
  

 

او مي خواست معمائي » اوباما كيست؟«:  امريكا، مك كين مي پرسيددر جريان انتخابات رياست جمهوري: انقالب اسالمي
در اين مجموعه، بخاطر اهميت .  مالي معما گشته است–و اينك براي اسرائيل و رژيم مافياهاي نظامي . ترسناك از او بسازد 

 كشورش گرفتار ركود شده روز افزوني كه بحران اقتصادي پيدا مي كند و ديگر هيچ دولت غربي پنهان نمي كند كه اقتصاد
  .است، فصل اول را به ركود اقتصادي و وضعيت اقتصاد ايران اختصاص مي دهيم

اسرائيل مي پندارد حكومت اوباما بنا بر : مي پردازيم» معماي اوباما«     در فصل دوم، به روابط رژيم با امريكا و روسيه و 
 مالي كه در دوران - رائيل را به خطر مي اندازد و رژيم مافياهاي نظامي تفاهم با ايران و سوريه دارد و اين تفاهم امنيت اس
اري فرو رفته بود، از زبان  بت ساعت اول، در سكوت مصيب48د و در انتخابات، همه كار كرد تا كه مك كين پيروز شو

دو . هايش موضوع روز شدنداحمدي نژاد به اوباما، انتخابش را به رياست جمهوري تبريك گفت و در جا، اوباما و موضعگيري
اما دلهاشان . رأس ديگر مثلث زور پرست نيز پس از يك دوره سكوت، چاره را در اين ديده اند كه تملق گوي اوباما شوند

ماالمال از ترس است زيرا حامياني امريكائيشان، محافظه كاران جديد را از دست مي دهند و مي دانند كه قرباني توافق 
  . مالي آنها هستند–رژيم مافياهاي نظامي حكومت اوباما با 

. قسمت ديگري از مطالعه پيرامون مافياها و سازمان مافيائي واواك را از نظر خوانندگان مي گذرانيم     در فصل سوم، 
 در خبرهايي كه در مجموعه ،كشماكشهاي در درون رژيم، از جمله بر سر اين و آن نامزد رياست جمهوريخبرها در باره 

  .  از نظر خوانندگان خواهد گذشت،مده اندنيا
  و در فصل پنجم خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را از .يم جعل و تزوير را مي خوانيدژ بخش دوم ر،     در فصل چهارم

 .نظر خوانندگان مي گذرانيم
  5در صفحه 
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  نخستين گزارش دبير كل سازمان ملل متحد در باره نقض حقوق انسان◄ 
 13ص :  در ايران و موارد نقض

  

  پرسشها از حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
   18 بخش -قرآن در انديشه موازنه عدمي

  
  

 انسان در مردمساالري شورائي صاحب نقش
  است

  
  
در پاسخ به اين پرسش كه از ديدگاه موازنه عدمي، اعجاز قرآن براي عصر     

ما را در چه مي دانيم به اينجا رسيديم كه پيشنهاد مردمساالري شورايي آنهم در 
براي توصيف اوضاع و احوال عصر ) ع(تعبيري كه علي (آن شوره زار زندگي 

ل فعال و خالقي است كه در آن جايي معجزه عق) نزول قرآن به كار مي برد
.  اين عقل بيكران آزادي استعرصه زيرا .براي وهم و يا خطا وجود ندارد

واقعيتي را كه در اين نوبت الزم است شفاف بيان كنيم اينست كه در قرآن، 
اصلها و ارزشها و روشها و هدف .  است، نه بنيادهاطرف خطاب انسان و نقش او 

از آغاز تا پايان كتاب، هيچ گاه . كه آموخته مي شوندهمگي به انسان است 
قرآن هربار كه از بنيادها . بنيادي از بنيادهاي اجتماعي مخاطب قرار نمي گيرد

سخن به ميان مي آورد، براي هشدار يا انذاري به انسان است تا كه در سلطه 
خته هاي بنيادها نماند، خويشتن را آزاد كند و بداند كه بنيادهاي اجتماعي سا

اما همزمان بايد . انسان هستند و بنا براين، وسيله كار او بايد باشند نه ارباب او
اذعان كرد كه اين واقعيت سترگ را تنها عقل آزاد در مي يابد و عقل توجيه 

آناني كه در مجلس خبرگان قانون اساسي بودند شايد به ياد . گر در نمي يابد
ينجانب در مخالفت با اين بنياد بر مبناي اين مي آورند كه در آنجا همه تأكيد ا

چرا كه . درك بود كه واليت فقيه با قرآن، از آغاز تا پايان، در تضاد است
بنيادها مي گيرد و به انسان مي دهد و دست غاصب قرآن، هم حق تصميم را از 

 كه واليت - هم بنيادهائي را كه بر اصل ثنويت آنهم از نوع تك محوري
  بنيان گذاشته شده اند، منحل مي كند - مثال كامل و شفاف آنستمطلقه فقيه 

و در برابر، بنيادهائي بر اصل توحيد و در خدمت انسان، پيشنهاد مي كند؛ 
چنانكه بنياد رهبري سياسي قدرت محور را كه يك تن و يا يك گروه بر انسانها 

را برقرار قدرت داشته باشد و حق تصميم را از آن خود بداند، منحل و شورا 
، در ادامه بحث.  انسان مي شناسدمي كند و بدين وسيله حق تصميم را از آنِ

  . مي كوشم ابعاد گوناگون اين الگو از مردمساالري را در قرآن بشكافم
  
  :حق تصميم با انسان است. 1
  

 اصل آن است ،    قرآن اصرار دارد كه حق تصميم با انسان است و بنا بر اين
، در شورا، يك نفر يك رأي )1(يشتن را هدايت مي كندهركس خود خوكه 

دارد، و مرزهاي نژادي و قومي و طايفه اي و خانوادگي و جنسي از ميان 
 شورا مقام نظر و رأيزني است، نه مقام اطاعت،  و اممق).  2(برداشته مي شوند 

، نژاد و قوم و طايفه  وجود اينبا. ستاصالً در اين مقام، اطاعت ممكن ني
، همراه با »يك نفر يك رأي«حال مي توان پرسيد آيا  اصل . قعيت دارندوا

 با رعايت حقوق همراه شكل را حل مي كند؟  هرگاه اين دوالغاي تبعيضها، م
  :توضيح بيشتر اين كه. شوند، مشكل حل مي شود

  2در صفحه 
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  بينش
  88انتخابات 

  
ي احمدي نژاد را به مقام رياست جمهوري نظام واليت بعد از آنكه جناب خامنه اي شهردار عزيز كرده  خود يعن   

  كام دل از »النصر بالرعب«مطلقه  نشاند گمان جبهه راست رژيم اين بود كه با يكدست شدن كامل و با تكيه بر تئوري 
ه دو ، تقسيم بين خاصيت قدرت يعني ميل به تمركزغافل از آنكه مهمتر. ، همه چيز بر وفق مراد خواهد بودقدرت گرفته

پس چون ديگ قدرت برهيزم آقاي خامنه اي و دولت دست نشانده اش  .ذف كردن هاي پياپي را موجب ميشودو ح
 ،واژه هاي برگزيده خاص رژيم هم(  روال اضمحالل سرعت گرفته و چنان شد كه اصول گرايان ،جوشيدن گرفت
 گوناگون تقسيم شده به جان هم افتادند تا درون نظام به باندهاي)  به آن خواهم پرداخت درمجاليماجرايي است كه

مي  ) 14/8/1387ت مجلس مورخ مذاكرا( در قضيه استيضاح كردان ) نماينده مجلس رژيم ( جائيكه علي خان مطهري 
جالب اينكه او از طيف راست وبه اصطالح . "شاندن خطاها به بهانه حفظ نظام، خطاي بزرگ مابوده است  پو": گويد

ت و همين جمله به تنهايي گوياي گستردگي آلودگي وفسادي است كه زير كاسه رژيم خوابيده و اصول گرايان اس
   . ار نيز گوشه اي از آن را كنار زداكنون در جنگ قدرت به زبان آورده شده است، اتفاقي كه ماجراي پاليز د

  15 در صفحه            

  :خبرها كه در مجموعه نخوانده ايد
  
 8 تهران آتش گرفته و نياز به افزون بر تصفيه خانه نفت* 

  :ميليارد دالر واردات بنزين؟
  
، استراتفور خبر از آتش سوزي در تصفيه خانه نفت 2008 نوامبر 17در ◄ 

تهران را موضوع ارزيابي وضعيت اقتصادي ايران و موقعيت احمدي نژاد 
 17اما آتش سوزي روز . ميزان خسارت هنوز معلوم نيست: تكرده اس

امبر، وقتي روي داده است كه بهاي نفت كاهش يافته و نياز ايران به نو
اين دو رويداد اثر عميق بر اقتصاد . واردات بنزين افزايش يافته است

  .ايران دارند
     تصفيه خانه تهران پنجمين تصفيه خانه ايران از لحاظ بزرگي است و 

 نفتي است كه  هزار بشكه نفت را تصفيه مي كند كه يك ششم225روزانه 
  . در تصفيه خانه هاي ايران تصفيه مي شود

     ايران دومين صادر كننده نفت عضو اوپك و چهارمين صاركننده نفت 
پولهاي . وضعيت اقتصادي اين كشورگرفتار وخامت گشته است. دنيا است

نفت را هم خرج كرده و اينك رهبران آن، عصبي و نگران وضعيت 
  .وخامت بار اقتصاد هستند

      بي كفايتي در اداره اقتصاد كشور و كمبود سرمايه گذاري خارجي و 
بحران سياسي كه سبب شده است ايران تحت تحريم اقتصادي قرار 

بدون سرمايه . گيرد،  بخصوص بخش نفت است كه دچار مشكل ساخته اند
گذاري و تكنولوژي الزم براي توسعه تصفيه خانه ها، تصفيه خانه هاي 

  .  از تأمين مصرف كشور ناتوان ساخته استايران را
      ايران دومين وارد كننده نفت تصفيه شده بعد از امريكا است و بيشتر 

رايانه اي كه دولت بابت .  هزار بشكه بنزين در روز وارد مي كند400از 
مصرف بنزين مي پردازد تا كه نظم اجتماعي و حمايت سياسي از رژيم را 

در سال .  صرف بنزين را در كشور بسيار باال برده استتأمين كند، ميزان م
  ...، ايران ناگزير شد مصرف بنزين را جيره بندي كند2007

  16 در صفحه                       

 معماي اوباما ؟   
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براي اين كه (» لتعارفوا«بنا بر . ١.١
، هويتها پذيرفته شده )شناخته شويد

جب تبعيض اند، البته به شرط آنكه مو
نشوند و بنابر اين گذارده شود كه 

. اوست» ياكرامت انسان به تقو«
بديهي است انسان فرهنگ ساز است و 
در جريان رشد، هويت خويش را مي 

 يپس هر انسان. سازد و نو به نو مي كند
  .نيز حق دارد هويت خويش را بسازد

براي آنكه حقِ بر هويت نقض . ١/٢
ف و حق نشود، مي بايد با حق اختال

اشتراك و حق شركت در ساختن 
در هويت جمعي و حق مشاركت برابر 
 اما .واليت جمهور مردم، همراه شود

اين حقوق به نوبه خود وقتي رعايت 
ي كه حق ، انسانمي شوند كه انسان

شركت در شورا و حق برابر شركت در 
واليت جمهور مردم را دارد، استقالل 

 كه بديهي است. و آزادي داشته باشد
استقالل و آزادي انسان در گرو تغيير 

ميزان . رابطه او با بنيادهاي جامعه است
عدالت بكار آن مي آيد كه نظام 

به . اجتماعي را باز و تحول پذير كند
، نظام اجتماعي عادالنه ساده تربيان 

نظامي است كه در آن با كاستن از بار 
زور رابطه ها، توحيد اجتماعي جانشين 

عي مي شود، به ترتيبي كه تضاد اجتما
هر انسان، در قوه رهبري خود، مستقل 
و در كسب اطالع و انديشيدن و نظر 

  .  يافتن و تصميم گرفتن آزاد باشد
در جهان      اما واقعيت اين است كه 

 حق تصميم از آن انسان امروز، هنوز
در جامعه هاي داراي . نگشته است

سامانه دموكراسي ليبرال، به هنگام 
ينش منتخبان،كه قاعدتاً رأي به گز

برنامه ها نيز هست، مردم هستند كه 
اما به لحاظ نقشي كه . تصميم مي گيرند

بنياد حزب و شخصيتها و رسانه هاي 
جمعي ايفا مي كنند، برخورداري 

به . انسان از حق تصميم كامل نيست
خصوص كه منتخبها، بعد از انتخاب، 
جانشين مردم مي شوند در تصميم 

 وضع به گونه اي در مي آيد .تنگرف
كه اكثريت  زمامدار اغلب برنامه 

از . پيشنهادي خود را اجرا نمي كند
اين روست كه قرآن سازوكار ديگري 
را معرفي مي كند؛ بيان حق به مثابه 

  :هم حق و هم تكليف
هر انسان نه تنها حق دارد  .١/٣

برداشت خود از (=هرآنچه را حقيقت 
ن آورد، بلكه مي داند بر زبا) حق

مكلف است به اين حق خود عمل 
هرگاه انسانها از اين حق ).  3(كند

ركن چهارم «اساسي خود بهره جويند، 
كه رسانه هاي جمعي » دموكراسي

هستند، زبان جمهور مردم مي شوند و 
جامعه ها وضعيتي را پيدا نمي كنند كه 
جامعه هاي داراي سامانه مردمساالري 

در اين جامعه . دليبرال پيدا كرده ان
ها، رسانه هاي جمعي به تدريج، به 
تصرف قدرت سرمايه در مي آيند و 
اعضاي جامعه، نقش فعال خود را به 
مثابه رسانه آزاد، از دست مي دهند و 
فعل پذير مي شوند و استقالل و 
آزادي و در نتيجه، حق تصميم را از 

  .دست مي دهند
١/
در سامانه اي كه قرآن پيشنهاد . 
 دهد تاكيد بر اين است كه اظهار مي

يادآور مي ). 4(علم فريضه عالم است 
شوم كه در دوران مرجع انقالب 
ايران، در آن روزها كه استبداديان 
تعرض عمومي خود را به آزاديها، با 
انحصار رسانه هاي گروهي به خود، 

با » راديو بازار«آغاز كرده بودند، 
تصدي جريان آزاد اطالعات از سوي 
. مردم، موفقيتي كامل بدست آورد
پيش از آن، در جريان انقالب، همين 

هرگاه . موفقيت را به دست آورده بود
جمهور مردم در جريان آزاد انديشه ها 
و دانشها و فنون نيز شركت كنند، نه 
تنها يكي از اركان مردمساالري شورائي 

را ايجاد كرده اند، بلكه اين 
نيز ساخته مردمساالري را فساد ناپذير 

  .اند
بديهي است كه نه تصميم فرد . �/١

مي بايد جانشين تصميم جمع شود و نه 
تصميم جمع مي بايد فرد را از حق 

قلمرو . تصميم خود محروم كند
صالحيت شورا، وضع قوانين پيرامون 

 وضعي منطبق با حقوق همگاني ،حقوق
چنانكه وجود . و حقوق انسان است

ن يك استعداد رهبري در هر انسا
بنا بر اين، . واقعيت است و يك حق

 خواه ،وضع هر قانوني، خواه اساسي
عادي، كه ناقض اين استعداد و حق 

 و از اعتبار ساقط  استباشد، حكم زور
هر تأسيس سياسي و يا اقتصادي . است

و يا اجتماعي و يا فرهنگي ناسازگار با 
اين استعداد و حق نيز، ساخته زور 

حقوق هر انسان غير از اين كه . است
او را هستند و سلب شدني نيستند تا 
 .شورا بتواند حقوق كسي را سلب كند
هر انساني در واليت جمهور مردم 

 نا سازگار واليت هايپس . سهيم است
با اين حق و استعداد، چون واليت 
فقيه و واليت حزب بر عضو خود، 

به . حكم زور هستند... واليت پيشوا و
 جامعه مي بايد سخن ديگر، بنيادهاي

چنان سازمان يابند كه اعضاي جامعه، 
استعداد رهبري و ديگر استعدادهاي 

  . خود را به طور كامل به كار اندازند
  
  :انسان و بنياد. 2
  

    براي آنكه نظام اجتماعي باز و 
تحول پذير باشد و بتواند نيروهاي 
محركه را در خود فعال كند، مي بايد 

انداختن هر انسان امكان بكار 
استعدادهاي خويش را داشته باشد و 
بتواند زندگي را عمل به حقوق ذاتي 

با توجه به تجربه زندگي در . خود كند
 سامانه ،جامعه ها، براي آنكه جامعه

مردمساالري شورائي فساد ناپذيري 
پيدا كند، دو نوع رابطه مي بايد تغيير 

رابطه انسان با بنياد و رابطه : كند
  .كديگربنيادها با ي

از جهت رابطه انسان با بنياد، به . 2/1 
ترتيبي كه در قسمت اول مردمساالري 
شورائي توضيح داده شد، در حال 
حاضر وضعيت به گونه اي است كه 
بنيادها بر انسان مسلط شده اند و انسان 
از تولد تا مرگ، تحت آمريت آنها 

در چنين شرايطي . قرار گرفته است
 قدرت گشته ،است كه قائمه خانواده

است و اعضاي آن محكوم به اطاعت 
از نماد قدرت و الزامهاي خانواده 

 در حزب، عضو تابع تشكيالت .هستند
 در دولت، هر مقام، از قدرت .است

نمايندگي مي كند و رابطه انسان با 
 در .دولت، رابطه او با قدرت است

ي، كاركنان تابع كارفرمائي كارفرمائ
د مطيع معلم و  در مدرسه، شاگر.هستند

 در .هر دو مطيع الزامهاي مدرسه اند
دين هم باورمندان، مقلدان هستند و 
هرگاه بنياد ديني بر بنياد سياسي مسلط 
شود و پاي واليت فقيه به ميان آيد، 
جان و مال و ناموس هر عضو جامعه 

قرار » ولي امر«نيز در معرض اقتدار 
 فرهنگ نيز قالبي سخت .مي گيرد

ان را از كودكي در آن است كه انس
قرار مي دهند و بسا تا نهادنش در گور، 

  .همچنان در آن قالب مي ماند
 آن انقالب بزرگ ،    تغيير اين رابطه

است كه استقالل و آزادي را به انسان 
آموزه هاي قرآن در . باز مي گرداند

باره روابط در خانواده، در سياست، در 
حزب، در فرهنگ، در اقتصاد، در 

 به بيان كننده چگونگي ...امبري و پي
   :اين انقالب استانجام رساندن 

در خانواده، اعضاء بر اساس حقوق  ●
ذاتي انسان مي بايد رابطه با يكديگر را 

پيدا كردن نظر و گرويدن . تنظيم كنند
 در نظر . به باوري حق هر انسان است

 روا ، ولو از پدر و مادر،و باور، اطاعت
  ).    �(نيست

اظهار حق، جهاد است و اظهار آن  ●
در حضور سلطان جائر جهاد افضل 

و دفاع از حق و عمل به حق )  6(است 
ادشاهان به هر پ ).7(جهاد اكبر است 

جامعه اي درآيند، آن را فاسد مي 
و بر هر انسان است كه به ) 8(كنند 

  ).9(مقابله طاغوت رود 
 حزبي كه انسان را از حق تصميم و ●

 محروم سازد، حزب خود رهبري،
شيطان است و حزبي كه، در آن، بنا بر 
شورا باشد و اصل بر واليت بر يكديگر 

حزب خدا  ). 10(باشد، حزب خداست 
است چرا كه قائمه اين حزب قدرت 
نيست، بلكه رابطه انسان با خدا، يعني 

  . استقالل و آزادي او است
 مردم نبايد دين ساالران را ارباب ●

 و بدانند كه هرگاه )11(خود كنند 
دين از خدا نشد، به ضرورت، از آن 

  .قدرت مي شود
 مردم نبايد از قارونها و آنها كه مال ●

را وسيله به بندگي درآوردن انسانها مي 
  )12.(كنند، پيروي كنند

 آن سنتي كه تبديل نمي پذيرد، حق ●
از اين رو، انسان مي بايد بر سنتها . است

ي قدرت و رسوم و همه فرآورده ها
كه ضد فرهنگ هستند و فرهنگ 

  ) 13. (خوانده مي شوند،  بشورد
 فكرهاي جمعي جبار، خواه آنها كه ●

بر توليد و مصرف  حاكم هستند و چه 
آنها كه در بعدهاي سياسي و اجتماعي 
و فرهنگي پديد مي آيند و استقالل و 
آزادي را از انسانها مي ستانند، ساخته 

  ) 14. (شيطان قدرتند
كيش شخصيت و اسطوره سازي و  ●

اسطوره پرستي فرآورده هاي 
قدرتمداري هستند و توحيد يعني 

  )�1. (رهائي انسان از اين پرستش ها
 پيامبري يك بنياد نيست و بر پيامبر ●

است كه مانع از آن شود كه به يك 
  )16 ( .بنياد قدرتمدار تبديل شود

  ... و●
    تغيير رابطه انسان با بنيادهاي 

تماعي در اين ابعاد، هنوز در جامعه اج
اي از جامعه ها، تحقق پيدا نكرده 

هرچند در جامعه هائي، تحولي . است
. با اين سمت و سو، مشاهده مي شود
براي مثال، تنظيم خانواده بر مبناي 

در . حقوق انسان پيشرفت كرده است
برخي حزبها، تغيير در انديشه راهنما و 

مه، با نظر تعيين رهبري و گزينش برنا
در . اعضاي حزب به عمل مي آيد

كارفرمائي ها، برنامه گذاريها با نظر 
اي كارشناس تهيه و اجرا مي اعض
 هرچند سلطه سرمايه بر كار، در .شوند

جامعه هاي سرمايه ساالر، كاملتر گشته 
نمايندگان مجلس و مقام اول .  است
جريه و بسا قاضيان انتخابي قوه م
تمام ان نيست كه اما هنوز چنهستند، 
 از آن جامعه و اجرا با منتخبان تصميم

در مدرسه، به . جامعه شده باشند
استعداد دانش آموز توجه مي شود اما 
هدف آموزش و پرورش همچنان تابع 

بنيادهاي . است» بازار كار«توقعات 
فرهنگي و هنري نيز غالباً تابع همين 

  .توقعات هستند
كديگر نيز مي  اما رابطه بنيادها با ي.2.2

بايد تغيير كند تا كه انسان استقالل و 
تسلط . آزادي خويش را باز بيابد

بنيادي بر بنياد يا بنيادهاي ديگر، در 

جامعه هاي مختلف، فراوان، آزمايش 
شده و نتيجه اي جز استبداد ويرانگر و 

در دوران . فسادگستر، ببار نياورده است
معاصر، تسلط حزبي با مرام خاص بر 

لت و بنيادهاي ديني و اقتصادي و دو
اجتماعي و آموزشي و فرهنگي و 
هنري، در بخش بزرگي از دنيا و، در 
حال حاضر، بر ايران، باعث جنگ 
جهاني دوم و از آن پس تا امروز،  
مرگ بر مرگ و ويراني بر ويراني و 
فساد و نابساماني بر فساد و نابساماني 

در غرب، جدا كردن دو . افزوده است
» الئيسيته«مرو بنياد ديني و دولت، قل

اما در هيچ كجا، . نام گرفته است
بنيادها، بر اصل الاكراه سازمان نجسته 
اند و رابطه هاشان با يكديگر تنظيم 

اين اصل  كه بنيادها مي . نگشته است
بايد از يكديگر مستقل باشند و رابطه 
آنها با يكديگر، رابطه قوا نباشد و رابطه 

عاون براي هرچه فراخ تر همĤهنگي و ت
كردن عرصه انديشه و عمل انسان باشد،  
  . هنوز در جامعه اي، تحقق نجسته است
     اما اين دو تغيير باال چگونه ممكن 
مي شوند؟ چه بايد كرد كه بنيادها هم 
به خدمت انسان در آيند و هم رابطه 

  شان با يكديگر، بيانگر الاكراه باشد؟
نست كه هر يك پاسخ پرسش فوق اي    

از بنيادها، بر اصل موازنه عدمي، مي 
هرگاه . بايد تجديد سازمان بجويند

اين انقالب به انجام رسد، در درون هر 
بنياد و در رابطه اش با بنيادهاي ديگر، 
الاكراه اصل راهنما مي شود و بنيادها 
از بند قدرت و الزامهايش رها مي 

از آنجا  كه از مردمساالري . شوند
عنوان ائي سخن بميان است، به شور

سازمان دهي دولت بر اصل مثال، به 
  :موازنه عدمي مي پردازيم

  
اركان دولت در مردمساالري . 3

  :شورائي
  

    قانون اساسيِ مردمساالري شورائي 
در برگيرنده حقوق انسان، حقوق 
جمعي و اصول تعيين كننده وظايف و 

در . اختيارهاي اركان دولت است
كه اين مردمساالري رواج جامعه اي 

دارد عمل به حقوق جمعي و حقوق 
 هشتانسان، در سازگاري با هم، ميسر گ

 و جامعه يافته  كشور استقاللاست و
به ترتيبي كه هيچ . شده استآزاد 

قدرتي از داخلي و خارجي و هيچ 
مقام و موقعيتي دارنده آن را شريك 
واليت جمهور مردم نمي كند و دولت 

، به دولت خدمتگزار متولي جامعه
جامعه و مجري تصميم هايش بدل مي 

سامان و سازمان بخشيدن به . شود
چنين دولتي تحوالت زير بنايي زير را 

  :ايجاب مي كند
از ميان برداشتن ستون پايه هاي .  1

قدرت مانند مراكز تمركز قدرت و 
  ) 17(ثروت و انحصارها 

از ميان برداشتن عواملي كه سبب .  2
.  دولت از جامعه بيگانه شودمي شوند

براي مثال، بودجه دولت مي بايد 
 توليد جامعه باشد و ملت برداشت از

نمي بايد در معيشت خود، تابع دولت 
و نيز دولت مي بايد مرامي از . شود

خود نداشته باشد و حوزه عملي جز 
حوزه حقوق جمعي و حقوق انسان، 
نيابد و رابطه با دولتهاي ديگر را جز بر 

بر اساس احترام (= صل موازنه عدمي ا
به حقوق جمعي و حقوق انسان و 
حمايت از هر ملتي در حقوق جمعيش 
و هر انسان از حقوق انسانيش در همه 

  .تنظيم نكند) جاي جهان

تفكيك اركان دولت و تنظيم رابطه . 3
ميان آنها، بر اصل الاكراه، واجب مي 

هرچند امروزه در جامعه هاي : شود
مانه مردمساالري، اصل داراي سا

اما  . تفكيك قوا پذيرفته و مجري است
از آنجا كه قائمه سه قوه مقننه و مجريه 
و قضائيه قدرت است، تفكيك قوا 

چرا كه . ناقص و بسا صوري است
قدرت تنظيم كننده رابطه ها در درون 

از اين . هر يك از قوا و ميان قواست
رو، هرگاه بنا بر اين شود كه تصميم 

نده مردم باشند و اجرا كننده گير
دولت، اركان دولت مردمساالر، به 

  :ترتيب زير مي بايد سازمان بجويند
   
  :ركن قانونگذاري. 3/1

 . واضع قوانين عادي است  اين ركن
مي بايد ترجمان حقوق اين قوانين نيز 

. جمعي و حقوق ذاتي انسان باشند
گروه » منافع«استقالل اين ركن از 

شرايط اعي، خود نيازمند بنديهاي اجتم
   :زير است

حق تصميم با مردم باشد و اين . الف
ركن، در هر دوره، مجري برنامه 
. مصوب جامعه در آن دوره باشد
توحيد اجتماعي به معناي كاسته شدن 
بار زور در رابطه ها، از عوامل استقالل 

متضاد گروه » منافع«نمايندگان از بند 
 عامل بنديهاي جامعه است اما تنها

به عوامل ديگر نيز نياز است كه . نيست
  .در جاي خود، شناسانده خواهند شد

نماينده مي بايد دست كم منتخب . ب
اكثريت كساني باشد كه حق رأي 

مجالسي كه امروزه وجود دارند . دارند
حداكثر فرآورده رأي اكثريت رأي 

 هستند، كه در عمل هم يا يدهندگان
لس وجودي صوري دارند همچون مج

ايران و كشورهائي داراي رژيمهاي 
مشابه ايران و يا چون دموكراسيهاي 
غرب، معرف گروه بنديهاي حاكم مي 

  .شوند
آئين نامه داخلي مجلس ترجمان . ج

حقوق باشد و آزادي كامل و فرصت 
  . بايسته را از آن اقليت مجلس بشناسد

گفتگوها و نطقها  مي بايد شفاف و . د
 انجام بگيرند و رها از هرگونه سانسور

 كه تصويب مي يياليحه ها و طرحها
شوند، هم مي بايد شفاف باشند و هم 
در مجلسي تحت نظارت مردم، بنا بر 
اين، رها از مالحظات قدرت، به 

  . تصويب برسند
مراجعه به آراي عمومي يا همه . ه

پرسي نبايد تنها براي آن باشد كه 
مردم خود وظيفه قانونگذاري را بر 

گيرند، بلكه مي بايد به جامعه عهده ب
امكان بدهد موافقت و يا عدم موافقت 

 ادامه كار منتخبان خود باخويش را 
  .ابراز كند

قانون اساسي و نيز قوانين عادي مي . و
بايد استقالل اين ركن را از ركن 
مجريه و ركن قضائيه، تضمين كنند و 
سبب سلطه اين ركن بر دو ركن ديگر 

 خود خواهيم ديد در جاي. نيز نشوند
كه دو ركن ديگر نيز مي بايد به ترتيبي 
سازمان بيابند كه سلطه اين سه ركن را 

در آنچه به . بر يكديگر، نا ممكن سازند
ركن مقننه مربوط مي شود، مي بايد از 
مداخله در امور قواي ديگر ممنوع 

  . باشد
     در دموكراسيهاي كنوني، وزيران و 

هاي داراي  در كشور–نخست وزيران 
  نظام سلطنتي و در جمهوريهائي كه 
  به -مقام نخست وزيري وجود دارد 

رأي اعتماد مجلس مي آيند و با رأي 
اما .  عدم اعتماد مجلس مي روند

مجلس در اختيار حزبي است كه 
در نتيحه، . اكثريت را بدست مي آورد

دو ركن مقننه و مجريه در اختيار 
و . حزب صاحب اكثريت مي شود

ون ركن اجرائي و ركن مقننه در چ
ركن قضائي بي نقش نيستند، بسا حزب 

  . حاكم صاحب سه قوه مي شود
    آيا روش بهتري وجود ندارد؟ چرا، 

  بر اصل موازنه عدمي، روش بهتر و 
  

  3 در صفحه

  در مردمساالري شورائي صاحب نقش انسان است
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زبها هرگاه ح: سالم تر وجود دارد
 و هدف و روش خود را آزادي كنند
ار استقالل و آزادي انسان ضابطه ك

مجلسيان بگردد، ميان دو مقام انتخابي، 
ري رئيس قوه يكي مجلس و ديگ

 برقرار شود مجريه، رابطه اي بايستي
كه استقالل دو قوه را ميسر سازد و در 
همان حال، امكان نظارت دو مقام 

