قانون حذف يارانه
 5حداقل (مدت  داراي يك برنامه بلند

بـوده اسـت و بـه عبـارت ديگـر      ) ساله
ــن    ــراي اي ــراي اج ــدات الزم ب تمهي

ــت ر ــت؟ سياس ــوده اس ــراهم نم از  ا ف
ــر پيداســت   ــواهد ام ــه ش ــفانه ك متأس

نه تنها خود برنامه مشخصي در  حكومت
اين خصـوص نـدارد بلكـه از اجـراي     
قانون برنامه چهارم توسـعه كشـور نيـز    

ــت   ــوده اس ــودداري نم ــي  .خ  ازحت
هاي پنج  اجراي صحيح برنامه و بودجه

ساله اخير نيز به انحاء مختلف منحـرف  
مالي متعددي مرتكـب  شده و تخلفات 

مراجعه بـه گـزارش هـاي     .شده است
ــازمان   ــبات و س ــوان محاس ــدد دي متع
بازرسي كل كشـور در مـورد تخلفـات    

هـاي   اي دولـت در سـال   مالي و برنامه
اخير گوياي حجم گسترده تخلفـات و  

از آن . انضباطي مالي دولـت اسـت   بي
هـزار   نكـردن  توان به واريـز  جمله مي

ــ  ــان از درآم ــارد توم د حاصــل از ميلي
فروش نفت توسط دولت به خزانـه در  

و هفت هزار ميليارد تومان در  86سال 
همچنـين اعمـال    .اشاره نمود 87سال 

ــار  ــتفش ــك مركــزي و   حكوم ــر بان ب
هاي دولتي جهت تزريق پول بـه   بانك

اقتصاد كشور در قالب اعطاي تسهيالت 
هـاي   بـازده و طـرح   هاي زود به طرح
بــدون  بــه واســطه تصــميمات(اســتاني 

در حكومـت  برنامه و پشتوانه مالي الزم 
هاي دولتـي   و شركت) سفرهاي استاني

كه باعث افزايش معوقـات بـانكي و در   
هـا   آستانه ورشكستگي قرار دادن بانـك 

 .گرديده است
 :مردم به دولت اعتماد ندارند •
ضرورت وجود اعتماد باالي جامعه به    

هـاي   شـرط  دولت يكي ديگـر از پـيش  
هـا   حـذف يارانـه  . هاسـت  نهحذف يارا

) در كوتـــاه مـــدت(خـــواه نـــاخواه 
فشارهاي مالي و روانـي زيـادي را بـه    

چنانچه مردم  .جامعه وارد خواهد نمود
به دولت به واسطه رفتارهـا و عملكـرد   
آن اعتماد داشته باشند به اميـد بهبـود   

مدت، در  شان در بلند شرايط اقتصادي
مدت، فشـارها و عـوارض مـالي      كوتاه
كننـــد و دولـــت  را تحمـــل مـــي آن

ــي ــردم و   م ــاد م ــايه اعتم ــد در س توان
مـدت   هـاي بلنـد   آرامش جامعه برنامه

 .خود را در اين خصوص اجرا نمايد
كاهش رشد اقتصادي كشور به نيم ...    

درصد افزايش نرخ بيكاري بـه حـدود   
نرخ بيكاري در بين جوانان (درصد  15

بســــيار بيشــــتر اســــت و در بــــين 
ها نرخ بيكاري  الن دانشگاهالتحصي فارغ

كــاهش ) درصــد اســت  50حــدود 
دستوري نرخ تورم اعالمي توسط بانك 
مركزي مورد باور و اعتماد كارشناسان 
اقتصادي، مردم و حتي علمـاي حـوزه   
نيست، واگذاري سهام عـدالت و عـدم   

هـاي پرداخـت سـود بـه      تحقق وعده
صـــاحبان ســـهام، افـــزايش حقـــوق  

ــاز ر آســتانه نشســتگان د كارمنــدان و ب
برگزاري انتخابات رياسـت جمهـوري   

با آنهـا پـس    حكومتدهم و رفتارهاي 
از اتمام انتخابات، انجام تقلب گسترده 
در برگــــزاري انتخابــــات رياســــت 
جمهوري، دستگيري و زنداني كردن و 
شكنجه كردن اكثريت فرزندان انقالب 
بدون دليل و سند و مدرك و صرفاً بـه  

متقلبانـه،  جرم عدم پـذيرش انتخابـات   
كشته شدن تعداد زيادي از جوانـان و  

هـــاي  دانشـــجويان در اثـــر شـــكنجه
ــدان  ــاني در زن ــراري   غيرانس ــا، برق ه

حكومــت نظــامي و اســتقرار گســترده  
نيروهاي انتظـامي و امنيتـي در سـطح    

هــا از زمــان برگــزاري  شــهر و خيابــان
انتخابات رياسـت جمهـوري تـاكنون،    

به  سلب هرگونه امكان انتقاد و اعتراض
رفتارهــاي مجرمانــه دولــت از مــردم، 
ــترده   ــار گســــ ــالم و انتشــــ اعــــ

هاي دولت عليـه منـافع    پردازي دروغ
همه و همه از داليلـي اسـت   ... ملي و 

كه مردم و جامعه را نسـبت بـه دولـت    
 .اعتماد ساخته است بي

اقتصــاد كشـــور را  :  انقــالب اســـالمي 
مــالي بــه ايــن روز  –مافياهــاي نظــامي 
ــد و ال ــه ان ــين  انداخت ــه اقتصــادي چن بت

امكان رانت خـواري را بـه حـد     ،متالشي
  :اكثر مي رساند

  
  

فهرست اسامي اعضاي 
مافياها كـه از رهگـذر   
اســـتبداد مالتاريـــا، از 
انقــالب بــدين ســو،   
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از نيروهـاي وابسـته بـه بانـد       -ميالني 
حجــت  –رســانه اي نظــام واليــت   

  .االسالم
بستگان بـه بانـد   از وا -محمد  –ميالني 

  .حجت االسالم -قضايي نظام واليت 
ــيس -محمــد  -ميالنــي    ســه  شــعبه  رئ

 . خراسان  تجديد نظر استان
از مداحان باند  -نيكدل  –ميالني نژاد 

  .سركوب هاي خياباني نظام واليت
از نيروهــاي وابســته بــه بانــد  -نــائيني 

حجــت  –رســانه اي نظــام واليــت   
  .االسالم

ــادران  ــ  -ن از  -ســردار ســپاه  -اسالي
اطالعـاتي در دهـه     –نيروهاي نظامي 

نماينـده فعلـي مجلـس، عضـو     . شصت
اســبق ســازمان مجاهــدين انقــالب    

  .اسالمي
ــادعلي  ــا  –نـ ــيج  –عليرضـ ــر بسـ دبيـ
 .دانشجويي

ــادي  ــين -ن ــرع    –غالمحس ــاكم ش ح
حجـت   –دادگاههاي انقالب اسـالمي  

  .االسالم
 از نيروهاي وابسته بـه بانـد   –ناصرزاده 

حجــت  –رســانه اي نظــام واليــت   
  .االسالم
از نيروهـاي وابسـته بـه بانـد      –ناصري 

حجــت  –رســانه اي نظــام واليــت   
  .االسالم
 –حجت االسالم  –محمدرضا  -ناصري 

حاكم شرع و رئيس دادگاههـاي يـزد    
  .59در سال 
مســئول روابــط عمــومي    -ناصــري

  .زندانهاي خراسان رضوي
از داديــار زنــدان اويــن و  –ناصــريان 

او در كنار الجوردي . ياران الجوردي
  .در اعدام مبارزان بسيار خشن بود

از نيروهــاي رده  –هاشــم   -ناصــريان 
  .باالي وزارت اطالعات

وزير كشـور   –علي اكبر –ناطق نوري 
ــس   – ــده مجل ــرع   –نماين ــاكم ش ح

رئـيس بازرسـي    –دادگاههاي انقـالب  
ــري   ــت رهب ــد    –بي ــد بان ــو ارش عض
  .منيتيا –مافياهاي سياسي 

فرزند ناطق نوري داماد  –ناطق نوري 
آيت اهللا مهدوي كني در كار  خريد و 

عضــو بانــد . فــروش تســليحات نظــامي
  .اقتصادي

علي پرسنل معاونت اطالعات  -ناظري 
مردمي و مسـئوليت اداره عمليـات آن   

  .عضو باند ترور و اطالعات –معاونت 
ــاظم زاده  ــغر   -ن ــي اص ــت  –عل حج

ــالم  ــيس دا –االس ــالب رئ ــاي انق دگه
  .59حاكم شرع كاشان در سال 

ــاني  ــاظمي اردك ــد  -ن ــط   -محم راب
نيروهاي سپاه با حكام شـرع در غـرب   

وزير تعاون،  شوهر عمه دامـاد  .  كشور
  .شوهر خواهر مرتضي نبوي -زريبافان

معاون اطالعات زابل از اعضـاء   –نامي 
  .اطالعاتي –ياند امنيتي 

اي از اعضـاي  بانـده   –بهـزاد   –نبوي 
ــي  ــي  –سياس ــازمان   –امنيت ــو س عض

سـخنگوي   –مجاهدين انقالب اسالمي 
ــايي  ــت رج ــنايع  –دول ــر ص از  –وزي

ــر   ــه الجزاي ــل بياني ــل   –عوام از عوام
كودتاي سال شصت كه بعدها اصـالح  

دايـي و عمـه وي از گـروه    . طلب شد
حزب زحمتكشان بود و پدر و مادر وي 

خـود وي نيـز هـم در    . سلطنت طلـب 
د و هم در ميان اعضـاي  حزب توده بو

  .سازمان مجاهدين خلق
از بخـش رسـانه اي     –مرتضي -نبوي 

ــات ــدهاي . وزارت اطالعـ ــو بانـ عضـ
  .سياسي –ترور  –اطالعاتي  –اقتصادي 

از مـداحان بانـد    -حاج رضـا   –نبوي 
  .سركوب هاي خياباني نظام واليت

عضو هيات مديره  -سيدمحسن  -نبوي 
اد شركت سرمايه گذاري خارجي، دام

  . پسر مرتضي نبوي –محمود زريبافان 
سـفير ايـران در     -سيد محسن  –نبوي 

  . دايي مادر احمد توكلي  -اطريش
ــي زاده  ــدي   –نب ــيد مه ــار  –س از ك

 –دوسـت متكـي    –پردازان مخابرات 
  .سفير ايران در هند

 –نماينـده مجلـس    –حسـين   –نجابت 
ــد  -كميســيون قضــايي  ــه بان وابســته ب

  .ي نظام واليت مافياهااطالعات –امنيتي 
معاون وزير بهداشت و  –نجابت احمد 

درمان نماينده سابق شيراز پـدر دامـاد   
  .آيت اهللا حائري شيرازي

 –عليرضا،  فرزند احمد نجابت  -نجابت
معاون صدا و سيماي فارس، داماد آيت 

  .اهللا حائري شيرازي است
نماينـده مـردم     –غالمحسين  -نجابت 

نجابت باجناق آيت تهران، برادر احمد 
اهللا حائري شيرازي است و داماد آيت 

  . اهللا سيد منير الدين حسيني شيرازي
ــت  ــاون دانشــگاه  -محمــود  -نجاب مع

استاد دانشـگاه، باجنـاق    -پزشكي شيراز
  . دكتر خرسنديان استاد دانشگاه است

مسئول  –سردار سپاه  –حسين  –نجات 
حفاظت بيت رهبري و از اعضاي بانـد  

  .رسانه اي –نظامي 
از وابستگان به  -محمود  –نجات ثابت 

باند سياسي نظـام واليـت مافياهـا و از    
  .اعضاي گروه آبادگران جوان

  .استاندار كردستان –اسماعيل  –نجار 
حجـت االسـالم     -اميـد  –نجف آبادي 

از دادستانهاي ابتداي  –نماينده مجلس 
انقالب و صادر كننده حكم اعدام براي 

شـدگان و وابسـتگان بـه     بعضي دستگير
رژيم سابق از جمله، محاكمه و اعـدام  
مير اشرافي نماينده اصفهان در مجلـس  
. رژيم گذشته و دوران حكومت مصدق

مير اشرافي از عوامل فعال دركودتاي 
بود و پيام راديوئي او بعد  32مرداد  28

از انجام كودتا، ضديت و كينه او را بـه  
. ندمصدق وحسين فاطمي آشكار مي ك

در جريان محاكمه از خـودش آنقـدر   
خاطرجمع بود كه خميني اورا  اعـدام  
نميكند و گفته شد كه خميني نيز پيكي 
جهت عدم اعدام او فرسـتاد ولـي اورا   

  اعدام كردند و گفتند كه دستور 
  12در صفحه

  

 ؟!»شَرّانِه«
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خميني دير به دسـت اميـد نجفĤبـادي    
بعداً  را خود نجف آبادي. رسيده است

دي هاشمي دسـتگير  در جريان سيد مه
به اعدام ! و از جمله اتهام فساد اخالقي

  .محكوم كردند
ــي  ــي عضــو حــزب    -نجف ــد عل محم

 –كارگزاران از اعضـاي بانـد سياسـي    
  . اقتصادي نظام واليت

از مـديران سـازمان    –حسين  –نجفي 
  .عضو باند رسانه اي –صدا و سيما 

مدير كل نظـارت   -محمدعلي –نجفي 
  .ردار سپاهس –بر اماكن عمومي 

از حكام شرع  –محمد صادق  –نجمي 
  .آيت اهللا  –دادگاههاي انقالب اسالمي

نماينده خبرگان رهبري، امام  –نجمي 
ــيس دانشــگاه آزاد   ــه خــوي و رئ جمع

  .خوي،  حجت االسالم
رسانه  –از نيروهاي آموزشي  –نديمي 

  .اي وزارت اطالعات
از نيروهـاي وزارت   –محسن  -نريمان 
  .ير كلمد -اطالعات
از نيروهاي جاسوسـي   -اصغر -نصرتي 

در خارج از كشور وابسته به باند امنيتي 
  .اطالعاتي –

 از بخش رسـانه اي   –مهدي   -نصيري 
مدتي مـدير مسـئول   . وزارت اطالعات

روزنامه كيهان بود و بعد نشريه صبح را 
  .منتشر مي ساخت

قاسمعلي معروف به قاسم   -نصيري پور 
ــاي   ــدي  از اعض ــي  مرش ــد امنيت  –بان

  . اطالعاتي
از نيروهــاي وابســته بــه بانــد  –نظــري 

حجــت  –رســانه اي نظــام واليــت   
  .االسالم

ــري  ــه  –نظ ــد   –خديج ــر محم همس
هاشمي رفسـنجاني  و از اعضـاي بانـد    

  .فاسد اقتصادي در زمين و مسكن
ــاد  –نظــري  ــپاه و از  –فره ــردار س س

عوامل حمله به كوي دانشـگاه كـه در   
وان پشتيبان و حاميـان   آن جريان به عن

  . سركوب وارد عمل شده بود
از ســخنرانان مراســم  -نظــري منفــرد 
  .انصار حزب اهللا

بـرادر زن آقـاي    –جواد  –نظري مهر 
رايــزن اموركــار در ســفارت  –متكــي 

  .ايران در بحرين
از  –همسر متكي  –طاهره  –نظري مهر 

ــور خارجــه   ــه وزارت ام  –بهزيســتي ب
  .مشاور وزير
بـرادر زن آقـاي    –وحيد  – نظري مهر

مسئول خانه فرهنگ ايران در   –متكي 
  .لندن

از فعالين انجمن  -كاظم  –نعمت زاده 
  .حجتيه در خوزستان

 –از فرماندهان سپاه  –عليرضا  –نعمتي 
  .سردار سپاه

از اعضـاي برجسـته    –مسـعود   –نعمتي 
باند سركوب هاي خياباني كه در حمله 

گذاشت و به كوي دانشگاه سنگ تمام 
بــا دســته بيــل هــاي خريــداري شــده 
دانشجويان را مورد ضرب و شتم شديد 