در : منتخب و جامعه از ميان نرود
تجربه ايران پس از انقالب، اين طور 

 به دو بنظر رسيد كه هرگاه وزيران
تصويب نياز داشته باشند، يكي تصويب 
رئيس جمهوري و ديگري، تصويب 
مجلس، استقالل دو قوه و حق نظارت 

تجربه ناقص . مجلس رعايت شده است
بود زيرا، به هنگام تصويب، دو تصويب 
الزم بود اما به هنگام عزل، رئيس 

با وجود .  جمهوري فاقد اختيار مي شد
 نبود و اين، اگر تحميل كننده اي

 تحتتحميلي انجام نمي گرفت، 
 وزيران با  و نخست وزير،نظارت مردم

 و دو تصويب، منصوب مي شدند
با . تجربه مي توانست موفق بگردد

توجه به اين امر كه بسا پيش مي آيد 
كه اكثريت مجلس با رئيس جمهوري 

 امري كه در امريكا –هم نظر نمي شود 
انون  ق–و فرانسه، مكرر واقع شده است 

اساسي مي بايد واجد اصولي باشد كه 
هر يك از دو مقام انتخابي به انجام 
وظايف خود، با برخورداري از 
اختيارات مقرر در قانون اساسي 
برخوردار و قوه مجريه، بدور از ابتال 
به ناسازگاري در رأس خود، به كار 

ضابطه عمومي مي . خويش ادامه دهد
ري و بايد استقالل مجلس در قانونگذا

ممنوع شدنش از مداخله در كار دو 
ركن ديگر و استقالل دو ركن ديگر و 
ممنوع بودنشان از مداخله در كار 

  .مجلس باشد
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 بر هاي اصلي آنكه سازمان   اين ركن 
د،  تعيين مي شووفق قانون اساسي 
  بنا بر اين،. مجري قانون است

هرگاه مراقبت شود كه ستون .  الف
يه هاي قدرت ايجاد نشوند و ستون پا

پايه هائي از حقوق همگاني و حقوق 
انسان، متناسب با تصدي رشد جامعه، 
جايگزين شوند و هيچ قلمرو فراقانوني 
براي حكومت در نظر گرفته نشود، به 

منافع «و » مصالح دولت«بيان روشن، 
و يا اختيار فراقانوني به هيچيك » ملي

ده نشود، از مقامهاي قوه مجريه دا
ركن اجرائي مقام اجراي تصميم 
جامعه مي شود كه به شكل قانون در 

  .آمده و به اين ركن ابالغ مي گردد
از آنجا كه بنا بر حق اختالف، اصل . ب

بر كثرت آراء و عقايد است، پس 
دولت، به مثابه نظام سازمانمندي كه 
اركان مردمساالري در آن عمل مي 

مرام . دكنند، مي بايد بي مرام باش
دولت همانا قانون اساسي، و بنا بر اين، 
حقوقي هستند كه در اصول آن قانون، 

( اما ركن اجرائي. بيان شده اند
، بنا بر موقع، از اكثريت )حكومت 

جامعه و يا ائتالفي از اكثريت و اقليت، 
نمايندگي مي كند و به ضرورت نمي 

از اين رو، در . تواند بي مرام باشد
 ضمانتهاي الزم براي  آن قانون اساسي،

تعبيه شوند تا كه اوالً، دولت بي مرام 
باشد و ثانياً، حكومت نتواند دستگاه 

 چه رسد به –اجرائي را وسيله تبليغ 
  .  مرام خويش بگرداند–تحميل 

ركن مجريه از هرگونه اختياري . ج
  دو ركن ديگر،كه بدو اجازه جانشين 

 مي ، قضاوت را بدهدودر وضع قانون 
  . بايد ممنوع باشد

راستي اينست كه مقام اجرا، مقام . د
بنا براين ركن اجرائي . اطاعت است

حق دارد متوقع اطاعت از همه آنهائي 

باشد كه در اجراي قانون شركت مي 
اما شرط اين كه مجريان در . كنند

اجراي قانون، اطاعت كنند و مردم از 
قانون پيروي كنند، اينست كه قانون 

در اين جا، ). 18(وق باشد بيانگر حق
اين توضيح مهم ضرور مي نمايد كه 
چون از حق جز حق صادر نمي شود، 

يعني » حكم از آن خدا است« 
محتواي حكم مي بايد حقي از حقوق 
انسان و يا حقوق همگاني انسانها و يا 
حقي از حقوق جانداران و طبيعت 

به سخن ديگر، هر قانوني كه . باشد
 حقوق نباشد، چه محتواي آن حقي از

رسد به اين كه ناقض حقي از حقوق 
باشد، حكم زور است و تن ندادن به 

از اين رو، قانون .  استآن، واجب
اساسي مي بايد ضامنهاي ضرور را مقرر 
كند و از طريق سازمان دهي اركان 
دولت مردم ساالر، و از ميان برداشتن 
ستون پايه هاي قدرت و استقرار ستون 

وق و تضمين نظارت پايه هاي حق
مردم، امكان وضع و اجراي قانون 
ناسازگار با حقوق و يا حقي از حقوق 

  . را ندهد
با توجه به تجربه تلخ بازي تقدم . ه

امنيت بر آزادي و يا اين حق بر آن 
حق و يا استقالل بر آزادي و يا آزادي 
بر استقالل و يا رشد بر استقالل و 

 رشد و آزادي و يا استقالل و آزادي بر
يا  عدالت اجتماعي بر اينهمه و به 

 كه همه در جامعه ايران و –عكس 
  -جامعه هاي ديگر تجربه شده اند

ضرور است كه اركان مردمساالري 
شورائي، به خصوص ركن مجريه، از 
جدائي ناپذيري اين اصول از يكديگر، 
و از مجموعه حقوق كه تقدم و تأخر 
به نمي پذيرند و بلكه تقدم و تأخر 

معناي جلوگيري از قابل اجرا شدن 
و ) 19(حقوق است، پيروي كنند 

عدالت اجتماعي، به مثابه ميزان 
سنجش، در قانون اساسي تعريف شفاف 
و وزنه هاي دقيق پيدا كند  به ترتيبي 
كه هريك از عملكرد روزمره هريك از 

اين ميزان وزنه هاي اركان، به 
  ).20 (سنجيدني باشد

االري شورائي، به ركنهاي مردمس. و
ويژه، ركن مجريه نمي بايد بنا را بر 
پيشخور كردن و از پيش متعين كردن 

واقعيتي كه جهان امروز . آينده بگذارد
با آن روبرو است، حاصل محور كردن 

از اين . مصرف و اسراف و تبذير است
رو، جهت عمل ركنها مي بايد  هرچه 
بازتر كردن نظام اجتماعي و بازهم 

به . ذير تر كردن آن باشدتحول پ
  ترتيبي كه؛ 

ميزان توليد نيروهاي محركه به حد . 1
  .مطلوب برسد

نيروهاي محركه،  در جامعه،  در . 2
  بنا براين،. جريان رشد، بكار افتند

تخريب اين نيروها به حداقل ميل . 3
  بنا براين،. كند
اصل هركس نان از عمل خويش . 4

شيوه يعني تمامي . خورد، تحقق پذيرد
  )21. (هاي استثمار ممنوع شوند

در باره هيچيك از چهار بعد سياسي . �
و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و نيز 
در باره محيط زيست، عملي كه آينده 
را از پيش متعين كند و نسل يا نسلهائي 
را تحت اين يا آن جبر قرار دهد، 

بحران اقتصادي امروز . نبايد مجاز باشد
ب محيط زيست و در جهان و تخري

پيشخور كردن و از پيش متعين كردني 
، محكي ند رويه شده ا هاكه در جامعه

است كه بدان مي توان ميزان غفلت 
انسانها را از حقوق ذاتي خود و اندازه 
بسته بودن فضاي اجتماعي پندار و 
گفتار و كردار آدميان و اندازه بندگي 

با توجه .  انسان از قدرت را تعيين كرد
تجربه، بسا ضرور است كه در قانون به 

اساسي، دولت از زندگي با كسر بودجه 
ممنوع شود و حق طبيعت به عمران 
قيد شود و دولت موظف شود فضاي  
آزاد نسل امروز و نسلهاي آينده را 

  .بيشتر از نسل امروز، بازتر كند
وظايف قشون و ديگر قواي مسلح و . 6

نيز سازمان اداري مي بايد بدقت و 
فافيت تمام در قانون اساسي مشخص ش
سازماندهي دموكراتيك قواي . دنشو

مسلح و دستگاه اداري نيز در قانون 
اساسي مي بايد به دقت و شفافيت، 

به ترتيبي كه سلطه دولت . تبيين شود
  .بر جامعه ناممكن شود
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  نيز الزم است؛اين ركن 
 مرام اين ركن،. بدون مرام باشد. الف

قانون است و بر دستگاه قضايي است 
در اين . كه عمل را به قانون بسنجد

  :سنجش مي بايد
قاضي قانون را با رعايت اصول . ب

كه شرح (بيست گانه راهنماي قضاوت 
آنها در كتاب حقوق انسان و نيز در 
همين مجموعه پرسش و پاسخ آمده 

 و بسا اصلهاي ديگري كه هنوز –) است
  - در نيامده اند به شناخت اين جانب

به منظور تضمين بيشتر، اين . اجرا كند
اصول مي بايد در قانون اساسي درج 

  .شوند
دستگاه قضائي حق وضع قانون را . ج

نداشته باشد و نيز در كار ركن مجريه 
  . دخالت نكند

براي اين كه رويه هاي قضائي حتي . د
المقدور ترجمان دلخواه قدرت نشوند، 

 هم قوانين عادي هم قانون اساسي و
برخوردار مي بايد از شفافيت تمام 

المقدور نياز به تفسير باشند و حتي 
در عمل، هرگاه اصول . نداشته باشند

قانون اساسي با شفافيت در برگيرنده 
حقوق باشند و قوانين عادي نيز بيانگر 
حقوق باشند، هر دو قانون شفاف مي 

  . شوند و نياز به تفسير پيدا نمي كنند
 قانون اساسي مي بايد استقالل كامل .ه

. قاضي را در اصول خود بيان كند
قوانين عادي نيز مي بايد از لحاظ مالي 

ضي به او سياسي و اجتماعي، امنيت  ق
 از  اومعناي برخورداري كامل 
  .استقالل در قضاوت را تأمين كند

مراجعه به قاضي مي بايد آزاد و . و
 در. دندر دسترس همگان باشقاضي 

پاره اي جامعه ها، قاضي و مسئول 
نيروي انتظامي را مردم هر محل 

اما اين روش تنها . انتخاب مي كنند
وقتي با آزادي مراجعه به قاضي و 
گزينش آزاد قاضي سازگار مي شود 
كه قاضي شرائط الزم براي قضاوت را 

بي طرف بودن قاضي، . داشته باشد
مستقل بودن قاضي، دانش قاضي،  ملزم 

 قاضي به رعايت حقوق و كرامت بودن
انسان، تضمين برابري دو طرف دعوا 

)22(  ،  
بسا مي بايد  در  اصول قانون اساسي،  

  .قيد شوند
از سوي طرفين دعوا گزينش قاضي . ز
بديهي است هر .  آزاد باشد بايستينيز

زمان دو طرف، به تراضي، قاضي معين 
كنند، قضاوت در بيرون از قلمرو دولت 

مرو جامعه مدني، انجام مي و در قل
اگر دو طرف، حكم قاضي را . گيرد

بپذيرند و اجرا كنند، نياز به دو ركن 
در مواردي . قضائي و اجرائي نمي افتد

كه عمل، جرم يا جنايتي نباشد كه 
زيانش به جامعه نيز برسد، اين سان 
گزيدن قاضي آزاد است و آزاد نيز مي 

اما  هرگاه حكم قاضي . بايد بماند
منتخب را يكي از دو طرف دعوا 

 مي بايد حكم قضائيهنپذيرفت، قوه 
 دستور اجراي آن خودش را صادر و 

 يا خير؟ بديهي است ركن را بدهد
مجريه مجري احكامي است كه از 
با . سوي ركن قضائي صادر مي شوند

اين حال، بجاست كه قاضي عضو اين 
ركن، در رسيدگي و صدور حكم، به 

قاضي مرضي رسيدگي و قضاوت 
و اگر .  الطرفين يا داور، عنايت كند

عمل جرم و جنايتي بود كه تجاوز به 
حقوق جمعي نيز بشمار بود، نياز به 
دادستاني است كه، از جامعه، در مقام 
احقاق حقي از حقوق جمعي و حقوق 

آيا اگر . فردي،  نمايندگي كند
دادستان هر حوزه قضائي را مردم آن 

 او تا وقتي در حوزه انتخاب كنند و
اين مقام است، عضو رسمي ركن 
قضائي بشمار رود، مشكل حل مي شود؟  
سازگارتر با اصل موازنه عدمي اينست 
كه دست كم، اين مقام قضائي انتخابي 
باشد تا مستقل از دولت، از  جامعه، در 
دفاع از حقوق جمعي و فردي 

  .نمايندگي كند
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است كه بنا بر توضيح باال، ركني اين 
خود مي بايد را  جامعه مدني مردم

تصدي كنند، اما تصدي بي نقص آن 
  :در گرو تحقق شرايطي است

در جريان انقالب و در نخستين . الف
انتخابات رياست جمهوري و پس از 
آنكه استبداديان تعرض عمومي خود 
را آغاز كردند و به تعطيل مطبوعات و 

و برقرار كردن تصرف صدا و سيما 
سانسور دست زدند، از جمهور مردم 

از و خواسته شد به تبليغ حق بپردازند 
طريق تقويت جريان آزاد اطالعها و بر 
پا كردن بحثهاي آزاد، با سانسور مبارزه 

بدين روش بود كه حصار . كنند
راديو «سانسور شكست و استبداديان از 

آن تجربه . به فغان آمدند» بازار
در جامعه هاي ديگري كه به گرانبها، 

جنبش همگاني روي آوردند، تكرار 
راستي اينست كه هرانساني كه . شد

بخواهد به حقوق خود عمل كند و 
خويشتن را مسئول و مكلف به عمل به 
اين حقوق و دفاع از حقوق ديگري 
بداند و بخواهد به زندگي خود معني 
بدهد، مي بايد در سه كار، اولي، 

يشه ها و دومي، جريان جريان آزاد اند
آزاد اطالعات و سومي، جريان آزاد 

جامعه اي . دانشها و فنون شركت كند
كه تمامي اعضاي آن در اين سه كار 
 رشركت مي كنند، رابطه ها را از با

زور رها مي كند و مردمساالري فساد 
ناپذيري را ميسر مي سازد و رشدي 

  .شتاب گير مي جويد
هاي گروهي، بنا بر تجربه، رسانه . ب

چه آنها كه دولت تصدي مي كند و 
چه آنها كه غير دولتي هستند، به 
تدريج به تصرف گروه بنديهاي داراي 

از اين .  موقعيت متفوق در مي آيند
  :ندرو، تدبيرهايي الزم

رسانه هائي كه در تصدي دولت . 1
هستند،  مي بايد تحت ضوابطي اداره 
شوند كه بتوانند سه جريان فوق را، 

در پيش . بدون سانسور، برقرار كنند
نويس قانون اساسي ضوابطي مقرر 

قانون اساسي مصوب مجلس . شدند
خبرگان نيز اداره اين رسانه ها را 

اما تجربه . تحت نظر شورائي قرار داد
از جمله به اين دليل كه . ناموفق بود

استبداديان همان ضابطه را نيز رعايت 
به ها در كشورهاي ديگر، تجر. نكردند

ادامه يافته و موجب اصالح ضوابط 
با اين حال، اين واقعيت كه . گشته اند

به رغم پيش بيني بحران اقتصادي و 
اظهار آن از سوي اقتصاددانان، جامعه 
هاي غرب از وقوع آن بي اطالع 
ماندند و اين واقعيت كه حكومتهاي 
بوش و بلر، با دادن اطالع نادرست به 

انگليسي و جامعه هاي امريكائي و 
جامعه هاي ديگر، به عراق حمله كردند 

و دهها نمونه از اين فريبهاي اطالعاتي، 
گوياي اين واقعيت هستند كه جريان 
آزاد اطالعات و جريان آزاد انديشه ها 

  . برقرار نيستند
     در دوران رياست جمهوري، 

كارنامه رئيس «روزانه، زير عنوان 
مي ، به مردم كشور گزارش »جمهوري

پيش از توقيف روزنامه ها، شرط . دادم
نسبتن آنها و متعرض رئيس جمهوري 

بنا بر اين، . بود» تعطيل كارنامه«نشدن، 
موظف شدن منتخبان به گزارش 
عملكرد خود به مردم و تضمين آزادي 
نقد آن و شركت همگان در ارزيابي و 
نقد، مي تواند يكي از عوامل آگاهي 

يش و مداوم جامعه از وضعيت خو
.  باشدغافلگير نشدن و وسيله نگشتن 

بدين قرار، الزام به راه اندازي بحث 
آزاد را در قانون اساسي گنجاندن و 
رسانه هاي دولتي را موظف به ترتيب 
دادن مداوم آنها، همراه با اداره رسانه 
ها به ترتيبي كه سه جريان برقرار 

د، راه حلي بر وفق موازنه عدمي نشو
  .مي شود

 آنجا كه انسانها مي بايد هر قولي از. 2
را بشنوند و بر هركس، فريضه است كه 

، ايجاد  )22(بهترين قول را برگزيند 
. رسانه هاي گروهي مي بايد آزاد باشد
اما چه بايد كرد كه رسانه ها  به تصرف 

سرمايه و قدرت (صاحبان قدرت 
در نيايند و آنها  ) سياسي بخصوص

طالعها و جريان آزاد انديشه ها و ا
دانشها را  با القاي انديشه و ضد اطالع 

» دانش توجيه گر موقعيت متفوق«و 
آنها جانشين نكنند؟ به تجربه، براي اين 

هرگاه : پرسش مهم، پاسخ يافته شد
رسانه اي حقوق همگاني و حقوق 
انسان را راهنماي فعاليت خويش كند 

» منافع«كه بيانگر  نباشد و در بند اين
ي خاصي شود و بنا را بر گروه اجتماع

برقرار كردن آن سه جريان بگذارد، نه 
تنها هيچگاه در تنگناي مالي قرار نمي 
گيرد تا خود را به قدرتمدارها بفروشد، 

لي و امكان هاي ديگر را ابلكه امكان م
براي بسط فعاليتهاي خود بدست مي 

يادآور مي شود كه به رغم رويه . آورد
 فشارهاي خصومت آميز استبداديان و

گوناگون كه وارد مي كردند، روزنامه 
انقالب اسالمي، پر تيراژ ترين روزنامه 
در تاريخ ايران تا آن زمان شد و هر 

  گاه ميزان 
 را در نظر �٩ و �8جمعيت سال 

بگيريم، حتي بدون در نظر گرفتن 
عامل سانسور و مانع تراشيها، همچنان 
پرتيراژ ترين روزنامه در تاريخ ايران 

به سخن ديگر، هنوز هيچ نشريه . تاس
  .   اي آن تيراژ را بدست نياورده است

قانون اساسي مي بايد  سه ركن .  3
مقننه و مجريه و قضائيه را موظف كند 
كه به جامعه اطالع صحيح و شفاف 

بديهي است كه بنا بر حق . بدهد
اطالع، رسانه ها و مردم بايد حق 
داشته باشند، صحت و شفافيت اطالع 

از آنجا . را مورد رسيدگي قرار دهند
كه هدف از انتشار اطالعي مي تواند 
آماده كردن جامعه براي عملي باشد 
كه دولت يا يك ركني از ركنهاي آن، 
بدان دست مي زند، تحقيق در صحت 
و سقم آن اطالع و شفافيت آن، حقي 
است كه به هيچ عذري نمي تواند به 

قع از استفاده به مو. آينده موكول شود
اين حق، بسا مي توانست از جنگها و 

  بحرانهاي بزرگ اقتصادي و بحران 
سازيهاي گوناگون جلوگيري كند و 
در آزادي و صلح، جامعه ها مي 
توانستند راست راه رشد را در پيش 

اسرار «تكليف . 4بدين قرار، . گيرند
را نه قانون عادي كه قانون » دولتي

  از سه حق. اساسي مي بايد روشن كند
حقوق انسان، يكي  حق اطالع از امور 
كشور و ديگري حق اظهار علم و 
اطالع و نظر و  سومي حق تحصيل 

، علي االصل، )23(اطالع و دانش 
  سازي ممنوع » سرّخانه«دولت را از  

  4 در صفحه
  

  در مردمساالري شورائي صاحب نقش انسان است
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مي كند، مگر در قلمرو رابطه با 
دولتهاي ديگر در مواردي كه انتشار 

ر زيانمند اطالع براي دفاع از كشو
از اين رو، در قانون اساسي، . باشد

مي بايد مشخص شوند و »  سر«موارد 
بر انتشار آنها بعد از رفع احتمال زيان، 

  .تصريح شود
از آنجا كه از اسباب فشار دولت به . �

رسانه ها، انواع فشارهاي مالي است،  
تنظيم رابطه دولت با رسانه، نيز، مي 

به .  شودبايد در قانون اساسي آورده
ترتيبي كه رسانه هاي غير دولتي، هم 
از فشارهاي دولت در امان بمانند و هم 
  . از امكانها، در حد خود، استفاده كنند

استفاده دولت از حربه توقيف رسانه . 6
  . ها، علي االصل، مي بايد ممنوع بگردد
    بنيادهاي ديگر را نيز، همچنان بر 
 اصل موازنه عدمي، مي توان تغيير
سازمان و تجديد وظيفه كرد به ترتيبي 
كه تمامي بنيادها به خدمت انسان در 

گرچه چنين . آيند و در خدمتش بمانند
انقالبي مردمساالري شورائي را از فساد 
مصون مي گرداند، اما هرگاه انديشه 
هاي راهنما، بيانهاي آزادي نباشند و 
اخالق در خور در كار نباشد، فرهنگ 

ي و رشد بر ميزان استقالل و آزاد
عدالت اجتماعي پايدار نمي شود و 
مردمساالري شورائي  نيز در معرض 

  .فساد قرار مي گيرد
  
بيان آزادي، انديشه راهنماي . 4

  :مردمساالري شورائي
  

    انديشه راهنماي در خور 
مردمساالري شورائي، بيان آزادي 

چرا كه اين بيان، تنها بياني است . است
 استقالل و آزادي و كه انسان را بر

حقوق  و استعدادهاي ذاتي خويش 
آگاه نگاه مي دارد و روشهاي عمل به 
حقوق و فعال كردن استعدادها را در 

افزون بر اين، . اختيارش مي گذارد
عقل او را بر آزادي و استعدادهايش 
آگاه و او را از بند قدرت، آزاد مي 

بيان آزادي نه تنها  انسان را در . كند
راه رشد به پيش مي برد، بلكه راست 

مانع از آن مي شود كه قدرت جانشين 
انسان شود و انسان را به بندگي خود 

بياني كه بنا را بر توانائي . در آورد
انسان در تغييركردن و تغيير يافتن و 

 مي نهد، الجرم، ،الگوي تغيير شدن
خود مي بايد راهبر تغيير كردن و تغيير 

دن باشد، امكان يافتن و الگوي تغيير ش
اجتهاد را به انسان بدهد و در هر چهار 
بعد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و 
فرهنگي و نيز در رابطه جامعه ها با 
يكديگر و رابطه انسان با محيط زيست، 

آزاد شدن رشد «تغيير الزم را در روند 
  . بپذيرد» كنان

     اما  از آنجا كه دانشهاي انسانها 
ر اين، برداشتهاشان از نايكسان و بنا ب

حق، نايكسان هستند، بيانهاي آزادي 
از اين رو، بنا . مي توانند يكسان نباشند

  بر حق اختالف،
آزادي بيان مي بايد اصلي از اصول . 1

 و تصريح شود كه قانون اساسي باشد
قانون عادي نبايد آن را نقض و يا حتي 

در استبدادها كه صورتي . محدود كند
ري دارند، به اين بهانه كه از مردم ساال

آزادي بيان نا محدود، به متجاوزان به 
حقوق اجازه مي دهد، تجاوز كنند و 
يا بسا به دشمنان ملتي امكان مي دهد 
امنيتش را به خطر اندازد و يا به 

، ...جسارت كنندو يا» مقدسات ملت«
در .  مي بايد آزادي بيان محدود باشد
همين دموكراسي هاي ليبرال نيز، به 

بهانه ها، براي آزادي بيان محدوديت 
راستي اينست كه . هائي قائل مي شوند

هرگاه سخني تجاوز به حقي از حقوق 
انسان و يا حقوق همگاني باشد، آن 
عمل است كه موضوع پيگرد قانوني 

افزون بر اين، با وجود . مي شود
آزادي جريان انديشه ها و اطالع ها و 

ه از آزادي دانشها، سوء استفاده كنند
. بيان را از كرده خود پشيمان مي كند

محدود . آزادي، زورگفتن نيست
كردن آزادي بيان، مجاز كردن 

زورگوئي براي آنها است كه مي 
توانند زور بگويند و نگران موضوع 
جريان انديشه و اطالع شدن گفته خود 

  .نباشند
) ايدئولوژيها(صاحبان بيانهاي قدرت . 2

يان مي بايد نيز از حق آزادي ب
  . برخوردار باشند

آزادي نقد باورها از ديني و غير . 3
ديني و  هرانديشه اي مي بايد اصلي از 

  )24. (اصول قانون اساسي باشد
هرگاه جمهور مردم حق نقد و . 4

بحث «ارزيابي خود را بكار برند و 
را  همه مكاني و همه زماني » آزاد

ر اعتبا كنند، به يمن نقد، بيانهاي قدرت
مي بازند و بيانهاي آزادي در بياني 

 ند ورساتر و شفاف تر توحيد  مي جوي
جريان اختالف آراء به بدين گونه 

در رأي، يك جريان مداوم و توحيد 
ل گسترش فراخناي الاكراه مي عام

بيان آزادي هم به تدريج  جامعه .گردد
را راهنماي خود مي كند و آن را از 

از مي بيگانه شدن در بيان قدرت ب
دارد، هرگاه اصل بر سنجيدن شخص 

 شاخصهاي كه از مهمترينبه حق شود 
در هر جامعه بيان آزادي رواج يابي 
  .اي است

 اذعان به اين واقعيت كهبا .  �
نقش ويرانگري » رفكرهاي جمعي جبا«

: در جامعه ها بازي مي كنند، گوئيم
 و تبليغ معموال ممنوع كردن ساخت

ت آويز دسخود اين گونه فكرها 
هرگاه رسانه .  قدرتمداري مي شود

هاي گروهي نقش خويش را در ايجاد 
سه جريان آزاد انديشه ها و اطالعات و 

خود اين دانشها  از عهده برآيند، 
سازوكار كافي است تا اينگونه فكرها 

وند و جبري را به جامعه شساخته ن
با اين حال، در آنچه به . كنندتحميل ن

بوط مي شود، دولت و اركان آن مر
همزمان كه دولت حق ممنوع كردن 

جبري هايي را كه  فكرساخت و انتشار
، آحاد نداردد، نكنمي را به جامعه القاء 

مردم و رسانه هاي همگاني مي بايد از  
امكان قانوني و عملي نقد آن 

اتخاذ هر نوع  باشند تا كهبرخوردار 
، در عمليهر دست زدن به سياستي و 

 ش از انجام شدن نقد، پيعرصه عمومي
و كامل و شفاف شدن آگاهي مردم، 

اني و غير ايراني هر اير. ناممكن گردد
 ساله و ممنوع  8كه ماجراي جنگ

بودن انتقاد از آن و حتي ممنوع شدن 
فرجامش به   را كهپرسش از آن

در  رسيد، سركشيدن جام زهر تسليم
نظر مجسم كند، به اهميت اين تدبير 

  .پي مي برد
آنجا كه اصل بر آزادي انسان در از . 6

گزينش انديشه راهنما از ديني و غير 
ديني است و از آنجا كه بدون انديشه 
راهنما، عمل نا ممكن است و آدمي 
نمي تواند قدم از قدم بردارد، جريان 

و واال آزاد انديشه ها از اهميت 
از اين . كامل برخوردار استگي بايست

 جريان سههر رو، بنيادهاي جامعه در 
ه ، ب اطالعها، دانشها و انديشه هاآزاد

خصوص جريان انديشه ها مي بايد 
بدين قرار، بنياد ديني نه . شركت كنند

تنها نبايد آراي ديني ديگر را سانسور 
كند و اصل آزادي ديني را انكار 
نمايد، بلكه مي بايد در جريان آزاد 

بنياد آموزش و . انديشه ها  شركت كند
 بايد تغيير الزم را براي پرورش نيز مي

شركت در جريان آزاد انديشه ها و 
به ترتيبي كه دانش .  دانشها پيدا كند

، به استقالل و  و دانشجويانآموزان
آزادانه، از رهگذر ابتكار و ابداع و 
خلق و،  نه فعل پذيرانه، انديشه 
راهنماي خويش را برگزينند و دانش 

مانند بيĤموزند و دانش بجويند، نه اينكه 
وضعيت امروز در اكثر مدارس و 
دانشگاههاي كشور كارشان ديكته 
نويسي و جزوه نويسي براي شب 

  .امتحان باشد
تبعيض بسود از آنجا كه بديهي است . 7

بياني از بيانها، موجب تعطيل جريان 
آزاد انديشه ها و فاسد شدن همان بيان 

خاطر بيگانه شدنش در بيان قدرت ه ب
ساسي نه تنها مي بايد قانون امي شود، 

دولت را  بي مرام بگرداند و دست 
آويز كردن باوري را ممنوع كند، بلكه  
هرگونه تبعيض ديني و مرامي را نيز 

  .مي بايد ممنوع كند
ست كه حقوق يكبار ديگر، تأكيد روا. 8

. و استعدادهاي انسان واقعيت دارند
پس انديشه راهنما نمي بايد ناقض 

ر استعدادي از حقي از حقوق و منك
 با اين حال،.  استعدادهاي انسان باشد
ي  و نقد آن نيز انتشار چنين انديشه هاي
در يك چند از . مي بايد آزاد باشد

مردمساالريها، انتشار مرامهاي مبلغ 
( تبعيض نژادي و زورمدارانه افراطي 
) نازيسم و فاشيسم و همانندهاي اين دو

فرعونيت، در انواع . ممنوع هستند
ود، ضد بيان آزادي بر اصل موازنه خ

جهان تا جهان را جاي «. عدمي است
دانستن و زور را در » زور است و بس

تجاوز به حقوق ديگران بكار بردن، 
اما دست آويز . جرم و جنايت است

براي » تشويش افكار عمومي «كردنِ
نيز ممانعت از انتشار بيانهاي قدرت 

.  بل جرمي همگاني استجرم و خود 
مي بايد ممنوع باشد بكار بردن چه آن

اما  انديشه اي كه به زور است، زور 
هايي مانند   بيان.خيرنقش مي دهد، 

كه ...نازيسم و فاشيسم و راسيسم و 
 قدرت هايعي از بيانانوا همگي

در جامعه آزاد و هستند، افراطي 
 به عقل مستقل و اصالًارزياب و منتقد، 

كه اما به فرض هم . دنآزاد نمي آي
عقل سخت قدرتمداري پيدا شد و آن 
را ساخت، انتشار آن مي بايد آزاد 