  .قرار مي داد
غالمعلي از امامان جمعـه   -نعيم آبادي 

  .آيت اهللا–و مرتبط با قوه قضاييه 
ــور  ــد  -نعيمــي پ ــاي  –محم از نيروه

عضو سـازمان  . اطالعات در دهه شصت
  . مجاهدين انقالب اسالمي

وهـاي خـارجي   از نير –انيس  –نقاش 
متولد لبنان، وابسته بـه بانـد ترورهـاي    
خارجي و از قاتلين شاپور بختيـار كـه   

سـال   15دستگير شد و بعـد از حـدود   
زندان در فرانسه، در اين اواخر آزاد و 
به ايران رجعت داده شد و در ايـران،  
رژيــم جنايــت و فســاد از او همچــون 
كاظم  دارابي، از عوامـل اصـلي قتـل    

در رسـتوران ميكونـوس   رهيران كـرد  
بـا سـالم و صـلوات و      -آلمـان -برلين

  . حلقه گل به گردن او، استقبال نمود
از بازجويان ابتـداي انقـالب    –نقاشان 

كه در بازجويي از گروه فرقان در باند 
  .ناطق نوري بود

از  –سردار سپاه  –محمد رضا   -نقدي 
. نيروهاي رده بـاالي وزارت اطالعـات  

كت در دهها قتـل و  معاود عراقي و شر
  . سرقت مسلحانه

از نيروهاي وابسته به باند رسانه  –نقوي 
  .حجت االسالم –اي نظام واليت 

از حكـام   –محمد محمدي  –نقي پور 
  . شرع دادگاههاي انقالب

 –آيـــت اهللا  –عبـــدالنبي  -نمـــازي 
سال  –دادگاه انقالب نظاميان كرمانشاه 

از حكام شـرع و توجيـه كننـدگان     59
  ت خشون

 –خـانم شـيخ عطـار     –فريبـا   –نمازي 
  .معاون در وزارت امور خارجه

از علماي وابسته به  –نمازي شاهرودي 
  .آيت اهللا –نظام واليت 

دادستان كـازرون در سـال    –نمازيان 
  .از اعضاي باند قضايي 59

از اعضاي باند اقتصـادي و   –نهاونديان 
  . حاضر در اتاق بازرگاني

از باند قضايي  -سيد ابوالحسن  –نواب 
دامـاد  . حجـت االسـالم   -نظام واليت 

عضـو مدرسـه   . حجت االسالم زارعـان 
رئيس  سـابق سـازمان تبليغـات    . حقاني

  .اسالمي و حاضر در بعثه رهبري
ــاني  ــوايي لواس ــاور  -ن محمدرضــا مش

از  -ايثارگران جوان بنياد شهيد و امور
  .اعضاي باند سركوب هاي خياباني

رنگار صـدا و سـيما   خب -بيژن   –نوباوه 
عضو  –نماينده مجلس  –در نيويورك 

  .رسانه اي نظام واليت –باند سياسي 
خبرنگار ايران در تركيه عضـو   –نوباوه 

  . باند رسانه اي
نماينـده سـابق    –محمد باقر  –نوبخت 
رئيس مركز اقتصـادي مركـز    –مجلس 

  .استراتژيك
از نيروهاي قـديمي   –منيره  –نوبخت 

ــا  ــي نظ ــد سياس ــه در  بان ــت ك م والي
سخنراني هاي مربوط به باند سـركوب  

وي . هاي خياباني نيز دخيل بوده است
مدتي نماينده مجلس بود و از اعضـاي  

  .  جامعه زينب مي باشد
 جانشين سـتاد  -سردار سپاه –نوجوان 

  بازسازي عتبات عاليات 
از اعضـاي   –ضياءالدين    -نورالديني 

ان باند سركوب هاي خياباني مشاور جو
  . مركز استراتژيك

   –مدير بانك كشاورزي  –نوربخش 
وزيـر   –نماينده دور سـوم   –نوربخش 

رئيس بانك مركزي  –اقتصاد و دارايي 
از . كه بنا به داليل نامعلومي فوت كرد 

اعضاي باند سياسي و اقتصـادي همسـر   
وي يكي از اعضاي باند زمين و مسـكن  

محمد هاشـمي و   –با همسر كرباسچي 
  .شمي استعلي ها

 –اسـتاندار زنجـان    –قوام  –نوروزي 
  . مدير كل فني سازمان زندانها

از مـداحان بانـد    -محمـد   –نوروزي 
  .سركوب هاي خياباني نظام واليت

فرزند عبداهللا نـوري   –محسن  –نوري 
كه در بانـد اقتصـادي جنـاح هاشـمي     
  .رفسنجاني در كار زمين و مسكن است

ز ا -ميــرزا حســين  -نــوري همــداني 
آيـت   -حكام شرع دادگاههاي انقالب

شوهر خـواهر آيـت اهللا مصـباح    . اهللا 
  .از آيات عظام خشونت طلب –يزدي 

از بخش رسـانه اي   –محمد   -نوريزاد 
ــات ــه  . وزارت اطالع ــنده روزنام نويس

سـوار، بعـد از    40كيهان و سازنده فيلم 
آنكــه نامــه هــاي متعــدد و انتقــادي را 

از منكـر   بعنوان امر بـه معـروف و نهـي   
ــبت برهبــري، بخصــوص بعــد از     نس
انتخابات دور دهم رياست جمهوري را 
آغاز كرد، دستگير و مورد اذيت و آزار 

او اكنــون در . و شــكنجه قــرار گرفــت
زندان واليت فقيه و رهبري كه بقـول  

  .  خودش عاشقش بود، بسر مي برد

مدير كل دفتر فنـي    -قوام  –نوذري 
سـتانداري  ا -مهندسي سازمان زنـدانها  

  .استان زنجان
نماينده مجلـس   –حسن  –نوعي اقدم 

از يروهاي  –. عضو كميسيون قضايي –
  .امنيتي اطالعاتي نظام واليت مافياها

از وابستگان به بانـد قضـايي    -نكودهي 
  .حجت االسالم -نظام واليت 

از دادســتانهاي برجســته و از  -نكونــام 
دوران واليت فقيه است !! قضات نمونه 

  .جت االسالمح –
  . مدير كل وزارتي كار –نيازي 

از اعضــاي وابســته بــه بانــد  –نيازمنــد 
سركوب هاي خيابـاني و اقتصـادي در   

  .مشهد
نماينده  –سيد محمد صادق  –نيرومند 
از  -.عضو كميسيون قضـايي   –مجلس 

  .اعضاي باند سياسي نظام واليت مافياها
از حكـام   -حسـينعلي  –جعفـر   -نيري 

اي انقالب و باند قضـايي  شرع دادگاهه
  .حجت االسالم –واليت 

اسـبق جامعـه    دبيركـل  -ميثم   -نيلي 
دانشجويان، از وابستگان به باند  اسالمي

  . سركوب هاي خياباني
رئيس سايت رجا نيوز،   -مقداد –نيلي 

دامــاد آيــت اهللا رئيســي معــاون قــوه  
  . قضائيه

ــك روش  ــدين   –ني ــال ال ــيد كم  -س
  .نفره 99 گروه –نماينده مجلس 

باند سركوب هاي خياباني  -نيكبختيان 
  .نظام واليت

از  –شــريفي  – -مهــدي  –نيكــدل 
  . اقتصادي –اعضاي مافياي امنيتي 
 –محمـد علـي    –هادي نجف آبـادي  

رابط ايران و امريكـا   –نماينده مجلس 
ــاياي   – ــكوك در قض ــاي مش از نيروه

  .مخفي ارتباط با امريكا
رئيس ستاد  مشاور عالي، -هاشمي ثمره 

انتخابــات كشــور و همــه كــاره رئــيس 
  . جمهور

رئـــيس  -ســـردار ســـپاه  –هاشـــمي 
فرمانـده   –راهنمايي و رانندگي تهران 
  . سابق نيروي انتظامي همدان

از مسـئوالن   –سيد محمـود   –هاشمي 
عضو باند رسانه اي   -.سابق صدا و سيما 

  . از اعضاي باند رسانه اي نظام واليت -
حجت االسالم  –مهدي سيد  –هاشمي 

از جنايتكاران قبل و بعـد از انقـالب    –
كه موجبات قتـل هـاي بسـياري را بـه     
وجود آورد و در نهايت به دليل افشاي 
ارتباط ايران با امريكا در رابطه با مـك  
فارلين دستگير و بعـد از شـكنجه هـاي    
فراوان توسط باند ريشهري بـه اعـدام   

 وي برادر داماد آيـت اهللا . محكوم شد
  .منتظري بود

ــمي  ــد  –هاش ــديران  -عبدالحمي از م
عضـو بانـد    –سابق سازمان صدا و سيما 

  .رسانه اي
از فرماندهان سـپاه   –مهدي  –هاشمي 

معــاون شــهرداري تهــران و معــاون  –
. وزير كشـور و مسـئول سـتاد سـوخت    

معـاون   –رئيس فدراسيون تيرانـدازي  
  .سردار سپاه...در پدافند غير عامل و

ــد فاســد  –كيــومرث  –هاشــمي  از بان
  . ورزشي كه وابسته به باند سياسي است

ــمي  ــي   –هاشـ ــل وزارتـ ــدير كـ مـ
  . دادگستري

ــاني   ــمي بهرم ــر -هاش ــمي  -اكب هاش
از مســئولين جنايــت در   –رفســنجاني 

كشور كه در مـورد او مطالـب زيـادي    
  .موجود است 

 –محمـد   –هاشمي بهرماني رفسـنجاني 
 –بـرادر كوچــك هاشــمي رفســنجاني  

معاون مالي  –اون وزارت كشاورزي مع
رئيس صدا و  –اداري نخست وزيري  –

عضو مجمع تشخيص مصـلحت    –سيما 

 –از بزرگان بانـد فاسـد اقتصـادي    ... و
  .سياسي نظام واليت

 –فـائزه   –هاشمي بهرماني رفسـنجاني  
دو دوره  –دختــر هاشــمي رفســنجاني 

از اعضاي باند رسـانه   –نماينده مجلس 
تصــادي نظــام واليــت اق -سياســي   –

ــوم    ــت اهللا مرح ــروس آي ــا، ع مافياه
  . الهوتي

 –فاطمـه   –هاشمي بهرماني رفسنجاني 
ــنجاني   ــمي رفس ــر هاش ــيس  –دخت رئ

سازمان بيماري هاي خاص، از اعضـاي  
ــروس    ــت، ع ــام والي ــي نظ ــد سياس بان

  .مرحوم آيت اهللا الهوتي
 –قاسـم   –هاشمي بهرماني رفسـنجاني  

ل امـور  برادر بزرگ اكبر هاشمي مسئو
اقتصادي هاشـمي رفسـنجاني و مـدير    

كشته شد  57وي در سال . امور ساالريه
او پدر علي هاشـمي از اعضـاي بانـد    . 

  .اقتصادي و سياسي است
 –محسـن   –هاشمي بهرماني رفسنجاني 

از مهندسان سازمان  -فرزند ارشد اكبر 
رئـيس دفتـر     -موشكي وزارت دفـاع  

مدير عامل متروي  –رياست جمهوري 
از اعضاي باند سياسي اقتصادي . هرانت

  .نظام مافياها
 -مهـدي   –هاشمي بهرماني رفسنجاني 

شركت صنايع  –معاون وزير كشاورزي 
شركت بهينه سازي سـوخت   –دريايي 

رئيس دفتـر هيـات امنـاي دانشـگاه       -
دوســت و يــار مســعود  –آزاد اســالمي 

او . سلطاني از رهبران چماقدار كشـور 
شت نشدن از سـوي  اكنون بخاطر بازدا

عوامل سركوب احمدي نژاد در خارج 
ــه    ــه بهان ــه ب ــرد البت ــر ميب از كشــور بس
رسيدگي به موسساتي كـه بـا دانشـگاه    

  !.آزاد در ارتباط هستند
از  -ياسر   –هاشمي بهرماني رفسنجاني 

نيروهاي سطح باال در باندهاي مافيايي 
  .اقتصادي و فساد مالي

 –علـي   –هاشمي بهرمـاني رفسـنجاني   
برادر زاده هاشمي بـزرگ از اعضـاي   
ــاي اقتصــادي و سياســي در   ــد مافي بان

  . وزارت نفت و مسكن
شاغل . پرسنل معاونت امنيت  -هاشمي 

در اداره عمليات آن معاونت، عضو باند 
  .  تروهاي داخلي و خارجي

معـاون    -عبدالحميـد   -هاشمي ثمره 
  . وزير صنايع،  برادر هاشمي ثمره

ــده   –تبــي مج –هاشــمي ثمــره  نماين
خـواهر زاده   –رهبري در صدا و سيما 

محمد رضا بـاهنر، معـاون همـه كـاره     
  . احمدي نژاد

نماينده تـام    –محمود  –هاشمي ثمره 
ــور ،    ــان ن ــاروان راهي ــار در ك االختي

  . خواهر زاده باهنر
مـدير كـل     -مهـدي   –هاشمي ثمـره  

  . وزارتي وزير نيرو، برادر هاشمي ثمره
ادستان كاشان در سال د –هاشمي راد 

58  
 –سـيد محمـود    –هاشمي شـاهرودي  
چند سالي رئيس  –عضو شوراي نگهبان 

از  –قــوه قضــائيه بعــد از شــيخ يــزدي 
اعضاي شوراي عالي قضـايي در دهـه   

. پدر عروس موسوي اردبيلي. 70و  60
او اصالً از عراقيهاي ايراني متولد نجف 
اسـت كـه در جريـان جنـگ ايــران و     

ان از موسســين و رئــيس عــراق در ايــر
مجلس اعالي اسالمي عـراق در ايـران   
بود بعد از مدتي سيد محمد باقر حكيم 
ــادي در    ــش زي ــه نق ــانواده او ك و خ
تاسيس اين حزب داشتند، رئـيس ايـن   
حزب گرديد و بعد از ترور او در بغداد 
برادرش عبـدالعزيز حكـيم رئـيس آن    
گرديــد و بعــد از فــوت عبــدالعزيز در 

مجلــس اعــال بــه عمــار رياســت  1388
در واقــع ســيد محمــود . حكـيم رســيد 

شاهرودي بقول معروف، شريك دزد و 

  !.     فيق قافله است
عضـو حـزب    -مصـطفي   -هاشمي طبا 

كارگزاران، عضو  باند هـاي سياسـي و   
  . اقتصادي نظام واليت مافياها

نماينـده    –علـي   –هاشمي گلپايگـاني  
  .59امام در حج و زيارت در سال 

حجت االسالم چماقدار  –مي نژاد هاش
  . اول انقالب

از نيروهـاي    –حسـين   –هاشمي نژاد 
 –وابسته به باند رسانه اي نظام واليـت  

  .حجت االسالم
همســر علــي   –مــريم -هاشــمي نــژاد 

هاشمي برادر زاده هاشمي و از اعضاي 
وابسته بـه بانـد اقتصـادي هاشـمي در     

  .زمين و مسكن
هاي وابسته به از نيرو -علي  –هاشميان 

قضايي نظام واليـت   –باندهاي سياسي 
  .مافياها

از حكــام شــرع  –  محمــد -هاشــميان 
  .حجت االسالم –دادگاههاي انقالب 

خـواهر زاده   –هاشميان سـيد محمـد   
اكبر هاشمي رفسـنجاني و امـام جمعـه    
رفسنجان از اعضاي بانـد مافيـاي پسـته    
خود و برادرانش صاحب اتحاديه پسـته  

همسر وي خـواهر  . ي باشندرفسنجان م
زاده محمد خـاتمي و دختـر صـدوقي    

  .مي باشد
از مـديران صـدا و    -حسـين   –هراتي 

  .عضو باند رسانه اي –سيما 
مدير عامل ايران  –هاشم  –هشترودي 

  .از اعضاي باند اقتصادي –نوكيا 
از مـداحان   -حاج عبدالرضا  –هاللي 

  .باند سركوب هاي خياباني نظام واليت
اســتاندار خراســان  –بهــروز  –همتــي 
  . شمالي

ــي  ــر  –همت ــواهر زاده  –عبدالناص خ
از مـديران اسـبق    –هاشمي رفسنجاني 

  .صدا و سيما و رئيس سابق  بيمه ايران
از فرماندهان سپاه همـدان   –همداني 

  .سردار سپاه –
ــت  ــد  –هنردوس ــان  -محم از بازجوي

ابتداي انقالب كه در بازجويي از گروه 
وي . نـاطق نـوري بـود     فرقان در باند

بعد از آن به مديريت در صـدا و سـيما   
رسـانه   –عضو باندهاي امنيتـي  . رسيد 

  .اي نظام مافياها
از مداحان باند سركوب هاي  -هوشيار 

  .خياباني نظام واليت
از نيروهـــاي  -كـــريم  –هوشـــيارگر 

جاسوسي در خارج از كشور وابسته بـه  
  .اطالعاتي –باند امنيتي 

از وابستگان  -محمد علي شيخ  –واعظ 
حجـت   -به باند قضايي نظـام واليـت   

  . از شاگردان مصباح يزدي. االسالم 
 –فرزند عباس  –حميد  –واعظ طبسي 

 –اقتصـادي   –از اعضاي بانـد قضـايي   
  .حجت االسالم

معــروف بــه  –عبــاس  -واعــظ طبســي 
ــرع و    ــام ش ــان، از حك ــلطان خراس س

  –بزرگان مافيا در بخش هـاي قضـايي   
  .حجت االسالم -...تصادي واق

از فرزندان واعظ . ناصر -واعظ طبسي 
طبســي بــزرگ كــه در جنايــات بســيار 

ــوده اســت ــدهاي . دخيــل ب عضــو بان
  . اقتصادي و سياسي –قضايي 
از مرتبطين بـا    –محمدتقي   -واعظي 

  .حجت االسالم –قوه قضاييه 
از مـداحان   -حـاج احمـد     –واعظي 

  .ام واليتباند سركوب هاي خياباني نظ
ــي  ــد  -واعظ ــرع   –محم ــام ش از حك

دادگاههاي انقـالب  وري ئـيس شـعبه    
   1010ويژه 

از مـرتبطين بـا     –محمدتقي  -واعظي 
  .حجت االسالم –قوه قضائيه 

عضو ارشـد حـزب    –منصور  –واعظي 
عضو دفتر بررسي شوراي نگهبان  –اهللا 

 –دوســت نزديــك احمــد جنتــي و  –
  .ورعضو  و مدير كتابخانه هاي كش

از   –حاجي زمـاني   –موسي  -واعظي 
  ر .نيروهاي اطالعات در دهه شصت

  13درصفحه  

 ؟!»شَرّانِه«
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ــر رضــا عضــو  –واعظــي آشــتياني  امي
ــزد    ــا م ــران و ن ــهر دوم ته ــوراي ش ش

حاميان (فهرست رايحه خوش خدمت 
ــه   ــيون دوچرخ ــيس فدراس ــت رئ دول
ــيم   ســواري و رئــيس هيــات مــديره ت

  .فوتبال استقالل
  –اعيل اســم –واعــظ جــوادي  آملــي 

ــانم   ــدر خ ــي و پ ــرادر جــوادي آمل ب
ــي    ــدهاي سياس ــو بان ــوادي عض  –ج

  .اقتصادي
از اعضــاي بانــد   –داوود   –واقفــي 
و ترورهـــاي  –اطالعـــاتي  –امنيتــي  

داخلي و خارجي دوست سعيد امامي و 
  . گروه فدايئان ناب

از مـديران صـدا و    -حميد   –وثوقي 
عضو باند رسانه اي   –شبكه پيام  –سيما 
  .ياهاماف

از نيروهاي وابسته بـه بانـد     –وجداني 
ــت    ــام والي ــانه اي نظ ــت   –رس حج

  .االسالم
از علماي وابسـته بـه     –وحيد خراساني

پدر زن صادق الريجاني  –نظام واليت 
  .آيت اهللا –

نماينـده   –مرضـيه   –وحيد دستجردي 
  . مجلس
سـازمان صـنايع    -سردار سپاه  –وحيد 

  . هوا فضا
از اعضاي باند  –ه سردار سپا –وحيدي 

امنيتي وابسته به بيت رهبري   –نظامي 
  .مافياها

 –مهدي نـژاد   –فريدون  -وردي نژاد 
اطالعاتي در دهه  –از نيروهاي نظامي 

قائم مقـام معاونـت اطالعـات     -شصت 
مسـئول ورود مـك فـارلين بـه     –سپاه 

 –سفير سابق ايـران در چـين    –ايران 
  . رئيس سابق خبرگزاري ايرنا

از نيروهـاي وزارت    –جواد  -ي وعيد
مسـئول  . اطالعات در بخـش خـارجي  

حمله به اتوبوس بازرگانـان امريكـائي   
عضـو    –كه به ايران سفر كرده بودنـد  

از مـديران    –گروه انـرژي هسـته اي   
عضو باندهاي ترور در . نشريه همشهري

  . داخل و خارج از كشور
پزشك كودكان   –علي اكبر  –واليتي 

انقـالب در امريكـا، بعـد از     بود قبل از
امدن به ايران بعد از انقـالب، نماينـده   

وزير امـور خارجـه    –مجلس دور اول 
چندين دوره از دولتهاي بعد از انقالب 
شد و در بسياري از ترورهاي خـارجي  

وي از اعضـاي بلنـد پايـه    . نقش داشت
باند سياسي نظام مافيايي مي باشد و در 

مللـي  حال حاضر نقـش مشـاور بـين ال   
  .رهبري را بر عهده دارد

نماينـده مجلـس در     –عيسي   –واليي 
  . دور سوم
  . مدير كل زندانهاي استان يزد -ولي نيا

حاكم شـرع دادگاههـاي    –وكيل زاد 
  .حجت االسالم –انقالب اسالمي 

از وابستگان به بانـد قضـايي    –وكيليان 
  .نظام واليت

معـاون پارلمـاني وزيـر     –يار ارشـدي  
  . يروهاي مسلحدفاع و ن
نماينـده مجلـس     –محسـن   –يحيوي 

عضو كميسيون امنيت ملي،  عضو هيات 
 –موتلفه اسالمي از اعضاي باند امنيتي 

  . سياسي و اقتصادي
سـخنران   –سـيد جـالل    –يحيي زاده 

  . انصار حزب اهللا
نماينــده تفــت و ميبــد    -يحيــي زاده 

  . عضو باند سياسي
هـــاي از نيرو  –عبـــاس   -يزدانپنـــاه 

دانشـجوي  . اطالعات در دهـه شصـت  
  . خط امام در حمله به سفارت امريكا

ــي  ــابق بخــش   –يزدان ــل س ــدير ك م
  .باند رسانه اي –اروپايي صدا و سيما 

مدير كل قضـايي نيروهـاي    -يزدانيان 
  . مسلح

فرزند آيـت   –حجت االسالم   –يزدي 
عضو باند مافيـايي    –اهللا محمد يزدي 

  .قضايي
فرزند آيـت   –سالم حجت اال  –يزدي 

اهللا يزدي  مسئول مركز تحقيقات فقهي 
  .امام خميني

ــزدي  ــد  –ي ــت اهللا  –حمي ــد آي فرزن
اقتصـادي   –يزدي از اعضـاي قضـايي   

  .حجت االسالم –مافياها 
 –نماينـده مجلـس    –محمـد   –يزدي 

نماينده حزب جمهـوري در درگيـري   
رئيس ده سـاله   –هاي رئيس جمهوري 

شوراي  –نگهبان شوراي   –قوه قضائيه 
عضــو جامعــه    –خبرگــان رهبــري  

 99عضو گروه  –مدرسين حوزه علميه 
  .نفره

از معـــاونين  -علـــي اكبـــر -يســاقي  
  . عباسعلي عليزاده در مشهد

ــين   ــف ام ــد   –يوس ــيد محم از   –س
نيروهاي نهضتي سپاه پاسداران و عضو 
ــان   ــارجي در جري ــاي خ ــد تروره بان

  . ميكونوس از لبنان
نماينـده    -رحـم   علـي  –يوسف پـور  

  .نفره 99گروه  –مجلس 
ــور  ــدير مســئول نشــريه  –يوســف پ م

ــرو  ــر ني از . سياســت روز و مشــاور وزي
  .اعضاي سياسي و رسانه اي نظام واليت

از بازجويــان زنــدان هــاي  –يوســفي 
  .شمال

حميد از نيروهاي وابسـته بـه    –يوسفي 
  .باند اطالعات خارجي مستقر در فرانسه

  . زندان اويننگهبان   –يوسفي  
از نيروهاي وابسته بـه   –حسن  -يوسفي

حجـت   –باند رسانه اي نظـام واليـت   
  .االسالم

ــدايتي  ــفي ه ــد  -يوس ــداحان بان از م
  .سركوب هاي خياباني نظام واليت

ــي  –يونســي  ــر   –ادريســي   –عل وزي
ــالحات   ــات دوره اص ــت  –اطالع حج

  .االسالم
حاكم شرع دادگاههاي انقـالب   –يكتا 

  .جت االسالمح –اسالمي 
رئيس دادگستري استان  -يكتن خدايي

  . حجت االسالم –هرمزگان 
درتجاوزهــای رژیــم : انقــالب اســالمي

مافیاهــا بــه حقــوق بشــر، بســتگان از 
  :خورد و کالن نیز مصون نیستند

  
  

مــــادران و بســــتگان 
ــز از  ــان نيـــ قربانيـــ

ــاي ر ــه ژتجاوزه ــم ب ي
مصـون   ،حقوق انسـان 

  :نيستند
    
  
اهللا گلپــري  بيــب، ح89مهــر  13در  ◀

 1389پور در تاريخ دوم ارديبهشت ماه 
به اتهام محاربه از طريق فعاليت تبليغي 
و عضويت در يك حزب مخالف نظـام  

ــاده   ــتناد م ــه اس ــانون  190و  186  ب ق
ــاه    ــوي دادگ ــالمي از س ــازات اس مج
انقالب مهاباد بـه اعـدام محكـوم و در    
شهريور ماه اين حكـم توسـط ديـوان    

 .شد عالي كشور تاييد
،  به گزارش موكريان 89مهر  14در  ◀

، عزيز ناصري دبير دبيرستانهاي مريوان 
و عضو پيشين انجمـن صـنفي معلمـان    
استان كردستان، پـس از بازداشـت بـه    
مكــان نــامعلومي منتقــل شــده و از    

 .سرنوشت وي خبري در دست نيست
ــر  14در  ◀ ــزارش روز،  89مه ــه گ ، ب

محمد دادخواه، وكيـل حسـن رونقـي    
از صــدور  "روز"لكــي در گفتگــو بــا م

ســال حــبس تعزيــري بــراي  15حكــم 
ايـن  : موكلش خبر داده و گفتـه اسـت  

حكم هنوز به او به عنوان وكيل رونقي 
 .ابالغ نشده است

، بــه گــزارش هرانــا، 89مهــر  16در ◀
دكتر سيد علي اصـغر غـروي كـه روز    
جمعه نهم مهرماه همراه با چنـد تـن از   

ن بازداشـت  اعضاي نهضت آزادي ايرا
شده بود، عليرغم صدور حكـم آزادي  
از سوي قاضي دادگاه انقالب همچنان 

 .در بازداشت بسر مي برد
، به گـزارش دانشـجو   89مهر  20در ◀

نيوز، امير حسين فتوحي كه مسـئوليت  
مهدي كروبي در  "شهروند آزاد"ستاد 

استان هرمزگان را در انتخابات گذشته 
ردادمـاه  م 26بر عهده داشته است، در  

ــعبه  ــال در ش ــالب  15امس ــاه انق دادگ
شهريور مـاه   8تهران محاكمه شد و در 

سال حبس تعزيري به وي ابالغ  4حكم 
 .شد
، بــه گــزارش رهانــا، 89مهــر  20در ◀

حسين زريني، عضو ستاد ايثارگران مير 
حسين موسوي بيش از پنج ماه بود كه 
توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شـده  

در توقيف اسـت و در  او همچنان . بود
همــه ايــن مــدت خــانواده وي از هــر 
ــا او   ــات ب ــي و مالق ــه تمــاس تلفن گون

 .محروم مانده اند 
، بــه گــزارش هرانــا، 89مهــر  21در ◀

سال گذشته بعـد از برگـزاري تجمـع    
اعتراضي، احسان فتاحيـان در دانشـگاه   

ــاريخ   ــران در ت ــام   4/9/88ته ــه اته ب
اجتماع و تباني بر ضد امنيـت داخلـي   

روز بازداشـت در   80ستگير و پس از د
زندان اوين با قرار  209و  240بندهاي 
ــه  ــاني آزاد شــد 50وثيق ــون توم . ميلي

بــه  31/6/89حســين زرينــي در تــاريخ 
ــه   28شــعبه  ــران ب ــالب ته دادگــاه انق

رياست قاضـي مقيسـه احضـار و بـه دو     
ميليـون  2سال حبس تعزيري بـدل بـه   

  .جريمه نقدي محكوم شد
، به گزارش فـرارو،  89  مهر 22در  ◀ 

روزنامـــه ايـــران طـــي گزارشـــي از 
دستگيري چهار نفـر از اعضـاي گـروه    

 . خبر داده است "مادران عزادار"
، به گـزارش دانشـجو   89مهر  22در ◀

نيوز، حسين سر شـومي از دانشـجويان   
آزاديخواه برابري طلب كه در تـاريخ  

خرداد بازداشت شـد، كماكـان در    31
طاهــا -بنــد الــفبالتكليفــي كامــل در 

ــات     ــت اطالع ــي حفاظ ــدان امنيت زن
 .اصفهان به سر مي برد

، به گزارش دانشـجو  89مهر  22در  ◀
ــالي   ــادر و خــواهر ســعيد زين ــوز، م ني

تيـر   18زنداني سياسي مفقود شـده از  
مهر، در منـزل شـان    17ماه، شنبه شب 

 .بازداشت شده اند
، به گزارش جــرس و 89مهر  23در �

ــط    ــل از رواب ــه نق ــه  ب ــومي جبه عم
دموكراتيك، در راي دادگاه حشـمت  

دادگـاه بـا   : اهللا طبرزدي آمده اسـت  
توجه بـه مراتـب مـذكور و دفاعيـات     
غيرموجه مـتهم و وكـالي مـدافع وي،    
كليــه اتهــام هــاي انتســابي را وارد    

، 500تشخيص داده و با استناد به مـواد  
ــازات  618و  610، 514 ــانون مجــ قــ

م بـه  اسالمي، حكم بر محكوميـت مـته  
تحمــل يــك ســال حــبس تعزيــري بــا 
احتساب ايام بازداشت قبلي بـه جهـت   
فعاليت تبليغي بر ضد نظـام جمهـوري   
اسالمي و دو سـال حـبس تعزيـري بـه     
جهت توهين به رهبـري و پـنج سـال    
حبس تعزيري به جهت اجتماع و تباني 
به قصد ارتكاب جرايم بـر ضـد امنيـت    
كشـور و يـك ســال حـبس تعزيــري و    

ه شالق تعزيري بـه اتهـام   ضرب74تحمل 
ــق    ــومي از طري ــم عم ــالل در نظ اخ
ــانوني كــه   ــات غيرق شــركت در تجمع
تصوير آن ضميمه پرونـده مـي باشـد،    

  . صادر و اعالم مي نمايد
، بـه گـزارش هرانـا،    89مهر  25در  ◀

محسن بيگلربيگي عضو شـاخه جوانـان   
جبهــه مشــاركت مازنــدران و رحمــت 

 شهرسـتان بهشـهر   88عزيزي دبير ستاد 
 .بازداشت شده اند

به گزارش نوروز، مـاموران واواك،     
با مراجعه به محل كار پدر محسن بيگلر 

 88بيگي عضو شـوراي مركـزي سـتاد    
مازندران، اقدام به بازداشت وي كرده 

 .اند 
، به گـزارش دانشـجو   89مهر  25در ◀

نيــوز، يــك دانشــجوي ديگــر دانشــگاه 
به گـزارش  . تهران بازداشت شده است

و نيوز، اين بازداشـت بـه فاصـله    دانشج
چهار روز از بازداشت نعيم آقايي دبيـر  
انجمن دانشجويان دموكراسـي خـواه   
دانشگاه تهـران و در راسـتاي پرونـده    
سازي براي دانشجويان دانشگاه تهـران  
بــراي تغييــر ماهيــت و متهمــين واقعــه 
حمله به كوي دانشگاه در خـرداد مـاه   