از جمله در آلمان پيش از (تجربه . باشد
روي كار آمدن نازيها و در ايتاليا، پيش 
از روي كار آمدن فاشيستها و در 
روسيه، پيش از استقرار رژيم استالين و 
در ايران، دوران شاه و پيش از استقرار 

مطلقه فقيه و پيدايش فرقه رژيم واليت 
) ها در همه جامعه ها و در همه زمانها

هرگاه اعضاي جامعه : مي گويدبه ما 
ردن به حق و وظيفه خود كه نقد ك

است عمل كنند و اينگونه بيانها را بي 
موضوع نقد جدي آنها را نگارند و اثر ن

، در جا، از اعتبار بسازند، به يمن ابتال
سانسور راه حل  بنا بر اين،. مي افتند
 ي اينگونه انديشه هابگوييمنيست كه 

اگر راهنماي استقرار رژيمهاي توتاليتر 
رسما از سوي دولت ممنوع شوند 

اتفاقاً  .جامعه از شر آنها مصون مي ماند
سانسور كردن شررساني آنها محصول 

 است كه سبب گرفتار  ايدو جانبه
ي هادن جامعه به اين نوع رژيمش

از سويي، خود : د مي شوزورمحور
ه بهستند كه ازندگان اين طرز فكرها س

ايجاد  و قصد جلوگيري از نقد فكرشان
  فضاهاي بستهنيازمند امكانات تبليغي

ديگران هم شده است با ارعاب اند و 
ديگر انسور  سو. به سانسور مي پردازند

از سوي دارندگان انديشه راهنماي 
  صورت مي گيرد كه به دليلآزادي
نائي و ناچيز شمردن خطر و بسا  بي اعت

با اين تصور كه اگر از اينگونه انديشه 
ميت بهم مي ه ميان آيد، اهها سخن ب

، راه را رسانند و جدي گرفته مي شوند
بر نقد باز اين تفكرات خشونت بار مي 

 فساد مردمساالري از آنجا كه. بندند
شورائي از پندارها و گفتارها و 

حتواي  كه زور ماستكردارهائي 
جامعه ها را تشكيل مي دهد، اصلي آن

مي بايد خواستار اظهار علني و شفاف 
 در همان ،انديشه ها بگردد وهمه 

را هم حال، اسباب ارزيابي و نقد آنها 

راديو .  فراهم آوردبراي همگان 
تلويزيون اگر به معناي واقعي كلمه 
ملي باشند چنين روشي را خواهند 

  . داشت
 همه اين سازوكارها،    اما فراتر از

ائي، سامانه اينست كه مردمساالري شور
اخالق و معنويت درخور خود را مي 

  .طلبد
  
اخالق، حافظ مردمساالري . �

  :شورائي از فساد
  

    بانيان دموكراسي نگران فساد و 
انحطاط آن نيز بوده اند و روشهائي 
براي جلوگيري از فساد آن پيشنهاد 

ازيسم و فاشيسم اما پيدايش ن. كرده اند
و استبداد فراگير سرمايه داري محل 
ترديد باقي نمي گذارد كه اخالق 

در . پيشنهادي كارسازي نداشته است
حقيقت، وقتي بنا بر روابط قوا مي شود 
و قدرت نقش اول را پيدا مي كند، 
اخالق، اخالق قدرت مي شود و اخالق 

  .استقالل و آزادي نمي شود
تقالل و آزادي،      پيرامون اخالق اس

 كيش شخصيت و اخالق آزاديكتاب 
در دسترس همگان است و براي ) �٢(

كه طالب مردمساالري شورائي كساني 
با .  واجد تفصيل بيشتري استهستند

وجود اين، در نوبتي ديگر، به اخالق 
استقالل و آزادي و به نيز به فرهنگ 
استقالل و آزادي و رشد بر ميزان 

  .ردازمعدالت اجتماعي مي پ
  

  :مأخذها و توضيح ها
  
 و اسراء، 108قرآن، سوره يونس، آيه . 1

  ... و15آيه 
   13قرآن، سوره حجرات، آيه .  2
 146 و 42قرآن، سوره هاي بقره، آيه .  3

 و نساء، آيه هاي 71و آل عمران، آيه 
  ... و 169 و اعراف آيه 171 و  135

عالمي كه علم خود ): ص(قول پيامبر . 4
  .ر نمي كند، لعنت خدا بر او بادرا اظها

 و 135قرآن، سوره هاي نساء، آيه .  5
  ... و8عنكبوت، آيه 

برتر حهادها اظهار : قول پيامبر است.  6
  حق است در حضور سلطان جائر و 

جهاد اكبر را جهاد با نفس خوانده .  7
و قول قرآن است كه جهد كننده را .  اند

ره هاي خداوند راه مي نماياند، قرآن، سو
  ...  و  69 و  6عنكبوت، آيه هاي 

   34قرآن، سوره نمل، آيه .  8
   60قرآن،  سوره نساء، آيه .  9

قرآن، سوره هاي مجادله، آيه هاي . 10
آيه صريح  ( 56 و  مائده، آيه 22 تا 18

است بر هم عرض بودن واليت خداوند و 
از لحاظ . پيامبر و آنها كه ايمان آورده اند

 مردم ايمان گزيده، آيه واليت جمهور
بدين قرار، حزب . گويائي شفافي دارد

خدا، حزبي است كه در آن، باورمندان بر 
  .يكديگر، واليت برابر دارند

   31قرآن، سوره توبه، آيه .  11
 و 50قرآن، سوره هاي مؤمنون، آيه .  12

 و هود، آيه 16 و اسراء، آيه 45واقعه، آيه 
116   
رف، آيه هاي  قرآن، سوره هاي زخ.  13
 و مائده، آيه 170 و بقره، آيه 23 و 23

 و 78 و يونس، آيه 28 و اعراف، آيه 104
...  

وقتي فكري راه را از پيش و پس و .  14
راست و چپ بر انسان مي بندد، ساخته 

   17قرآن، سوره اعراف، آيه : شيطان است
نگاه كنيد به فصل اول از كتاب .  15

  سن بني صدراصول اسالم، نوشته ابوالح
نگاه كنيد به فصل دوم از كتاب . 16

اصول اسالم ، نوشته ابوالحسن بني صدر 
و نيز يادآور مي شود كه چون زنان . 

پيامبر گمان بردند كه پيامبري بنياد 
رياست است و خواستار منزلت و 
برخورداريهاي مادي همسر رئيس عرب 
شدند، اين آيه قرآن، بر آنها حالي كرد 

:  ابالغ پيام است نه بيشتركه پيامبري
   .28قرآن، سوره احزاب، آيه 

تجربه خود را در مقام رئيس .  17
جمهوري براي از ميان برداشتن ستون 

نگاه . پايه هاي قدرت، تشريح كرده ام
 تا 651كنيد به انقالب اسالمي از شماره 

  و نيز، در قسمت اول مردم 658شماره 
 را  بر ساالري شورائي، اين ستون پايه ها

  .شمرده و توضيح داده ام
قانوني كه بيانگر حق يا حقوقي . 18

اجراي آن نياز به . نباشد، حكم زور است
زور روز افزون دارد و از جمله به دو علت 

علت اول اينست : قابل اجرا پيدا نمي كند
كه قدرت خود قانون شكن است حتي 
قانوني كه وضع مي كند را نقض مي 

د در كمي و بيشي چرا كه هم خو. كند
است و هم نيازهايش زود به زود تغيير 

و علت دوم اينست كه نه مي . مي كنند
توان  همه روزه بر شمار مأموران افزود و 
نه مي توان بر زوري كه براي مجبور 
كردن مردم به اجراي قانون روز مره 

بدين سان، قول قرآن كه حكم از .  افزود
...)  و57سوره انعام، آيه (آن خدا است 

هشدار است به آدميان كه در محتواي 
اگر حقي از حقوق . هر قانون تأمل كنند

انسان و يا حقوقي از حقوق جمعي  و يا 
حقي از حقوق جاندار و طبيعت بود، 
قانوني موافق حكم خداوند است و اگر 
نبود، حكم طاغوت است و سر باز زدن از 

  .اجراي آن واجب
يل مي حقوق يك مجموعه را تشك.  19

دهند به ترتيبي كه نقض يك حق، نقض 
نگاه كنيد به . حقوق ديگر نيز مي شود

بخشهاي اول و سوم و چهارم كتاب 
انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در «

  ، نوشته ابوالحسن بني صدر»قرآن
نگاه كنيد به فصل چهارم  اصول .  20

راهنماي اسالم و فصلهاي هشتم و نهم و 
 هردو نوشته دهم عدالت اجتماعي،

  ابوالحسن بني صدر
 كتاب 217 تا 190در صفحات .  21

اقتصادي توحيدي، نوشته ابوالحسن بني 
صدر  روشهاي استثمار آشكار و پنهان، 

مي .  روش، شماره شده اند50افزون بر 
توان تصور كرد چه اندازه جامعه عادل 
  .مي شود وقتي اين روشها را ممنوع كند

   18يه قرآن، سوره زمر، آ. 22
عمل به اين  سه حق مي بايد با . 23

با . عمل به تمامي حقوق همراه باشد
وجود اين، حقوق ديگري، چون حق انذار 
و هشدار و حق برخورداري از 
استعدادهاي خويش در زندگي، آزادي 
جريان اطالعات و ممنوع كردن ايجاد 

از سوي دولت را ايجاب مي » سرخانه«
د ديگري به اگر سخني را كسي نز.  كند

امانت  سپرد، بر امين نيست كه خيانت 
،  )4 و 3تحريم، آيه هاي ( در امانت كند

سر خانه سازي و سر بازي، كار زور 
از اين رو، خداوند به آنها . مداران است

هشدار مي دهد، سرشان آشكار خواهد 
 و 52قرآن، سوره هاي مائده، آيه : شد

  ...   و70 تا 55طه، آيه هاي 
اه نقد باورهاي ديني و غير آن هرگ. 24

آزاد نباشد، حق آشكار نمي شود و زيان 
افزون بر اين، . را دين حق مي برد

بسياري از آيه هاي قرآن، بال اجرا مي 
 سوره زمر و 18از آن جمله، آيه . شوند
 سوره نحل و آيه ها كه به انسان 125آيه 

هشدار مي دهند از آنچه بدان علم ندارد، 
و آيه هائي كه انسان را به پيروي نكند 

 سوره 256و آيه ... تعقل مي خوانند و
چرا . بقره كه اصل الاكراه برقرار مي كند

كه پيروي از آنچه حق نيست، پيروي از 
  .آئين زورمداري است

كتاب كيش شخصيت نوشته . 25
ابوالحسن بني صدر و نوشته ها در باره 

( » اگر حجاب نبود«اخالق، از جمله، 
نوروز «و ) 633اسالمي شماره انقالب 

جشن معرفت بر كرامت انسان و همه 
انقالب اسالمي ، شماره (» آفريده ها است

حق راست گفتن و راست «و  ) 615
 ) 649 انقالب اسالمي، شماره(» شنيدن

  ...و

  در مردمساالري شورائي صاحب نقش انسان است
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 سقوط -مرگ دالر؟ 
 اثر -بهاي نفت

بحران و مجازات 
  ...:اقتصادي و

  
بدبختيهاي مالي گوياي 

  :ر هستندمرگ دال
  

   مقاله را ريچارد اسكف نوشته و 
 اكتبر 28(انفرماشين كليرينگ هوس 

نكاتي . آن را انتشار داده است) 2008
از مقاله كه بكار ايرانيان مي آيند، 

  :عبارتند از
 از جهاني شدن، اي مرحله در  ●

امريكا، آرام آرام، قدرت صنعتي خود 
 30در طول . را از دست داده است

 موجب ته، تصميمهاي سياسيسال گذش
كاسته شدن كار در صنعت و بسته شدن 

انتقال كارهاي صنعتي . كارخانه شدند
ما به كشورهاي ماوراء  بحار  بخاطر 
كار ارزان و به حداكثر رساندن سود، 
براي ما امريكائيان جز پول مجازي كه 
بانكهاي خصوصي و فدرال رزرو آن را 

  .ماندايجاد و كنترل مي كنند، باقي ن
يادآور مي شود دالري : انقالب اسالمي

كه امريكا ايجاد مي كند و در خارج از 
آن كشور بكار مي اندازد و آنهم عمده به 
يمن تجارت نفت و گاز، پول مجازي 

  .است
 مصرف گرائي، آنهم مصرف فرآورده ●

هاي ارزان، كه ما را ثروتمند و در 
پيشرفت جلوه مي دهد، صنعت مااست 

در همين .  انداخته استكه از كار
حال، رهبران ما، آينده فرزندان ما و 
كشور ما را است كه به گرو مي 

آنها خانه ما را يك ساختمان . گذارند
كاغذي، امپراطوري جهاني، كرده اند 
كه هر زمان كه صاحبان پولها تصميم 
به پايان دادن به بازي بگيرند، فرو مي 

 و نيز، ما در خانه اي زندگي. خوابد
. مي كنيم كه استحكامش خيالي است
چرا كه از قرضه هائي ساخته شده اند 
. كه كشورهاي خارجي داده اند
.  پترودالر، پول ذخيره دنيا شده است
ما دالر را به اقتصادها، از راه قتل 
سامان يافته پولها و اقتصادهاي ديگر، به 

نفت . جهانيان تحميل كرده ايم
دالر شده جانشين طال بمثابه پشتوانه 

 است و نتيجه آن، اقتصاد جهاني كامال 
همين . وابسته به بهاي نفت شده است

امر، سبب ضعف دالر نيز شده است و 
  .مي شود

 امروز، اقتصاد امريكا  به اقتصاد اروپا ●
و بقيه دنيا وابستگي كامل پيدا كرده 
است و اين بخاطر شكست سياستهاي 
 پولي و مالياتي و نيز صادرات تنها
فرآورده هائي كه مي توانيم بفروشيم، 
يعني فروش همان واوامهاي اعطائي 
بانكها، نه به اعتبار گيرندگان وام كه به 
اعتبار سود دهي از رهگذر بورس 

ما اين اعتبارها را به بانكهاي غير . خانه
  . امريكا نيز فروخته ايم

  اكتبر، نيويورك تايمز فروش 8      در 
ه اروپا و آسيا  گزارش اين اعتبارها را  ب

سقوط بهاي اوراق بهادار در . كرد
ژاپن، از سقوط ارزشهاي اين اوراق در 

اعالن حكومت . ، شديد تر شد1987
 88انگلستان مبني بر سرمايه گذاري 

ميليارد ليره در بانكها، اثر ناچيزي بر 
ايجاد اعتماد نسبت به بورس اوراق 

  ... بهادار كرد

،  نوامبر21اريخ تا ت: انقالب اسالمي 
و ديگر اوراق بهادار، قيمتهاي سهام 

اقتصادهاي . همچنان پائين مي آمدند
گرفتار ... ژاپن و آلمان و ايتاليا و
  .كاهش توليد ملي مي شوند

 ريشخند زمان را ببن كه در اين ●
ايام، تبليغات يكصداي رسانه هاي 
گروهي كه از تبليغ بسود مجموعه 

 گفتن در باره صنايع نظامي  و نوشتن و
مجموعه صنايع «جنگ و تروريسم، به 

. معطوف و متمركز شده اند» مالي
 700رسانه ها مرتب از اختصاص 

ميليارد دالر براي نجات نظام بانكي و 
به راه انداختن چرخ اقتصاد و 
همكاري بقيه دنيا براي بيرون بردن 
اقتصاد امريكا و جهان از ركود مي 

بته بر تصويب و ال. نويسند و مي گويند
 ميليارد دالري وزارت 612بودجه 

اين . دفاع پرده غفلت مي كشند
بودجه را اكثريت به اصالح وطن 
دوست و در واقع خائن دو مجلس 

بدين . امريكا تصويب كرده است
ترتيب، ما از بحراني رها نشده گرفتار 

هنوز در . بحران ديگري مي شويم
بحران جنگ و تروريسم هستيم و اينك 

با . فتار بحران اقتصادي نيز شده ايمگر
وجود ماندن در اين سه بحران، گرفتار 
بحران انرژي و مواد غدائي نيز مي 

چه بحران ديگري الزم است تا . شويم
مردم امريكا را در ترس و گيجي فرو 

  برد؟ 
     ما بايد از خود بپرسيم چرا اين 

  بحران مالي ايجاد شده است؟ 
  

  :تحليل و پيش بيني ها
  
 از نظر تاريخي،  بحرانهاي اقتصادي ●

براي توزيع ثروت بيشتر بسود اقليت 
ثروتمند و متمركز شدن آن در دست 

در نتيجه، . هاي كمتري، پديد مي آيند
پولدارها پولدار تر مي شوند و توان 
مالي خود را در مالك دنيا شدن بكار 

  . مي برند
     نياز به داشتن نبوغ در علم اقتصاد 

ت  براي اين كه بدانيم اقتصادي نيس
كه بر قرضه ها بنا گرفته است براي 
مدت درازي نمي تواند ادامه حيات 

برغم مصرف گرائي ساده .  بدهد
انديشانه مردم و اميد سحرآميزشان به 
سبز كردن پول از زمين، واقعيت 
اينست كه قرضه ها تنها به ورشكستگي 

  . راه مي برند
خبه ها و       حقيقت اينست كه ن

اربابان پول  از اين واقعيت نيك 
با وجود اين، همانند بحران .  آگاهند
، ثروتمندها ثروتمند تر مي 1929
علت  آنست كه در دوران ركود . شوند

آنها  . شديد، قيمت ها سقوط مي كنند
با استفاده از فرصت، اموال ورشكسته 
ها را مي خرند و به انتظار عادي شدن 

يده هاي خود به وضعيت و فروش خر
در تاريخ اخير، . قيمت باال مي نشينند

  . اين امر چند نوبت روي داده است
 حكومت بوش قرضه ملي ما را باال ●

 تريليون دالر باال 5بيشتر از . برده است
بيشتر از مجموع قرضه . برده است

هائي كه حكومتهاي پيشين ببار آورده 
از قرار، بوش به هدف خود در . بودند
 بردن قرضه ملي بيشتر از هر رئيس باال

جمهوري در تاريخ امريكا، رسيده 
چرا اين كار را كرده است؟ . است

بخاطر ايجاد نزاعهاي نظامي و شبه 
نظامي و به بهانه دفاع از امنيت ملي و 

نتيجه اينست كه . توجيه چاپ اسكناس
بيش از اندازه پول ايجاد كرده است و 

  .اين امر سبب مرگ دالر مي شود

    آيا اسراف و تبذير در خرج كردن و 
قرض باال آوردن و اسكناس چاپ 

به قصد تضعيف  عامدا  كردن عالما 
دالر و بردن دولت امريكا به لبه پرتگاه 
ورشكستگي، كه الجرم كار را به تغيير 
پول مي كشاند، انجام گرفته اند؟  
ترس از معامله و پيش بيني هاي 

جا به رواج مأيوس كننده كه در همه 
هستند و تقدير شومي را پيشگوئي مي 

مي دانيم . كنند راهبر بازار شده اند
كه معامالت بازار تابع احساسات و 
شايعه ها و فريفتاريها  هستند و نه هدف 

  .سنجيده
     اين بحران اقتصادي سخت بر سر 
قشرهاي ميانه است كه بالي سخت مي 

ند قشرهاي فقير فقير مي مانزيرا . آورد
و قشر ثروتمند ثروتمند تر مي شود و 

 ميانه هستند كه فقير ياين تنها قشرها
 ميانه در وقتي قشرهاي. مي شوند

امريكا از پا درآمدند،  روند جهاني 
كردن بي مانع تر به پيش مي رود و 
اتحاديه كشورهاي امريكاي شمالي، 
همچون سواري نشسته بر اسب سفيد 

ات امريكا زيبائي، در شب تار، براي نج
از  فاجعه هاي مالي خواهند آمد كه 

 و عامدا  رهبران گنجينه دار ما، عالما 
و اين رستاخيز در .  ايجاد كرده اند

 ، وقتي  درختان انگور به بار 2010بهار 
مسيح باز . مي نشينند، روي مي دهد

مي آيد تا كه ما را از گناهانمان نجات 
ه، دهد و بنيادگراهاي مسيحي، با افاد

خدارا « از ما مي خواهند  متحدا 
خدا را سپاس «، »سپاس بگزاريد

  !زيرا معجزه روي داد . »بگزاريد
      در همان حال، صاحبان ثروت و 
قدرت، به دستياري امثال محافظه 
كاران جديد و بنياد گراها، وسايل 
جديدي براي مهار عامه مردم خواهند 

  .ساخت
بايد خوانندگان مي : انقالب اسالمي

 چون ملتيتوجه كنند كه وقتي اقتصاد 
اقتصاد امريكا، به چنين سرنوشتي دچار 
مي شود و پول دنيا، دالر، گرفتار نزع مي 
شود، اقتصاد ايران كه جز نفت خام براي 
فروختن و پولي كه روز به روز از  ارزش 
آن كاسته مي شود و قرضه هاي دولت 

 برف انبار مي شوند، چه چون كه
 مي تواند داشته باشد؟ بر هر سرنوشتي

ايراني است كه درباره اين پرسش 
  ؟ بيانديشد

  

اثر سقوط بهاي نفت و مازاد 
ارزي و سياست نفتي 

  :     عربستان
  

 يگزارش) 2008 نوامبر 7(   استراتفور 
تحليلي در باره سياستي انتشار داده 
است كه عربستان در قلمرو نفت در 

ن گزارش نكاتي از اي. پيش گرفته است
 تحليلي كه بكار درك بهتر وضعيت –

اقتصاد ايران مي آيند، بدين قرار 
  :هستند
 برغم كاهش بهاي نفت، عربستان ●

سعودي مشغول سرمايه گذاري براي 
 5/12افزايش توليد نفت تا سطح 
،  2009ميليون بشكه در روز، در سال 

اين سرمايه گذاري بر طبق .  است
ازارهاي استراتژي دولت سعودي در ب

  . انرژي است
 نوامبر، بهاي نفت، تا هر بشكه  6 در ●
 نوامبر، 13در  - دالر پائين آمد 62/57

 دالر 53در بازار لندن، تا بشكه اي 
 بهاي نفت  نوامبر،14و در . پائين آمد

 دالر در هر بشكه رسيد 50اوپك به زير 

اين قيمت پائين ترين قيمت از . -) ا.ا(
علت ركود . ست بدين سو ا2007سال 

اقتصادي است كه دامنگير اقتصاد 
اوپك . امريكا و اروپا و آسيا شده است

از ميزان عرضه نفت كاست اما اين 
كاهش مانع ادامه يافتن روند نزولي 

بديهي است سقوط . بهاي نفت نشد
بهاي نفت براي دولتهائي مثل دولتهاي 

  .ايران و ونزوئال، مشكل افزا است
 ميليارد دالر 400 حكومت عربستان ●

ارز خارجي در بانك مركزي خود 
 دالر نيز 45هرگاه بهاي نفت تا . دارد

، عربستان 2008پائين بيايد، در پايان 
.  ميليارد دالر مازاد خواهد داشت150

با توجه به اين ذخيره ارزي، عربستان 
هم امكان و هم زمان الزم را براي 
طرح و اجراي نقشه سلطه بر بازار 

  . ا خواهد داشتانرژي ر
 منابع نفتي عظيم عربستان، براي ●

.  عربستان هم اقبال و هم بداقبالي است
به يمن ثروت نفتي، عربستان در صحنه 

از آن، . بين المللي، صاحب نقش است
در حمايت از رژيمهاي ديگر نيز 

بدون نفت، عربستان . استفاده مي كند
  . يك بيابان بي آب و علف است

ت به عربستان اجازه مي      در آمد نف
دهد ميلياردها دالر صرف خريد اسلحه 

 قادر نيست ارتش يياسلحه به تنها. كند
عربستان را به يك ارتش حرفه اي و 

وقتي آموزش . جنگ آور بدل كند
نظامي و تجربه و مهارت و انضباط 
كافي نيستند، حتي جنگهاي كوچك را 

اما با ايجاد .  نيز از عهده بر نمي آيد
ستگي متقابل با ابرقدرت حريص واب

نفت، يعني امريكا، عربستان سعودي كم 
و بيش مي تواند نيازهاي نظامي خود 

بدون درآمد نفت، خانواده . را برآورد
سعودي نمي توانست از پس نزاعهاي 
. داخلي و تهديدهاي خارجي برآيد
درآمد نفت، يك نيروي كاري در 
عربستان بوجود آورده است كه فاقد 

عربستان . ت و كاركشتگي استمهار
نيروي كاري را ندارد كه براي صنعتي 
  .كردن كشور بدو نياز مبرم وجود دارد

 هرگاه عربستان سعودي بخواهد ●
رهبر دنياي عرب سني بماند و در 
قلمرو انرژي تفوق قطعي داشته باشد، 
مي بايد اضافه توليد نفت داشته باشد 
تا بتواند موقعيت متفوق خود را در 

بدون ظرفيت . بازار انرژي حفظ كند
توليد بيشتر از ميزان صادرات، عربستان 
نمي تواند در مسائلي چون مسئله 
ايران، سياست امريكا را تحت تأثير 
قرار دهد و عربستان به نفوذ سياسي در 

توان توليد .  دولت امريكا نياز دارد
 1، حد اكثر 2008بيشتر اوپك در سال 

. شكه در روز است هزار ب550ميليون و 
و اين ظرفيت اضافي نيز از آن 

با وجود مصرف . عربستان سعودي است
 ميليون دالر، كمي ظرفيت 85روزانه 

توليد بيشتر، در قيمت نفت اثر مي 
  .گذارد
 در حال حاضر، ركود اقتصاد دنيا ●

سبب كاهش تقاضاي نفت شده است و 
در بازار، عرضه نفت بيشتر از توليد آن 

. ت نفت پائين مي آيداست و قيم
عربستان داراي اين توانائي است كه از 

  . عرضه نفت بكاهد و يا بر آن بيفزايد
    در چنين وضعيتي، شركت نفت 

 ميليارد دالر 126) آرامكو(عربستان 
سرمايه گذاري مي كند تا كه ظرفيت 

 5/12توليد نفت خام عربستان به 
بنا بر اين . ميليون بشكه در روز برسد

، تصفيه خانه ها و كارخانه هاي طرح
توليد فرآورده هاي پتروشيمي نيز 
ساخته مي شوند تا درآمد عربستان را 

افزون بر . از نفت خود افزايش دهند

اين، عربستان در باروري منابع نفت 
خود سرمايه گذاري مي كند به ترتيبي 
كه ميزان نفت قابل بهره برداري را كه 

شكه است  ميليارد ب260در حال حاضر 
 ميليارد بشكه ظرف دو دهه 450به 

  .آينده برساند
ميزان ظرفيت، عربستان مي با اين  ●

 دالر 30 نفتي به قيمت هر بشكه تواند با
حال آنكه رژيمهائي  مثل . زندگي كند

رژيمهاي ايران و ونزوئال از پاي در مي 
از لحاظ آنها، مسئله قيمت نفت، . آيند

بنا .  تمسئله مرگ و زندگي آنها اس
براين، عربستان مي تواند با افزودن بر 
توليد و عرضه نفت خود، اينگونه 
  .رژيمها را مورد فشار شديد قرار دهد

  
 290امريكا تقاضاي يك كمك * 

ري از كشورهاي نفت ميليارد دال
  : كرده استرسخيز خليج فا

  
، لوموند گزارش 2008 نوامبر 20 در 

كرده است كه امريكا از كشورهاي 
فت خيز حوزه خليج فارس، تقاضاي ن

.  ميليارد دالر كمك كرده است290
منبع لوموند، روزنامه كويتي السياسه 

به نوشته اين . همين تاريخ است
روزنامه، تقاضا از چهار كشور عربستان و 
كويت و امارات عربي متحده و قطر 

 120بعمل آمده است از عربستان 
ده ميليارد دالر و از امارات عربي متح

 ميليارد 60 ميليارد دالر و از قطر 70
  . ميليارد دالر40دالر و از كويت 
با وجود كاهش تقاضاي : انقالب اسالمي

نفت و افزايش ظرفيت توليد نفت در 
عربستان، مجازات اقتصادي ايران مي 
تواند قطع جريان نفت ايران را نيز در بر 

امري كه شيمون پرز، رئيس . گيرد
ه واقعيت يافتن آن اميد جمهوري اسرائيل ب

او اميدوار است فشار اقتصادي . بسته است
رژيم ايران را به رها كردن برنامه اتمي 

  .ناگزير كند

  
اثرات بحران اقتصادي 

  : بر اقتصاد ايرانهانج
  

 اقتصاددان خطاب 60نامه 
و » رئيس جمهوري«به 
  :و مردم ايران» مجلس«
  

تفصيل نامه در سايت : انقالب اسالمي
الب اسالمي و سايتهاي ديگر انتشار انق

 آن 8 تا 4در اين جا،  از بند . يافته است
از اين نظر كه واجد . نامه را نقل مي كنيم

داده هائي هستند كه اثر بحران اقتصادي 
جهاني و نيز بحران سازيهاي رژيم را بر 

  :اقتصاد، معلوم مي كنند
  
  :هاي نادرست انبساطي مالي  سياست-4
 رونق نفتي و به رغم تجربه  بدنبال     

 در 1356-1352هاي  پرهزينه سال
محاباي درآمدهاي  زمينه تزريق بي

نفتي به اقتصاد كشور، يكبار ديگر 
احساس خطرناك پرپولي مجوز دولت 
براي به هزينه گرفتن درآمد به هر 

گيري  اين نوع جهت. طريق ممكن شد
اي، دولت را به رغم هدف  بودجه

قايسه با بخش برنامه مصوب در م
خصوصي بيش از پيش بزرگ و 

هم اكنون كه . است غيركارآمد نموده
در پي بحران جهاني، قيمت نفت خام 
در سراشيبي سقوط افتاده و حساب 

  است، اين  ذخيره ارزي تهي شده
  

  6 در صفحه

  اما؟معماي اوب
  



                                                                                                                                                                                       

 

 

6 

 

 
 

 2008 دسامبر   7   نوامبر  تا 24 ا ز

 
    1387   آذر 17  تا 4        از  711 شماره

  

 

   

شود كه در  پرسش اساسي مطرح مي
آينده نزديك چگونه با درآمدهاي 

ناكارآمد نفتي كمتر و نظام مالياتي 
 و سال بعد 1387، بودجه سال كنوني

شايان . ؟قابل تامين مالي خواهد بود
 برنامه 8ذكر است كه بر اساس جدول 

، 1384-86هاي  چهارم، بايد در سال
 ميليارد دالر از درآمدهاي 47.1جمعاً 

يافت، ولي  نفتي به دولت اختصاص مي
 ميليارد دالر هزينه شد و 142.6درعمل

 ميليارد دالر فروش 8197.از چگونگي
  نفت اطالعات روشن وشفافي گزارش 

اگر اين درايت وجود . است نشده
داشت كه سهمي از درآمدهاي  مي

نفتي درحساب ذخيره ارزي نگهداري 
شود، در روزهاي عسرت مالي 
  .گرفتاري دولت و مردم كمتر مي بود

   
زا با جهان خارج و   تعامل تنش-�

  :سياست نادرست تجارت خارجي
سياست تجاري نادرست و تعامل       

زاي دولت نهم با جهان  ناپايدار و تنش
خارج عالوه بر محروميت از 

آوردهاي بالقوه تجارت و  ره
هاي  گذاري خارجي، هزينه سرمايه

سنگيني را به اقتصاد كشور تحميل 
طوري كه امروزه به  به. است كرده

هاي سازمان ملل، بخش  دليل تحريم
ات و صادرات كشور از بزرگي از وارد
شود كه  ها انجام مي طريق واسطه

عالوه بر تحميل ريسك بيشتر، موجب 
افزايش چندين ميليارد دالري قيمت 
تمام شده صادرات و واردات كشور 

در زمينه تجارت . است گرديده
خارجي، دولت براي مهار فشارهاي 
تورمي، آزاد سازي واردات را در 

ال نرخ گرفته و بانك مركزي عم پيش
عنوان لنگر اسمي براي  اسمي ارز را به

در اين . است مهار تورم به كار برده
وضعيت توان رقابت اقتصاد كاهش و 
نرخ حقيقي ارز كه بيانگر توان رقابتي 

 ريال در سال 7112است از هر دالر 
 ريال در سال 228� به هر دالر 1381
در نتيجه اين . است تنزل يافته1386

كشور به شدت افزايش رويكرد واردات 
كاهش درآمدهاي نفتي و . است يافته

تقليل ناگزير اين سطح از واردات 
براي اقتصاد كشور بسيار پرهزينه 

  .خواهدبود
  
 عدم شناخت بازار پول، سرمايه، و -6

  :ارزش پول ملّي
 عدم شناخت از نظام پولي و بانكي      

هاي  در نزد دولتمردان، نابساماني
است كه حاصل  آوردهفراواني به بار 

، آن تخصيص غيربهينه منابع بانكي
 درصد نقدينگي و در 30- 40افزايش 

نهايت رسيدن به سطح تورم 
 درصد در شهريورماه 29.4اي نقطه
گفتني است كه متوسط .  است1387

 10.4 فقط1384نرخ تورم در سال 
  .درصد بوده است

 بازار سرمايه نيز كه به سبب فضاي      
وكار، نحوه عرضه سهام نامساعد كسب 

عدالت در بورس و نحوه اجراي 
 با افقي مبهم 44هاي اصل  سياست

روبرو است، اكنون در شرايط 
نااطميناني جهاني حاكم بر بازارهاي 
مالي با مشكالت بيشتري دست بگريبان 

  .است
 برداشت نادرست از مفهوم ارزش      

پول ملّي اين توهم را در نزد 
توان   است كه مي دولتمردان دامن زده

به صورت دستوري ارزش داخلي و 
. خارجي پول ملي را افزايش داد

شود كه  همچنين گاه به غلط تصور مي
با حذف سه صفر از واحد پول ملي و 

هاي مالي و پولي  در غياب سياست
توان ارزش داخلي پول  مسئوالنه، مي

را افزايش داد و تورم فزاينده كنوني 
  را مهار كرد

  :ش فقر و نابرابري گستر-7
در سند چشم انداز و قانون برنامه 
چهارم به منظور تأمين عدالت 

طور  اقتصادي و رفع فقر و نابرابري، به
همزمان بر دو رويكرد رشد و توزيع 

اين ديدگاه . است تأكيد شده
پيامدهايي همچون عزت نفس و 
كرامت انساني، ارتقاء سرمايه انساني و 

م ملي، و اجتماعي، وفاق و انسجا
احساس تعلق بيشتر آحاد مردم به كشور 

اما متأسفانه دولت عمال . را در بر دارد
در مسير رويكردهاي توزيعي بدون 
داشتن دغدغه رشد اقتصادي حركت 

هاي آن،  اما به رغم تالش. است كرده
 1383 در 0.423ضريب جيني از رقم

. است  رسيده�١٣٨ در سال 0.431به
هاي   در سالافزايش شديد نرخ تورم

عدالتي   قطعاً منجر به بي1387 و 1386
  .و نابرابري بيشتري شده و خواهد شد

   
 طرح تحول شسنج  عدم امكان-8

  :اقتصادي و شتابزدگي در اجراي آن
 طرح تحول اقتصادي به رغم      

هاي تحت پوشش و  گستردگي حوزه
پيامدهاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي 

 از برنامه آن، ظاهراً قرار است خارج
به عقيده ما . پنجم توسعه تصويب شود
هاي انرژي و  اصالح قيمت حامل

 70هاي نقدي در ميان  توزيع يارانه
درصد خانوارهاي كشور، قبل از ايجاد 

تواند به تورم  ثبات اقتصادي مي
افسارگسيخنه دامن زند و مشكالت حاد 
اقتصادي و اجتماعي را در پي داشته 

ت بدون محاسبه گفتني است دول. باشد
ها و  درآمدهاي حاصل از اصالح قيمت

كسب مجوز قانوني از مجلس، وعده 
توزيع يارانه نقدي به خانوارها را داده 

است در نيمه دوم  و در صدد برآمده
سال جاري وجوهي را به مردم 

اين شيوه برخورد فقط سطح . بپردازد
برد و بر  توقعات مردم را باال مي
جامعه دامن انتظارات تورمي در 

در اين باب بايد نكاتي .زند مي
ضرورت اصالح تدريجي : همچون

هاي انرژي، همزماني  قيمت حامل
اصالح قيمتي با تدابير غيرقيمتي 

هاي فني دولت  مديريت تقاضا، كمك
براي اصالح تكنولوژي توليد، 

هاي مالي دولت براي حمل و  كمك
  .نقل عمومي مورد توجه قرارگيرد

  
 از رانيصاد ا اقتيرياثرپذ
، بنا بر قول معاون بحران

  :اقتصادي بانك مركزي
 
 بانك ي فام معاون اقتصادييپاشا    

 كه اداره يقاتي به استناد تحقيمركز
 ، بانك انجام داده استني ايبررس
 ي از بحران مالراني اقتصاد اراتيتاث

 مي جهان دو گروه آثار مستقريفراگ
 ميتقس) يركود (ميرمستقيو غ) يمال(
 مي آثار مستقيبنابر گفته و.  كنديم
 راني بحران بر اقتصاد انيا) يمال(

  :عبارتند از
...     
 دي توليريبا توجه به انعطاف پذ«   

 حاصل از ينفت كشور، درآمد ارز
 متيصادرات نفت خام عمدتاً از ق

 ي بندهي نفت خام و نظام سهميجهان
 با اشاره به يو» . شودياوپك متاثر م

 ي المللنيسط موسسات ب متومتيق
 نفت خام نيانگينفت خام برنت، م

 يي پنج ماهه انتهار دراني ايصادرات
 . كندي دالر برآورد م6/60را 1387

 اساس و با فرض ثبات مقدار نيبرا   
 ،يصادرات در پنج ماهه آخر سال جار

 ماهانه معادل چهار يو دهيبه عق
 از درآمد  دالرونيلي م30 و ارديليم

 با پنج سهيفت خام در مقاصادرات ن
ماهه اول كاسته خواهد شد و چنانچه 

 نسبت به ي ها واكنش مناسبمتيق
 اوپك نشان ندهند ديكاهش تول
 تواند به كاهش ي مزي ندراتكاهش صا

 صادرات نفت خام ي درآمد ارزشتريب
 ي طنكهي ااني فام با بييپاشا.منجر شود
 متي درصد از ق٠� حدود ريسه ماه اخ
 كاسته شده راني ايصادراتنفت خام 
 متي قيكاهش جهان«: دي گوياست، م

 متينفت خام منجر به كاهش ق
 ي و فرآورده هاي گازعاناتيم

 شد كه در صورت د خواهيصادرات
 ي ميني بشيثبات مقدار صادرات، پ

شود ارزش صادرات محصوالت مزبور 
 به ي در پنج ماهه آخر سال جارزين

 دالر در ونيلي م6/6طور متوسط ماهانه 
 با پنج ماه اول سال كاهش سهيمقا
 با ي بانك مركزيمعاون اقتصاد» .ابدي
 از شي بي نفتي فرآورده هانكهي اانيب

 در يرنفتي صادرات غزش درصد ار37
 را به خود 1387شش ماهه سال 

 بياختصاص داده با توجه به ضر
 نفت متي قني بي درصد99 يهمبستگ
:  محصوالت مزبور گفتمتيخام و ق

 ونيلي م�26 شود ماهانه ي ميني بشيپ«
 محصوالت ني ايدالر از ارزش صادرات

» . كاسته شودي دوم سال جارمهيدر ن
 10 از شيب«: شت فام اظهار داييپاشا

 كشور را يرنفتيدرصد صادرات غ
 ي ملي تشكي و معدنيمحصوالت فلز

 فلزات در ني اي جهانمتيدهد كه ق
  درصد كاهش40 از شي بريسه ماهه اخ

 وضع يداريدر صورت پا.  استافتهي
موجود، ارزش صادرات محصوالت 

 ،ي سال جاريي انتهايمزبور در ماه ها
 خواهد دالر كاهش ونيلي م400حدود 

:  خاطرنشان كردني همچنيو» .افتي
 سود 1386 سال طيبا فرض ثبات شرا«

 هي و سرمايحاصل از سپرده گذار
 نزد بانك ي خارجي هايي دارايگذار
 5/2 از شي ب1387در سال  يمركز

 نيهمچن.  شودي دالر برآورد مارديليم
 قي جهان از طريگسترش بحران مال

 ي هايي دارايكاهش بهره و بازده
 منجر به كاهش قابل توجه يزار

  «..درآمد مزبور خواهد شد
 

   وارداتي ارزي هانهيكاهش هز ●
 
 نهي كاهش هزحي فام در تشرييپاشا    
شاره به سهم  واردات با اي ارزيها

 در لي و گازوئنيقابل توجه بنز
 ري اخي سال هايواردات كشور ط

 نهي شود هزي ميني بشيپ«: گفت
 محصوالت در پنج ماه نيواردات ا

 343آخر سال به طور متوسط ماهانه 
 با پنج ماهه اول سهي دالر در مقاونيليم

 ».ابديسال كاهش 
 ي درصد20 با اشاره به سهم يو   

 در يمحصوالت فلزآهن آالت و 
 ادي زاريواردات كشور و كاهش بس

 محصوالت مزبور در ي جهانمتيق
 از گسترش ي ناشي جو روانجهينت

:  گفتيبحران و بروز ركود جهان
 ي ارزنهي شود از هزي ميني بشيپ«

 كاالها به طور متوسط نيواردات ا
 در دالر ونيلي م200ماهانه حدود 

ه  با پنج ماهه اول سال كاستسهيمقا
:  شدادآوري ني همچنيو» .خواهد شد

 ي جهانمتيكاهش قابل توجه ق« 
 ياري و بسي روغنيحبوبات، دانه ها

 تواند به كاهش ي از محصوالت مگريد
» . منجر شودي آتيتورم در ماه ها

 ي هايني بشي فام با اشاره به پييپاشا
: ت پول گفي المللنيصندوق ب

 با 2009 نوظهور در سال ياقتصادها«
 مواجه ي تورميش فشارهاكاه

 رود تورم يخواهند شد لذا انتظار م
 كاهش ندهي كشور در سال آيواردات

  ».ابدي
 

 يآثار بحران بر تراز پرداخت ها ●
  يخارج

 
 در ي بانك مركزي اقتصادمعاون   

 كاهش ري آثار بحران تاثيبررس
 كشور بر تراز ي ارزيدرآمدها

با «:  كشور گفتي خارجيپرداخت ها
قق آثار بحران و كاهش فرض تح

 ي هر بشكه نفت خام صادراتمتيق
 دالر در پنج ماهه 60/60 به رانيا
 بالغ بر ي سال، تراز حساب جاريانيپا
 ي تراز بازرگانزاد دالر، ماارديلي م27

 دالر و مازاد تراز ارديلي م�2/3بالغ بر 
 دالر ارديلي م8/11پرداخت ها بالغ بر 

  ».خواهد شد
 

ر بر ارزش  دالتيآثار تقو ●
 ي ارزي هاي ها و بدهييدارا
  كشور

 
:  معتقد استي بانك مركزمعاون    
 گسترش بحران در سطح يدر پ«

 در مقابل اغلب كايجهان، دالر آمر
به ..  شده استتي تقوگري ديارزها

 در سه كايعنوان مثال، ارزش دالر آمر
 درصد در 20 به كيماه گذشته نزد

 با نيابرا شده است بنتي تقوورويبرابر 
 ي ارزي هايي دارابيتوجه به ترك

 دالر منجر به كاهش تيقوكشور، ت
 ي خارجي هايي دارايارزش دالر
 »خواهد شد

 بي فام با اشاره به تركييپاشا    
 در ي بانك مركزي ارزي هاييدارا
:  گفتي مردادماه سال جارانيپا
 ارزش دالر در ي درصد10 شيافزا«

 6/7  ارزها موجب كاهشريمقابل سا
 ي دالرارديلي م�/� معادل يدرصد

 نزد بانك ي خارجي هاييارزش دارا
:  كردحي تصريو» . خواهد شديمركز

 زي ارزش دالر ني درصد10 شيافزا«
 ارزها موجب كاهش ريدر مقابل سا

 ي دالرارديلي م4/1 معادل ي درصد8/5
.  شودي كشور مي ارزهايمانده بده

 ي هاي بدهديالبته با توجه به سر رس
 دالر از كاهش ارديلي م64/6مزبور تنها 

 1387 در سال ي خارجي هايبده
:  گفتني همچنيو» . شوديمحقق م

 دالر در پنج ماهه اول سال تيتقو«
 ي دالرارديلي م2/4 باعث كاهش يجار

 نزد بانك ي ارزي هاييارزش دارا
 زان،ي مني شده است كه از ايمركز
ه  دالر مربوط بونيلي م377 و ارديليدو م

 ٠�� از شي و بي ارزرهيحساب ذخ
 ي ارزي مانده بدهزي دالر نونيليم

  ».كشور خواهد بود
 

  نفت و بودجه ●
  
 از يگري فام در بخش دييپاشا   

 نفت متي كاهش قريسخنان خود، تاث
 دولت و بودجه را ي مالاتيدر عمل

 . قرار داديمورد بررس
 حدود 87 بودجه سال نكهي ااني با بيو
 شي دالر پونيلي م500  وارديلي م70

در شش ماهه «:  شده، گفتينيب
 درصد آن محقق 4/67نخست سال 
 با فرض نكهي اتيدر نها» .شده است
 ي به ازاالي ر378 هزار و 9تحقق نرخ 

 ي آستانه اي هامتيهر دالر متوسط ق
 يازهاي تحقق نيهر بشكه نفت خام برا

 تحت دو ي دولت در سال جاريارز
بنا به گفته .  است قابل برآوردويسنار
 متي اول اگر قيوي فام در سنارييپاشا

دالر باشد منابع 2/60هر بشكه نفت 
 شود اما ي محقق مي بودجه اازيمورد ن

 صفر خواهد ي ارزرهيمانده حساب ذخ
 مي دوم اگر بخواهيوياما در سنار. شد

 زاني به مي ارزرهيمانده حساب ذخ
 9حدود ( سال گذشته باشد انيپا
 هر بشكه نفت متي قديبا) الر دارديليم
 يي حال پاشانيدر ع.  دالر باشد6/85

 هر بشكه نفت در متيفام متوسط ق
 دالر 109هفت ماهه اول سال را 

 متي كرد متوسط قيني بشيعنوان و پ
 دالر 6/60 سالانينفت در پنج ماهه پا

  .خواهد بود
 

  ي نظام بانكيتعامالت خارج ●
 

ر تعامالت  بي بحران مالري فام تاثييپاشا
 كشور را مورد ي نظام بانكيخارج
 يني بشيپ«:  قرار داد و گفتليتحل
 از ي ناشي هاتي شود محدوديم

 ي و بانكي گسترده مالي هاميتحر
 اثر آن است كه نيدوم» . شودديتشد
 ،ينگي نقدتيري مدسكير

 ي سپرده گذارري و تدبيپرتفوگردان
 ي مشي افزاي المللني بيدر بانك ها

 فام، ييساس گفته پاشابرا. ابدي
 رشي پذهي حاشتي محدودنيهمچن

 بابت انجام خدمات ي اضافسكير
 ي مشي افزازي نيراني اي بانك هايبانك
 از كارگزاران يانصراف تعداد.. ابدي

 از ارائه يراني اي بانك هايخارج
 نديخدمات در صورت تداوم فرآ

 ني بيا و ادغام بانك هيورشكستگ
 يبر نظام بانك بحران ي اثر بعديالملل

 استقالل يبه گفته و. كشور است
 به يپلماسي از نظام دي بانكاتيعمل
 شدن و گسترش پوشش ي ملمهي نليدل

 الملل ني بيدولت ها بر بانك ها
. ابدي يكاهش م) سيبانك فورت(

 از بابت يدي جدسكي رنيهمچن
 ي خارجي كارگزاراتي عملعيتجم

 ي ملي تحمي به نظام بانكيكشبكه بان
 بانك اتي عمليري و احتمال ردگشود
 تيدر نها. ابدي ي مشي افزايراني ايها
 كشور ي خدمات كارگزارنهي هزنكهيا
  .ابدي ي مشي افزازين

 

 به ي بانك مركزي هاهيتوص ●
  دولت

 
 ري زي هاهي توصتي فام در نهاييپاشا

 كه بحران به ما ييرا به عنوان درس ها
 . شدادآوري دهد، يم
 به يانك مركز بيلزوم هماهنگ -1

 ي ها و ابزارهاوهيمنظور بهبود ش
 ي مالينظارت بر بازارها

 ي مالي تر بازارهاقي دقميلزوم تنظ -2
 ي بنگاه هااتي بر عملقيو نظارت عم

 يمال
 ي ارزيكاهش قابل توجه درآمدها -3

 مانده كشور را ي باقيكشور در ماه ها
 ي مالني كند درخصوص تاميملزم م

 يي صرفه جوقيرالزامات بودجه از ط
 و عدم يالي مصارف رييجابه جا

 عمل ي ارزرهيبرداشت از حساب ذخ
 .شود
 ارزش دالر تي تداوم تقويني بشيپ -4

   از بابت راني ايري پذبيباعث آس
  

  7 در صفحه

  معماي اوباما؟
  



                                                                                                                                                                                       

 

 

7 

 

 
 

 2008 دسامبر   7   نوامبر  تا 24 ا ز

 
    1387   آذر 17  تا 4        از  711 شماره

  

 

   

 در ي دالري به ابزارهايعدم دسترس
 شود لذا ي مي المللنيمبادالت ب

 شي خصوص پني است در ايضرور
 .ديه عمل آ الزم بي هاينيب
 در برداشت از ي انضباطينگرش ها -�

 . اعمال شودي ارزرهيحساب ذخ
 كشور به ي ارزريبه حفظ ذخا -6

 در مقابل رانيعنوان حفاظ اقتصاد ا
 به ي توجه جدي خارجيشوك ها
 .ديعمل آ

 كشور در عكس العمل يمقامات پول -7
 ژهي به وينسبت به آثار بحران مال

 در يكز بانك مرشتري عمل بيآزاد
 سرعت ياستي سي هايري گميتصم

 .عمل نشان دهد
 ي هانهي ارائه گزنكهي اتيو در نها -8

 جهت جذب يمناسب در نظام بانك
 مي مقانيراني اي هاهيسپرده ها و سرما

 . استيخارج ضرور
 از زبان ي بانك مركزهي توصهشت
 فام نشان دهنده آن است كه ييپاشا

 ي نفتي در خرج دالرهاديدولت با
 از گذشته دقت به خرج شي باريسب

 .دهد
  با وجود اين كه معاون : انقالب اسالمي

بانك مركزي در محدوده تنگ رژيم 
كرده » توصيه « مالي، –مافياهاي نظامي 

است، اما توصيه هاي او تصريح است بر 
اسراف و تبذير درآمدهاي نفت در سه 
سال حكومت احمدي نژاد و قرار گرفتن 

. قتصادي بسيار سختكشور در تنگناي ا
آيا رژيمي با طبيعت مافيائي همين 
توصيه ها را مي تواند اجرا كند؟ به يقين 
نه و  اين برغم، بروز اثرات مجازاتهاي 

  :اقتصادي
  
 راني اي دالرارديلي م63 انيز* 

 : نفتياز سقوط بها
 

گزارش كرده  هيسرما آبان، 19 در ◄
 هر بشكه نفت متيمتوسط ق: است

 شده يني بشي دالر پ6/60  برابررانيا
 60 بالغ بر ياني زي بانك مركزياز سو

 اقتصاد ي دالر براونيلي م639 و ارديليم
 نسبت به پنج ماه اول سال رانيا

 متي قگر،ي دياز سو. خواهد داشت
 نيانگي با توجه به مراني نفت ايفعل
 اوپك، اكنون ي سبد نفتير دال85/54

 نيبر ا.  شودي دالر برآورد م52حدود 
 تا راني ااني رسد زياساس به نظر م

 و ارديلي م62 از شي سال احتماالً بانيپا
اداره . دالر خواهد شدونيليهشت م
 ي اقتصادي هااستي ها و سيبررس

 هي را تهي گزارشراًي اخيبانك مركز
ش ي فام در همايي پاشانيكرد كه رام
 جهان، چالش ها و فرصت يبحران مال
 عنوان مقاله  آن را بهران،ي ايها برا

 .قرائت كرد
  
 از مسووالن رژيم  ياعتراف يك* 

هاى  هاى اقتصادى هزينه تحريم
مواد اوليه واحدهاى صنعتى را 

  :بسيار باال برده است
 
 گزارش كرده ايسنا، 87 آبان 21 در ◄

 معاون ، اى  اصغر حمزهمهندس: است
ه برنامه ريزى استاندارى قزوين گفت

ر هاى اقتصادى ب تحريم: است
واحدهاى صنعتى بى تاثير نبوده و 

هاى مواد اوليه را بسيار باال برده  هزينه
 .است
  
  : در راه استدي جدينگينقد* 
 
 گزارش كرده هيسرما، 87 آبان 23در 
 آمار بانك نيبراساس آخر: است
 اني تا پاينگي حجم نقديمركز

 هزار 162 يجارخردادماه سال 
ط  سه خجادي كه با ا تومان بودارديليم

 هزار 20 ي توسط بانك مركزياعتبار
 12 معادل ينگي تومان نقدارديليم

 قي به جامعه تزري فعلينگيدرصد نقد
 بير ضنكهيبا توجه به ا  . شوديم

 درصد است با 6/4 ينگي نقدشيافزا
 منابع توسط بانك ها به ني اقيتزر

 تومان حجم ارديلي هزار م90جامعه 
 داي پشي موجود در جامعه افزاينگينقد
 . كنديم
 و معارفه طهماسب عي زمان توداز    

) 17/7/87 (ي و محمود بهمنيمظاهر
در .  گذردي ماه مكي از شي بيكم
 سه خط ي مدت بانك مركزنيا

 كرده جادي بانك ها اي براياعتبار
 ينگي مشكل نقدلهي وسنياست تا به ا

 ي بخش هاگريبانك ها و به تبع آن د
 . حل شودياقتصاد
 ژهي ويخط اعتبار نينخست    

 و بخش صنعت يدي توليواحدها
 هفته از آغاز به كيكشور در كمتر از 

.  شدجادي اي محمود بهمنيكار رسم
 درصد و به 9 با سود ي خط اعتبارنيا
 تومان و با ارديلي شش هزار مزانيم

 در گردش هي سرمانيهدف تام
 شبكه اري در اختيدي توليواحدها

 . قرار گرفتيبانك
 بالفاصله پس از ي خط اعتبارنيدوم    

دست .  شدجادي اول ايخط اعتبار
 ني ازانياندركاران بخش مسكن مهر م

 ميليارد 1500 را هفت يخط اعتبار
 هي كه قرار شد صرف تهگفتندتومان 

 نيمسكن در قالب طرح مهر شود تا به ا
 دولت در ي هااستي از سيكي لهيوس
 اقشار كم درآمد ي مسكن برانيتام

 .ابديحقق جامعه ت
 مربوط به بنگاه ي خط اعتبارنيسوم    
 هفته ني زودبازده بود كه در هميها

.  معاون وزارت كار اعالم شدياز سو
 بانك ي از سوي خط اعتبارني ازانيم

 تومان در ارديلي هفت هزار ميمركز
 .نظر گرفته شد

 مورد التي تسهني تامي اعتبارخط    
 ليدل به زي زودبازده ني بنگاه هاازين

 جادي دولت اي هااستي سگريتحقق د
 كارشناسان يشد كه به گفته برخ

 8/38 بخش با انحرافني االتيتسه
 . مواجه شديدرصد

 جادي معتقدند اي اقتصادكارشناسان   
 از نكهي الي به دلي خطوط اعتبارنيا

 شود ي مني تامي بانك مركزقيطر
 زاني است كه به ميپول پرقدرت

 و ينگيقد نشي موجب افزاياديز
  . شوديتورم م

با وجود كاهش درآمد : انقالب اسالمي
نفت، افزودن بر ميزان نقدينگي، به چاپ 
اسكناس و به جريان انداختن آن، در 
موقعيتي است كه عدم تناسب ميزان 
نقدينگي با ميزان فعاليت توليدي در 

  .جامعه، تورم شديد ببار آورده است
  
 ي ارزرهي حساب ذخيموجود* 

 :تصفر اس
  

 آبان، موسي الرضا ثروتي، 23در ◄ 
 برنامه و بودجه مجلس ونيسي كمعضو

 ري وزي احمدي علرضايبه نقل از عل
: ه استآموزش وپرورش گفت

 صفر ي ارزرهي حساب ذخيموجود«
 ».است
 در گفت وگو ي الرضا ثروتيموس    
 با اشاره به جلسه سه شنبه »هيسرما«با 

ه  مجلس افزودقي تلفونيسيشب كم
 آموزش ري جلسه وزنيدر ا«: ستا

 رهي حساب ذخيوپرورش موجود
با انتقاد او . » . را صفر اعالم كرديارز

 دولت در اعالم رقم تياز عدم شفاف
ه  گفتي ارزرهي حساب ذخيموجود
 اعالم شده از يگزارش ها«: است
 و ي اقتصاد، بانك مركزري وزيسو
 )با يكديگر ( آموزش و پرورشريوز
 ري كه وزي گونه ا دارد بهرتيمغا

 ي از موجودي آمارنكهياقتصاد ضمن ا
 دهد آن را در ي حساب نمنيا

.  كندي ميابي خوب ارزتيوضع
 در حال حاضر يمسووالن بانك مركز

.  كنندي دالر اعالم مارديلي م25آن را 
 آموزش و پرورش ريحال آنكه وز

 صندوق يموجود«:  كندياعالم م
 شي پيچند . صفر استي ارزرهيذخ
 برنامه و بودجه ونيسي كمسي رئزين

 در حساب يزيمجلس اعالم كرد چ
  ». وجود نداردي ارزرهيذخ

    طرحي به مجلس داده شده است 
براي تحقيق و تفحص پيرامون حساب 

  .ذخيره ارزي كشور
  
ي وقتي اقتصاددردست مافيها * 

 �/� نفر �� مالي است، –نظامي 
ميليارد دالر از واردات، آنهم 

 به انحصار  رااساسيكاالهاي 
  : خود در مي آورند

  
، سرمايه گزارش 87 آبان 19 در ◄

 گمرك ي رسمي آمارها:كرده است
 است واردات خودرو، آهن يحاك

آالت، شكر، پارچه و تلفن همراه در 
 و ارديلي حدود پنج مي با رقم86سال 
 �� اري دالر در اختونيلي م�/327
.  استي حقوقاي يقي حقتيشخص
 ني از اي گمرك حاكيسم ريآمارها

 و يقي حقتي شخص�� است كه
 قلم واردات پنج 86 در سال يحقوق

  .اص داده بودندفكاال را به خود اختص
 خودرو ي دالرونيلي م�٣٩ واردات ●

   نفر10توسط 
 گزارش، در بخش خودرو ني ابراساس

 درصد �
 به كي واردكننده نزد10
 كاال را به خود اختصاص نيواردات ا
 هزار و 42، 86 ماه سال 12 يط. دادند
 به ارزش ي دستگاه خودرو سوار461
 دالر وارد كشور شد كه ونيلي م878

نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ 
 دستگاه و از نظر 64 هزار و �١تعداد 

 شي درصد افزا63 يارزش دالر
 .داشت

 واردكننده فوق هر 10 اساس نيبرا
 ونيلي م١/٣٩�كدام به طور متوسط 

ر از ارزش واردات خودرو را در دال
 86سال 
 درصد �
 . خود اختصاص دادندبه

 86ارزش كل واردات خودرو در سال 
 . دالر بودونيلي م�٩١/٣٩حدود 

 اري درصد واردات شكر در اخت�� ●
  نفر15
 درصد ارزش كل واردات شكر در ��

 يقي شخص حق�١ در انحصار 86سال 
 . بوديو حقوق

 ارديلي م984  هزار و3 سال ني ادر
 هزار 867 و ونيلي م428 معادل الير

 ني ابه .دالر شكر وارد كشور شده است
 واردكننده فوق به طور �١ بيترت

 دالر از ارزش ونيلي م�١/�٧٢متوسط 
 به خود 86واردات شكر را در سال 

 درصد ارزش كل �� .اختصاص دادند
 معادل 86واردات شكر در سال 

  . دالر استونيلي م876/235
 آهن ي دالرارديلي م
/�واردات ●

   نفر20توسط 
 درصد ٠� نفر 20 است يگفتن   

واردات آهن آالت، چدن و فوالد را 
 . به خود اختصاص دادند86در سال 
 كل واردات آهن آالت، چدن ارزش

 4�٧ هزار و 84 به 86و فوالد در سال 
 126 و ارديلي م9 معادل ال،ي رارديليم
 از يها حاكآمار. دي دالر رسونيليم
 از كي است كه سال گذشته هر نيا

 واردكننده آهن آالت، چدن و 20

 ونيلي م228/�١فوالد به طور متوسط 
 به ا اقالم رنيدالر از ارزش واردات ا
 درصد ٠�. خود اختصاص دادند

واردات آهن آالت، چدن و فوالد در 
 �٣� و ارديلي معادل چهار م86سال 

  . دالر بودونيليم
 متعلق به لي واردات موبا درصد 70 ●
   نفر10
 واردكننده 10 گزارش، ني ابراساس   
 لي موباي درصد بازار واردات گوش70

 . به خود اختصاص دادند86را در سال 
 تلفن همراه در سال ي گوشواردات

 الي رونيلي م944 و ارديلي م296 به 86
 نيبرا .دي دالر رسونيلي م�٣معادل 

كننده  وارد10  ازكياساس سهم هر
 به 86فوق به طور متوسط در سال 


 درصد 70.دي دالر رسونيلي م٢/�
 در سال لي موبايارزش واردات گوش

  . دالر استونيلي م
٢/� معادل 86
 اري درصد واردات پارچه در اخت �� ●
  :��  نفر10
درصد ارزش كل واردات پارچه در     