 .سال گذشته، صورت گرفته است
، بـه گـزارش هرانـا،    89مهر  25در  ◀

رئيس بند ويژه روحانيت زندان اويـن،  
براي چندمين بار به آقـاي بروجـردي   
ــا  فحاشــي نمــوده و ايــن زنــداني را ب

يكي . ضربات باتوم مصدوم نموده است
از زندانيان اطالع داد كه ايـن اقـدام   
وحشيانه در پـي اعتـراض هـاي مكـرر     
ايشان به پايمـال شـدن حقـوق اوليـه     

  .زنداني رخ داده است
ــر  25در  ◀ ــه 86مهـ ــو كوچـ ، راديـ

ــدني : گــزارش كــرده اســت ــين م ام
نگار و فعال مدني كـرد توسـط    روزنامه

مأموران واواك  در سنندج بازداشـت  
  .شده است

نامـه   امين مدني مدير داخلـي هفتـه      
ــده   ــف ش ــو«توقي ــار » كرفت و خبرنگ

بـوده  » رووبـار «و » ژيـوار «هاي  نشريه
   .است

بازداشت اين روزنامه نگـار كـرد در       
گيرد كه هـم اكنـون    حالي صورت مي

نگار ديگر كـرد از جملـه    چند روزنامه 
ــدنان حســن ــور و محمــد صــديق  ع پ

   .برند كبودوند در زندان به سر مي
، به گـزارش فـارس،    89مهر  26در  ◀

يك دادگاه اسالمي حكم قطـع دسـت   
يك جـوان بيسـت و يـك سـاله را بـه      

اين . ن شكالت صادر كردخاطر دزديد
جوان عالوه بر قطع دست به يك سال 
زندان به خاطر شكستن قفـل قنـادي و   

 . تمرد از پليس نيز محكوم شده است
نفـر از   900بيش از   ، 89مهر  26در  ◀

كنشگران جنبش زنان، فعـاالن حقـوق   
بشر و موكالن نسرين سـتوده در بيانيـه   
اي نگرانــي خــود را نســبت بــه ادامــه 

اشت نسرين ستوده در شرايطي كه بازد
در اعتصاب غدا به سـر مـي بـرد ابـراز     
داشته، مقامات قضايي را مسئول حفـظ  
سالمت وي دانسـته و خواسـتار آزادي   

  . بدون قيد و شرط وي شده اند
نســرين ســتوده، وكيــل دادگســتري و 

 1389شهريور  13فعال جنبش زنان، از 
زندان اوين  209در سلول انفرادي بند 

مي بـرد و نگرانـي هـا از وضـعيت      بسر
ســالمت وي بــه شــدت افــزايش يافتــه 

ــتري، از . اســت ــل دادگس ــن وكي  3اي

مهرماه در اعتصـاب غذاسـت، و تقريبـا    
يــك مــاه اســت كــه هــيچ تماســي بــا 

  . خانواده نداشته است
مردمك، ، به گزارش 89مهر  26در  ◀

بــا بازداشــت مــادران و خــواهران دو 
ها  ازداشتزنداني سياسي ايران، موج ب

هاي زندانيان سياسي كشيده  به خانواده
   .شده است

مهرمـاه   17در آخـرين مـورد، روز       
گذشته، مادر و خـواهر حسـام ترمسـي    

ماه در زنـدان   10كه پس از گذراندن 
اوين اخيـرا آزاد شـده بـود، دسـتگير     

به گفته آقاي ترمسـي، مـاموران    .شدند
همكـاري بـا سـازمان    «اتهام مادر او را 

و اتهام خـواهرش را  » اهدين خلقمج
   .همكاري با مادر اعالم كردند

ژيال مهدوي و دختر او براي فـراهم  • 
آوردن مقدمات تحصيل دخترش عازم 
تركيه بودند كه در خانه خود دسـتگير  

ــدند ــه خــانم   . ش ــاموران واواك ب م
خواسـتيد   شـما مـي  «انـد   مهدوي گفته

جـا دخترتـان را    برويد تركيـه و از آن 
آلمان تا براي مجاهدين خبـر   بفرستيد

   ».ببرد
از سوي ديگر مادر و خـواهر سـعيد    •

تيـر سـال    18زينالي، دانشجويي كه از 
 17مفقود شده نيز در همـان شـب    78

مهرماه توسط ماموران امنيتـي دسـتگير   
   .شدند

ــد،    • ــار روز بع ــتا چه ــين راس در هم
دولتي ايران نوشت كـه چهـار     روزنامه

ادران عـزادار بـه   نفر از اعضاي گروه م
ارتباط با گروهك تروريسـتي و  «اتهام 
نشــين بــه  انقــالب منــافقين خــارج ضــد

ــورد دســتگير » ســركردگي زهــرا رهن
   .اند شده

ــرادر   • ــر و ب ــز، همس ــاه،  ني دوم مهرم
همسر محمد مصطفايي، وكيـل سـكينه   
محمدي، زن زنداني محكوم به سنگسار 

   .بازداشت شدند
ـ     ه نـروژ  پس از آن محمد مصطفايي ب

رفت و از اين كشور تقاضاي پناهندگي 
اويل شهريورماه بود كه همسـر و  . كرد

اش در نــروژ بــه او  دختــر هفــت ســاله
   .پيوستند

، احمــــــد 89مهرمــــــاه  15در • 
جوادي، وزير دادگستري  سيد حاج صدر

دولت موقت و عضو شـوراي انقـالب،   
طور آشكار از سـوي واواك تهديـد    به

كرده اسـت  واواك تهديد . شده است
ــه  ــار نام ــداوم انتش هــاي  در صــورت ت

اعتراضي از سوي ايـن فعـال سياسـي،    
اقــدام بــه بازداشــت و آزار جســمي و 

  .رواني خانواده وي خواهند كرد
، شهرزادنيوز گزارش 89مهر  26در  ◀

ــت  ــرده اسـ ــي، از  : كـ ــرا بهرامـ زهـ
شــدگان تظــاهرات عاشــورا،  بازداشــت

مجددا به سلول انفرادي منتقل شده و 
   .فشارهاي شديد قرار گرفته است تحت

، جرس گزارش كرده 89مهر  26در ◀
مجيد دري دانشجوي محروم از : است

تحصيل، ديروز بـا دسـتبند و پابنـد بـه     
ــتان   ــتان خوزس ــان در اس ــدان بهبه زن

خــانواده ايــن عضــو   .منتقــل كردنــد
شوراي دفاع از حق تحصـيل پـيش از   
اين بارها از حكم زندان در تبعيـد وي  

ــار ــد  اظه ــرده بودن ــي ك ــن . نگران اي
دانشجوي زنـداني مجبـور اسـت پـنج     

مانده از حبسش را در زنداني  سال باقي
اش  دور از محــل ســكونت خــانواده  

   .بگذراند
  

 ؟!»شَرّانِه«
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بمناسـبت  ،خرداد۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ســـــالگردتولد دکتـــــر 

  »مصدق 
  
: نویسـد دکتر مصدق در خاطراتش مـى -
ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشـور "
ــاطمى اب ــر حســین ف تكــار شــادروان دكت

اســت كــه چــون كمیســیون نفــت مجلــس 
شـوراى ملـى پـس از چنـد مـاه مــذاكره و 
مباحثه نتوانست راجع به اسـتیفاى حـق 
ــران  ــیس و ای ملــت از شــركت نفــت انگل
تصمیمى اتخاذ كند، دكتر فـاطمى بـامن 
كه رئیس كمیسیون بودم مذاكره نمـود و 
 گفت با وضعى كه در این مملکت وجـود

ــت  ــارى اس ــت ك ــق مل ــتیفاى ح دارد اس
بسیار مشکل، خصوصاً كه دولت انگلیس 
مالـــك اكثریـــت ســـهام شـــركت اســـت و 
بعنوان مالیـات بـر در آمـد هـم هـر سـال 

كنـد و  مبلغ مهمى از شركت اسـتفاده مـى
از شصـت و  ۱۹۴۸من باب مثال در سال 

لیـره عوائـد خـالص ) میلیون(یك ملیون 
ــ ــران كــه مال ــدولت ای ك شــركت نفــت، ب

معادن نفت اسـت از بابـت حـق االمتیـاز 
لیـره رسـیده در ) میلیـون(فقط نه ملیون 

صورتیکه دولت انگلیس بعنـوان مالیـات 
بـــر در آمـــد، بیســـت و هشـــت ملیـــون 

 . لیره استفاده كرده است) میلیون(
بنابراین اول باید در فكر آتیـه بـود كـه از 
مال ملت بیش از این سوء استفاده نكنند 

هر چه هسـت نصـیب ملـت و عوائد نفت 
ســپس راجــع بگذشــته هــر . ایــران بشــود

همـانطور كـه . اقدامى ممکن باشد نمـود
كشور انگلیس بعضى از صنایع خود را در 
سراســر كشــور ملــى كــرده اســت، نفــت را 
باید ملى كرد تا دنیا بداند كه نماینـدگان 
ــزى  ــردم چی ــایش م ــز آس ــى ج ــه مل جبه

خواهنــد و بــا هــیچ سیاســتى ســازش  نمـى
  ) ۱."(ندندار

 
بمناســـبت بســـتن ســـفارت   فـــاطمی •

 ۲۹ســتان در ســرمقالۀ بــاختر امــروز انگل
  :  نوشت ۱۳۳۰دی ماه 

ـــوز هســـتند ... «  ـــد و هن ـــران بودن در ای
کسانی که قبلـه گاهشـان سـفارت و کعبـه  

است و گمـان دارنـد » لندن « سیاستشان
بــدون میــل و ارادۀ مســتر چرچیــل هــیچ 

خواهـد جنبده ای در گوشـه ای از دنیـا ن
  ».توانست به زندگی  خود ادامه دهد

بزرگترین حربه تبلیغـی سیاسـت اجنبـی 
ــام  ــوح ومق ــاده ل ــده ای س ــه ع اینســت ک
ـــت  ـــه عظم ـــو را ب ـــت ج ـــت ومنفع پرس
ـــد  ـــی کن ـــد م سحروافســـون خـــود معتق
وهرروز بـه نـوعی دراطـراف ایـن قـدرت 
نیروی موهوم، به افسـانه سـازی و تبلیـغ 

ی مخصوصاً سیاست استعمار. می پردازد
ــرق   ــرن اخیردرش ــی دوق ــتان درط انگلس
ــرده کــه  ــن راه بهــره ب ــه ازای بطورماهران
اغلــب کشــورهای مشــرق زمــین را بــدون 
یک سرباز انگلیسی  دویست، سیصد سال 
. زیرســـیطره مســـتعمراتی کشـــیده اســـت

ــران جزدردوجنــگ جهــانی  درهمــین ای
ــــین المللــــی، کســــی روی  جهــــانگیر  ب
سربازانگلیســـی را ندیـــد، ولـــی آنچنـــان 

کرانشـــان براوضـــاع مســـلط  بودنـــد نو
وبطوری نفوذ مخفی جاسوسان وعوامـل 

تمـــام نقـــاط  » اینتلجنـــت ســـرویس « 
ــات مــؤثررا در  ــب ومقام ــاس ومناص حس
اختیارگرفتند که درمقابل غارت و هستی 
یک کشور اجازه داده نمیشد نفس ازسینه 

صحنه ها ی گوناگون . کسی بیرون بیاید
آنچنان برای سرگرمی مردم آماده کرده و

تخم نفاق وتجزیه را در بین افـراد ملـت 
مــا پاشــیدند کــه جــز عــده ای معــدود 
هیچکس حتی از رقم سالیانه عواید نفت 
ـــوب کـــوچکترین اطـــالع نداشـــت . جن

رفتاری که مسعتمره چـی هـای لنـدنی بـا 
جامعه ایرانی کرده اند بـه مراتـب خشـن 
تــر و بیرحمانــه تــر  و شــقاوت آمیــز تــر از 

مســتمعرات آفریقــای  رویــه ایســت کــه در
  .سیاه پیروی نمودند

در میــان قبائــل وحشــی اگــر موجبــات 
زندگی و شرایط  اولیـه حیـات انسـانها را 
ــــد  ــــدان دوراز مت ــــد چن ــــاده نکردن آم
اســـتعماری  نیســـت، امـــا  در ایـــران کـــه 

صاحب همـه چیـز بـود و در یـک زنـدگی  
بالنسبه راحت بسر می برد، انواع وسـائل 

ــت  ــه مل ــد ک ــا را برانگیختن ــد ب ــا نتوان م
و . کاروان مدنیت جهان هم قـدمی کنـد

اقســام فشــار و  رشــوه خــواری و امــراض 
اجتماعی در این سرزمین ترویج کـرده و 
افسون وافیون را جز سیاسـت انگلسـتان 
که از تخدیر اعصـاب میلیونهـا همـوطن 
ما استفادۀ غارت سالیانه خود را می بـرد 

  )۲.( کسی دیگر به ایران نیاورده است
مـرداد  ۲۵بـاختر امـروز "در سر مقالـه • 

ایـــن دربـــار شاهنشـــاهی روی " "  ۱۳۳۲
  ":دربار سیاه فاروق را سفید کرده 

یکی نیسـت بپرسـد دیگـر شـما و فامیـل " 
شــما از یــک مشــت پابرهنــه و لختــی کــه 
بیست سال پدرت آنها را به نفـت جنـوب 
زیر نظر مستقیم خویش فروخت و بـرای 

ــ ــز ق ــد از خــود نی ــل ســال بع رار داد چه
 را باقی گذاشته چه می خواهید؟ ۱۹۳۳

ثروت یک مملکت را به غارت بردیـد، ...
امالک و اموال و نوامیس مردم از دسـت 
ایــن خــانواده ســی ســال اســت در امــان 
ــدکارها از  ــا و ب ــل دزده ــاال مث ــوده ح نب
تاریکی شب برای کودتا استفاده می کنید 
و برای استراحت بـه کالردشـت تشـریف 

  .می برید
ـــما ... ـــدر ش ـــان ( پ ـــا خ ـــه ) رض یکمرتب

کلنل انگلیسـی، » آیرونساید« بدستیاری 
بــه روی هموطنــان خــود شمشــیر کشــید 
ـــه  ـــت درگوش ـــای نکب ـــت در منته            وعاقب

. چشـم بـرهم گذاشـت» ژوهانسبورگ« 
ــه  ــد ک ــزی دی ــه چی ــت چ ــن جنای اوازای
امروزشــما ازروی نقشــه فرســتاده هــای 
ــره  ــادی جی ــداد وای ــیس بغ ســفارت انگل

ـــار و   خـــواراجنبی ـــت ب ـــان راه نکب هم
  )۳" (؟!ملعنت آمیزرا از نومی پیمائید

مــرداد  ۲۶بـاختر امـروز " در سـرمقاله  •
خائنی که می خواست وطـن را ""  ۱۳۳۲

  ":به خاک و خون بکشد فرار کرد
تو نیز چون از بغض و نفرت مردم خبر " 

داشـــتی و هـــم مـــی دانســـتی کـــه چقـــدر 
بیشـــرمانه فرمـــانبردار و آلـــت بـــی اراده 
اجنبی هستی، پس از آنکه دسـتور اربـاب 
در برابر بیداری و مقاومت عمومی نقـش 
ــــرون از مملکــــت  ــــه بی ــــر آب شــــد ب ب

برو ای اسیر اراده اجنبی کـه . فرارکردی
تــاریخ جنایــت آمیــز دودمــان ســی ســاله 
ــل کــردی، آن ســفاکی و  ــوی را تکمی پهل
خـــــونریزی و چپـــــاول پـــــدروخیلی از 
خصوصــیات دیگــر خانــدان جلیــل، ایــن 
فصل شرم آور و این ورق سراپا ننگ آخر 

از مولـــود کودتـــای . را نیـــز الزم داشـــت
آیرونساید جز اینکه در سوم شهریور فرار 
کند و از مخلوق سوم شهریور نیـز غیـراز 
اینکه به نهضت ملی ایران خیانت نماید، 

  )۴. (هیچ انتظار دیگر کسی نیست
بـه دادگـاه " برانکارد"دکتر فاطمی که با 

رمایشـــی آورده شـــده بـــود، بـــا نظـــامی ف
شجاعت و شهامت ضمن دفاع از اهداف 
نهضت ملی ایران وافشای رژیـم کودتـای 

انگلیسی برضد حکومت ملی  -امریکایی 
برای بیداری و روشنگری نسـل "مصدق، 

هـــای حـــال وآینـــده ایـــران کـــه بـــدان 
  :در دفاعیه خود می گوید) ۵(عالقمندند

مـه چـه ما به آسایش عا: باید پرسید" ...  
صــدمه ای وارد آوردیــم؟، بــه جــان چــه 
کسـی سـوء قصـد نمــوده ایـم؟، مـال چــه 
کسی را به غارت برده ایم و به چه وسیله 

. را مختــل ســاخته ایــم؟" آســایش عامــه"
ازاین بگذریم که به کیفر رسانیدن ما چه 
ــت و اســتقالل  ــأمین تمامی ــا ت ــاطی ب ارتب

" کشور دارد؟ مگرآنکه از دالیل معـروف 
ــــ ــــوان بل ــــاوریم و " خدی را در نظــــر بی

همینطــــور مطلــــب را دســــت بدســــت 
ــه  ــا ب ــردانیم ت ــتقالل " بگ ــت و اس تمامی

 ... برسیم" کشور
روزی کـــه مـــن بـــه قـــول خودتـــان ...