 تي شخص10 در انحصار 86سال 
 واردات 86 سال . بودي و حقوقيقيحق
 الي رارديلي م829 هزار و كي كاال نيا

 هزار دالر 914 و ونيلي م196معادل 
 .بود

 از واردات زي افراد نني سهم امتوسط
 83/10 به 86انواع پارچه در سال 

 �� اساس نيبرا .دي دالر رسونيليم
درصد ارزش كل واردات پارچه در 

 دالر ونيلي م3027/108 معادل86سال 
  .است
  

رژيم محصول خارجي :  سالميانقالب ا
شدن روز افزون نه تنها بدين لحاظ است 
كه منبع اصلي و بسا نزديك به تمام 

فروش نفت به خارج (بودجه اش خارجي 
و گرفتن قرضه از خارج و حقوق و 

است، بلكه ) عوارض گمركي از واردات
بدين خاطر، فاقد كمترين استقالل 
سياسي است چرا كه چند و چون روابط 

رجي آن، تعيين كننده ميزان خا
  :استبدادش بر مردم ايران است

  

معماي رابطه رژيم با 
اوباما و اوباما با رژيم؟ 

 بحران اتمي ادامه -
  ...:دارد و

  

تا انتخاب اوباما، رژيم 
گفتگوي بدون پيش «

را شعار كرده بود » شرط
حاال كه اوباما انتخاب شده 
است، خود پيش شرط ها 

  : ؟!معين مي كند
  
تبريك نامه احمدي نژاد به * 

اوباما و مشكل اوباما در پاسخ 
  :گفتن به اين نامه

  
 از نامه احمدي نژاد به اوباما ◄

زيرا . نزديك به تمام آن را مي آوريم
هرگاه قرار بود او واعظ غير متعظ نمي 
شد، رئيس جمهوري قالبي نمي شد و 
اين نامه را كسي مي نوشت كه متخب 

  .   بودواقعي مردم ايران

جناب آقاي باراك اوباما، رئيس   
 جمهور منتخب اياالت متحده آمريكا

اكثريت شركت » از اينكه توانستيد آرا
كنندگان در انتخابات را به خود جلب 

مي دانيد . كنيد تبريك مي گويم
رصت هايي كه از ناحيه خداوند به ف

بندگان هديه مي شوند زودگذرند و 
نسان و مي توانند در مسير كمال ا

صالح ملت ها و يا خداي ناكرده در 
مسير سقوط ملت ها به كار گرفته 

اميدوارم جنابعالي با ترجيح . شوند
مصالح حقيقي مردم و انصاف و عدالت 
بر تقاضاهاي سيري ناپذير اقليتي 
خودخواه و ناصالح، از فرصت خدمت، 
حداكثر استفاده را به عمل آوريد و نام 

توقع . ذاريدنيكي از خود به جاي بگ
عمومي اين است كه پاسخگويي سريع 
و روشن به مطالبه تحول صحيح و 
اساسي در سياست هاي داخلي و 
خارجي دولت آمريكا كه خواست همه 
ملت هاي جهان و ملت آمريكاست، 
سرلوحه و محور همه برنامه ها و 
. اقدامات دولت آينده شما قرار گيرد
از سويي ملت آمريكا كه داراي 

ات معنوي است انتظار دارند كه گرايش
همه توان و همت دولت در مسير 
خدمت به مردم، اصالح وضعيت 
بحراني اقتصادي، بازيابي حيثيت، 
روحيه و اميد آنان و رفع كامل فقر و 
تبعيض، احترام كامل به كرامت، امنيت 
و حقوق انساني و تقويت بنيان هاي 
» خانواده كه از جمله تعليمات انبيا

ست در سرزمين آمريكا مصروف الهي ا
از سوي ديگر، ملت هاي جهان . شود

انتظار دارند كه سياست هاي مبتني بر 
جنگ طلبي، اشغالگري، زورگويي، 
فريبكاري، تحقير ملت ها و تحميل 
روابط تبعيض آميز و غيرعادالنه بر آنان 
و برمناسبات جهاني كه موجب انزجار 
همه ملت ها و اكثريت دولت ها از 

كمان آمريكا و مشوه شدن حيثيت حا
مردم آن كشور شده است به رفتاري 
مبتني بر عدالت و احترام به حقوق 
انسان ها و ملت ها، دوستي و عدم 
دخالت در امور ديگران تبديل گردد 
و دايره دخالت هاي دولت آمريكا به 
مرزهاي جغرافيايي آن كشور محدود 

به ويژه در منطقه حساس . شود
 انتظار آن است كه رفتار خاورميانه،

ناعادالنه شصت ساله به سوي استيفاي 
كامل حقوق حقه ملت ها به خصوص 
ملت هاي مظلوم فلسطين، عراق و 

ملت بزرگ . افغانستان تغيير جهت دهد
و تمدن ساز و عدالت جوي ايران از 
تحوالت اساسي، عادالنه و واقعي در 
سياست ها و رفتارها به ويژه در اين 

  .ستقبال مي كندمنطقه ا

پاراگراف آخر نامه ابراز : ا���ب ا����
.اميدواري و نيايش است  

، خبرگزاري 2008 نوامبر 13در ◄ 
فرانسه گزارش كرده است كه تحليل 
گران بر اين نظر هستند كه پاسخ دادن 
اوباما به تبريك نامه احمدي نژاد 

اين . ممكن است او را در دام اندازد
هرچند در : كارشناسان مي گويند

جريان انتخابات، اوباما گفته است با 
رهبران ايران گفتگو خواهد كرد، اما 
پاسخ او به نامه احمدي نژاد، سبب 
سرخوردگي بخشي از رأي دهندگان 
با او در امريكا و اعتبار جستن احمدي 
نژاد در ايران شود و چهره ملكوك او 

اين امر، با وجود اين . را پاك گرداند
صلي قدرت آيت اهللا علي كه صاحب ا

از جهت ديگري نيز خامنه اي است،  
  .مشكل زا است

      هفته پيش، اوباما، در نخستين 
: كنفرانس مطبوعاتي خود، گفت

به نامه احمدي نژاد » پاسخ درخوري«
  اما نه خود او و نه تيمي . خواهد داد

  8 در صفحه
  

  معماي اوباما؟
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كه او مأمور انجام انتقال مسئوليت از 
 حكومت خود كرده حكومت بوش به

است، در باره تاريخ پاسخ و محتواي 
  .آن، نداده اند

    از دو تحليل گر مسائل ايران، يكي 
مي گويد بهتر است هيچگاه پاسخ 
نگويد و ديگري توصيه مي كند بدون 

  :شتاب كردن، جوابي در خور بدهد 
آژانس فرانس (گاري سامور به ما  ●

  از آنجا كه احمدي :   مي گويد)پرس
نژاد يك مخاطب معمولي نيست و 
ستاره اقبالش نيز در حال افول است، 
بهتر است او باما، او و نامه اش را 

من فكر . ناديده بگيرد و پاسخي ندهد
مي كنم بهتر اينست كه او رهبر عالي 
رژيم را  مخاطب قرار دهد كه صاحب 
اختيار است و سرنوشت برنامه اتمي و 

 مي مهمات سياست خارجي را معين
هرگاه احمدي نژاد موافقت . كند

امريكا را براي گفتگو با ايران، بدون 
پيش شرط،  بدست آورد، اعتبار  

  . سياسي مي جويد
:  تحليل گران ديگري مي گويند●

حكومت بوش نيز شرط تعليق غني 
زيرا، در . سازي اورانيوم را رها كرد

ماه ژوئيه، ديپلمات ارشد خود،  ويليام 
 شركت در گفتگوي برنس را، براي

 كشور با نماينده ايران، به 6نمايندگان 
 نيز از ايجاد دفتر اخيرا . ژنو فرستاد

حافظ منافع خود، در ايران، سخن 
سوزان مالوني، مشاور . بميان آورد

سابق وزارت خارجه در امور ايران، 
در حقيقت، حكومت بوش : مي گويد

زمينه خوبي براي اوباما بوجود آورده 
وش و يا جانشين او مي بايد ب. است

باب گفتگوي مستقيم با ايران را 
با وجود اين، هرگاه اوباما به .  بگشايند

احمدي نژاد پاسخ گويد، براي او، در 
زيرا . خود امريكا، عواقب ببار مي آورد

احمدي نژاد منكر هلوكاست شد و از 
تروريسم حمايت مي كند و اسرائيل را 

د بعد از او مي توان. تهديد مي كند
شروع بكار، با دادن عالمت خوبي، 
ابراز آمادگي براي گفتگوي مستقيم با 

  .ايران، بكند
  
كارشناسان به اوباما توصيه مي *

با ايران تهديد بكار نمي : كنند
آيد و تشويق و امتياز بكار مي 

  :آيد
  

 نوامبر، آسوشيتدپرس 13در ◄ 
گزارش كرده است كه كارشناسان 

است كارسازي كه گزارشي در باره سي
اوباما مي تواند در مورد ايران بكار 

بنا بر اين گزارش،  .  برد، تهيه كرده اند
تهديد كردن ايران به منازعات موجود 

حمله . ميان دو كشور پايان نمي دهد
نظامي به ايران، بيقين، به شكست مي 

بعد از جنگ بخاطر تغيير رژيم . انجامد
اي در عراق و افغانستان كه فاجعه 

مرگبار و ويرانگر شد، حكومت اوباما 
مي بايد بداند مردم ايران كمتر از دو 
مردم عراق و افغانستان، تن به مداخله 

بنا بر اين، از تهديد . نظامي مي دهند
به جنگ و تحريم اقتصادي مي بايد 
چشم پوشيد و تشويق و امتياز بيشتر و 

آنها . تهديد كمتر را رويه بايد كرد
ند كه روي آوردن به توصيه مي كن

  .گفتگو، بهترين روش است
     اين گزارش كه تهيه كنندگانش 

 Thomasگاري سيك و سفيران سابق، 
Pickering و James F. Dobbins  و

 كارشناس ديگر هستند، آن را به 17
  .كنگره ارائه كرده اند

  
آيا اينك كه اوباما به رياست * 

جمهوري امريكا رسيده است، 
 كه دائم امريكا را به رژيم ايران

 بدون پيش شرط مي هايگفتگو
با امريكا گفتگو «خواند، دم از 

  :مي زند؟» نمي كنيم
  

 نوامبر،  واشنگتن پست مقاله 12در ◄ 
اي را به قلم توماس اربرينگ، زير 

پيشاروي اوباما، ايران به «عنوان 
، انتشار »ناگهان، از گفتگو رو برمي تابد

اين نكات مقاله واجد . داده است
  :است
، رهبران ايران 2006 از سال ●

حكومت امريكا را دعوت به گفتگوي  
حاال كه . بدون پيش شرط مي كنند

طرفدار چنين گفتگوئي در انتخابات 
رياست جمهوري پيروز شده است، 
رهبران سياسي و نظامي ايران،  ساز 

  :ديگري را ساز كرده اند
  نوامبر،12 بنا بر خبرگزاري مهر، در -

حسين طائب، معاون فرمانده كل سپاه 
كسي كه نقاب «: پاسداران مي گويد

دوستي بر صورت زده است اما قصد 
سوء در سر دارد و فرشته گفتگوي 
بدون پيش شرط شده است، بسيار 

  .»…خطرناك تر است
 احمدي نژاد كه هفته پيش نامه -

تبريك براي اوباما ارسال كرده بود، 
  : ن داد و گفت نوامبر، تغيير لح12در 
براي ما مهم نيست چه كسي مي رود « 

اين عمل آنها . و چه كسي مي آيد
است كه ملت ايران و ملتهاي ديگر، 

  . »مالك است
 در روز چهار شنبه، ايران موشكي با -

.  كيلومتر را آزمايش كرد2000برد 
معناي اين آزمايش اين بود كه ايران 
نه اسرائيل و هدفهاي امريكا در خاورميا

  . را در تير رس خود دارد
     سخنگوي وزارت دفاع امريكا، 

او نمي تواند : بريان وايت من، گفت
گزارشهاي رسانه ها را در باره آزمايش 

اما برنامه موشكي . موشك تأييد كند
ايران بخاطر تهديدي كه متوجه 
همسايگانش مي كند، موجب نگراني ما 

  . است
ديك   در مصاحبه تازه اي، مشاور نز-

احمدي نژاد، مجتبي هاشمي ثمره 
حكومت جديد امريكا مي : گفته است

بايد قواي امريكا را از عراق خارج كند 
و به نظام سياسي ايران كه مقام معظم 
رهبري در رأس آنست، احترام بگذارد 
و دست از مخالفت با برنامه اتمي ايران 
بردارد، تا دولت ايران حاضر به 

حكومت امريكا .  مذاكره با آن شود
مي بايد ثابت كند كه سياستهايش تغيير 
كرده اند و حاال بر اساس احترام به 
حقوق ملت ايران و احترام متقابل، 

  . سياست خود را اتخاذ مي كند
 مهدي كلهر، مشاور مطبوعاتي -

ايران آماده :  احمدي نژاد گفته است
گفتگو است اما نه وقتي سرنيزه را به 

منظور او اشغال . دشاهرگش گذاشته ان
نظامي عراق و اقغانستان و حضور قواي 

  . امريكا در خليج فارس بود
 مدتها است كه رهبران ايران مي ●

گويند  مي خواهند مسائل بين المللي 
و نيز مسئله اتمي را از راه گفتگو حل و 

: دولتهاي غربي  مي گويند. فصل كنند
 از ايغني سازي اورانيوم مرحله 

. د بمب اتمي استمراحل تولي
پيش از : حكومت بوش مي گويد

شروع گفتگوهاي مستقيم، ايران مي 

بايد غني سازي اورانيوم را به حال 
و ايران، اين پيش شرط . تعليق درآورد
، احمدي نژاد 2006در .  را نمي پذيرد

ايران در موقعيت بعد از : گفت
با وجود اين، صداقت . مذاكرات است

 شرط و شروط و گفتگو مي بايد بدون
  .باشد

      اوباما از ديپلماسي مستقيم با ايران، 
و نيز . بدون پيش شرط، جانبداري كرد

مجهز شدن ايران به بمب اتمي : گفت
دو هفته پيش،  .  غير قابل قبول است

،  ) نوامبر4(در سال روز گروگانگيري 
در ارزيابي كه از نظرها پيرامون 
چگونگي رفتار با حكومت رئيس 

وري جديدي كه در انتخابات جمه
رياست جمهوري پيروز مي شود، آيت 
اهللا علي خامنه اي، رهبر عالي ايران 

منازعات ميان دو كشور عميق : گفت
علت . تر از اختالفهاي سياسي هستند

آن توطئه هاي متعدد دولت امريكا بر 
 سال ٠�ضد كشور و ملت ما، در طول 

آنها نه تنها از آنهمه توطئه . است
زش نخواسته اند، بلكه به رفتار پو

و . تبختر آميز خود ادامه داده اند
كلهر، مشاور مطبوعاتي احمدي نژاد 

سياست و موضع ما در قبال : گفت
مسائل ما . امريكا تغيير نمي كند

  »...استراتژيك هستند 
رويه رژيم مافياها همان : انقالب اسالمي

رويه ايست كه خميني در مورد 
.  ساله داشت8گ گروگانگيري و جن

رژيمي زاده بحران سازي كه با بحران 
سازي ادامه حيات داده است، تا وقتي 
مطمئن بود اوباما به رياست جمهوري 

مذاكره بدون پيش «امريكا نمي رسد، 
اينك كه . را شعار خود كرده بود» شرط

مي بيند رئيس جمهوري جديد، آماده 
گفتگو بدون پيش شرط است، خود 

هرگاه حكومت .  كشدشرطها پيش مي
اوباما رويه حكومت بوش را در پيش 
نگيرد، يعني همبازي رژيم در تشديد 
بحران اتمي و بسا ايجاد بحرانهاي ديگر 
نشود، رژيم مافياها به تنهائي مي بايد 
تشديد بحران و بحران سازي را تصدي 

اين رويه، او را با مردم ايران و افكار . كند
  . ندعمومي جهان رودر رو مي ك

  
آيا رژيم ميانجي گري تركيه * 

را ميان خود و دولت امريكا مي 
  پذيرد؟

  
،  پس از 2008 نوامبر 14  در ◄

 كشور 20برگذاري اجالس سران 
ثروتمند جهان براي يافتن چاره اي 
براي بحران اقتصادي، رجب طيب 
اردوغان، نخست وزير تركيه، پيشنهاد 
 .كرد ميان ايران و امريكا ميانجي شود
نه امريكا و نه ايران، واكنشي نشان 

  . ندادند
 نوامبر، حسن قشقاوي، 17    اما در 

: سخنگوي وزارت خارجه، گفته است
جمهوري اسالمي مانعي بر سر راه 
.  حكومت تركيه ايجاد نخواهد كرد
البته اين سخن بمعناي حمايت از 
پيشنهاد اردوغان نيست اما باب ميانجي 

  . مي كندگري را بر روي او باز 
  
نگراني اسرائيل بابت سياست * 

حكومت اوباما در قبال ايران و 
  :سوريه

  
 –،  مركز بگين 2008 نوامبر 11  در ◄

سادات ارزيابي كرده است كه روابط 
اوباما و حكومت او با اسرائيل پر تنش 

بنا بر ارزيابي اين مركز، .  مي شوند
قصد اوباما بر بيرون بردن قواي امريكا 

اق و آشتي با ايران و سوريه، از عر
حكومت او را مقابل حكومت آينده 

  . اسرائيل قرار خواهد داد
پرزيدنت اوباما «      گزارشي با عنوان 
بر اينست كه » و منازعات خاورميانه

سياست اوباما در مورد ايران و عراق، 
پي آمدهاي زيانبار براي اسرائيل 

اگر امريكا بخواهد .  خواهد داشت
بي ثبات را ترك گويد كه عراق 

بمعناي ضعف و شكست امريكا است، 
نيروهاي راديكال منطقه تقويت 
خواهند شد و اين نيروها اسرائيل و 
متحدان بالقوه اش، نظير دولت اردن 

  . را مورد تهديد قرار خواهند داد
 –      تهيه گر گزارش مركز بگين 
: سادات، جوناتان رينهلد، مي گويد

 رقيب شكست سياست مك كين،
خورده اوباما، در قبال اسرائيل روشن 

او پيش بيني  مي . و اطمينان بخش بود
كند روابط حكومت اوباما با اسرائيل 
سخت و تنش آميز مي شوند هرگاه، 
در پي انتخابات، حكومت ليكود بر سر 
كار آيد و نتان ياهو نخست وزير 

اگر نتان ياهو حكومت .  اسرائيل شود
 را تشكيل دهد، روزگار آينده اسرائيل

چنين .  سختي در پيش خواهد بود
روزگاري را پيش از اين به خود ديده 

،  اسحق 1990ايم وقتي، در سالهاي 
شمير نخست وزير اسرائيل و بوش 

رئيس جمهوري بود و نيز وقتي ) پدر(
كلينتون رئيس جمهوري امريكا و نتان 

اما .  ياهو نخست وزير اسرائيل بودند
 موضع نتان ياهو ضعيف تر اين بار،

زيرا اسرائيل نمي تواند . خواهد بود
روي جمهوريخواه هاي كنگره براي 
تعديل سياستهاي اوباما در مورد 

در عوض، اوباما . خاورميانه، حساب كند
از حمايت اكثريت دموكرات در 
كنگره و البي يهودي جديد كه 

است، » صلح هم اكنون«جانبدار 
بي البي قديمي اين ال. برخوردار است

كميته «جانبدار اسرائيل، موسوم به 
، از »  اسرائيل–امور عمومي امريكا 

  . تأثير مي اندازد
  
 ژانويه 20اسرائيل از نوامبر تا * 

فرصت دارد براي حمله نظامي 
حمله :  پريمايكف- به ايران 

نظامي به ايران جنون آميز 
  :است

  
،  روزنامه تركيه 2008 نوامبر 14  در ◄
حريت قول يك ديپلمات ارشد اي 

بهترين : اروپائي را انتشارداده است
زمان براي حمله اسرائيل به تأسيسات 

 تا 2008اتمي ايران فاصله ماه نوامبر 
  .  است2009 ژانويه 20

    وزير دفاع اسرائيل، اهود باراك، در 
اسرائيل متقاعد است :  نوامبر گفته بود7

ن كه ايران به كوشش خود براي ساخت
ما هيچ .  بمب اتمي ادامه مي دهد

گزينه اي را كنار نمي گذاريم و به 
ديگران نيز توصيه مي كنيم هيچ گزينه 

روشن . اي را از روي ميز برندارند
است كه مخاطب او، اوباما رئيس 

  . جمهوري جديد امريكا است
اسرائيل :     ديپلمات اروپائي مي گويد

 مي بايد پيش از آنكه بوش كاخ سفيد
را ترك كند، دست به اقدام نظامي 

زيرا از روز شروع رياست . بزند
جمهوري اوباما، اسرائيل شانس حمله 

از دست مي  نظامي به ايران را قطعا 
بر كسي پوشيده نيست كه اوباما، . دهد

در مبارزات انتخاباتي، گفته است از 
راه ديپلماسي مستقيم مسئله برنامه اتمي 

  .دايران را حل خواهد كر
، پريمايكوف، 2008 نوامبر 11  در ◄

نخست وزير پيشين روسيه، در مصاحبه 
هرگاه : تلويزيوني گفته است

جمهوريخواه ها دست به حمله نظامي 
به ايران بزنند، رواني و در خور درمان 

حمله نظامي امريكا يا اسرائيل، .  هستند
با حمايت امريكا به ايران، سالمت 

مريكا را رواني حزب جمهوريخواه ا
  .زير عالمت سئوال خواهد برد

   من ترديد دارم جمهوريخواه ها 
خود دست به اين كار غير محطاطانه 

او اين موضع را پس از آن .  بزنند
: اتخاذ كرد كه اهود باراك گفت
اسرائيل هيچ گزينه اي را  كنار نمي 

پس از او، يك ديپلمات ارشد . گذارد
 خاطر نگراني بدين: اروپائي گفته است

است كه اسرائيل حمله به تأسيسات 
. اتمي ايران را گزينه مشروعي مي داند
زيرا هدف از آن، به تأخير انداختن 

  . توليد سالح اتمي توسط ايران است
، رويتر از پايگاه 2008 نوامبر 19 در ◄

هوائي رامون در اسرائيل گزارش كرد 
كه خلبانان اين پايگاه، با هواپيماهاي 

راي حمله به تأسيسات  بF-161جت 
اتمي ايران، در صورتي كه ديپلماسي 

  . به جائي نرسد، تمرين  مي كنند
     اجازه بازديد از اين پايگاه بندرت 

افزون بر دادن اجازه،  . داده مي شود
در پايگاه نيز، كسي هدف از تمرين ها 

سرهنگ آمون . را مخفي نمي كرد
 ما: فرمانده اسكاداران نگو، به ما گفت

آماده مي شويم براي اين كه هرگاه 
اسرائيل از ما كاري را خواست به 

  . انجام آن توانا باشيم
    اين هواپيماها و خلبانهاي آنها چند 

يعني در فاصله دور و . وظيفه اي هستند
براي مدت طوالني، در همان حال كه 
بمباران مي كنند، مي توانند با 

 . هواپيماهاي دشمن بجنگند

  
تمي، گفتگو با عربها بحران ا

بر سر اتم ايران، غني سازي 
 درصد، ضد 90اورانيوم تا 

اطالع ودر انتخابات امريكا 
  ...:مصرف داشت و

  
آزمايش موشك جديد با برد * 

كيلومترو اعتراض حكومت 2000
  :بوش به اين آزمايش

  
، به گزارش 2008 نوامبر 12در ◄ 

خبرگزاري فرانسه از تهران، ايران 
، »نسل جديد« به زمين از موشك زمين

 كيلومتر را 2000با بردي نزديك به 
اما هيچگونه شرح . آزمايش كرده است

و تفصيل حاكي از پيشرفت، ارائه 
مصطفي محمد نجار، .  نكرده است

موشك : وزير دفاع ايران مي گويد
سجيل موشكي است دو طبقه اي با دو 
موتور كه با سوخت جامد كار مي كند 

 هاي فوق العاده و دقت و از توانائي
بسياري برخوردار است كه به آن 
امكان مي دهد بر سر دشمن متجاوز به 

غير از جدا شدن دو . ايران فرود آيد
طبقه، اين موشك سخت به موشك 

برد آن نزديك به .  مي ماند 3شهاب 
 كيلومتر است يعني مي تواند 2000

  . اسرائيل را هدف قرار دهد
وي كاخ سفيد  نوامبر، سخنگ12 در ◄

: به آزمايش اين موشك اعتراض كرد
  موشك دوربردي كه ايران آزمايش 

  
  9 در صفحه

  معماي اوباما؟
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كرده است، بكار حمل كالهك اتمي 
ساختن اين موشك مغاير . مي آيد

قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد و  مخالف با تعهدات ايران 

ايران مي بايد . در برابر دنيا است
ن موشك دور برد بالدرنگ از ساخت

كه بكار حمل كالهك اتمي مي آيند،  
  . باز ايستد

، استراتفور 2008 نوامبر 12 در ◄
آزمايش موشك از سوي ايران را 
: موضوع ارزيابي قرار داده است
آزمايش اين موشك موضع امريكا را 
در باره استقرار سامانه ضد موشكي در 

  . لهستان و چك، موجه مي گرداند
ي موشكهاي اسكود      تكنولوژ

محدوديت دارد و با وجود اين، امكان 
  .  ساختن موشكي دور برد را مي دهد 

همانطور كه كره شمالي چنين موشكي 
بكار بردن سوخت . ، آزمود1998را در 

سوخت جامد . جامد نيز پيشرفت است
به موشك سرعت و دقت بيشتر مي 
دهد و در صورتي كه ايران راست 

ين سوخت حاكي بگويد، بكار بردن ا
از پيشرفت ايران در قلمرو تكنولژي 

  . پيچيده است
     ارزيابي هاي سازمانهاي اطالعاتي 
امريكا بر اين بود كه ايران مي تواند 

  الي 2012موشكي قاره پيما در حوالي 
هرگاه امريكا به اين نتيجه .  بسازد201�

برسد كه ايران زود تر از اين تاريخ، 
واهد شد، به صاحب چنين موشكي خ

X-استقرار سامانه ضد موشك و رادار 
band در اروپاي شرقي شتاب خواهد  

،  استقرار 2009بخشيد و بسا در سال 
اوباما و . آنها را آغاز خواهد كرد

حكومت او ناگزير مي بايد با مسكو 
.  مسئله استقرار اين سامانه را حل كند
چرا كه آزمايش اين موشك بر او، لغو 

مت بوش بر استقرار اين تصميم حكو
  . سامانه را بسيار مشكل مي كند

  
گفتگوي امريكا با دولتهاي * 

  :عرب در باره برنامه اتمي ايران
  
، آسوشيتدپرس از 2008 نوامبر 9 در ◄

قول يك مقام امريكائي كه خود در 
ديدار شركت كرده، گزارش كرده 
است كه در همان روز، مقامات عالي 

پائي با رهبران چند رتبه امريكائي و ارو
اين . كشور عرب ديدار كرده اند

رهبران ابراز نگراني كرده اند كه 
مذاكره جامعه بين المللي براي معامله 
با ايران، سبب قدرت بيشتر ايران در 

  . منطقه مي شود
    ديدار يك هفته بعد از پيروزي اوباما 
در انتخابات رياست جمهوري انجام 

از سوي احساسي كه . گرفته است
وزيران خارجه بحرين و اردن و مصر و 
مراكش و امارات متحده عرب ابراز 
شده است گوياي نگراني آنها از معامله 

مي . اوباما با رژيم ايران بوده است
اوباما به ايران چه خواهد : پرسيده اند

  داد تا معامله سربگيرد؟ 
    كندولزا رايس، وزير خارجه امريكا و 

جي اروپا، خاوير مسئول سياست خار
سوالنا، و وزير خارجه فرانسه، برنارد 
كوشنر، به وزيران امور خارجه عرب 
اطمينان مي داده اند كه واشنگتن، در 
ازاي دست كشيدن ايران از اجراي 
برنامه اتمي خود،  نفوذ بيشتر در منطقه 

  . را به ايران، پيشكش نخواهد كرد
     از ديد امريكا، ايران نبايد نقش 

اين سخن .  متازي در منطقه پيدا كندم
را رايس، در جريان گفتگوها، در 
اجتماع وزيران خارجه عرب و اسرائيل 
بخاطر صلح ميان اسرائيل و فلسطين، 

وزيران .  در شرم الشيخ مصر،گفته است
خارجه عرب نگراني خود را از  بسط 
نفوذ ايران در لبنان و سوريه و عراق و 

اما .  ده انددر خليج فارس ابراز كر

اطمينان هائي كه رايس به وزيران 
خارجه عرب مي داد، خاطر آنها را 
آسوده نمي كرد زيرا از عمر وزارت 

با آنكه . رايس مدت كمي مانده است
اوباما در همان حال كه گفته است با 
ايران وارد گفتگو مي شود، تأكيد 
كرده است كه مجهز شدن ايران به 

  .  استبمب اتمي غير قابل قبول
  
 كشور 6گفتگوي نمايندگان * 

در باره رويه اي كه مي بايد در 
  :قبال ايران درپيش بگيرند

  
،  رويتر گزارش 2008 نوامبر 13در ◄ 

 كشور، 6كرده است كه مقامات ارشد 
در فرانسه ديدار كردند تا در باره 

اما . برنامه اتمي  ايران گفتگو كنند
  .پيشرفتي در گفتگوها حاصل نشد

 مديران كل وزارت خانه هاي    
آلمان و انگلستان و امريكا و چين و 

اين . روسيه و فرانسه گفتگو كردند
گفتگوها دنباله گفتگوهاي پيشين 
هستند و با گفتگوهاي ديگري دنبال 

شركت كنندگان در .  خواهند شد
گفتگو، وضعيت را سنجيده و در باره 
راه كاري كه بايد اتخاذ كرد، بحث 

 در هفته هاي آينده، ديدار .كرده اند
نماينده فرانسه . ديگري خواهند داشت

توضيح داد كه چون حكومت در 
امريكا در حال تغيير است، اين اجتماع 

كارش . نمي توانست به تصميم برسد
  .ايجاد فرصت براي تبادل نظر بود

  
اسناد حاكي از دست بكار *

توليد بمب اتمي بودن ايران، 
  :ساختگي هستند

  
، راو استوري 2008 نوامبر 11   در◄

The Raw Story گزارش كرده است 
كه سازمان بين المللي انرژي اتمي  
مدرك مسلمي بدست آورده است 
حاكي از اين كه مدارك گوياي 
دست بكار توليد بمب اتمي بودن 

  . ايران، ممكن است ساختگي باشند
 بدست 2004     اين مدارك در سال 

. آن نامعلوم استمنبع . سيا افتاده اند
اغلب آنها فايلهائي هستند كه از يك 
لب تاپ متعلق به يك محقق اتمي 