ـــه  ـــروپای برهن ـــبانه س ـــوده ام، ش وزیرب
دســــتگیرومثل پســــت تــــرین بردگــــان 

ــدم  ــده ش ــه ای افکن ــه گوش ــان ب ( وغالم
) مرداد است ۲۵اشاره فاطمی به کودتای 

هم که بازبه قـول خودتـان کـاره ای  بعد
ـــــــک  ـــــــتم، درخوری ـــــــوده ام ونیس نب

پس شـما ! همچورفتارعادالنه ای هستم؟
که تا این حد نیز حفظ ظـاهر را مقتضـی 
نمی دانید چرا دیگر یک سلسله تشریفات 
زائد را فراهم می سازید وزحمت بیهوده 
ــار  ــه ک ــانونی ب ــورت ق ــه ص ــید ک ــی کش م

ــد؟ ــه یــک همچــو صــحن. بدهی ه آنهائیک

سازی ها را متحمل باشند، باطن و ظاهر 
من که . کارشان کم و بیش متفاوت است

زیر سقف شهربانی از تماشـاچی بـه قـول 
شما و از چاقوکش های بنام، بنا بر آنچـه 
که تمام یک پایتخت ناظر و شـاهد بـود، 
ضربات بی حسـاب دشـنه خـورده ام و از 
ادعا نامه ای هم که به دادگـاه آمـده، ده 

دها فحش دریافت داشـته ام، آیـا ها و ص
می توانم یک لحظـه اشـتباه کـنم کـه بـاز 

حاال اگر . قانون و رسیدگی در کار است؟
ــه  ــد کــه مــن خــود را ب شــما اصــرار داری
بالهــت بــزنم و ســال نیکــو را از بهــارش 
ــایش  ــن نم ــدارم کــه ای ــی ن بشناســم حرف

تراژدی را تا آخرین پرده اجـرا  -کمدی 
 ) ۶..."(نمایم

ه تجدید نظر، نیزکه سری بـود، در دادگا
محمــد . حکــم اعــدام فــاطمی تائیــد شــد

رضا شاه، با تقاضای فرجام دکتر فـاطمی 
 ۱۳۳۳آبـان  ۱۹صبح روز . موافقت نکرد

عــده ای از افســران کــه در پیشــایش آنهــا 
سرتیپ تیمـور بختیـار و سـرتیپ آزمـوده 
. قرار داشتند، بزندان دکتر فاطمی رفتند

اعلیحضـرت "  :آزموده بـه فـاطمی گفـت
. بـــا تقاضـــای شـــما موافقـــت نفرمودنـــد

شماکه مکرر می !. وصیتی دارید بفرمائید
فرمودید من از مرگ ابائی ندارم و مـرگ 

 ...." حق است
دکتر فاطمی حرف آزموده را قطع کرد و 

آری آقــای آزمــوده، مــرگ حــق :" گفــت
اســت و مــن از مــرگ ابــائی نــدارم، آنهــم 

یرم تـا من می م. چنین مرگ پر افتخاری
ــرگ درس  ــن م ــران از ای ــوان ای ــل ج نس
گرفتــه و بــا خــون خــود از وطــنش دفــاع 
کند و نگذارد جاسوسـان اجنبـی بـراین 

ـــد ـــورحکومت نماین ـــای . کش ـــن دره م
سفارت انگلیس را بستم، غافل ازاینکه تا 
دربـــار هســـت، انگلســـتان ســـفارت الزم 

 ) ۷."(ندارد
دكترفاطمی آنچنـان ابرازقـدرت كـرده " 

ــــه درلحظــــ ــــود ك ــــه او را روی  هب ای ك
ـــل  ـــا داخ ـــد ت ـــته بودن ـــارد گذاش برانك

, ســـربازها: "گفـــت آمبـــوالنس ببرنـــد می
مــا درراه ! هــا توجــه داشــته باشــید نظامی

آزادی و اعتالی ایران جانمان را ازدست  
ــــی ــــما . دهیم م ــــرای ش ــــان ب ــــن ج ای

نیزارزشمند است وشما هم كوشش كنیـد 
. كه زیربار دیکتاتوری و خودسری نروید

ای  خـــانواده پهلـــوی خـــانوادهاعضـــای 
هستند كه تافته جدابافته از ملـت ایـران 

این تافته در انگلستان بافته شده . هستند
آب و گوشــتی كــه فــراهم , و اینهــا نــان

ـــــه از  كرده ـــــئات گرفت ـــــه نش ـــــد هم ان
از اربابشان . داری انگلستان است سرمایه

اگرخواســـتید ایـــران بـــه . جـــدا نیســـتند
ران حکومـت استقالل برسـد، بایـد در ایـ

پـس او را بـا برانکـارد ) ۸."(مردمی باشد
به میدان تیربردند وحتـی اجـازه ندادنـد 
بــا خــانواده خــود و دکتــر مصــدق وداع 

را نشان  ۴۰و درحالی که درجه تب . کند
سرنوشـــت ) ۹.(مـــی داد، تیربـــاران شـــد

دکتر فاطمی در همـان روزهـای نخسـت 
پس از کودتا، از طرف امریکا، انگلـیس و 

  :زیرا. ین شده بودشاه مع
 ۱۹۵۳اوت ۲۱در گــــــــــــــــزارش  - ۱  

هندرسن، سفیر وقت امریکا درایـران بـه 
ــــد  ــــد میکن وزارت امــــور خارجــــه تاکی

عامل دیگرکمک کننده به اظطـراب :"که
ــاکترین  ــه خطرن ــاراحتی، آن اســت ک و ن

مصـــدق، . رهبـــران ملـــی هنـــوز آزادنـــد
بـه . فاطمی، شایگان، حسـیبی و دیگـران

هبران حزب تـوده آسانی ممکن است با ر
این حقیقت . در صدد طرح توطئه باشند

که فاطمی هنـوز زنـده اسـت، علـی رغـم 
اوت در بـاره مـرگ وی،  ۱۹شایعات روز 

بــویژه دلســرد کننــده اســت، زیــرا کــه وی 
حیله گرترین و بدون مالحظه ترین فـرد 
. از اطرافیـان مصـدق محسـوب مـی شــود

این باور وجود داشـت کـه وی بـا روحیـه 
جـویی تردیـد در کمـک بـه پیونـد انتقام 

اتحاد و همکاری میان ملیون و تـوده ای 
هـــا، علیـــه غـــرب را بـــه خـــود راه نمـــی 

 ) ۱۰."(دهد
کرمیت روزولت، فرمانـده عملیـات،  - ۲

در اول شهریور پس از کودتا به ایران می 
پــــس از برگــــزاری :" رود و مــــی گویــــد

تشریفات، شاه به من اشاره کـرد و اولـین 
لحــن رســمی ادا کــرد ایــن  عبــارتی کــه بــا

من تختم را مدیون خدا و ملـتم و : " بود
" روزولــت "و " ... ارتشــم و شــما هســتم 

موضوع سرنوشت مصدق و دیگر رهبران 
جبهه ی ملی را عنوان میکند و از محمـد 

میــل دارم بــدانم : "رضــا شــاه مــی پرســد
مــورد مصــدق، ریــاحی و دیگــران، کــه در

فکـری  علیه شـما توطئـه کـرده انـد، چـه
 ) ۱۱" (کرده اید؟

در ایـن مـورد زیـاد فکـر : " شاه می گوید
در .( مصدق محاکمـه مـی شـود. کرده ام

و بـه سـه ) این موقع لبهای شاه می لرزید
ریاحی نیز ... سال محکوم خواهد گشت 

ولـی یـک اسـتثنا . مجازات مشـابهی دارد
او . وجود دارد و آن، حسین فاطمی است

زودی او را هنوز دسـتگیر نشـده ولـی بـه 
ــد ــی کنن ــدا م ــه . پی ــیش ازهم ــاطمی، ب ف
هم او بود که توده ایهـا . ناسزاگویی کرد

را واداشت مجسـمه هـای مـن و پـدرم را 
ــــد ــــس از . ســــرنگون و خــــرد کنن او، پ
  . دستگیری، اعدام خواهد شد

دستوراعدام فاطمی، از لنـدن صـادر  - ۳
به  FO/ ۳۷۱/ ۱۰۴۵۸۴درسند . شده بود

سفارت بریتانیا  ۱۹۵۳سپتامبر  ۳۰تاریخ 
که در آن زمان ستاد مشـترک  -در بیروت
بــه  -لیجنــت ســرویس بــود نتعملیــات ای

وزارت امور خارجه انگلیس، چنین گفته 
تــا آنجــا کــه از مطالــب : " شــده اســت

روزنامه ها استنباط کـرده ام، اوضـاع آن 
مصـدق ... قدرها هـم بـد پـیش نمـی رود

مشکل ایجـاد خواهـد کـرد، بـا توجـه بـه 
ــه این ــد، ب ــته نش ــون کش ــام خ ــه در حم ک

نظرمن، بهترین راه حـل بـرای او تبعیـد 
امــــــا در مــــــورد فــــــاطمی، ... اســــــت

اگردستگیرشود بهتـرین راه حـل اعـدام 
  ) ۱۲..."(است

  
  پیشگفتار   

  
ــه در  ــه کــه اختصــاص ب ــن مجموع ای

ــی دا ــرارداد دارس ــت و ق ــده دنف ه ش
 آزادی ، اســت، چــون مصــدق مظهــر
ایـران  استقالل واحقاق حقـوق ملـی

اســت ومبــارزات مســتمراو و یــارانش 
درنهضت ملـی ایـران ریشـه درتـاریخ 
 گذشــته و دیرپــای ایــران و برعلیــه 

ســـلطه خـــارجی اســتبداد داخلـــی و 
دارد،بنابراین بطورچکیده و فشـرده  
سیری از تاریخ نفت در ایران درایـن 
مجموعـــه  آورده  شـــده اســـت زیـــرا 
بـــرآنم کـــه خواننـــدگان تصـــوری از 

  و یخ نفت داشته باشندگذشته تار
  
چکیــــده ای ازمــــذاکرات تیمورتــــاش «

ومسئولین شرکت نفت درعرض سـالهای 
ـــــا  ۱۹۲۹ یعنـــــی درعـــــرض آن ۱۹۳۲ت

ــیش  ــال پ ــو امتیازیادداشــت ازچهارس لغ
ـــده ازطـــرف وزارت خارجـــه  تنظـــیم ش
ــــف  ــــل مختل ــــاره مراح ــــیس درب انگل
ـــران  ـــت ای ـــان دول ـــت می ـــذاکرات نف م
 وشرکت نفت ایـران و انگلـیس از ژانویـه

بـــرای اطـــالع  ۱۹۳۲تـــا دســـامبر ۱۹۲۹
) سـرجان سـیمون( وزیرخارجه متبوعش 

  .آورده  شده است» تنظیم کرده است 
قـول «تیمورتاش که رضا خان مـی گفـت 

دولــت  ۱۹۲۸در » تیمورقـول مــن اســت 
ایران بمنظور تجدید نظـر درامتیازنفـت 
دارسی با شـرکت نفـت ایـران و انگلـیس 

اکرات در دوراول مـذو. وارد مذاکره شد
ــــه  ــــل ژانوی ــــران اوای ــــا  )۱۹۲۹درته ب

ــــدامتیاز نفــــت  موافقــــت کــــرده  تمدی
دولــت ایــران « ودرگــزارش آمــده اســت 

موافقت کرد کـه بـه جـای امتیـاز دارسـی 
امتیاز جدید بـه شـرکت نفـت داده شـود 
کـــه مـــدت آن از تـــاریخ عقـــد قـــرار داد 

شصــت ســال )  ۱۹۲۹تابســتان ( جدیــد
ــی  از  . باشــد ــا  ۱۹۲۹یعن ــدو ۱۹۸۹ت ن ب

ــان  ــاه را درجری ــاش رضاش شــک  تیمورت
در  مـــذاکرات قرارمـــی داد  و  همچنـــین

این مذاکرات تیمورتاش بـه نماینـدگی از 
طـــرف دولـــت ایـــران خواهـــان تـــامین 

  : خواسته های زیر شد
کاهش منطقه تحت پوشش امتیـاز بـه •  

 در صد،  ٦۰تا  ۵۰میزان 

الغای کلیه حقوق مربـوط بـه انحصـار • 
 سط بریتانیا،حمل و نقل نفت تو

از سـهام شـرکت نفـت  %۲۵واگذاری • 
 به ایران،

در صد  ۵/۱۲تضمین پرداخت حداقل • 
 سود سهام به ایران،

معاف کردن ایران از پرداخت مالیـات • 
 در لندن،

شلینگ بهره مالکانه بـرای  ۲پرداخت • 
  .هرتن نفت تولید شده

تیمورتاش مورد غضب رضـا شـاه  قـرار    
ــد  گرفــت و خیانــت رضــا  خــان در تمدی

قــرار داد دارســی و پــیش از آن، صــحنه 
سـازی بــرای لغــو امتیــاز دارســی کــه تقــی 

رضــا شــاه بــا مرحــوم «: زاده گفتــه اســت
فروغی خصوصیتی داشت که با هیچ یک 

ا و رجال مملکت آن خصوصیت را راز وز
غالباً افکار و نیات نهـایی خـود . نداشت

ــان مــی گذاشــت ــا آن مرحــوم در می . را ب
لغــو امتیــاز دارســی هــم پــیش از  درقضــیه

ـــاری  ـــوی بخ ـــت را ت ـــدۀ نف ـــه پرون آنک
بیندازد، فروغی را خواسته و محرمانه به 

امــروز مــی آیــم بــه جلســۀ : او گفتــه بــود
هیئت دولت وتشـددی بـه تمـام وزرا مـی 

به خود توهم بد خواهم گفت ولـی . کنم
این جریان را خـودت   !آن را به دل نگیر

بگـو کـه او نیـز محرمانه به تقی زاده هـم 
ولی غیر از شما دو . پیشاپیش با خبر باشد