امريكا  به . ايران، دزديده شده اند
استناد اين مدارك است كه اصرار بر 

  . تشديد مجازات ايران دارد
      يك ديپلمات نزديك به آژانس كه 
نخواست نامش فاش شود، به ما راو 

ديد حاكي مدرك ج: استوري گفت
از تقلبي بودن احتمالي مدارك، 
موجب شده است كه در درون 
آژانس، فشار براي اين كه آژانس 

ساختگي را مبناي كار  مدارك احتماال 
  . نكند، افزايش بيابد

      مدارك حاصل از لب تاب مي 
 3ايران در موشك شهاب : گويند

تغييرات فني مي دهد تا بتواند كالهك 
و ايران سامانه . داتمي را حمل كن

انفجار بزرگ در اختيار دارد كه بكار 
و ايران در . آزمايش اتمي مي آيد

تدارك تجهيزات و تكنولوژي براي 
 درجه است كه 90غني سازي اورانيوم 

  .بكار توليد بمب اتمي مي آيد
  
  : يادداشتهاي دست نوشته●
  

  در مركز نزاع در درون آژانس، يك 
 كيميا شركت ايراني است به اسم

بنا بر مدارك، اين شركت . معدن

مسئول انجام مطالعات براي غني سازي 
. است» نمك سبز« درجه، 90اورانيوم  

اين شركت قسمتي از كار را، تحت 
نظارت وزارت دفاع، انجام مي دهد 
تا كه اين وزارت بتواند بمب اتمي را 

بنا بر مقاله واشنگتن پست .  توليد كند
ا بر اين باور است ، امريك)2006فوريه (

كه شركت كيميا معدن پوشش برنامه 
يكي از مدارك .  اتمي نظامي است

لب تاب، نامه ايست كه در ماه مه 
، يك شركت مهندسي كه نامش 2003

معلوم نيست به كيميا معدن فرستاده 
  . است

 آژانس، از 2008 مه 26     در گزارش 
نامه اي يك صفحه «اين نامه، بعنوان 

»  به فارسي2003اه مه اي مورخ م
بنا بر منبع امريكائي .  نامبرده شده است

كه راو استوري به او مراجعه كرد، اين 
نامه در باره تغيير فني در موشك  

 ، از يك 2003 مه 26نامه  در .  است
شركت مهندسي كه نامش معلوم نيست 
به شركت كيميا معدن نوشته شده 

  .است
ي همان     در ژانويه گذشته، ايران كپ

نامه را در اختيار آژانس بين المللي 
اما يادداشت . انرژي اتمي گذاشت

معاون . دست نويس در برنداشت
آژانس، هينونن بهنگام توجيه اعضاي 
شوراي حكام توضيح داد كه نامه 
همان نامه است اما يادداشت دست 

  . نويس را ندارد
    كپي نامه بدون يادداشت دست 

 از اسناد نويس، جزء مجموعه اي
مربوط به كيميا معدن است كه ايران 

ايران . در اختيار آژانس گذاشته است
اين كار را در اجابت درخواست 

  . آژانس كرده است
      بعد از اين كه آژانس كپي نامه 
بدون يادداشت دست نويس را 
دريافت كرد، در آژانس، برخي 
: مقامات اين پرسش را بميان گذاشتند

خوذ از لب تاب، آيا مداركي مأ
  ساختگي نيستند؟ 

      با وجود اين، هينونن و برخي 
ديگر از مقامات آژانس همچنان به 

بنا .  دفاع از اصالت اسناد ادامه دادند
بر قول يك منبع امريكائي،  مدافعان 

بسا ممكن است : اصالت سند مي گويند
شركت كيميا معدن چندين كپي از 

 مقامات متن نامه تهيه كرده است براي
مختلف و در يكي از آنها ، يادداشت 

  .دست نويس افزوده شده است
     مدرك دومي كه به اعتبار نامه 
يادداشت صدمه مي زند را ، در ژانويه 
گذشته، ايران در اختيار آژانس 

بنا بر قول ايران، كيميا . گذاشته است
معدن نه براي وزارت دفاع كه براي 

ار مي سازمان انرژي اتمي ايران ك
بنا بر مدرك جديدي كه ايران . كند

در اختيار آژانس قرار داده است، 
 ايجاد شده و 2000كيميا معدن در مه 

هدف از ايجاد آن، اينست كه  طرحي 
را به اجرا بگذارد كه براي ايجاد يك 

سندها نشان  .كارخانه، تهيه شده بود
مي دهند كيميا معدن تنها بدين خاطر 

 انرژي اتمي كمك مي تواند به سازمان
 فني و هايكند كه سازمان نقشه 

  .گزارشها را در اختيارش مي گذارد
    اطالعات و توضيحات ايران را 
مدارك در اختيار آژانس تأييد مي 

  .كنند
 سخنگوي سيا Harff    ماري هرف 

  .حاضر نشد در اين باره اظهار نظر كند
  
شكهادر باره اصالت نامه بر هم   ●

  :ندافزوده مي شو
  

    پرسشهاي ديگر در باره اصالت نامه 
يادداشت دست نويس دار، مطرح 

 مه آژانس، 26بنا بر گزارش . شدند
موضوع نامه بازرسي كيميا معدن بوده 
است در شركت مهندسي براي تهيه 

اين .  سامانه برنامه كنترل منطقي 
سامانه يكي از چندين نوع تكنولوژي 

آژانس ، ايران به 2006پيش از . است
اطالع داده بود كه كيميا معدن به 
آژانس انرژي اتمي ايران كمك مي 
كند  در تهيه تكنولوژي هاي گوناگون 

  .براي كارخانه غني سازي اصفهان
 ...        

     مسئله ديگري كه يادداشتهاي دست 
نويس ببار مي آورند اينست كه 
هيچگونه ارتباط منطقي موضوع نامه و 

سامانه . جود نداردتكميل فني موشك و
برنامه كنترل منطقي بكار خودكار 
. كردن روند صنعتي بكار مي رود
كنترل خطوط مونتاژ در كارخانه 
ربطي به تجديد و تكميل تكنولوژي 

  . پيدا نمي كند3موشك شهاب 
  
 اصالت موشكهاي ديگر نيز زير ●

  :عالمت سئوال قرار گرفته است
  

    مدارك ديگري كه از لب تاب 
 آمده اند نشان مي دهند كه بدست

كيميا معدن از نزديك با تيمي كار مي 
كند كه بكار تجديد و تكميل فني 

اين مدارك .   هستند3موشك شهاب 
  ...نيز مظنون به تقلبي بودن هستند

 آژانس 2008      در گزارش ماه مه 
بين المللي انرژي اتمي حاكي از 
اينست كه بموجب مدارك مأخوذ از 

يميا معدن بكار توليد نمك لب تاب، ك
شمار مدرك .  سبز نيز مشغول است

حال آنكه همان مدرك .  است١٣.�
را ايران در اختيار آژانس گذاشته و 

نامه نيز توسط .  است5.15شماره آن 
سازمان انرژي اتمي و نه وزارت دفاع 

يعني اين كه .ايران نوشته شده است
جعل كنندگان از سيستم شماره 

با .  اطالع داشته استگذاري سازمان
استفاده از اين سيستم، نامه را ساخته 

  ...است
    مشاهده اين تناقض ها ميان 
مداركي كه ايران در اختيار آژانس 
گذاشته است و مدارك مأخوذ از لب 
تاب، مقامات آژانس را به اين نتيجه 
رسانده است كه آژانس مي بايد از 

گزارش . مدارك ساختگي فاصله بگيرد
نس كه در نيمه نوامبر انتشار خواهد آژا

 صفحه اي ايران به 117داد، پاسخ 
پرسشهاي آژانس را در برخواهد 

اين پاسخ مدارك مأخوذ از . داشت
  .لب تاب را مورد انتقاد قرار مي دهد

اينك گفته مي شود كه : انقالبي اسالمي
گزارش در باره غني سازي اورانيوم تا حد 

 نيز ساختگي الزم براي توليد بمب اتمي
پرسيدني . و كاربرد انتخاباتي داشته است

 در تكذيب آن  اي است چرا رژيم كلمه
نگفت؟ آيا فكر مي كرد موجب پيروزي 
مك كين در انتخابات رياست جمهوري 

  ؟امريكا مي شود
  

ايران و سوريه : البرادعي* 
  :همكاري نمي كنند

  
 نوامبر، فيگارو گزارش كرد 20 در ◄

كه دو گزارش محرمانه البراعي، رئيس 
آژانس بين المللي انرژي اتمي را به 

اين دو گزارش .  دست آورده است
شامل انتقاد از رفتار دولتهاي ايران و 

  :سوريه است
 ايران قطعنامه هاي شوراي امنيت را ●

اجرا نمي كند و همچنان به نصب 
 نسل جديد ادامه مي سانتريفوژها از

و نيز، ايران از همكاري براي .  دهد
 و برنامه روشن شدن اسرار مطالعات

 توليد سالح هسته اي سر باز برايش ا
بخصوص حاضر نيست در باره .  مي زند

 به ترتيبي كه 3تغيير فني موشك شهاب 
بكار حمل كالهك اتمي بيايد، توضيح 

  .بدهد
محلي  سوريه نيز با تفتيش آژانس از ●

كه سوريه بمباران كرده است، طفره 
در محل، مفتشان ذرات اتمي . مي رود
پيدا شدن : سوريه مي گويد. يافته اند

اين ذرات يك توضيح بيشتر ندارد و 
آن اين كه موشكهائي كه اسرائيل بكار 

  .برده است، واجد اورانيوم بوده اند
    مفتشان ساختمان را ساختماني خاص 

  .ته اندفعاليت اتمي ياف
      مسلم اين كه رژيمي با طبيعت
، مافيائي كه دزد ناموس و مدرك را

بعنوان وزير كشور، با دزد مال و پاپوش 
جانشين مي ... دوز و صندوق رأي ساز و

كند، به همه دستگاه هاي دولتي سازمان 
زودتر از همه، . مافيائي مي بخشد

دستگاهي مثل واواك است كه اين 
  : استسازمان را يافته 

  

مافياي حاكم بر 
سعيد امامي : واواك

و نقش او در جنايت 
  :ها و گروگانگيري؟

  
همانطوريكه مستحضريد فعاليت    

گلشيري، چهل "گسترده عناصري نظير 
 براي "...آبادي، مختاري و  تن، دولت

مطرح نمودن كانون و ايجاد وجهه و 
پشتيباني جهاني براي آن مشكالت 

ي اسالمي ايران امنيتي را براي جمهور
و به خصوص وزارت به دنبال خواهد 

وجود جريانات قانوني موازي . داشت
هايي در راستاي به  و ايجاد كيس

وجود آوردن انشعاب و ايجاد اختالف 
تواند از پيامدهاي  در بين ايشان مي

  .امنيتي موضوع بكاهد
 مطبوعات فعلي اصالح قانون   

هاي  جوابگوي نياز كنوني و دسيسه
جود نيست چرا كه تنها در رابطه با مو

صاحبان امتياز، مدير مسئول تعيين 
حال آنكه ما در عرصه . كند تكليف مي

فرهنگي قشر وسيع نويسنده، مترجم، 
را داريم ... مؤلف، گزارشگر، شاعر و 

كه تنها با برخوردي انفرادي و 
النشر  القلم يا ممنوع قانونمند ممنوع

ان توان از هجمه ايش نمودن مي
براي پاسخگويي به . جلوگيري نمود

شود معاونت محترم  اين نياز پيشنهاد مي
اي نظير  نويس طرح يا اليحه  پيش932
 را با همكاري سازمانهاي "114ميثاق "

ذيربط پيگيري نمايد تا از اين طريق 
هاي  در راستاي قانونمند كردن حوزه
  .امنيتي اهرم الزم را داشته باشيم

بايست مباحثي نظير  در اين طرح مي   
اي بودن كار و كسب الزم آن  حرفه
به شرط داشتن صالحيت نظير (براي 

توان به فرد  كه مي) پزشكان و يا وكال
مذكور كد نظام فرهنگي داد و او را 

  .به عنوان مترجم يا مؤلف شناخت
از نوع (تشكيل دادگاهي صنفي   

اي اين  كه به تخلفات حرفه) انتظامي
نموده و محكوميت افراد رسيدگي 

الزم را صادر نمايد از اين طريق 
هاي خودي را تقويت و  توان تشكل مي

  .عناصر معاند را از صحنه خارج نمود
هاي  تواند حوزه اين نظام فرهنگي مي

كتاب، مطبوعات، تئاتر، سينما، موسيقي 
  .تحت پوشش خود بگيرد... و 

   »104با احترام 
ير نامه سعيد امامي به وزآخرين   (

اين نامه بعدها در روزنامه . اطالعات
سالم به چاپ رسيد و منجر به تعطيلي 

  ).اين روزنامه گشت
  

  10 در صفحه

  معماي اوباما؟
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     چند وظيفه ايها و چند* 
  :چهره ايها

    
 چند وظيفه ايها و چند چهره ها كه    

 قضائي –در گروههاي واواكي 
 عضويت دارند و در دستگاه قضائي از

 و  هستند لند پايه مقامات بمعاونان و 
در عرصه سياست نيز مأموريت پيدا مي 

 واليت رژيمدر كليه جنايات كنند و 
شركت داشته در داخل و خارج فقيه 

برخي از اين . اند، اشخاص زير هستند
چند وظيفه ايها، در قسمتهاي پيشين 

  : اين مطالعه معرفي شده اند 
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  محمدي
  

 و عضو برجسته واواكجي معاون خار
و وزير كشور و اينك رئيس قوه قضاييه 

 درس نخوانده او: بازرسي كل كشور
و با ارتكاب جنايتها شده بود قاضي 
 و وزير كشور گشتسالم الحجت ا

 او يكي از قاتالن .شداحمدي نژاد 
 تا سال هاي 60مردم ايران از سال 

اخير و يكي از عوامل اصلي قتل هاي 
به دستور او و يارانش  كه 67سال 
 هزار نفر را اعدام كردند و به 4حدود 

تازگي نام او و همدستانش در اعدامها 
و ترورها ، بعنوان مرتكبان جنايت 
برضد انسانيت ، مطرح شده است تا به 

وي . خاطر جنايت هايش محاكمه شود
از زماني كه بيش از بيست سال نداشت 
به عنوان حاكم شرع و دادستان 

 جوانان را ،ههاي انقالب اعدامدادگا
شروع كرد و بعد مأمور ترورهاي 

 معاونت مقامخارج از كشور شد و در 
رور ، در وزارت فالحيان، تواواك

 داخل شخصيتها و مبارزان سياسي را در
به كمك حسينيان و ، و خارج از كشور

  .انجام داد... د امامي و موسوي و سعي
  :ستي از ديگر جنايتهاي او     فهر
 دادن حكم اعدام بيش از چند صد ●

 در 60نفر در جريان كودتاي سال 
استانهاي خوزستان و كرمانشاه وبندر 

  عباس
خالت مستقيم در اعدام هاي سال  د●
 هزار نفر اعدام 4بيش از  كه در آن 67

  شدند
اشرف  دخالت مستقيم در ترور و قتل ●

 برقعي همسر پسر  - فاطمه –السادات 
 خاطر افشاي قتل سيد عمويش درقم به

  احمد خميني نزد خانواده او
 دخالت مستقيم و سرپرستي ترور ●

هاي خارج از كشور در زماني كه 
 بود بين سالهاي واواكمعاون خارجي 

   76 تا 68
 دخالت مستقيم و همكاري با سعيد ●

امامي در ترورها و بمب گذاري هاي 
داخل كشور از جمله بمب گذاري در 

و مساجد اهل تسنن و حرم امام رضا 
  شيعي در زاهدان 

 فرماندهي حمله به اتوبوس ●
 كه 78بازرگانان امريكايي در سال 

 اعضاي واواك،  از –جواد وعيدي 
بخش معاونت خارجي و مسئول صفحه 
خارجي روزنامه همشهري و عضو هيات 
مذاكره كننده هسته اي ايران در 

علي الريجاني مسئول تيم حمله دوران 
  .بود
برنامه ريزي جهت تجميع انتخابات  ●

گسترده در   تقلباتبراي تضمين
  .انتخابات كشور

 و واواك همكاري گسترده با  ●
  .ازمان زندانها جهت سركوب مبارزانس
 دستور تعطيلي احزاب و گروههاي ●

  .  و بي خطر اخليسياسي مخالف د
،  دستور تغيير مديران مسئول نشريات●

 رساندن به بيسآ به بهانه جلوگيري از

زنامه شرق  در مورد رواو. امنيت كشور
  . اين دستور را داده است

 وي به همراه حسينيان و ●
اري و علي الريجاني از برنامه دشريعتم

سازان فيلم چراغ صدا و سيما در رابطه 
كه خود به آن ( سياسي با قتل هاي 

نام زنجيره اي جنايت ها قتلهاي 
  .)نهادند

   
 به كمك يار  ، او در حال حاضر●

ديرينش محسني اژه اي در حال برنامه 
 شروع ترورهاي داخلي و ريزي براي

  . خارجي است
از سرپرستان تهيه فيلم هاي او  ●

  .است مبارزان  اعترافات در مورد
 پروژه اعترافات جهانبگلو توسط او و ●

بادي آو دري نجف   محسني اژه اي
  . و اجرا شدتهيه 
ي انتظامي براي  نيروها  به دستور او●

سركوب زنان از تعدادي از دختران 
شاغل در بسيج الزهرا استفاده كرده و 

نان در نيروي انتظامي آبا استخدام 
 زنان مبارزشرايط را براي سركوب 

  . ايجاد كرده است
ي در ايجاد  شركت و فرمانده●

اهواز و در جمله انفجارات در كشور از 
  ...شيراز و 

 بدين گونه سوابق وي در كشور   
   :است
نقالب اسالمي خوزستان ، دادستان ا ●

، كرمانشاه ومشهدازسالهاي بندرعباس
    ،65 تا 58
 65 خارجي ازسال   رئيس اطالعات●
   .78تا 
مديرگروه  و رياست دفتر  مشاور ●

ي مقام رهبري ازسال اجتماع سياسي و
  .  تاكنون81
 79امام صادق ازسال  استاد دانشگاه  ●

   .ونتا به اكن
 ازسال واواك معاون وجانشين وزير ●
   . 78 تا 66
نماينده ري شهري وزير وقت  ●

 و يكي از مجريان قتل عام واواك
    . 67زندانيان سياسي درسال 

پور محمدي معاونت بخش خارجي     
  را دردوران علي فالحيان وواواك

ري نجف آبادي در اوايل دقربانعلي 
ران  به عهده داشت و در دو70دهه 

دري نجف آبادي نيز همچنان وزارت 
 سپس به عنوان . بودواواكمرد دوم 

يكي ازمسئوالن دفتر ويژه اطالعات 
 . وامنيت خامنه اي منصوب شد

روشن تر شدن هويت اين جهت       
فرد مشكوك به نوشته هاي عبداهللا 

الزم به ذكر است . كنيمشهبازي توجه 
كه شهبازي سالها در ميان نيروهاي 

نيتي و اطالعاتي در كنار حسين ام
شريعتمداري و ديگران در كار تواب 
سازي و اعتراف گيري از مبارزان بوده 
و به تازگي بر اثر قوه گريز از مركز 
شروع به افشاگري در مورد برخي از 

 البته .دوستان سابق خود نموده است
به نظر مي رسد كه جهت تطهير 
 رهبري دست به اين كار زده است اما 
افشاگري هاي وي در اگاهي مردم 

  :  او نوشته است.مفيد است 
آقاي حسينيان احتماالً از ...«    

اتومبيل كنند و   استفاده مياتومبيل پژو
را در ) متعلق به كمپاني سيتروئن (زانتيا
. اند هاي تهران فراوان ديده خيابان

ايشان قطعاً از قراردادهاي بزرگ نفت 
رويال داچ هاي  و گاز ايران با كمپاني

اند؛ و احتماالً،   مطلعتوتال فرانسه و شل
از طريق دوست صميمي و ديرين 

، آقاي مصطفي پورمحمديخود، 
معاون پيشين اطالعات خارجي وزارت 

، كمپاني كلينورت بنسوناطالعات، نام 

سفر دهنده  به عنوان سازمان
ترين هيئت اقتصادي انگليس به  بزرگ

. اند  شنيده راجمهوري اسالمي ايران
سفر اين هيئت به ايران پس از حمله به 
اتوبوس گروهي از بازرگانان 

نيمه (غيرسياسي آمريكايي در تهران 
، به دستور آقاي )1377 آبان 29شب 

پورمحمدي و توسط تيم عملياتي به 
سرپرستي آقاي جواد وعيدي 

همشهري بنده از محله گودعربان (
 كارمند شركت نفتشيراز كه پدرشان 
  ... ، رخ داد)در آبادان بودند

تواند به روزشمار  آقاي حسينيان مي   
خواهند . وقايع آن زمان مراجعه كنند

 1378 آبان 23ديد كه در روز يكشنبه 
قرارداد بزرگ ايران با كمپاني رويال 
داچ شل منعقد شد، در فرداي آن روز، 

اي را  مجلس اليحه آبان، 24دوشنبه 
انجام «تصويب كرد كه طبق آن 

هاي مربوط به عمليات اكتشاف،  فعاليت
استخراج، پااليش، پخش و حمل و نقل 

هاي اصلي و  مواد نفتي و فرآورده
 قانون 32فرعي آن با رعايت اصل 

مجاز » اساسي توسط بخش غيردولتي
، 56، شماره اخبار اقتصادروزنامه . (شد
اين يعني ) 1378 آبان 25شنبه  سه

 و گاز مافياي نفت«شروع فعاليت 
، مجتمع بانكي 1378و در آذر . »ايران

HSBC متعلق به همين كانون ،
صهيونيستي، فعاليت خود را، كه از 
زمان انقالب متوقف شده بود، در 

   .تهران از سر گرفت
 به 60    مصطفي پور محمدي در سال 

عنوان دادستان در مشهد مشغول به 
اعدام جوانان بود در آن سالها آقاي 

كم شرع بود و  آقاي روح رازيني حا
اهللا حسينيان داديار ناظر زندان بود و 
  » .صدها نفر را به اعدام محكوم كردند 

  
معاونت ( اسالمي –سعيدامامي * 

  ): امنيت وزارت اطالعات
   
افراد چند يكي از مخوف ترين    

. وظيفه اي واواك سعيد امامي است
حاكي از ورده شده آاطالعات گرد 

د جانبه به گروههاي  چناو كه آنند
مختلف جنايت و جاسوسي وابسته بوده 

   .است 
 و واواكسعيد امامي معاون امنيت     

فردي باسابقه از دوران سعيد حجاريان 
تا ريشهري و فالحيان و دري نجف 

طراحي و اجراي بادي كه به جرم آ
 اش  ترور و انفجار خودكشيدهاص

   .كردند
 اك واوسابقه درخشان اين مامور     

 و فرد مورد واواكوابسته به مافياي 
 ر و ياخامنه اي و واواكاعتماد 

نزديك حسين شريعتمداري و پور 
 :به شرح زير است... محمدي و 

ينيان در سخنراني جنجالي سال حس ●
 خود در جمع طالب مدرسه 1378

حقاني قم درباره سعيد امامي، و اتهام 
سرويس اطالعاتي (جاسوسي موساد 

، مطروحه عليه وي از سوي )اسرائيل
سازمان قضايي نيروهاي مسلح، چنين 

  : گفت
در مورد جاسوسى، گفتم آقاى نيازى «

چه دليلى شما براى جاسوسى داريد؟ 
ايشان فرمودند كه آقاى سعيد اسالمى 

 سال آخر دبيرستان و 57 و 56در سال 
اول دانشگاه در آمريكا درس خواندند 

ابسته و در منزل دايى ايشان كه و
سؤال . نظامى ايران در آمريكا بوده

كردم، غير از اين چه دليل ديگرى 
داريد؟ باز فرمودند كه تحليل سياسى 
قطعى ما اين است كه جاسوس بوده 

گفتم شما قاضى هستيد، حق . است
تحليل . نداريد تحليل سياسى بكنيد
ها واگذار   سياسى را بايد به سياسى

 بعد دليل قضايى شما چيست؟. بكنيد
گفتم . شروع كردم به اشكال كردن

 آقاى 57 و 56ببينيد آقاى نيازى، سال 
 19سعيد اسالمى چند سالش بود؟ گفت 

 57 تا بهمن 57 و 56گفتم سال . سال
در !] ؟ [چهل هزار مستشار نظامىآمريكا 

آيا عاقالنه ارتش و ساواك ما داشت و 
است كه آمريكا با چهل هزار مستشار 

 مملكت در دستشان شان يك كه همه 
اى كه   ساله 19بوده، بيايد يك جوان 

آن هم در آمريكا مشغول به تحصيل 
 گفت به هر حال است، جاسوس بكند؟
ها  گفتم اين حرف. اين تحليل ما است

آبروى كسى كه خدمت به . را نزنيد
بريد و    مىجمهورى اسالمى را كرده

. گوييد تحليل ما اين است  بعداً مى
دهيد؟    خدا را چه مىبعداً جواب

گفتم دليل ديگرى داريد؟ گفت در 
حتى . اين رابطه تحليل ما اين است

من خيال كردم آقاى نيازى همه ادّله 
سؤال كردم آقاى . خودش را نگفته

نيازى به هر حال من هم قاضى بودم 
.  سال قضاوت كردم18در اين كشور 

ترين   امنيتىبه ترين جاها و    سخت
!] ؟.[ بنده رسيدگى كردمها هم  پرونده

تواند ادعا بكند به   هيچ كس هم نمى
ها را   ترين پرونده  اندازه من امنيتى
جاسوس دو تا دليل !] ؟.[رسيدگى كرده

 هست كه دارد و سر پليكى . دارد
سر پل به اين . ابزار جاسوسىيكى هم 

معنا كه بنده يا كسى كه جاسوس است 
و به بايد اطالعات را از اينجا بگيرد 

شخص ثالثى منتقل بكند كه او به مركز 
گفتم . جاسوسى خودش مخابره كند
گفتم آيا . آيا سرپلى گرفتيد؟ گفتند نه

شناسايى كرديد كه هنوز دستگير 
گفتم آيا ابزار و . نكرديد؟ گفتند نه

گفتم آخر . ادواتى گرفتيد؟ گفتند نه
آييد چنين ادعايى   طورى مى پس چه 

ردم كه آقاى كنيد؟ من خيال ك  مى
نيازى واقعا همه اطالعات را 

خدمت . خواهد به من بگويد  نمى
شمى رفسنجانى بعد از اين  آقاى ها

مالقات رسيدم و همين تحليل خودم 
شمى فرمودند  ها آقاى. را ارائه دادم

همين جمله را هم گفتم، گفتم . كه نه
من خيال كردم كه شايد آقاى نيازى 

 را به من نخواسته همه ادلّه جاسوسى
اتفاقاً خدمت مقام بگويد، گفتند نه 

معظم رهبرى هم كه بوديم، وقتى 
سران سه قوه تشكيل جلسه دادند آقاى 

ها   اش را همين  نيازى ادله جاسوسى
و من ايراد گرفتم و !] ؟[مطرح كردند

ها دليل بر  گفتم آقاى نيازى اين
جاسوسى نيست و آقاى نيازى هم تا 

خ بدهند و آخر هم پايان نتوانستند پاس
مقام معظم رهبرى فرمودند كه آقاى 

شمى  ها قاىآ  نيازى باالخره شبهه
اين عين عبارتى بود . جواب داده نشد

  ]1[».شمى طرح كردند ها كه آقاى
 شهبازي در رابطه با گفته عبداهللا ●

نه آمريكا « :هاي حسينيان مي گويد 
» چهل هزار مستشار نظامي«در ايران 

داشت، نه سعيد امامي در زمان انقالب 
 ساله بود، نه اقدامات سعيد امامي 19
بود، نه » خدمت به جمهوري اسالمي«

تمامي ادله آقاي نيازي اين بود، نه 
، تعريف جاسوسي به اين سادگي است

، يكي است» نفوذي«و » جاسوس«نه 
تواند  مي» مستشار بلوند آمريكايي«نه 
در » نفوذي تسبيح به دست«به 

جمهوري اسالمي بدل شود، و نه 
تمامي مطالبي كه به رهبري گزارش 

ها ساده  گونه تحليل اين. شد اين بود
  . كردن مسئله است

هاي  آقاي حسينيان سپس توطئه قتل    
ه نه تنها من بلكه آقاي اي را، ك زنجيره

حسين شريعتمداري نيز آن را ماجرايي 
هاي سياسي و ناشي  ارتباط با جناح بي

هاي بيگانه  از نفوذ عوامل سرويس
هاي  داند، به تعارض ميان جناح مي

سياسي كشور منسوب كرد و از اين 
  ».طريق جنجالي بزرگ به پا نمود

 27حسين شريعتمداري در سخنراني  ●
هاي   خود در مورد قتل1387فروردين 
ما در كيهان در «: اي گفت زنجيره

ايم به اين نتيجه  تحقيقاتي كه داشته
رسيديم كه شواهدي وجود دارد كه 

ها كار جناح خاصي نبوده و  اين قتل
هاي خارجي در آن دست  سرويس
  . اند داشته
كه چطور اجرا كردند بحث  اين...

كه  طلبد اما سربسته آن طوالني مي
مل نفوذي كه كارشان را به خوبي عوا

بلد بودند و خود را به خوبي همرنگ 
محيط كرده بودند آن را هدايت 

ها را   البته ما نمونه اين نفوذي... كردند
ايم مثل ناخدا افضلي كه  قبال هم داشته

فرمانده نيروي دريايي ايران در زمان 
جنگ بود و درعين حال عضو شاخه 

العات نظامي حزب توده بود و اط
  ]1[)».داد مهمي را به بيگانگان مي

  :سعيد امامي كيست؟    اما 
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  :شهبازي مي گويد 
مرگ ي پس از من نيز تا مدت...    «

 سعيد امامي از اين راز، و از مشكوك
نسبت خويشاوندي سعيد با كمال 
اعتماد و سرهنگ پاكروان، مطلع 

من، چون بسياري ديگر از . نبودم
عالقمندان به انقالب، سعيد امامي را 

او را فردي . دانستم نمي» نفوذي«
دانستم كه به دليل تندروي  افراطي مي
ي را آفريده ا هاي زنجيره پديده قتل

زماني كه پس از دستگيري سعيد . است
امامي مسئله انحراف جنسي او شايع 

، »هاشم«جا رسيد كه  شد، و كار بدان
معاون وقت امنيت وزارت اطالعات، 
اتاق معاونت امنيت را آب كشيد، با 

عالي  ناراحتي بسيار به دبيرخانه شوراي
امنيت ملّي رفتم و به آقاي علي ربيعي 

رئيس وقت دبيرخانه شورا، ، )عباد(
شما را به عنوان فردي متدين و : گفتم

شناسم و او را قسم دادم كه  باتقوا مي
در مسئله انحراف اخالقي سعيد امامي 

 و  كمي فكر كرد. حقيقت را بگويد
  : سپس گفت
  .صحت دارد

  به چه دليل؟:  با پرخاش پرسيدم   
عالوه بر گواهي پزشك «: گفت

ا معاينه و مسئله را قانوني، كه جسد ر
تأييد كرده، يونسي، وزير اطالعات، سه 
تن از معاونين و مديران ارشد خود را 

بشير، صابر و [براي معاينه جسد فرستاده 
يكي ديگر را ذكر كرد كه نامش را 

شان نماينده  كه يكي] ام فراموش كرده
» .دبيرخانه شوراي امنيت ملّي نيز بود

ميمي منظورش بشير بود كه دوست ص
اين «: عباد افزود. و همسايه عباد است

سه نفر جسد را معاينه كرده و كتباً 
  » .اند انحراف سعيد را تأييد كرده

همه جا شايع شد كه . مدتي گذشت
اي زير شكنجه  هاي زنجيره متهمين قتل

هاي پيشين  اند و حرف اعتراف كرده
. ورق برگشت. همه تهمت بوده است

از (» چپ«و » راست«مطبوعات 
هاي  سياست روز مؤتلفه تا روزنامه
زاده و  حزب مشاركت و عليرضا نوري

ساير مخالفان انقالب و نشريات و 
همه به دفاع از ) هاي خارجي سايت

او » مظلوميت«سعيد امامي و 
  . برخاستند

  11 در صفحه
  

  معماي اوباما؟
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كمي . باز با ناراحتي به دفتر عباد رفتم
پس از ورود من، سردار حاج مرتضي 

مقام  رمانده كل پيشين و قائمرضايي، ف
كنوني فرماندهي كل سپاه و فرمانده 
وقت سازمان حفاظت اطالعات سپاه، 

از چهره عباد معلوم . وارد شد و نشست
بود كه مايل نيست در برابر حاج 

ها سخن  مرتضي رضايي از پرونده قتل
ولي من، به دليل عصبانيت، . بگويم

ماجرا چيست؟ : پرسيدم. سخن گفتم
  ورق برگشت؟چرا 
اند و  متهمين را شكنجه داده: گفت

اند و سعيد  اقارير اجباري گرفته
  .انحراف جنسي نداشته است

مگر شما قبالً نگفتيد سعيد منحرف : گفتم
  بود؟ 

من و آقاي «: عصباني شد و گفت
خاتمي به بازجوها اعتماد كرديم و هر 

  » .ها گفتند پذيرفتيم چه آن
من آلت دست . آقا عباد ببينيد«: گفتم

نيستم كه هر چه بگويند بپذيرم و تكرار 
آن دفعه كه درباره انحراف سعيد . كنم

پرسيدم به من نگفتيد كه او منحرف 
گويند و  بود چون بازجوها اين را مي

شما . ما حرف بازجوها را قبول داريم
گفتيد عالوه بر گواهي پزشكي قانوني 
دال بر انحراف مزمن سعيد از دوران 

ي، سه نماينده مورد وثوق شما نوجوان
و آقاي يونسي جسد را معاينه كرده و 

  ».اند كتباً اين مسئله را تأييد كرده
 با ناراحتي از عباد و حاج مرتضي      

 ابرخورد تند من ب. رضايي جدا شدم
عباد منجر شد به پايان دوستي ديرين و 
قطع رابطه با او، كه تاكنون ادامه 

ي حاج مرتضي هاي بعد دارد، و تماس
هاي مفصل با  رضايي با من و مالقات

ايشان و سخنراني من براي مسئولين 
رده باالي حفاظت اطالعات سپاه 

 بعد از 5 صبح تا 9سراسر كشور كه از 
ظهر طول كشيد و طي آن يك بشقاب 

موضوع اين ! پر سيگار كشيدم
سخنراني، براي مسئولين درجه اول 

خ معاصر اطالعاتي سپاه، بازبيني تاري
  ».ايران از زاويه اطالعاتي بود

شهبازي ادامه :  خانواده سعيد امامي- 2
سعيد امامي در زمان «: مي دهد

انقالب، برخالف گفته آقاي حسينيان 
پدر .  ساله نبود، بيست و دو ساله بود19

اش شيخ مهدي  معنوي و مربي خانواده
صدرزاده جهرمي است كه ابتدا 

رادران و از روحاني بود و عضو حزب ب
اهللا حاج سيد  اطرافيان مرحوم آيت

اهللا  او به كمك آيت. نورالدين شيرازي
سيد نورالدين شيرازي نماينده مجلس 
شد ولي اندكي بعد لباس روحانيت را 

  . كنار نهاد
صدرزاده از بنيانگذاران و  -

هاي فراماسونري در  گردانندگان شبكه
جنوب ايران است و در كتاب 

،  فراماسونري در ايرانفراموشخانه و
نوشته اسماعيل رائين، نيز نام او به 

  . درج شده» لژ مهر«عنوان عضو 
 و خانواده اعتمادمادر سعيد امامي از  -

. خواهرزاده مهدي صدرزاده است
بسياري از اعضاي خانواده اعتماد عضو 

 خانواده روحانيفرقه بهائي هستند و با 
) گري اهل سروستان، معروف به بهائي(

آقاي  براي مثال،. (پيوند سببي دارند
فرهاد اعتماد شوهر خانم گلي روحاني 

  .) بود
 سرهنگ ژاندارمري عباس پاكروان -

عموي ناتني سعيد امامي و پسرعموي 
به عبارت ديگر، . پدر سعيد بود

مادربزرگ پدري سعيد ابتدا همسر 
پدر عباس پاكروان بود و پس از مرگ 

 پسرعموي او با پدر بزرگ سعيد، كه
  .شوهر سابقش بود، ازدواج كرد

در اينجا بايد ياد اور شد كه تغيير 
فاميل به امامي از مسائل مهم است زيرا 
دو برادر يكي فاميل پاكروان را دارد و 
ديگري امامي و خانواده امامي بعدها 

هم با موساد ارتباط داشت و هم با 
ارت سازمان اطالعات ايران و هم با وز

  .هوري اسالمي ايراناطالعات جم
 عباس پاكروان از شوهر اول و -

اكبر امامي، پدر سعيد، از شوهر  علي
اولي نام خانوادگي . دوم او بودند

» امامي«را برگزيد و دومي » پاكروان«
كه ربطي به خانواده معروف امامي، از 

  . تبار امام جمعه آباده، ندارد
گري و  خانواده پاكروان نيز به بهائي -

  . اند  تقيد به موازين اخالقي شهرهعدم
هاي  پدر سعيد، در اوج فعاليت -

در ) موساد(سرويس اطالعاتي اسرائيل 
هاي  ها و شبكه كردستان و ايجاد پايگاه

به  مخفي اسرائيل در اين منطقه،
رهبري يعقوب نيمرودي، مديركل 
آموزش و پرورش كردستان بود و در 

ائيل همين زمان به بهانه معالجه به اسر
  . سفر كرد

آن زمان، عوامل مورد اعتماد در -
 را در مناصبي چون مديركلي موساد
و پرورش كردستان  آموزش

  . گماردند مي
ارتشبد فردوست در خاطراتش     

فعاليت گسترده نيمرودي و موساد در 
يعقوب . كردستان را شرح داده است

چي بزرگ اشياء عتيقه  نيمرودي قاچاق
ران و دالل بزرگ و آثار باستاني اي
شاپور ريپورتر بودراسلحه و دوست س  .

او مالك خبرگزاري و روزنامه معاريو 
و پدر اوفر نيمرودي، سردبير ) اسرائيل(

اين روزنامه، است كه حتي در اسرائيل 
شهرت گسترده » تبهكار«نيز به عنوان 

ها، پدر و پسر، با  نيمرودي. دارد
گوزينسكي و مافياي يهودي روسيه 

  . وند نزديك دارندپي
 براي 1355سعيد امامي در سال      

در آن زمان . تحصيل به آمريكا رفت
نام سرهنگ  هاي او، به يكي از دايي

سلطان محمد اعتماد، وابسته نظامي 
سعيد . حكومت پهلوي در واشنگتن بود

زير نظر او زندگي و تحصيل در آمريكا 
و براي تحصيل در يكي از  را آغاز كرد

هاي مهندسي به دانشگاه شهر  رشته
  .استيل واتر در ايالت اوكالهما رفت

سرهنگ سلطان محمد اعتماد، در   -
زمان شروع اقامت سعيد در آمريكا 
وابسته نظامي سفارت ايران در 

او در دولت نظامي . واشنگتن بود
ارتشبد ازهاري در مقام سرپرستي 

 جنگ رواني راديو جاي گرفت  گروه
به مدت هشت ماه و پس از انقالب 

وزيري  خستنتوسط اداره اطالعات 
بازداشت و به اتهام ارتباط با افسران 

  .آمريكايي تحت بازجويي بود
يا ورود سعيد امامي در  ارديبهشت      آ
 و ورود او به نيروهاي اطالعاتي در 58

زادي آنخست وزيري مي تواند با 
  ؟دايي وي مرتبط باشد 

همن اعتماد نام ب  يكي از پسرانش، به-
كه سعيد در بدو اقامت در آمريكا 

مدتي در خانه او سكني گزيد، ) 1355(
شوراي ملّي «هاي اخير عضو  در سال
در ) وابسته به منافقين(» مقاومت

  .انگلستان بود
نام بهرام اعتماد نيز به    پسر ديگر به-

عنوان منبع اطالعاتي سرويس اطالعات 
  .يشودنظامي آمريكا شناخته م

 در استيل واتر عضو   سعيد امامي   
اين در . شد CIS» سيس«كنفدراسيون 

كنفدراسيون «زماني است كه 
به دليل اختالفات » دانشجويان ايراني

ايدئولوژيك متالشي شده و هر گروه و 
حزب سياسي سازمان دانشجويي خاص 

تر اين  بيش. خود را پديد آورده بود
هاي ايدئولوژيك دانشجويي  گروه
را » كنفدراسيون«يدند نام كوش مي

داراي » سيس«. حفظ كنند
هاي مائوئيستي بود و تشكل  گرايش

دانشجويي سازمان انقالبي توده 
  . رفت شمار مي به) دار چيناهو(

اي  گونه فضاي سياسي آن روز به     
بود كه امكان نداشت كسي بدون تعلق 
ايدئولوژيك به يك گروه يا جريان 

جويي وابسته سياسي عضو سازمان دانش
  : به آن شود

انجمن « دانشجويان مسلمان عضو -
  بودند، » اسالمي

» اديسي«هواداران حزب توده عضو  -
سازمان جوانان و دانشجويان دمكرات (

  ، )ايران
» ها اتحاديه كمونيست«هواداران  -

عضو كنفدراسيون دانشجويي معروف 
  ، »احيا«به 
حزب (هواداران سازمان انقالبي  -

  .و غيره» سيس«عضو ) ن بعديرنجبرا
هاي   بنابراين، سعيد امامي در سال  

 قطعاً، در ظاهر، مائوئيست 1356 - 1355
  . و هوادار سازمان انقالبي توده بود

بعدها، آقاي سعيد حجاريان اعالم     
كرد وي سعيد امامي را براي عضويت 
در وزارت اطالعات گزينش كرده و 
 مطلع بوده كه سابقه عضويت در

ولي چون در دارد؛ » كنفدراسيون«
كنفدراسيون همه نوع دانشجو، از 

كردند  ها، نيز فعاليت مي جمله مذهبي
 اين .به اين امر اهميت نداده است

سخن آقاي حجاريان كذب محض 
  .است

 سعيد امامي در دوران پس از تالشي و 
به فعاليت در » كنفدراسيون«تجزيه 

كنفدراسيون دانشجويي (» سيس«
ته به سازمان مائوئيستي انقالبي وابس
پرداخت و امكان نداشت به ) توده

در . هاي مائوئيستي تظاهر نكند گرايش
اين زمان، دانشجويان مسلمان در 

هاي اسالمي  چارچوب انجمن
دانشجويان آمريكا و كانادا فعاليت 

  .گسترده داشتند
 فعاليت سعيد امامي در ميان     

 هاي شهر استيل واتر مائوئيست
. آي. بي. مأموريت نفوذي از سوي اف

  . بود
حق فعاليت » سيا«در درون آمريكا      

در كليه . آي. بي. ندارد و اف
هاي صنفي، از جمله دانشجويي،  تشكل

و قومي و غيره داراي مأموران نفوذي 
اين مأموران . از جنس خود آنان است

پس از خروج از آمريكا و بازگشت به 
  . شوند صل ميو» سيا«شان به  موطن
، حفيظ اهللا اميندانيم كه  امروزه مي    

جمهور حكومت كمونيستي  رئيس
افغانستان، در دوران تحصيل در 

وضعي ) نيويورك(دانشگاه كلمبيا 
مشابه با سعيد امامي داشت و مدتي پس 
از بازگشت به كشورش با حمايت سيا 

  ». در افغانستان به قدرت رسيد
 رابطه با عبداهللا شهبازي در      

 اي – بي –وابستگي سعيد امامي به اف 
  :مي گويد 

بعدها، زماني كه فيلم اعترافات     « 
اي آماده  هاي زنجيره متهمان قتل

پخش از سيما بود، همان فيلمي كه 
هيچگاه پخش نشد، عباد در دفتر خود 
در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملّي 

ببين با «: با استهزا گفت. نشانم داد
شكنجه چه مزخرفاتي به دهان متهمان 

فهيمه دري، همسر سعيد . اند گذاشته
امامي، اعتراف كرده كه در آمريكا 

در ميان . آي. بي. مأمور نفوذي اف
كه  دانشجويان ايراني بوده در حالي

گفت مأمور نفوذي سيا بوده  بايد مي
، پس از ديدن اظهارات من» .است

له را، ، براي عباد همين مسئفهيمه دري

غيرقانوني بودن فعاليت سيا در درون 
آمريكا كه رسوايي واترگيت و سقوط 
دولت نيكسون را سبب شد، شرح دادم 

اتفاقاً اين نكته دليل بر صحت «: و گفتم
اعترافات فهيمه دري است زيرا يقين 
دارم هيچ يك از بازجويان اين مسئله 

دانند تا به اين خانم القاء  ظريف را نمي
اگر القاء بود بايد طبق گفته شما . كنند

 در »نفوذي سيا«فهيمه دري خود را 
  . خواند ميان دانشجويان ايراني مي

  . عباد از اين پاسخ من شوكه شد    
زاده  در آن زمان، منصور رفيع    

سرپرستي ساواك را در آمريكا به 
زاده از پيروان  رفيع. دست داشت

 دكتر مظفر بقايي كرماني است كه با
اش،  توصيه بقايي به دوست صميمي

رئيس وقت (سرلشكر حسن پاكروان 
، به آمريكا اعزام شد و در )ساواك

را، » سيا«دانشگاه هاروارد همكاري با 
. در مسائل مربوط به ايران، آغاز كرد
بقايي همان شخصيت مرموز و متنفذ 

هاي جنبش ملّي شدن صنعت نفت  سال
است كه امروزه دكتر سيد محمود 

شاني، به كمك آقاي حسينيان، براي كا
  . كوشند تطهير او مي

وابسته امنيتي و اطالعاتي (زاده  رفيع    
با سلطان محمد اعتماد ) سفارت ايران

دايي سعيد امامي و وابسته نظامي (
به . رابطه نزديك داشت) سفارت ايران

، 1357دليل اين رابطه، در اوائل سال 
ان اوج كه امواج انقالب اسالمي در اير

گرفته و پيروزي نهضت امام خميني 
براي تمامي ناظران سياسي مسلم بود، 
سعيد امامي از كنفدراسيون مائوئيستي 

كناره گرفت و عضو انجمن » سيس«
اسالمي ايالت اوكالهما شد و به سرعت 
خود را به عنوان عنصري فعال 

     .شناسانيد
هاي اطالعاتي  در اين زمان سرويس   
وامل نفوذي خود را به كوشيدند ع مي

هاي اسالمي دانشجويان  درون انجمن
ايراني در آمريكا و اروپا و ساير نقاط 
خارج از ايران نفوذ دهند تا پس از 
بازگشت به ايران در مقامات عالي جاي 

عالوه بر سعيد . چنين نيز شد. گيرند
امامي، تعدادي نه چندان اندك از 

گونه عوامل نفوذي وارد  اين
اي اسالمي دانشجويان در ه انجمن

ويژه در آمريكا،  خارج از كشور، به
اينان پس از بازگشت به ايران . شدند

در مناصب حساس جاي گرفتند و 
هاي پسين به  شان در سال برخي

سعيد امامي و . مقامات عالي رسيدند
هايي از اين  سيروس ناصري نمونه

» نومسلمانان«و » تازه انقالبيون«
 در آمريكا 1357 -1356هاي  سال
با بررسي دقيق پيشينه برخي . هستند

كنوني داراي سابقه تحصيل » مقامات«
توان  در آمريكا در زمان انقالب مي

اي از اين افراد را  شبكه گسترده
  .شناخت

بايد بيفزايم كه هيچ كس به اين    
مسئله مهم و حياتي براي تداوم انقالب 
و موجوديت نظام جمهوري اسالمي 

   .كند توجه نمي
دوستان آن دوران سعيد امامي از     

هاي  گويند و طرح رفتار عجيب او مي
افراطي كه براي جلب توجه 

گاه : كرد دانشجويان مسلمان عنوان مي
نقشه به گروگان گرفتن سفير اسرائيل 

گاه صندوق عقب و كرد  را مطرح مي
نمود  اتومبيل خود را مملو از اسلحه مي

  . ينندبه نحوي كه دوستانش بب
بعدها، با تالش سعيد امامي خاطرات     

، به شاهدزاده، با نام  منصور رفيع
. فارسي ترجمه و در ايران منتشر شد
اين كتاب سراسر الف و دروغ است و 

ارزش ترجمه و انتشار در ايران را 
ترجمه و انتشار اين كتاب . نداشت
اي است بر عالقه شخصي سعيد  قرينه

    ».زاده امامي به منصور رفيع
 : سعيد امامي   بقيه خانواده- 3
اوست، خانم همارخ اعتماد كه مادر   -

 مرداد 28در دوران پيش از كودتاي 
  . عضو رسمي حزب توده بود1332

 آقاي محمود اعتماد، برادر همارخ، -
 .نيز در حزب توده عضويت داشت

 با بورسيه 1335محمود اعتماد در سال 
در رشته حكومت پهلوي براي تحصيل 

  . پزشكي به انگلستان رفت
 خانم همارخ اعتماد ،پس از انقالب -

نفوذ معنوي فراوان بر 
خانم كيوان اعتماد  هايش خواهرزاده

همسر استيو فريمن آمريكايي، پيمانكار (
 خانم  و) ساختماني خاندان فرمانفرما

خانم كيوان . گيتي اعتماد داشت
اكنون ساكن نيويورك  اعتماد هم

  . است
خانم گيتي اعتماد استاد معماري  -

دانشگاه شهيد بهشتي بود كه به دليل 
هاي فدائي  عضويت در سازمان چريك

خلق و اداره تظاهرات گروهي از 
در ) حجاب(بانوان عليه پوشش اسالمي 

اوائل انقالب از دانشگاه فوق اخراج 
  . شد
همسر خانم گيتي اعتماد، آقاي   -

و معمارصادقي، نيز اهل شيراز 
خويشاوند نزديك دكتر جوان، مقام 
  . بلندپايه و رئيس ساواك در اروپا، بود

اي، پس از پيروزي  با چنين پيشينه     
انقالب، سعيد امامي همكاري خود را 
در آمريكا با واحد اطالعات 

اداره كل هشتم سابق (وزيري  نخست
هاي ضد  ساواك، ويژه فعاليت

جاسوسي عليه بلوك شرق و اتحاد 
خسرو قنبري ، كه توسط )وي سابقشور

شد،   اداره ميسعيد حجاريان و تهراني
آغاز كرد و سرانجام، توسط سعيد 
حجاريان، به عضويت وزارت اطالعات 

سعيد امامي كار خود را به . درآمد
گر مسائل  عنوان كارشناس و تحليل

تدريج با   به.المللي آغاز نمود بين
حمايت فالحيان بركشيده شد و 

م به مدت هشت سال معاونت سرانجا
امنيت اين وزارتخانه را به دست 

  . گرفت
در اين دوران، نام سعيد امامي با    

حوادثي مشكوك پيوند خورد كه من 
كه   بودم آن از همان زمان وقوع، بي

چه كساني بودند، بر  بدانم عامل آن
اساس تحليل، به ضرس قاطع اين 
اقدامات را به سرويس اطالعاتي 

  . كردم ل منتسب مياسرائي
  قتل شاپور بختيار،  - 1
   لوقتل عبدالرحمن قاسم - 2
    كشتار رستوران ميكونوس- 3
    قتل كشيشان مسيحي در شيراز- 4
هاي اهل  قتل برخي شخصيت -  5

  . سنت و غيره و غيره
قتل بختيار، در زير حفاظت دقيق      

پليس امنيتي فرانسه و در حالي كه پسر 
لندپايه پليس امنيتي فرانسه بختيار افسر ب

بود، بدون تسهيالت سرويس اطالعاتي 
  . اسرائيل امكان نداشت

  قاسملو در زماني به قتل رسيد كه  - 6
تز مبارزه مسلحانه عليه جمهوري 
اسالمي ايران را ترك كرده و به دنبال 

آميز و مذاكره با  كارهاي مسالمت راه
مقامات ايران بود و در جريان يكي از 

ن مذاكرات، به همراه نظامي ايراني اي
او به قتل . طرف مذاكره، ترور شد

رسيد و سردار ايراني از ناحيه سر و 
 مذاكره  .دهان به شدت مجروح شد

كننده كه در ان زمان سردار نبود اقاي 
ش محمد جعفري است كه تا مدتي پي
  . عضو شوراي امنيت ملي ايران بود

  
  12 در صفحه

  معماي اوباما؟
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پيش از اين  خود من، اندكي    
حادثه، از راديوي گروه رجوي سيل 

. شنيدم ها عليه قاسملو را مي فحاشي
اين قتل براي ايران چه سودي 

توانست داشته باشد؟ به سود  مي
  منافقين بود يا ايران؟ 

آيا سياست درست از سوي      
جمهوري اسالمي، تقويت قاسملو در 
مقابل تروريسم منافقين و تالش براي 

  ن فرقه رجوي نبود؟منزوي كرد
جلسه رستوران ميكونوس نيز براي     

هاي سياسي  اي از گروه تشكيل جبهه
مخالف جمهوري اسالمي با مشي 

آميز و نفي مشي  مبارزه مسالمت
  . تروريستي منافقين تشكيل شد

فرقه رجوي به اين مذاكرات نيز به   
كرد زيرا به انزواي  شدت فحاشي مي

انقالب مقيم   شديد ايشان در ميان ضد
  . انجاميد خارج از كشور مي

رفتار درست از سوي ايران تقويت     
جلسه ميكونوس و كمك به تشكيل 

اي بزرگ عليه منافقين بود نه  جبهه
اينان نيز در حين مذاكره . عكس آن

  .به قتل رسيدند
 يكايك حوادث مشكوكي كه در 
دوران اقتدار سعيد امامي رخ داد، و 

ب شد، از اين منظر بعدها به او منسو
قابل تحليل و انتساب آن به منافقين و 
سرويس اطالعاتي اسرائيل قابل اثبات 

  . است
سرانجام، پس از رسوايي بزرگ      

انتقال موشك به بلژيك، ظاهراً براي 
حمله به ساختمان مقر پيمان ناتو، كه به 
ايران منتسب شد و جنجالي بزرگ 
برانگيخت، با دستور مقام معظم 
رهبري، فالحيان، وزير وقت اطالعات، 
مجبور به بركناري سعيد امامي از 

ولي فالحيان سعيد . معاونت امنيت شد
امامي را تنبيه نكرد؛ وي در مقام 

، با حفظ شبكه »ها معاون بررسي«
عوامل خود، به فعاليت در سطوح عالي 

   .وزارت اطالعات ادامه داد
ي  در اين دوران، فعاليت سعيد امام    

از سمت و سويي مشابه با گذشته 
. برخوردار بود ولي در حوزه فرهنگ
انتشار خاطرات پري غفاري، كتابي 
سخيف كه مصداق بارز اشاعه منكرات 

رود، و انتشار خاطرات  به شمار مي
زاده، تحت  ارزش منصور رفيع بي

عنوان افشاگري عليه حكومت پهلوي، 
هايي از عملكرد او در اين دوره  نمونه

  . ستا
با صعود دولت خاتمي، سعيد امامي     

در مقام مشاور وزير به فعاليت خود 
ادامه داد و در اين سمت بود كه 

را طراحي و » اي هاي زنجيره قتل«
عجيب است كه در ميان . هدايت كرد

 آماج ها ترين معتدلقربانيان اين فاجعه 
پوينده و مختاري در : قرار گرفتند

دي روش منا» كانون نويسندگان«
. اعتدال بودند و مخالف با عناصر تندرو
بحث درباره قربانيان اين حادثه و 

ها و قربانيان  اهداف قتل يكايك آن
مجيد  و منوچهر صانعيديگر، همچون 

ها رسماً هيچگاه  ، كه نام آنشريف
  . طلبد اعالم نشد، مجالي ديگر مي

چه درباره سعيد امامي گفته شد،  آن   
در . اجراي اوستشرحي مختصر از م

فرصتي ديگر به زندگينامه سعيد امامي 
، به »اي هاي زنجيره قتل«ماجراي و 

هاي  ترين توطئه عنوان يكي از پيچيده
هاي اطالعاتي غرب براي  سرويس

براندازي نظام جمهوري اسالمي 
اين ادامه . ، خواهم پرداختايران

 با كتاب 1367تالشي است كه در سال 
  ». ردم آغاز ككودتاي نوژه

از خوانندگان عزيز خواهش مي     
شود كه بار ديگر مطالب باال را مرور 

 معاون ،نمايند تا جايگاه سعيد امامي
 را در ذهن داشته باشند واواكامنيت 

تا در مورد چگونگي حضور وي در 

جريان گروگانگيري نيز مطالبي را 
  .بخوانند 

 ،نشريه انقالب اسالمي دو سال پيش    
به كه  زماني و امامي د آمدن سعي

مد و در امريكا چه مي كرد و آايران 
داده و  واواك شد، شرحچگونه وارد 

توضيح داده بود كه او در 
  .داشته استنقش گروگانگيري 

  
 سعيد امامي و نقش او در ايران - 4

گيت كه در انقالب اسالمي شرح 
  :  شده بود

  
 درست چند روز بعد 19/1/1358 ...    «

اسالمي به ايران  ندوم جمهورياز رفرا
دائي وي سلطان محمد . گردد باز مي

شاهنشاهي  اعتماد وابسته نظامي دولت
ايران در آمريكا كه پشتوانه و عامل وي 
 براي اخذ بورسيه شدن ايشان در
آمريكا بوده همواره ايشان را مورد 
حمايت مادي و معنوي خويش قرار 

  . داد مي
از سالهاي در پرونده سعيد امامي     

بعد از او كسي خبر نداشت و مطالبي 
كه در مورد او نوشته مي شد از سال 

ن زمان در آ كه در بود به بعد 61
 مشغول به كار واواكبخش خارجي 

سه سالي كه از او  بوده است اما اين
خبري نبوده است از مهمترين سالهايي 
 او بوده است كه بايد روشن شود كه 

 مشغول بوده  و به چه كاردر كجا 
   .ستا

 بسيار 61وي از تاريخ قبل از      
پوشيده عمل مي نموده است ولي 
زماني كه حجاريان او را به صورت 

ي به قول خودش ديده بود فتصاد
 البته خود حجاريان .متعجب شده بود

  ... هم راست نمي گويد و 
حجاريان در مورد او مي گويد كه     

 مي بينداو را يك روز به طور تصادفي 
و تصميم مي گيرد بررسي كند تا بداند 
او چگونه وارد بخش هاي اطالعاتي 

با ورود او  حجاريان  زيرا  .شده است
به اين . به واواك مخالفت كرده بود

  يكي از شروط بورسيه شدن دليل كه 
همكاري با ساواك بوده  ،سعيد امامي

او با  دائي وي نيز از رابطين . است
  وظيفه سعيد امامي.ساواك بوده است

جمع آوري اطالعات در خصوص 
اهداف دانشجويان ايراني در 

بوده  كنفدراسيون دانشجويان ايران
اين جمع الئيك شكل يافته از . است

 بوده دانشجويان كمونيست و مائويست
  .اند
سعيد حجاريان تالش بسياري براي     

نمايد اما به  مي واواك اخراج وي از 
پنهاني از وي راه به هاي  يل حمايتلد

موفق  برد تا اينكه نهايتا جائي نمي
شود در پرونده وي درج نمايد كه  مي

مشاغل و سمتهاي كليدي و رتبه يك 
به وي داده ) مديريت يعني در حد(

در گذر زمان و بعد از وزارت . نشود
ريشهري او مدير كل اطالعات  رسيدن 

شرق و غرب مي شود و در زمان 
ونت امنيت كشور مي فالحيان به معا
 قرار مقام در اين 76رسد و تا سال 

  » .داشته است 
    اين قسمت از شرحي كه در باره 
سعيد امامي در انقالب اسالمي درج 
شده بود، همانست كه بعدها بر قلم 

  .عبداهللا شهبازي آمده است
  
يا سعيد امامي در جريان گروگانگيري آ

  : بود ؟

 اي در سعيد حجاريان در مصاحبه    
مورد سعيد امامي و  ارتباط وي با اين 

روزنامه : (جريان چنين مي گويد 
 -79 فروردين 18 و 15/1/1379» فتح«

   :)سعيد حجاريان«مصاحبه با 
اساساً » سعيد اسالمي« مسئله گزينش     

من او را در . گردد  برمي58به سال 
شك دارم،  (59 يا شايد هم 58سال 

لذا .  كردمگزينش) چون خيلي گذشته
 سال از زماني كه او را 19االن حدود 

آن موقع ... گذرد گزينش كردم، مي
رابطه ما با آمريكا قطع شده بود و النه 

ما عمالً . جاسوسي هم اشغال شده بود
دفتر حفاظت منافع پيدا كرديم و سطح 
. روابطمان تا آن حد تقليل پيدا كرد
در آن زمان اين ضرورت پيش آمد 

ي در آمريكا اطالعاتي را كه مأمورين
در . آوري كنند و بفرستند براي ما جمع

را » سعيد اسالمي«همان مقطع بود كه 
پيشنهاد كردند كه به درد اين كار 

گزينش او را هم به عهده . خورد مي
مورد او تحقيقات محلي . من گذاشتند

اي در داخل كشور نداشت،  العاده فوق
. چون از جواني به آمريكا رفته بود
تحقيقات محلي در مورد او عمدتاً 

گرفت،  بايستي در آمريكا صورت مي
معرفهاي نسبتاً ... كه كار مشكلي بود

هاي  از بچه(معتبري هم داشت 
هاي اسالمي كه آمريكا بودند،  انجمن

تحقيقات .) او را معرفي كرده بودند
محلي هم در مورد او به واسطه 
دانشجوهايي كه آنجا بودند يا 

تحصيل شده بودند و به ايران ال فارغ
برگشته بودند يا در زمان انقالب، درس 

كاره، رها كرده و برگشته بودند،  را نيمه
  ... صورت گرفت

من شخصاً يكي دو جلسه، او را     
از مجموعه اطالعاتي . مصاحبه كردم

كه ما براي قضاوت به دست آورديم، 
معلوم شد كه او آدم زرنگي است و 

ينگونه امور درد سرش هم براي ا
  . كند مي
در مورد مصاحبه هم چون خودم ...    