نفر هیچ کس نباید از این نقشۀ من مطلع 
بعد که فروغی مـرخص مـی شـود و . شود

می خواهد از اتاق بیرون بیاید دو باره از 
بـه : پشت سر صدایش می زند و می گویـد

ـــی زاده هـــم نگـــو  ـــار  »...تق را در اختی
  .خواننگان ارجمند قرار میدهم

اوضاع  کدمن به وزارت خارجه انگلیس 
 گـزارش مـیراداد دارسـی قرارتمدید روز
 راو مسـتبد رضا خـان بیسـوادنگاه  و کند

 ، تقـــی زاده و داورنســـبت  بـــه فروغـــی
شـاه درحـالی کـه  :اینگونه بیـان مـی کنـد

ــرا ــود وزرای خــود را مخاطــب ق رداده ب
، روی زمین نشسته آن پائین،آنها« :گفت
بینــی هـــا  نمیتواننــد دورترازنـــوکواند،

بـاالی  که مـن بـر یشان را ببینند، درحالی
برج قراردارم و قادرم دنیای بزرگی را که 

، بخـوبی  مشــاهده رفتـهفـرا گ اطـرافم را
  ».کنم

وقتی این کلمات برزبان شاه قادر مطلق  
میدنــد اگرمــی هآنهــا جــاری شــد، وزرا ف

. خواهندسرشــان برتنشــان زیــادی نکنــد
باید زبانهایشان را بکلـی ببندنـد و اتخـاذ 

ا بــه خــود او واگــذار هرگونــه تصــمیمی ر
پــس شــاه فقــط بــه ســخنان  ازآن. نماینــد

ــدگان  ــوش  APOC)( نماین ــرد، گ ــی ک م
وحتی بخود تا این حد هم زحمـت نمـی 

  .وزرایش را بپرسد داد که عقیده 
ــاه  ــه، رضــا ش ــول ســرانجام آنک ســید  بق

رايـن واگـر قصـوري د «حسـن تقـی زاده 
لـت فعـل آكار يـا اشـتباهي بـوده تقصـير 

ـــ ده كـــه ونبـــوده بلکـــه تقصـــير فاعـــل ب
بدبختانــــه اشــــتباهي كــــرد ونتوانســــت 

وارد " کـدمن"خود مستقیما بـا »برگردد
استراتژی مکارانـه کـدمن، مذاکره شد و 

ــــی وزرای  روش مســــتبدانه شــــاه و بزدل
ایران، اساس روحیـۀ حـاکم برجلسـه ای 

را بــه وجــود آورد کــه درآن تصــمیمات  
. اتخاذ شد ۱۹۳۳مربوط به قرارداد سال 

ــاالخره، در  ــل   ٦۲ب ــرارداد  ۱۹۳۳آوری ق
جدیدی را با شرکت بـه امضـا رسـاند کـه 

اکتشـاف و تولیـد نفـت در  طی آن امتیـاز
سال، یعنی تـا سـال  ۰٦ایران برای مدت 

ـــد۱۹۹۳ ـــه شـــرکت واگـــذار گردی در . ب
مقایسـه بـا امتیـاز دارسـی نکـات برجسـته 
قرارداد جدید که بر ملت  تحمیـل شـده 

 : بود عبارت بودند از
از ســهام شــرکت بــه  %۲۰واگــذاری • 

 ایران،
پرداخت بهره مالکانـه چهـار شـلینگ • 

ن نفـت تولیـد شـده و تضـمین برای هر ت
هزار پوند در  ۷5۰آنکه مبلغ پرداختی از 

 سال کمتر نباشد، 
کاهش منطقه تحت پوشش قرارداد به • 

 صد هزار میل مربع،
الغای کلیه حقوق مربوط به انحصار • 

 حمل و نقل نفت توسط بریتانیا،
پرداخت یک میلیون لیره برای تصفیه • 

 کلیه ادعاهای مربوط به گذشته،
پیوستن نماینده ایران به هیئت مدیره • 

  15در صفحه   شرکت،
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بمناسـبت  ،خرداد۲۶«
صد و بیست و هشتمین 
ســـــالگردتولد دکتـــــر 

  »مصدق 
  

آموزش پرسنل ایرانی بمنظور کاهش • 
  ،وابستگی شرکت به پرسنل خارجی

  .عرضه نفت ارزانتر به ایران• 
در دوره حکومت این دو خاندان  قاجار 

امتیاز مهم نفتی به و پهلوی، چهار 
 که دولت . بیگانگان اعطاء شده است

فخیمه انگلستان در غارت و تاراج منابع 
پیشتاز سایر سلطه گران ...  نفتی ایران و 

خارجی و قدرتهای استعماری معاصر 
  .بودند

،  انگلیســی»  دارســی«ـــ امتیــاز نفــت بــه ۱
 .م ۱۹۰۱

ـــركت ۲ ـــه ش ـــمال ب ـــت ش ـــاز نف ـــ امتی ـ
م،  ۱۹۲۱امریکــائی، »  اســتاندارد اویــل«

 .بعدها لغو شد
ـــانی ۳ ـــه كمپ ـــمال ب ـــت ش ـــاز نف ـــ امتی ـ
م، بعـدها لغـو  ۱۹۲۳امریکـا، » سینگلر«

 .شد
ــرارداد ۴ ــدنظر در ق ــ تجدی و »  دارســی«ـ

ها،  اعطای امتیاز جدید نفت به انگلیسـی
ـــدن  ۱۹۳۳ ـــی ش ـــت مل ـــی نهض م، در پ

 .صنعت نفت لغو شد
  سرانجام در هنگام جنگ جهانی دوم در 

ایـــران بدســـت متفقـــین  ۱۳۲۰شـــهریور
اشغال نظامی شد و رضـا شـاه بـه جزیـره 
ــد  ــوبی تبعی ــا ی جن ــبورگ آفریق یوهانس

  . گردید
مصــــدق، اولــــین انتقــــاد گرقــــرار داد  

دارسـی در مجلـس دوره   ۱۳۱۲منحوس 
در سـخنان او   چهاردهم تقنینیه بود کـه 

  . پایان این مجموعه خواهد آمد
نعت از این گذشته پیش ازملی شدن صـ   

شورا  نفت ایران، دکترمصدق در مجلس 
باز بـه ایـن قـرار داد اشـاره  ۱۶دوره  ملی

  :   می کند و می گوید
بمحـض اینكــه جنـك بــین الملــل اول «  

  خاتمه یافت و یا رقابت دولت روسیه در 
ایـــران از بـــین رفـــت، دولـــت انگلـــیس 

را منعقــد نمــود و  ۱۹۱۹اوت  ۹قــرارداد 
ارم برای اینكه تصویب آن در مجلس چه

دچـــار اشـــکال نشـــود، در انتخابـــات آن 
دوره، غیر از انتخابات تهران كـه قبـل از 
انعقاد قرارداد خاتمه یافتـه بـود، اعمـال 

باز نماینـد گـان  ۶و  ۵در دوره . نظر كرد
تهــران وارد مجلــس شــدند ولــی از دوره 
هفــتم ببعــد هــیچ وكیلــی بــدون اجــازه 

ــت ــس نرف ــت بمجل ــه . دول ــن مقدم از ای
نتیجه را بگیرم كه قرارداد میخواهم این 

در مجلس تصویب شـده كـه وكـال  ۱۹۳۳
نماینده حقیقی ملـت نبـوده و بـه عـالوه 
نظــر بوجــود رژیــم دیکتــاتوری هیئــت 
حاكمــه، مجریــان دســتوری بــیش نبــوده 

چنانچــه مجلــه مــذاكرات مجلــس  انــد و
را  ۱۳۲۷جلسه هفـتم بهمـن مـاه براجع 

كه مربوط جواب آقای تقی زاده به آقـای 
س اســکندری اســت قرائــت كننــد، عبــا

بخوبی معلوم میشـود كـه وزیـر و وكیـل، 
همگی مسلوب االختیار و مطیع یك مركز 

ــد ــوده ان ــلی . ب ــمت اص ــه قس ــرای اینك ب
اظهـارات آقـای تقــی زاده دایـر بمســلوب 
االختیار بـودن آنهـا و وجـود زور و فشـار 

 ۱۹۳۳كه دلیل كافی بـر بطـالن قـرارداد 
ن واضــح و اســت بــرای آقایــان نماینــدگا

روشــن شــود، نكــات اصــلی نطــق شــنبه 
هفتم بهمن مـاه ایشـان را كـه در مجلـس 
پانزدهم ایراد شده اسـت اسـتخراج و در 

روز آخـر « …… اینجا عینـا نقـل میکـنم 
كــار، بنــا گهــان صــحبت تمدیــد مــدت را 

مــا . …بمیــان آوردنــد و اصــرار ورزیدنــد 
چند نفـر مسـلوب االختیـار بـه آن راضـی 

دازه و فـوق هـر تصـوری نبودیم و بـی انـ
لیکن هیچ چـاره أی نبـود .. ملول شدیم 

ولــی بایــد عــرض كــنم كــه مقصــود از … 
اینكه گفتم چاره نبود تنها بـیم اشـخاص 
نسبت بخودشان نبـود بلکـه اندیشـه آنهـا 
نسبت بـه مملکـت و عواقـب نـزاع بـه آن 

مــن هیچوقــت راضــی . كیفیــت نیــز بــود
بتمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند 

بـوده  و اگر در اینكار قصوری یا اشتباهی
قصیر فاعـل تتقصیر آلت فعل نبوده بلکه 

ـــرد و  ـــتباهی ك ـــه اش ـــه بدبختان ـــوده ك ب
ــردد ــم راضــی . نتوانســت برگ ــود ه او خ

بتمدید مدت نبـود و در بـدو اظهـار ایـن 
مطلــب از طــرف حضــرات روبــروی آنهــا 

عجـب اینكـار « بتحاشی و وحشت گفت 
خواهیـد  مـی. كه بهیچوجه شدنی نیست

ــرای  ۳۰كــه مــا كــه  ســال برگذشــتگان ب
اینكار لعنت كرده ایم، پنجاه سال دیگـر 

ولـی . موردلعن مـردم وآینـدگان بشـویم؟
  ) ۱۳(»عاقبت در مقابل اصرار تسلیم شد

 
سیری  در تاریخ پیدایش نفـت  

  در ایران
  

فرشید خدادادیان درکشـف نفـت وآتـش 
ـــد ـــی کن ـــت م ـــتان روای ـــی « : درباس یک

ــرین ر ــا ازمهمت وایــت هــای اســاطیری م
مربوط به هوشنگ، اولین پادشاه سلسله 
ــار او  ــرین ک ــم ت ــه مه ــت ک ــدادی س پیش

  .نیزهمانا کشف آتش است
می دانیم کـه تـاریخ اسـاطیری ایـران بـا  

ــــازمی شــــود وهوشــــنگ  ــــومرث آغ کی
ی فرزند سـیامک و نـوه کیـومرث دپیشدا

معرفی شده است که بنا بـه روایـت هـای 
کــه پــدرش (ه  اســطوره ای، بــر دیــو ســیا

پیروزمـی شـود و ) سیامک را ازبین بـرده 
ــومرث   ــیاه، کی ــو س ــروزی وی بردی ــا پی ب
نیـزپس ازسـی سـال حکمرانـی، قـدرت را 
ـــله  ـــرارداده و سلس دراختیارهوشـــنگ ق

  .با وی آغاز می شود انپیشدادی
 Paradataلقب هوشنگ دراوستا پرداته

درخصوص این واژه دردانش نامه . است 
/ پرداتـــه : خـــوانیمایـــران باســـتان مـــی 

ــــــداد ــــــتین . پیش ــــــای نخس ــــــه معن ب
ــر ــت واژه پ ــانونگزارجزء نخس ــیش : ق / پ

قـانون : مقدم وجزء دوم ذاته یا/ گذشته 
وندیــداد ایــن کلمــه بــه عنــوان  در. داد/ 

کسـی / صف وقانون گـزارکهن یـا پیشـین 
کــه ازپــی وقبــل از دیگــران قــانون و داد 
آوربـــوده اســـت وهوشـــنگ پیشـــداد بـــه 

ــوان نخســتین ــانونگزارمعرفی شــده  عن ق
) ۱ – ۲بنــد  ۲۰وندیــداد فرگــرد . (اســت

ه بــه عنــوان نــام خــاص عنــوان ایــن کلمــ
ـــله  ـــتانی ودوران اسلس ـــاهان باس ی ازش

اســـتانی ایـــران اســـت کـــه پیشـــدادیان ب
بخـش یشـت / مشهورمی باشند و در اوستا

جمشـید / ها ازکسانی هم چون هوشنگ 
ــدون و /  ــاد ...فری ــوان پیشــدادی ی ــا عن ب

 ۲۶و  ۹/  ۳و ۵/  ۲۱یشت ها . (تشده اس
بـــــرای )  ۲۴۵مایرهوفرشـــــماره  – ۱۹/ 

آگاهی از هر نام به مـدخل واژه مراجعـه 
  .شود

ـــــــت  ـــــــانروای هف هوشـــــــنگ را فرم
کشوردانسته اند که دیـوان و جـادوگران 
( از مقابل او می گریزنـد و دیوهـای مـزن

ــدر/ مــازن  ــابود مــی ) مازن ــه دســت او ن ب
بــه او شــوند وهــم چنــین کشــف آتــش را 

چنـان چـه درشـاهنامه . نسبت می دهنـد
  :می خوانیم

  یکی روز شاه جهان سوی کوه
  گذر کرد وبا چند کس هم گروه

  پدید آمد از دورچیزی دراز 
  سیه رنگ وتیره تن وتیزتاز  
  دوچشم ازبرسرچو دو چشمه خون 

  زدود دهانش جهان تیره گون
  نگه کرد هوشنگ با هوش وسنگ 

  زچنگگرفتش یکی سنگ و شد تی 
  به زور کیانی رهانید دست 

  جهانسوزمار ازجهان جوی جست
  برآمد به سنگی گران سنگ خرد
  همان و همین سنگ بشکست گرد
  فروغی پدید آمد ازهر دو سنگ
  دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

  جهاندار پیش  جهان آفرین
  نیایش همی کرد و خواند آفرین

  یکی جشن کرد آن شب  وباده خورد
  ن فرخنده کردسده نام آن جش

  زهوشنگ ماند این سده یادگار
  بسی باد چون او دگر شهریار

  
همانگونه که درابیات فوق ازشاهنامه می 
ـــد  ـــی چن ـــا تن ـــیم، هوشـــنگ روزی ب بین

از دور . ازمالزمـــان ســـوی کـــوه مـــی رود
ماری تیـره تـن و تیزتـازمی بینـد کـه دود 

هوشنگ با نیروی . ازدهانش برمی خیزد
رتاب می کند کـه تمام، سنگی به سویش پ

می خورد و بـدین ترتیـب  به سنگی دیگر
پیش ترگفتیم . فروغ آتش پدیدارمی شود

کــه نمادهــا درروایــات اســاطیری بیــانگر 

ــتند ــی هس ــانی واقع ــف . مع ــطوره کش اس
آتش، ماری سیاه وتیره که دود ازدهـانش 
خــارج مــی شــود را شــاهد هســتیم کــه 
هوشنگ سنگی به سوی آن مارپرتاب می 

جرقــه ای کــه ازبرخــورد آن کنــد وبراثر
سنگ با سنگ دیگر ایجاد می شود آتـش 
به وجود مـی آیـد ودرحقیقـت کشـف مـی 

ـــا . شـــود ـــان چـــه ایـــن نمادهـــا را ب چن
بدیهیات ذهنی خـود تطبیـق دهـیم، مـی 
توانیم این احتمـال را درنظربگیـریم کـه 
جرقه به وجود آمـده دراثربرخوردسـنگ 
هــا بــه یکدیگربایــد بــه وســیله  مکمــل 

که خیلی سریع بـه جرقـه، عکـس دیگری 
العمل نشان می داده شعله ورشـده باشـد 
وگرنه صرف جرقه به تنهایی نمـی توانـد 

بهتـرین . شعله آتـش را بـه وجـود بیـاورد
ــه مــورد نظــر،  ــرای مکمــل جرق ــه ب گزین

امری که شـواهد . همانا تصاعد گاز است
ــــف در افر ــــای مختل ــــی از دوران ه وان

 منـاطق نفـت. خصوص آن سـراغ داریـم
خیز ایران وخصوصاً جنوب غـرب ایـران 
واجــد چشــمه هــای خــود جــوش نفــت 
وتصاعد طبیعی گاز از خلل و فرج زمـین 
بوده اند و از قدیمی ترین ایـام باسـتان و 
خصوصاً در تمدن ایالم شـواهد فراوانـی 
از وجــود غیــر طبیعــی و اســتفاده از آن 

  .درمهرساز دردست داریم
 چشمه های خود جوش نفت و گاز منبـع

الیزال آتشکده های جنـوب غـرب ایـران 
بوده اند و رومـن گیرشـمن درتحقیقـات 
خود در جنـوب غـرب ایـران بـه آتشـکده 
هایی اشاره مـی کنـد کـه سـوخت آن هـا 

  .گاز  طبیعی  بوده است
بـــدین ترتیـــب مـــی تـــوان مـــارتیره تـــن 
ــان  ــانش جه ــه از دود ده ــازی را ک وتیرت
تیره وتارمی شده جریان سیالی از نفت و 

تصور نمود که هوشنگ بـا آن روبـرو  گاز
شده و سنگی به سـوی  آن پرتـاب نمـوده 
دراثر برخورد سنگ با سنگی دیگرجرقـه 

ای ایجــاد شــده و گــازموجود در فضــای  
ن شـعله ور گردیـده و بـدین سـان پیرامو
  .فروزان شده است آتش

نحـوه شــکل گیــری آتــش بــا توصــیفی کــه 
دراسطوره مذکور از مار تیره تن گردیـده 

مقایسه  آن با جریان های طبیعی نفـت  و
وگــازی کــه در برخــی منــاطق نفــت خیــز 
ایران وجود دارد، درذهن پژوهشگر این 

ــ ــی نمای ــداعی م ــاله را ت د کــه آن چــه مس
گر بـوده، هوشنگ را در کشف آتش  یـاری

همانا جریان طبیعی از نفت و گـاز از دل 
زمین در منطقه ای کوهپایه ای بـوده کـه 

ــه مــاری ســیاه و  ــره تــن تشــبیه شــده ب تی
  )۱۴(»! است

آتشکده آذرگشسب تا چنـد قـرن بعـد از «
اسالم هم روشـن و برقراربـود و ابودلـف 
مسعرابن المهـل جهـانگرد كـه در اوایـل 
قــرن چهــارم هجــری از آن دیــدن كــرده 

هفـت صـد سـال اسـت “: "چنین میگوید
كه این آتشگاه روشن است لیکن اثری از 

عله آن خاكستر در آن مشهود نیسـت و شـ
درنقـــاط . ”". هرگـــز فـــرو نمـــی نشـــیند

ـــارس،  ـــد ف ـــران هـــم مانن ـــری از ای دیگ
خراســان وقــم ازایــن آتشــگاه هــا وجــود 
داشته است و ایرانیان معتقـد بودنـد كـه 
ــب  ــگاه آذرگشس ــا آتش ــا ب ــگاه ه ــن آتش ای

محــل ایــن . آذربایجــان ارتبــاط دارنــد
تخـــت “ "آتشـــگاه كـــه اكنـــون بـــه نـــام 

ه افشـار معروف است در منطق" ”سلیمان
آذربایجان در شمال شرق آبادیی بـه نـام 
تكاب واقع شده است و ازشمال غرب به 
مراغـــه و ارومیـــه و از جنـــوب شـــرق بـــه 

 .زنجان محدود است
ــیش گروهــی ازباســتان شناســان  ســالها پ

ــد ــه ان ــات پرداخت ــه حفری ــا ب در . درآنج
زمان مغوالن در محل آتشـگاه، مسـجدی 

پیش از بنا شده و ظاهرا آتشگاه از چندی 
آتشــگاه . آن تــاریخ خــاموش بــوده اســت

ــوده  ــروزان ب ــر ف ــین اواخ ــا هم ــاكو، ت ب
 ».است

هــرود ت در مصــطفی فــاتح مــی گویــد  
تاریخ خود راجع بـه نفـت ایـران چنـین 

  :می نویسد
کیلومتری شوش محلی است کـه  ۲۲در« 
دراینجـا چـاه هـایی . نام دارد» اردیکا« 

است کـه بـا چـرخ و خیـک از آن نفـت و 
نمک بیرون آورده درمخزن میریزند قیرو

و پــس ازچنــدی قیرونمــک تــه نشــین مــی 
  » .شود ونفت بشکل مایع باقی می ماند

درجای دیگرضمن داستان محاصره شهر 
ایرانیـان : آتن ازطرف ایرانیان می نویسد

ـــه  ـــروزان ب ـــه هـــا، قیرهـــای ف ازروی تپ
ــد  ــان پرتــاب مــی کردن ســنگرهای یونانی

بــه نفــت ومعلــوم اســت کــه تیرهــا آلــوده 
بوده وگرنه هنگام پرتاب سریع خاموش 

  .می شده است
: پلوتارک درشرح حال اسکندرمی نویسد

ـــی  ـــوربابل م ـــه اسکندرازکش هنگـــامی ک
گذشـــت دریکـــی از شـــهرهای اکباتـــان، 
مردم برای خـوش آمـد اسـکندر، نفـت را 
روی جــاده هــا مــی ریختنــد و آتــش مــی 
زدنـد تـا شــعله هـای فـروزان آن موجــب 

ـــ ـــکندر گ ـــرت اس ـــاهراً . رددمس ـــی ظ ول
ــتباه  ــین اســم محــل اش ــارک در تعی پلوت
کرده زیرا استان اکباتان جزء کشـوربابل 
نبوده و شاید مقصد پلوتارک ناحیۀ نفت 

 .خیز کرکوک و موصل  بوده است
درهرحال این مدارک تـاریخی میرسـاند 
که در ایران و کشورهای مجاور آن نفـت 
از دیرزمــانی وجــود داشــته و مــردم ایــن 

بــه انــواع مختلــف، حتــی بــرای  ممالــک
ــی  ــتفاده م ــازی از آن اس ــش ب ــن وآت جش

  .کردند
فردوسی در شاهنامه ضمن داستان بستن 
ســد یــأجوج ومــأجوج توســط اســکندر و 
ــام  ــونگی ســاختمان آن از نفــت نیزن چگ

  :برده، چنین می گوید
  زهرکشوردانشی شد گروه   

  دو دیوارکرد از دو پهلوی کوه
  ز بن تا سرتیغ باالی اوی 

  چو صد آرش کردند پهنای اوی 
  از او یک رش انگشت و آهن یکی 

  پراکنده مس درمیان اندکی
  میان همی ریخت گوگردش  اندر 
  رأی کیان چنین باشد افسون و 

  همی ریخت هر گوهری یاک رده
  چو از خاک تا تیغ گشت آژده

  بسی نفت وروغن بیامیختند 
  همی برسرگوهران ریختند 
ـــتان ر  ـــی داس ـــا زم او نیزدرط ـــکندر ب س

نفت چنین می  هندیها راجع به استعمال
  :گوید

  نشستند دانش پژوهان بهم
  یکی چاره جستندبربیش و کم
  یکی انجمن کرد از آهنگران

  هر آنکس که بودند ازیشان سران
  پارسی از مصری و رومی و ز
  فزون بودمردان زصد پارسی 

  یکی باریگی ساختند آهنین
  سوارش زآهن و زآهنش زین 

  یخ و به مس درزها دوختندبم
  سواروتن و باره افروختند 

  بگردون همی  راندند پیش شاه
  درونش بیاکنده نفت سیاه 
  آن پسند آمدش  سکندربدید 

  خردمند را سودمند آمدش 
  باسب و به نفت آتش اندر زدند
  همه هندیان دست برسر زدند
  ازآتش بر افروخت نفت سیاه

  بجنبید از آن کاهنین بد سپاه 
  لشگر برآمد سراسر خروشز

  بزخم آوریدند پیالن بجوش
  چوخرطوم هاشان بر آتش گرفت

  نان شگفتبماندند از پیل با
  همه لشگر هند گشتند باز 

  همان ژنده پیالن گردن فراز
  

ــــــانوس  ــــــام آمی مــــــورخ دیگــــــری بن
ــور  ۲همــراه ژولــین ۱مارســلینوس امپرات

روم بجنگ شاهپوردوم آمده چنـین مـی 
  :نویسد

 برگهای گیـاه مخصـوص را درایرانیان « 
ــایع  ــد، ســپس م ــی کردن روغــن خــیس م

آنگـاه . دیگری بنام نفت برآن میافزودند
تیرهــای جنگــی خــود را درآن گــذارده، 
آتش میزدند وبطـرف دشـمن پرتـاب مـی 
کردند و دقت می کردند کمان را آهسـته 
رها کننـد تـا تیـر بسـرعت پرتـاب نگـردد 

ایـــن تیرهـــا . وآتـــش آن خـــاموش نشـــود
میرسید ایجاد آتش سوزی می کرد  بهرجا

و آتش آن با آن خاموش نمی شـد و فقـط 
  » .با ریگ آن حریق را می خواباندند

« دویست سال پس ازآن ایرانیان هنگام  
دفاع قلعۀ پترا واقع در قفقـاز بـا اسـلحه 
. های نفتـی رومیـان مهـاجم را میراندنـد

پروکموبیوس مورخ بیزانس درتـاریخ آن 
  :ویسدجنگها چنین می ن

ساخلوی ایرانی کوزه های بسیاری کـه « 
ــود آتــش  از گــوگرد و قیرانباشــته شــده ب
زدنــد وبطــرف رومیــان پرتــاب  کردنــد و 

توانستند بدانوسیله حریقـی را بیاندازنـد 
  » .که تقریبًا همه چیز را سوزاند

آمـده کـه المعتمـد » پنـد نامـه« درکتاب 
ـــال  ـــی درس ـــۀ عباس هجـــری  ۲۷۲خلیف

ــات چشــمه هــای  ــدنهای  مالی نفــت و مع
نمک بادکوبـه را بـه اهـالی دربنـد قفقـاز 

  .بخشید
مسعودی خود در سال سیصد هجری بـه 
بادکوبه رفته وپس از دیدن معـادن نفـت 

  :آنجا چنین می نویسد
درآنجا چشمه های نفت سفید بود زیـر «

مـی سـوخت » دودکش ها وآتش جاودان
  .وهیچگاه خاموش نمی شد

ده کــه ذکرشـ» حـدود العـالم« درکتـاب 
کلیۀ نفت مصرف دیلمتـان را از بادکوبـه 

  .می آورند
خـود » معجم البدان« یاقوت حموی در

  :راجع به نفت بادکوبه چنین می نویسد
ـــه درایالـــت شـــیروان نزدیـــک «  بادکوب

درایــن شهرچشــمۀ بزرگــی . دربنــد اســت
ازنفت است کـه روزی هـزار درهـم نفـت 

کنـارآن چشـمۀ دیگـری ازنفـت . می دهد
مانند روعن زیبق می باشد  سفید است که

و شب و روز جـاری اسـت و عایـدی ایـن 
. چشمه هم مانند چشـمۀ اولـی مـی باشـد

بازرگان موثقی بمن گفت کـه در آنجـا از 
یک قطعه زمین شعلۀ آتش جاودان برمی 

  » .خیزد وهیچگاه خاموش نمی شود
  :ابن البلخی درفارسنامه می نویسد

سینیزشـــــهرکی اســـــت برکناردریـــــا « 
کـه همـان  ( ی دارد وایـن سـینیزوحصارک

میـان مهروبـان ) بندر دیلم کنـونی اسـت
وجنابا است وجامۀ کتان بافند سخت تر 

امـا کاشـتی . و لطیف تر آنرا سـینیزگویند
نکنند و جزخرما نخیـزد و روغـن چـراغ  

  ».وهوا و آب آن نیکو است
مقصــود او از روغــن چــراغ همــان نفــت 
ــری  ــۀ دشــت قی ــاید ازناحی ــه ش اســت ک

  .کی بدست می آمده استادال
  :می نویسد جهانگرد مشهور مارکوپولو

در سـرحد ارمنسـتان وگرجسـتان چشــمۀ  
نفتی موجود است که مقادیرزیادی نفـت 
ــد ودر یکوقــت صــد  از آن بدســت مــی آی

ایـن . کشتی می تواند ازآن بـارگیری کنـد
روغن برای خوراک مناسـب نیسـت ولـی 
ـــرف مـــی شـــود و  ـــرای روشـــنائی مص ب

ه مبـتال بـه امـراض جـدذی شـترهایی  کـ
  ».هستند با نفت معالجه می شوند

ســخن ســرای بــزرگ، ســعدی دربــاب  
  .هفتم گلستان می گوید

ـــدازی کـــرد همـــی «   ـــدوئی نفـــط ان هن
حکیمی گفت ترا که خانه نبـین . آموخت

  ».است بازی نه این است
به آن اشاره  که سعدی بازی نفت اندازی

ــوده اســت ــان ب کــه دو طــرف  کــرده چن
ا کهنه پیچیده در نفـت فـرو مـی چوبی ر

  .کردند و آتش میزدند و می چرخاندند
ـــــــی در  ـــــــتوفی  قزوین ـــــــه مس حمدالل

  :نزحةالقلوب می نویسد
آنچــه . مومیــای معــادنش بســیار اســت« 

درایران است معـدن بدیـه آبـی از توابـع 
شــبانکاره کــوهی اســت کــه از او قطــرات 
فـرو مـی چکـد و چـون مـوم منجمـد مـی 

مومیـائی . بی گفتـه انـدگردد و آنرا موم آ
ــد ــم آن ش ــم عل ــه .  اس ــر بدب ــدن دیگ مع

صــاهک از توابــع ارجــان فــارس معــدنی 
نفـط معـادن بسـیار . است بحدود موصل

دارد و در ایران زمـین بزرگتـرش معـدن 
باکوبه است و آنجـا زمـین چـاه هـا حفـر 

آبـی  کـه از . می کننـد تـا بزهـاب میرسـد
چاه ها بـر مـی آورنـد نفـط برسـرآب مـی 

معدنی بحدود موصل، معدن بـین  .باشد
بیات و بند بنجمین و معدن دیگر والیت 
معــدنی مــابین بخــارا و اشروســنه معــدن 

  » .بکوه اسیر از توابع فرغانه
شاردن که در اواخر قـرن هفـده مـیالدی 

  :در ایران بوده چنین می نویسد
نفت سـیاه و سـفید درمازنـدران یافـت « 

 می شود و آنرا بـرای رفـع سـرماخوردگی
وسوخت و رنگ کردن اشیاء و  وروشنائی

مخلــوط کــردن آن بــا رنــگ هــای  دیگــر 
  ».می برند بکار

بطوریکــه در تــواریخ مربــوط ذکــر شــده 
ــای  ــل ه ــانیدن پی ــرای ترس ــاه ب ــادر ش ن

ــ ــاه هن ــد از  محمــد ش ــپاهیان هن دی و س
بوسیلۀ نفت اسـتفاده کـرده  آتش اندازی

  )   ۱۵.( است
  ...ادامه دارد
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 نآو رابطه  سمیترور
  ؟با مردم ساالری

  
  

منـــد و  بضــرورت دســتوری و نظــام
ســـازمان یافتـــه اســـت و مـــی تـــوان 
. سازمان دسـتور دهنـده آن را یافـت

هر تروری که انجام بگیرد و سـازمان 
، ایــن دســتوردهنده آن یافــت نشــود

واقعیت را باز مـی گویـد کـه یـا تـرور 
درون سازمانی اسـت و یـا دسـتگاهی 

ارد، که وظیفـه ردیـابی را برعهـده د
ــافتن دســتور  مصــلحت خــود را در ی

چنانکــه قتلهــای . دهنــده نمــی بینــد
فروهرهـــا و  ،سیاســـی کـــه شـــهیدان

... مختـــاری و پوینـــده و شــــریف و
قربانیان آن شدند، دستوری بـود امـا 

مجلـس  ۹۰به قـول کمیسـیون اصـل 
ـــرم  ـــا رأس ه ـــابی را ت ـــم، ردی ( شش

  .نمی توان پی گرفت) »رهبر«
ــرور – 15 ــت و  ،ت ــتوری اس ــام دس مق

، خـود مـدعی و خـود هدستور دهنـد
ــت ــابی . قاضــی اس ــز غی ــه نی محاکم

کمتـر ترور،انجام می گیـرد و قربـانی 
. اطالعی از محکوم شدن خود ندارد

و میــزان تمیــز » قــدر قــدرت«خــود 
حــــق از نــــاحق انگــــاری، خاصــــه 
طرزفکر تروریسـت و نیـز خاصـه هـر 

ــــت ــــتی اس ــــل تروریس ــــی . عم وقت
 :سخنگوی دستگاه قضائی می گویـد

مشــــارکت و (دو ســــازمان سیاســــی 
کـه هـر ) مجاهدین انقـالب اسـالمی

ـــد، در  ـــه ان دو در رژیـــم شـــکل گرفت
دادگــاهی کــه مجهــول الهویــه اســت 
محکوم به انحالل شـده انـد و حکـم 
قابل تجدید نظر نیست و هیچیک از 
ــز از محاکمــه و علــت  دو ســازمان نی

ند، ایــن محکومیــت خــود آگــاه نیســت
، لســان محکــوم کــردن بــه انحــال

ــت دســتگاه قضــائی  یماهیــت تروریس
  . رژیم است که آشکار می کند

تروریست خود را خدا نمی انگارد      
زیرا خداوند تا معاد مهلت مـی دهـد 

انسـان را . و در آنجا محاکمه می کند
از همه حقوق ضـرور بـرای زنـدگی و 

از استعدادها برخـوردار  ای مجموعه
ــــه . کــــرده اســــت ــــن حقــــوق ب ای
امکان می دهند حق  استعدادهای او

پس هر انسـان . را از ناحق تمیز دهد
ــارف اســت« ــر نفــس خــویش ع و » ب

ایـن را نیـز . خود داور اعمال خویش
زوری کـه بکـار بـرد،  می داند که هر 

مکافــات (بــه خــود او بــاز مــی گــردد 
ــل ــت). عم ــدرت  ،تروریس ــود را ق خ

تقدیر ساز می داند و در مقـام قـدرت 
. زنـد تقدیر ساز، دسـت بـه تـرور مـی

گویای این واقعیت است  ،این خاصه
که ترور کننده از راه عجـز و نـاتوانی 
ـــا و در  و بـــدین خـــاطر کـــه در تنگن
. موقعیت دفاع است، ترور نمی کنـد

ــاز  ــدیر س ــدرتی تق ــع ق ــه از موض بلک
ترسی کـه او را . است که ترور می کند

به ترور بر می انگیزد، ترس قدرت از 
که  این آن ترسی است. انحالل است

ــی شــود و  ــان بیشــتر م ــان بــه زم زم
ــاگزیر مــی کنــد بــرای  تروریســت را ن

ایجـاد تعـادل وحشـت، بـر ترورهــا و 
صفت وحشـت آور بخشـیدن بـه آنهـا 

  .بیفزاید
بدین سـان، قـدرت تقـدیر سـاز و       

ترسان که تروریست خود را نمـاد آن 
می پندارد، خاصه ای دیگر از خاصـه 

ــرور اســت ــای تروریســت و ت ــر . ه ه
ری، بنفسـه گزارشـگر ایـن خاصـه ترو

ترور می باید قدرت تروریسـت : است
تشـخیص  ،این صفت. را گزارش کند

. تــرور را از غیــر تــرور آســان مــی کنــد
تـــرور اجتمـــاع کننـــدگان در ســـالن 
اجتماعات حزب جمهوری اسالمی و 
ترورهــای سیاســی، همــه گزارشــگر 
قدرت تقدیر سازی هستند کـه از راه 

ن خـویش را وحشت آفـری توانترور، 
  و. به نمایش می گذارند

گفتیم که هر سازمان تروریست  - ۱۶
کـــار را بـــا مـــرام، آغـــاز مـــی کنـــد و 
سرانجام، ضد آن مرام راهبر پنـدار و 

چنانکـه . گفتار و کردار آن مـی شـود
رژیم کنونی، مرامی ضد اسالم بمثابـه 
بیــان آزادی یافتــه اســت کــه آقــای 
ــر  ــاتو، در براب ــل لوش ــی در نوف خمین

در یـک دوره، . کرد انیان، اظهارجه
آن اســالم، اســالم بنــی صــدر : گفتنــد

است و اسالم ما اسـالم فیضـیه اسـت 
سخن آقای هاشمی رفسـنجانی بعـد (

اما طولی نکشید کـه آقـای ) از کودتا 
خمینــی دم از والیــت مطلقــه فقیــه و 

خاصـه . فوق قانون خواندن خود زد
فـوق  ،هر رهبری سـازمان تروریسـتی

چـون . ن خـویش اسـتمـرام خوانـد
ــالق  ــوق اخ ــرام و ف ــوق م ــود را ف خ

ـــوی، ( ـــروه رج ـــه گ ـــازمان «بیانی س
) » انقالبــی خــود اوج اخــالق اســت

می انگارد، پس میزان پندار و گفتـار 
امــا چــون . دیگــر حقــوق نیســتند ،او

نیــاز بــه مشــروعیت دارد، نخســت، 
ــر  مصــلحت را فــوق حــق و حــاکم ب
حق می کنـد و بتـدریج، مصـلحت را 

امـا . گردانـدشین حق می یکسره جان
ـــدرت مـــی ســـنجد و  مصـــلحت را ق

روز بـه روز در تغییـر  ،نیازهای قدرت
پس مصـلحت هـا نیـز تغییـر . هستند
د تا اینکـه سـرانجام، مـرام بـا نمی کن

ــل  ــاق کام ــاز، انطب ــدیر س ــدرت تق ق
یعنی توجیه گـر هـر جنایـت و . بیابد

از ایـن رو، . خیانت و فسـادی بگـردد
ــه ر ــول اندیش ــائی تح ــای شناس اهنم

ســــازمانهای تروریســــت، از لحــــاظ 
شناسائی مرحله که سازمان در آنسـت 
و چگونگی بی اثر کردنش، ضرورتی 

  . به تمام دارد
، آسـانتر هـا با توجه به ایـن خاصـه    

در می یابیم که تروریسم شبکه ای در 
ــد  ــی ده ــکیل م ــان را تش ــطح جه س

از دولتهــــای تروریســــت و متشــــکل 
تروریســت  ســازمانهائی کــه یــا از آغــاز

بوده اند و یـا در ایـن شـبکه جـذب و 
ایــن . ادغــام شــده و نقــش یافتــه انــد

شبکه نه با استقالل و آزادی انسـان و 
نه با دیگر حقوق او و نه با استقالل و 
آزادی ملتها و حقـوق ملـی آنهـا و نـه 

بـدین . با دموکراسی سازگار می شـود
ــا یــک دولــت  ــی امریک ــا وقت ســان، ت

  ای تروریست تروریست است و دولته

  خبرهای درخور توجه
  

خامنـــــه ای بـــــه دســـــتگاههای  ◀
اطالعــاتی دســتور داده اســت کشــف 
کننـــد چـــه کســـی نخســـت از طـــرح 
ــردن  ــین او ک ــرای جانش ــه ب محرمان
ــته  ــرده برداش ــه ای، پ ــی خامن مجتب

ایــن طــرح مــی بایــد بعــد از . اســت؟
فراهم کردن اسـباب الزم، علنـی مـی 

ـــد ـــیش از . ش ـــه، پ ـــن ک ـــل از ای غاف
ـــ ، در خـــارج از ۸۸ای خـــرداد کودت

در گــزارش . کشــور، مــاجرا افشــا شــد
و هــدفهای آن،  ۸۸کودتــای خــرداد 

بــار دیگــر، ربــط تقلــب بــزرگ بــرای 
جانشین کردن مجتبی بجای پدرش 
علــی خامنــه ای، بــه اطــالع همگــان 

مجتبـی بمیـری «رسید و مردم شعار 
  .را سر دادند» رهبری را نبینی

ل مــردم قــم از خامنــه ای اســتقبا ◀
چون گزارشها از قم بر بیت . نکردند

خامنــه ای معلــوم کــرده بودنــد نمــی 
ــه اســتقبال او آورد،  ــردم را ب ــوان م ت

اول (» دهــه کرامــت«زمــان ســفر را 
ـــد حضـــرت  ـــا تول ـــاه، مصـــادف ب م

)) ع(معصومه و آنگاه  تولد امام رضا 
روز،  ۱۰چرا کـه در ایـن . قرار دادند

بسیجی ها را از سراسـر کشـور بـه قـم 
آنهــا و کســانی کــه بــه قــم . رنــدمــی ب

بردنــد، اســتقبال کننــدگان از خامنــه 
  .ای را تشکیل می داده اند

بنــا بــر اطــالع واصــل، انفجــار در  ◀
پایگاه موشکی خرم آبـاد را کسـانی از 

شـدت . خود سـپاه سـازمان داده انـد
نگرانــی رژیــم و اســتتار فــوق العــاده 

  . ماجرا نیز بدین خاطر است
ل جدیـد در هتـ ۴اطالعات سـپاه  ◀

هتـل  ۳. دمشق خریداری کرده است
 ۷اینــک . قــبال خریــداری کــرده بــود

  هتل،  ۷این . هتل در اختیار دارد
  
  

دیگر شبکه جهانی ترور را بوجود می 
بـــا  ،تـــا زمـــانی کـــه در منطقـــه آورد،

 ،دولتهای تروریست اسرائیل و ایران
ــوا در اشــکال ســازش و  ،در روابــط ق

یش در ، بدیهی اسـت ادعـاستیز است
ــردم  ــرای اســتقرار م ــه ب ــاره ک ــن ب ای
ساالری به عـراق و افغانسـتان قشـون 

، و راست اینست کشیده است، دروغ
که عامل گسترش تروریسم در منطقه 

ــی . اســت ــارزه مســلحانه کــه م آن مب
ــتقالل و  ــا اس ــود و ب ــرور ش ــد ض توان
آزادی و حقوق سازگار شـود، ویژگـی 

در نــوبتی دیگــر، . دارد یهــای دیگــر
  .   لعه آن مبارزه می پردازمبه مطا

بر آن نیستم کـه تمـامی خاصـه هـای  
ــن، جمــع  ــرور را در ای تروریســت و ت

اما مطمئـنم . آورده و تشریح کرده ام
که تروریست و ترور این خاصه هـا را 
ــرا، چهــار دهــه از عمــر را در  دارد زی
تهدیــد بــه تــرور شــدن گذرانــده ام و 
ایــن خاصــه هــا را از رهگــذر مطالعــه 

کردهای سـازمانهای تروریسـت، عمل
  .جسته ام

  
. تـــرور مـــی آینـــد –بکـــار اطالعـــات 

الگـوی رژیــم واحــدهای خودکفــائی 
است که رژیم صدام هم در خـارج از 

  .عراق ایجاد می کرد
ــاتی،  ◀ ــی هــای و هــوی تبلیغ ــا کل ب

اینک معلوم مـی شـود احمـدی نـژاد 
نتوانسته است تمام برنامه خود را در 

نقــاط . هــدجنــوب لبنــان انجــام د
نزدیک تر به مرز، خطرناک توصیف 
شده و مشائی به جای او به این نقاط 

  .رفته است
ـــه مـــردم ســـه ۸۹مهـــر  ۲۷در  ◀ ، ب

هزار تومـان  ۸۱استان گفته اند مبلغ 
به حساب آنها ریخته شـده اسـت امـا 

معلـوم . قابـل برداشـت نیسـت˝ فعال 
نیست چـه وقـت قابـل برداشـت مـی 

قیمتهــا  بــاز معلــوم نیســت آیــا. شــود
می شوند بدون ایـن کـه پـول » آزاد«

ریخته شده به حسابها قابل برداشت 
شـــده باشـــد؟ در ایـــن بـــاره هـــا، از 

هدفمند کردن «فرزین، رئیس دایره 
پرسیده انـد و او گفتـه اسـت » یارانه

آقـای احمـدی نـژاد . هیچ نمی دانـد
است که هر وقت الزم باشد، هر کـار 

را را که الزم باشـد، دسـتور انجـامش 
  می دهد؟

بنا بر گـزارش اطالعـات سـپاه بـه  ◀
ــبش  ــورا، جن ــه ای، در روز عاش خامن

منطقه شهر را یکسره از مهار  ۵مردم 
. قوای رژیم بیرون بـرده بـوده اسـت

در پــی آن، چــاره کــار را کاســتن از 
زیـرا هــر . جمعیـت شـهر دانسـته انـد

گاه  همه مردم تهران جنـبش کننـد، 
هـد جنبش آنهـا غیـر قابـل مهـار خوا

  .شد
: تمداری گفتـه اسـتعحسین شری ◀

ما تا به حال تصور می کـردیم رحـیم 
مشائی هدف سـوء دارد حـاال متوجـه 
می شویم که خود احمدی نژاد است 

  .که نظر سوء دارد
ـــزی و  ◀ ـــک مرک اقتصـــاددانان بان

وزارت نفت و وزارت نیرو بـه خامنـه 
هــر گــاه وضــعیت : ای نوشــته انــد

 اقتصــادی همــین بمانــد کــه هســت،
ـــد  ـــادی نخواه ـــر اقتص ـــور دیگ کش

  :زیرا. داشت
هم اکنون کارخانه الستیک سازی • 

یزد تعطیل شده است بـه علـت نبـود 
مـواد اولیـه نیسـت چـون . مواد اولیه

ــد  ــه تولی ــده را ب ــد کنن ــه تولی کارخان
در صـورت ادامـه . بنزین واداشته اند

تحریمها و اجرای قـانون یارانـه هـا، 
ه بــه کارخانــه، بســت ۷۰۰۰تــا  ۷۰۰از 

شــدت تــأثیر عاملهــای اقتصــادی و 
اقدام بموقع یا عدم اقدام بـه موقـع، 

  .تعطیل خواهند شد
میلیون دالر زیـان رفـتن  ۸روزانه  ◀

شرکتهای نفتی از ایران و عدم تولیـد 
گــاز در عســلویه، زیــانی اســت کــه بــه 

 ۳ایـن زیـان سـاالنه . ایران می خورد
  .میلیارد دالر می شود
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  :ما با موارد ذیل  موافق نبودیم...  
ما  از ابتدا  با تدارک بازگشت   ---

به استبداد بعد از  پیـروزی  انقـالب  
به زعم و فهم خود  کـه همـه اسـناد 

  :آن موجود  می باشد
ــــالب  و  *  ــــا دادگــــاه هــــای انق ب

  ای  برق آسا،اعدامه
ــا هــرج و مــرج و مراکــز  تعــدد   * ب

  قدرت
با شـکنجه و زنـدان هـا   و انـواع   *

  آن،
باســـــلب  آزادیهـــــای  فـــــردی و  *

  اجتماعی ،
ـــق  و تأســـیس ارگانهـــای    * ـــا خل ب

ی  اجدیــد الــوالده  بعنــوان پایــه هــ
ــــــد و اســــــتقرار  ــــــتبداد جدی اس

  دیکتاتوری ،
و در زمینه دخالتهای  بـی مـورد   * 

  ینی و دستگاه روحانیتآقای خم
ــ * توجــه نکــردن بــه موقــع، بــه  اوب

خواسته های به حـق  ملـت، چـه از 
ــب   جانــب  روحانیــت و چــه از جان
ــــی  ــــت م ــــت، مخالف ــــت موق دول

  ..نمودیم
  

اگــر اینهــا موجــب تضــعیف دولــت 
ــا ســقوط آن شــده اســت  موقــت و ی

 »از متن کتاب « ...حق باآنها است 
  

ــا   ــاب ب ــت کت ــاع و در یاف ــرای ابتی ب
ــــر تمــــاس حاصــــل  آدرســــهای زی

  !فرمائید
  
  

  :آدرس پستی 
  

Enghelabe Eslami Zeitung 
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D- 60046 Frankfurt/M
Germany
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 mbarzavand@Yahoo.com 
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