با ايشان مصاحبه كردم، تا آنجا كه به 
آورم نتيجه اين بود كه خيلي  ياد مي

ريشه عميق مذهبي نداشت و فكر 
اي هم  كنم در يك دوره مي

همكاريهايي جانبي با كنفدراسيون 
دانشجويان ايراني، كه اين اواخر از 

... داشت) CIS(شده بود، هم پاشيده 
من صالحيت او را در اين حد، ارزيابي 
كردم كه بنا را بر اين بگذاريم كه 

وي به خاطر . دار هم باشد حتي مسئله
اين كه اطالعات را يك طرفه 

اما از اين طرف . فرستد، مهم نيست مي
به او اطالعات داده نشود و احياناً اگر 
يك موقع خواستند، در داخل از او 

ستفاده كنند بايد گزينش مجدد دقيق، ا
  »  . در مورد او صورت بگيرد

سعيد حجاريان با وجود گذشت       
انگيري هنوز سالها از جريان گروگ
ن زمان را افشا حاضر نيست كه مسائل آ

كند و هنوز هم به دنبال دفاع از 
اشتباهاتي است كه او و يارانش انجام 

 59 او مي گويد كه در سال .داده اند 
در حد فرستادن سعيد امامي ، از 

اطالعات يك طرفه استفاده كرده اند و 
خي از افراد مي گويد كه از طرف بر
اما بايد به  .مطمئن تاييد شده است

 شما چگونه نمي دانيد : حجاريان گفت
 وارد ايران 58 از ابتداي سال اوكه 

 و به قول شما 59شده است نه از سال 
نقدر آ. ستو  آدم زرنگي بوده اا

قبل از بتواند زرنگ بوده است كه 
 وارد  سفارت امريكا، جريان تصرف

 را به سوي  دانشجويانشود و ايران 
  .تسخير سفارت  سوق دهد

 باحتي حجاريان،  به قول ، كهاو     
 و گروههاي چپ نيز ارتباطاتي داشته

در واقع زماني عضو يكي از اين گروه 
تشه آ دو ها بوده است، خود را مسلمان

خر عمر آ در سالهاي .دهدنشان مي 
 » ذوب در واليت فقيه«نقدر ، آخود

نچنان دلبسته خامنه اي آشده بود كه 
به او شده بود كه فرزندانش را براي 
سفر به انگلستان و كشورهاي خارجه به 

   .سپرده بوددست او 
افي بي آي اين وابسته به ساواك و    

رده بود نچنان در كشور نفوذ كو سيا آ
 هاشميخامنه اي و واواك و  پكه قا

يا نمي آ . را ربوده بودرفسنجاني
ن سالهاي ابتداي آ در ه استتوانست

به  با ورود آشفته بودانقالب كه بازار 
وجود ايران زمينه تصرف سفارت را ب

   .آورده باشد
 چگونه ممكن است يك نفر از      

امريكا  مستقيم وارد ايران شده باشد و 
عرض دو سال كه يك سالش را هم در 

حجاريان نمي دانسته است وارد ايران 
وارد شده و بي كار نيز نبوده است، 

مقام معاونت برسد؟  شود و به واواك 
آنچه حاكمان را كور كرده بود، بي 

جنايت . محابائي او در جنايتكاري بود
   .بنفع رژيم، سبب مقبوليت او شده بود

 سعيد امامي اينكه حجاريان مي گويد   
در جريانات خبرگيري در مورد 
 گروگانگيري هم دست داشته است
براي ما خيلي اهميت دارد زيرا با 
بررسي زمان ورود او به داخل كشور و 

تسخير سفارت و ماجراي زمان شروع 
بررسي برنامه هاي قبل از سفارت مي 

دهي سمت  او را در نقشتوان 
   .دانشجويان مشاهده نمود

 شناخته  امامي كه در امريكا     سعيد
ي جان شده بود و وابستگي هايي به داي

 داشت ، بودكه كاردار نظامي در امريكا
د به نحوي  با دانشجويان مرتبط بو

 تقريبا براي اجراي برنامه تسخير سفارت
به همزمان با شروع زمزمه ورود شاه 
. امريكا طبق برنامه وارد ايران شد

نها بوريس همانگونه كه در همان زما
لينكن سفير مسئله دار  نيز وارد ايران 

 يي يهاشده بود در حالي كه خبررسان
 به ودر ايران مي دانستند كه اگر ا

ايران سفر كند ممكن است كه 
   .شودتندروي در ايران تشديد 

 امامي نيز در همان زمانها وارد      سعيد
 و با توجه به تاييداتي كه از شدايران 

ر امريكا داشته است وارد برخي افراد د
حمله به پيش از آن، . مي شودواواك 

با برخي از دانشجويان زمينه سفارت را  
 هرگاه تحقيق به اين .چيني مي كند

نتيجه برسد كه سعيد امامي در 
گروگانگيري، نقش برانگيزنده را 
داشته است، حلقه اتصال، پيدا شده 

حلقه اتصال كسي است كه از . است
رح گرونگيري كه در طريق او، ط

امريكا، توسط كيسينجر و راكفلر و 
دانشجويان «اشرف پهلوي تهيه شده، به 

منتقل و بمنزله يك » پيرو خط امام
به اجرا گذاشته شده » طرح انقالبي«

  .است
ي بجا است ورآياد پايان، اين در     

كه پدر سعيد امامي دوست و همكار 
يعقوب نيمرودي است و يعقوب 

كه در فروش سرائيلي است  انيمرودي
شركت داشته و نام او اسلحه به ايران 

هم در گروگانگيري و هم در ماجراي 
  .ايران گيت بميان آمده است

يا مي تواند ميان سعيد امامي و آ-
نيمرودي در جريان گروگانگيري 

  ارتباطي باشد ؟
آيا ميان اين دو در خريد اسلحه -

  ارتباطي وجود داشته است ؟ 

  

 جعل هاي كارنامه
نظام جعلي كه واليت 

  2-مطلقه فقيه است 
  
سانسور بني صدر تا حد حذف  ●

  !:رياست جمهوري او
    

   مواردي كه فهرست شدند، تمامي 
 توجه باد، در قلمرو اقتصا. موارد نيستند

به بحران جهاني امروز، برنامه اي كه 
بني صدر به اجرا گذاشت، به معجزه 

 فهرست با اين حال، اين. مي ماند
دليل كينه سران نظام واليت  مطلقه 

كنونيش با جعل نامه » رهبر«فقيه را كه 
از قول خميني، اين مقام را يافته است، 
از بني صدر، بر نسل امروز، معلوم مي 

  .  كند
    در سالهاي اخير كه نسل جديد در 
مورد او سواالتي مي كنند و مي 
خواهند بدانند اولين رييس 

كسي بوده است، بر جمهورشان چه 
 و ترس سران رژيم افزوده وحشت

بخصوص كه كساني از . شده است
خود رژيم سخن از بن بست رژيم 
سخن مي گويند و نسبت به غير قابل 
ادامه بودنش، با شيوه كنوني اداره، 

به تازگي، پاسخ هاي . هشدار مي دهند
بني صدر به سواالت ديني از جمله در 

آن و ويژگي باره اعدام، خشونت و قر
هاي بيان آزادي، موجب شده است 
 كه رژيم براي از دست ندادن عمله

درصديش، دست  � خود و پايگاه هاي
يعني » ضد اطالعات«به گسترده ترين 

البته .  جعل كردن و پخش جعل، بزند
رژيم واليت مافياها و جاعالن و 
نهادهاي مخصوص مبارزه با بني صدر 
در و سانسور وي سال گذشته نيز 

جلساتي برنامه هاي خود را براي 
سانسور و حمله و فحاشي بر ضد وي در 
شوراي امنيت  با حضور سران ترور و 
خشونت و جعل تشكيل داده بودند و 
حتي تاريخ هايي كه بايد هجوم 
گسترده تر شود را نيز مشخص كرده 

اما از آنجا كه نادان هميشه به . بودند
 نشده  متوجه اين مسئله،كاهدان ميزند

بودند كه فحاشي و توهين به بني 
صدر، آنهم از سوي سران رژيم و 

 موجب ،نيروهاي چماقدار و فريبكار
 صدر مي نزديكي بيشتر مردم به بني
شايد از . شود نه دور تر شدن از وي

اين امر آگاه بودند اما چون مي دانند 
مردم با آنها مخالف هستند، حواس 

هاي خود را جمع از دست ندادن آلت
فعل و پايگاه خود كرده اند و مي 
خواهند آنها را از تغيير رژيم بترسانند و 

  . بر سركوب مردم حريص نگاه دارند
      حكومتهاي بعد از انقالب را در زير 

معرفي مي نماييم تا جعل جاعالن نظام 
واليت و فريب آنان براي خوانندگان 

  :مشخص شود 
  حكومت مهندس – حكومت اول -1 
  .رگانباز
 حكومت بني صدر - حكومت دوم -2 

كه  با تشكيل مجلس با نخست وزير 
د علي رجايي تا كودتا  محم،تحميلي

  .ادامه يافت
 حكومت محمد -  حكومت سوم  -3

  .علي رجايي
 حكومت علي – حكومت چهارم -4 

اي با نخست وزيري مير حسين خامنه 
  .موسوي

  
  13 در صفحه

  

  معماي اوباما؟
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  حكومت دوم-  حكومت پنجم  -5 
اي با نخست وزيري مير حسين خامنه 
  .موسوي

 حكومت اول - حكومت ششم  -6 
   .هاشمي رفسنجاني

 حكومت دوم - حكومت هفتم  -7 
  هاشمي رفسنجاني

 حكومت اول –  حكومت هشتم -8 
  .سيد محمد خاتمي

  حكومت  دوم –  حكومت  نهم -9 
  . سيد محمد خاتمي

  حكومت  –  حكومت دهم -10
  . زادمحمود احمدي ن

      حال خوانندگان محترم بگويند 
لي كه از ابتداي انقالب ده چرا در حا
 بر سر كار آمده است، رژيم حكومت

مجعول و جاعل ادعا مي كند احمدي 
؟ شايد ت است نهمين حكوم،نژاد

برخي ها فكر كنند كه حذف حكومت 
 موجب شده است كه تعداد ،بازرگان

 حكومتها از ده حكومت به نه حكومت
ين فكر درست نيست اما ا. كاهش يابد

 رژيم همواره از زيرا رسانه هاي
حكومت مهندس بازرگان به عنوان 

تنها  . دولت اول انقالب ياد مي كنند
حكومتي را كه تالش مي كنند 

ا منكر شوند، حكومت بني وجودش ر
در اين مورد به صحبت . صدر است

داهللا عسگر اوالدي برادر عبهاي 
يب اهللا عسگر  اوالدي سرمايه دار حب

 :گفتگو با نشريه جام جم توجه كنيددر 
. من اول يك نكته را روشن كنم    «

نژاد دولت  چرا به دولت دكتر احمدي
گويند؟ اين دولت، دولت دهم   نهم مي
  .است

يعني دولت مهندس بازرگان، دولت 
 دوره 2صدر، دولت شهيد رجايي،  بني

 دوره 2دولت رهبر معظم انقالب، 
 دوره 2رفسنجاني،  ولت هاشميد

دولت خاتمي و يك دوره فعال 
  .  دولت10شود  نژاد كه مي احمدي

خواهند از تاريخ  كدام دولت را مي-
  انقالب حذف كنند؟

  صدر را؟   دولت بني-
صدر زماني مورد تاييد  به هر حال بني-

امام بوده و شهيد رجايي هم 
لذا بايد دولت اين . وزيرش نخست

  »اصالح كنداشتباه را 
     با مشاهده اعتراف عبداهللا عسگر 
اوالدي كه خود را امپراطور اقتصادي 
مي نامد و مدعي است كه با تقريبا كليه 
سران نظام رفت و آمد دارد، محل 
ترديد نمي ماند كه قصد رژيم انكار 

اما  به كدام .  حكومت بني صدر است
داليل رژيم دست به اين جعل زده 

 داليلي كه در باال  يك است ؟ به همان
  .چند از آنها، فهرست شدند

     اما جعليات اين رژيم منحصر به 
تاريخ انقالب و جنگ و حكومت ها 

رژيمي كه در باورهاي . نمي شود
مردم با جعل ورود كرده است و در 
تاريخ مردم بزرگ ايران اينگونه دست 
به جعل ميزند و در تاريخ جنگ نيز 

جعل عناوين  ... دست به جعل ميزند و
... آيت اهللا و دكتر و مهندس و مبارز و

در ادامه به چند .برايش كاري ندارد 
  :مورد جعل در عنوانها توجه نماييد

  
  :جعل عناوين مذهبي * 
  

     عناوين مذهبي در دوره اخير به 
شدت مورد تهاجم فرهنگي برخي از 
طلبه هاي جوان قرار گرفت و اين 

رسيدن به طلبه هاي جوان براي 
ور به جعل عناوين مقامات باالتر مجب
عناوين مذهبي تا . خاص مذهبي شدند

قبل از انقالب عبارت بود از ثقه االسالم 
  اهللاو آيت و حجت االسالم و آيت اهللا

   .العظمي

 اين عناوين     در ابتداي انقالب،
اما به دليل .  داراي شأن و ارجي بودند

قدرت اينكه برخي از روحانيون عطش 
طلبي را در خود، تشديد كرده بودند، 
براي رسيدن به جايگاه باالتر، دست به 

ه به يكباره مسابقه اي بزرگ زدند و هم
 حجت االسالمي و از ثقه االسالمي به
حي نگذشته، به آيت هنوز چند صبا
 يزدي در  البته مصباح.اللهي رسيدند

در حالي كه : اين امر بسيار كوشا بود
 هاي خاص در حوزه گذراندن دوره

هاي علميه نياز به زماني طوالني داشت 
و سال ها تحصيل و تدريس الزم بود 
تا كسي در خور عنوان حجت االسالم 

او با ايجاد )  سال18حدود ( شود، 
 برخي از طلبه هاي ،مدرسه اي جعلي

به قول خودش نخبه را وارد اين 
مدارس كرد تا با گذراندن دوره هاي 

البته با . سالم شوندكوتاه، حجت اال
توجه به دوره هايي مانند دوره يك 
ساله بعد از كودتاي سال شصت كه 
طلبه هاي رديف الف اين مدارس با 

 سال به ناگاه 20 تا 18سنيني در حدود 
براي كارهاي عملي وارد دادگاههاي 
انقالب شدند و در مدتي كوتاه هزاران 

 اين ،نفر را به اعدام محكوم كردند
شرده محسوب شد و آنان كه در دوره ف

اين عمل به اصطالح انقالبي شركت 
كرده بودند در عرض اين مدت كوتاه 

 مثال .درجه باالتري را كسب كردند
فالحيان و پور محمدي و محسني اژه 

و ري شهري و حسينيان و نواب و  اي
كه هنوز در سال ... زارعان و اراكي و

 به و دوره ثقه االسالمي بودند، به ناگاه
حجت االسالمي وآيت اللهي تغيير 

دادند و حتي برخي باالتر هم جايگاه 
  .رفتند
. خامنه اي در دوره شاه، منبري بود    

با عضويت در شوراي انقالب، حجت 
 شد و حاال آيت اهللا العظمي االسالم
 چون خبر بي سوادي او در !است

ايران و خارج از ايران منتشر شد، نزد 
 ايران، اينطور تبليغ روحانيان خارج از

مي كنند كه او، در دوران رهبري، 
فراغت داشته و درس خوانده و مجتهد 

غافل از اين كه با اين . شده است
چرا . دروغ، فسق او را ثابت كرده اند

كه اين ادعا اعتراف است به اين كه 
بوقتي كه او را به استناد نامه اي كه از 
قول خميني جعل شده بود، رهبر 

، مجتهد نيز نبوده و تصدي مقام كردند
واليت، حتي بنا بر نظريه جعلي، با 

  . نداشتن اجتهاد، فسق بوده است
    در همين دوره و دوره هاي بعدي 
ديده شد كه برخي حتي به حد فتوا و 
مرجعيت نيز رسيدند در حالي كه هنوز 

  در زير به نمونه .در ابتداي راه بودند
 توجه لي اين مقامات مذهبيهاي جع
  .نماييد

حجت االسالم قدوسي به آيت اهللا 
   .قدوسي

حجت االسالم بهشتي به آيت اهللا 
   .بهشتي

حجت االسالم علي خامنه اي به آيت 
 العظمي  اهللاهللا خامنه اي و بعد آيت

اي و مرجعيت شيعيان جهان بدون 
 درست .گذراندن دوره هاي مورد نياز

. انند كردان و رحيمي و احمدي نژادم
ل بگوييد كه چرا كردان جاعل حا
  .وز بر سر كار خود باقي مانده استهن

يت ريشهري از حجت االسالمي به آ
   .اللهي

حجت االسالم موسوي اردبيلي به آيت 
  .لعظمي ايااهللا اللهي و سپس آيت 

خوئيني ها به حجت االسالم موسوي 
  .آيت اهللا خوييني ها

حجت االسالم هاشمي رفسنجاني به 
 اهللا  او بدش نمي آيد آيت.آيت اللهي

  .العظمي بخوانندش
الي از حجت االسالمي به آيت خلخ
  .اللهي

سالم محمود شاهرودي به حجت اال
معروف است كه او معلم . آيت اللهي
   .خامنه ايست

محمدي گيالني ابتدا حجت االسالم و 
سپس آيت اللهي و اگر زنده بماند، 

العظمي اهللا بابت قصابي در اوين، آيت 
  .ز خواهد شدني
  ....و

    در باال مشاهده مي شود كه به عنوان 
 برخي از افرادي كه به جعل ،نمونه

عنوان مذهبي دست زدند چگونه در 
مدتي كوتاه توانستند تا عناوين در حد 

نايت و قتل و اعدام به بااليي را با ج
  .دست آورند

  
  :جعل عناوين علمي * 
   

ه    در هيچ كشوري در دنيا ديده نشد
كه برخي از مقامات ضد علم و متعهد 
از حالت ضديت با تخصص و علم 
خارج شوند و براي جعل عناوين  

ي علمي با هم به مسابقه بپردازند اما باال
  .در ايران ديده مي شود

متخصص :     زماني كه خميني  گفت
ها از ايران مي روند به جهنم كه مي 
روند و مالتاريا براي تصاحب مقامها، 

ي تقدم تخصص بر تقدم شد، مدع
ز كشور از موانع تحصيل در خارج ا
 سالها گذشت تا اينكه .تصدي مقامها شد

نظام متوجه شد كه با آدمهاي بدون 
سواد و مدرك علمي نمي تواند حرفي 

به همين دليل .  براي گفتن داشته باشد
با ساختن دانشگاههاي جعلي تالش 
 كرد تا نيروهاي مكتبي و متعهد خود را

و از آنها وارد اين دانشگاهها نمايد 
  .دكتر و مهندس خارج كند

    دانشگاههاي امام حسين و امام علي 
علوم  و و امام باقر و تربيت مدرس

استراتژيك و بقيه اهللا و مالك اشتر و 
 سيما و خبر و شاهد و تربيت صدا و
ههايي هستند ازجمله دانشگا...  ومعلم

به  خواست كه با ساختشان، رژيم
لباس تحصيل كرده و نيروهاي خود 
  .متخصص بپوشاند

     همه مي دانند كه ورود به اين 
دانشگاهها به خصوص در سالهاي 
ابتداي تاسيس و برخي تا همين االن 
تنها از راه رانت صورت مي گيرد و 
دانشجو يا انتخاب شده است و يا 
معرفي شده از سوي مقامات و نهادها و 

شگاهها چند سال بعد با ورود به آن دان
چه درس خوانده و چه درس نخوانده 

اما . مدرك خود را دريافت مي نمايد
جالب اينجاست كه برخي از افرادي 
كه حتي در اين دانشگاهها هم قادر به 
دريافت مدرك نيستند تمام هم و غم 
خود را بر اين مي گذارند كه از 
دانشگاههاي معتبر جهان با  دادن رشوه 

از . ك به دست آورندو پول مدر
ي كه براي اين كار از يجمله دانشگاهها

آنها نام برده مي شود دانشگاه هاوايي 
و اكسفورد  و دانشگاه بين المللي هايي 
هستند كه جديدا در كيش و قشم و 

ايجاد شده ... ن و شيراز و اروند و گيال
 بسياري از متخصصان را با .است

مدرك جعلي وارد دستگاهها و 
نه ها و نهادهاي دولتي نموده خاوزارت
  .است

   ورود بسياري از مدرك داران 
دانشگاه هاوايي به قوه قضاييه و 
وزارتخانه ها و نيز برخي از مدرك 
داران جعلي ديگر از دانشگاه اكسفورد 

در كنار رياست به وزارتخانه ها و 
 كه دستگاه جمهوري نشان مي دهد

  دستگاه جعل و تزوير و،واليت فقيه
  . دروغ، در همه قلمروها، گشته است

   وقتي درجه فقهي رهبر رژيم و نامه 
اي كه مستند رهبري او شده است، 
جعلي باشند و از قرار، مدرك دكتراي 
احمدي نژاد هم سفارشي باشد و 
مدرك دكترا از آكسفورد كردان و 
رحيمي نيز جعلي باشند، چرا نبايد 
متصديان ديگر داراي اين مدارك 

   نباشند؟جعلي
   ، نظام ديني جعلي-
   ، تاريخ انقالب نظام جعلي-
   ، تاريخ جنگ جعلي-
   ، انتخابات جعلي-
   ، تاريخ حكومتهاي نظام جعلي-
   ، مقامات ديني نظام جعلي-
   ، متعهدان متخصص شده نظام جعلي-

رژيم كه با جعل و تزوير : انقالب اسالمي
پديد آمده و ادامه حيات داده و كشور را 

 مالي سپرده است، –ه مافياهاي نظامي ب
بديهي است كه روز به روز بيشتر نيازمند 

  :تجاوز به حقوق بشر مي شود
  

افتضاحي كه معصومه ابتكار ببار 
نوشته خود را بنام : آورده است

  :خود انتشار دادن
  

دروغ و جعل » در خط امام«    او كه 
، اين بار، آموخته هاي را آموخته است

دزديدن مقاله و انتشار آن  خود را در
  :بنام خود بكار برده است

 معاون سابق -معصومه ابتكار    مقاله ◄
رييس جمهوري ايران و 
ايمونولوژيست در دانشگاه تربيت 

 پس از آنكه مورد اتهام - مدرس تهران 
 از يك مجله ،برداري قرار گرفت كپي

  .ايراني حذف خواهد شد
رار مورد توجه ق اين مقاله زماني    

  )طبيعت(گرفت كه مجله نيچر 
رساني  گزارشي درباره سايت اطالع

كه به ) اين را ديده بودم(دجا وو 
انتشار نام مقاله هاي مظنون به كپي 

مي پردازد در مركز پزشكي  برداري
دانشگاه ساوت وسترن تگزاس در شهر 

 - تيم هارولد گارنر . كرد داالس منتشر
 متوجه شدند - مسوول وب سايت 

مقاله ها در مجله  داد زيادي از اينتع
 .ها و وبالگهاي فارسي منتشر شده اند

 ،توجه به ايرانيان شد  كه باعثامري 
يك مقاله درباره آلودگي هوا و 

در  2006 سيتوكين بود كه در سال
مجله ايراني آلرژي آسما و 

 ابتكار. م(ايمونولوژي منتشر شده بود 
Iran. J. Allergy Asthma 
Immunol. 5, 47–56; 

كرد  وبسايت مذكور اعالم)  .(2006
 مقاله ديگر 5 درصد اين مقاله از 85كه 
ساير   نوشته-  درصد 30 تا 5 هر كدام -

  .پژوهشگران گرفته شده است
 كه سخنگوي - خانم ابتكار   

 52مسوول گروگانگيري  دانشجويان
آمريكايي در سفارت آمريكا در تهران 

ا مولف مقاله  تنه-بود  1981 تا 1979از 
 به 1997 سال او در. مذكور بود

آقاي خاتمي  معاونت رييس جمهوري
 منتخب مردم 2007رسيد و در سال 

  .تهران در شوراي شهر تهران شد
ابتكار به ايميلهاي مجله نيچر  خانم   

پاسخ نداده اند و در دسترس نمي 
ايشان در يك پاسخ كتبي به  اما. باشند

گ شخصي وبسايت دجاوو كه در وبال
اذعان كرده اند  ،ايشان موجود است

كه برخي از پاراگرافها بدون ذكر 
گرفته اند كه  ماخذ مورد استفاده قرار

ايشان دانشجوي . خطايي آشكار است
اشتباه دانسته  دستيارشان را مسوول اين

من براي : ايشان در ادامه گفته اند. اند
طلبم و در آينده  خطاهايم پوزش مي

الت و گزارشهايم دقت در تهيه مقا
ادامه داده  ايشان. بيشتري خواهم كرد

اند كه وبسايت مذكور در محكوم 
 كردن افراد و مخدوش كردن آبروي
 .ايشان زياده روي كرده است

 يك تاكسوكولوژيست -يان مودوي 
لندن كه مولف يكي از  در كينگز كالج

مقاله هاي بكار رفته در تهيه مقاله خانم 
ا اين جواب راضي ب - ابتكار است
 مقاله يك تكه  :او مي گويد. نشده است

كار ديگران است؛  برداري واقعي از
  .كلمه به كلمه و خط به خط

   محمد اسالمي سردبير
the Iranian Journal of Allergy, 

Asthma and Immunology    
به نيچر اطمينان داده است كه مقاله      

مذكور حذف خواهد شد و ژورنال 
سرمقاله اي بر سياستش در  ر درمذكو

 .برابر كپي برداري تاكيد خواهد كرد
 سال از گروگانگيري 29: انقالب اسالمي

از گروگانگيرها، حتي يك تن، . مي گذرد
. چهره صادق و سالمي از كار نيامدند
عقلهائي كه مدار بينششان قدرت بود، در 
خط قدرتمداري ماندند و اينست 

بر سر كشور سرانجامشان و بالئي كه 
  .آوردند

  

نخستين گزارش دبير 
كل سازمان ملل 
متحد در باره نقض 
حقوق انسان در 
  :ايران و موارد نقض

  
 بان 2008 اكتبر 20گزارش * 

كي مون، دبير كل سازمان ملل 
متحد پيرامون نقض حقوق 

  : انسان در ايران
  

، نخستين  موني كبان    گزارش 
ر گزارش دبير كل سازمان ملل متحد د
. باره نقض حقوق انسان در ايران است

 كشور عضو 192 يگزارش كه برا
  . است شدهارسال سازمان ملل 
   بابت راني انيضمن تحس     دبير كل، 
 آموزش و ء ارتقايها نهيتالش در زم

به موارد نقض حقوق بهداشت كشور، 
 :انسان در ايران پرداخته است

، مجازات مرگتعيين  از موارد يك ي●
جوانان كشور است نو براي بخصوص

 اروپا و عفو هي اتحادني از اشيكه پ
 آن انتقاد كرده   هم ازالملل نيب

 .بودند
ه  برانيدولت ااقدام  با وجود  ●

ء اجرانكردن سنگسار و اعدام در مال
 نگونهي از اعمال ايموارد، عام

 . وجود داردرانيها در ا مجازات
 بدن، ي قطع اعضا  ازيموارد ●

 ي مشكوك و خودكشيها گشالق، مر
 گزارش راني ايها  در زندانانيزندان
 .ندشده ا
 رانيشكنجه در ا،   بنا بر قانون●

 كشور ييممنوع است اما قانون جزا
 كي عنوان   از شكنجه بهي شفاففيتعر

  .جرم ارائه نداده است
انسان  حقوقاز  رانيزنان ا ●

قوانين ايران در باره . برخوردار نيستند
.  تبعيض آميز هستندحقوق زنان

 سال كيسركوب جنبش زنان در 
 شدت گرفته است و رانيدر ا گذشته 
 يها  مقامي كه گاهنجاستيمشكل ا

 فعاالن حقوق زنان را به يرانيا
 ارتباط »ي خارجتي امنيدهايتهد«
 .دهند يم
 تالش ،يني ديها تي اقلهي علضيتبع ●
 مون، ي گفته كبه . انجام دهنديشتريب

 يني ديها تي از اقليكي انيجامعه بهائ
 قرار گرفته ضياست كه مورد تبع

  .  است
  14 در صفحه

  

  معماي اوباما؟
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موارد تجاوزها به حقوق * 
  : انسان

  
مهران عباس زاده ، 87 آبان 12در ◄

دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 
تربيت معلم تهران كه در تاريخ 

 در آبان بازداشت شده بود، 9پنجشنبه 
جايي شهر كرج  آبان به زندان ر12

  . انتقال يافت
 آبان  جمع كثيري از 12روز يكشنبه 

دانشجويان دانشگاه تربيت معلم براي 
اعالم حمايت از مهران عباس زاده در 
ابتكاري  جديد روبانهاي مشكي بر سينه 

  . دندكردخود نصب 
، اطالع حاصل شد 87 آبان 3در ◄ 
مهدي خدايي دبير اسبق انجمن كه 

ه آزاد واحد شهرري و اسالمي دانشگا
از اعضاي مجموعه فعاالن حقوق بشر 
در ايران به همراه سلمان سيما 

 انرژي -دانشجوي رشته اقتصاد 
شگاه آزاد واحد كرج و مديرمسئول ندا

نشريه دانشجويي توقيف شده سالم كه 
 تيرماه سال �١ و 13در تاريخهاي 

جاري توسط نيروهاي امنيتي بازداشت 
در سلولهاي انفرادي و قريب به يكماه 

 به سر برده بودند طبق 209بند 
احضاريه اي كه در هفته جاري به 

 در اول بهمن ،دست آنان رسيده است
ماه سال جاري براي رسيدگي به اتهام 

ي و اقدام عليه كشور از طريق تبان
 دادگاه �١، در شعبه اخالل در نظم
  . خواهند شدانقالب محاكمه 

تن از  400د ،  حدو87 آبان 13در ◄ 
دانشجويان خوابگاه دستغيب دانشگاه 
علوم پزشكي شيراز خطاب به رئيس 
اين دانشگاه، اعتراض خود را نسبت به 
نصب دوربين هاي مداربسته در 

كردند و اين اقدام را ابرازآسانسورها 
 .خواندند» توهين آميز«
هم اكنون در دانشگاه هاي آزاد    

 مشهد، يز، مركز تهران،كرج، اراك، تبر
ري، دماوند و برخي خمين، شهر

دانشكده هاي دانشگاه هاي دولتي 
اميركبير، صنعتي شريف، تهران، 
مازندران، شيراز، تربيت معلم سبزوار، 
مشهد، دانشكده خبر و علم و صنعت 
دوربين هاي مدار بسته نصب شده 

  .است
علي اصغر سپهري ، 87 آبان 13در ◄ 

ضو مدير مسئول نشريه ايران نو و ع
سابق شوراي مركزي انجمن اسالمي 
دانشجويان پلي تكنيك با شكايت ستاد 

 دادسراي 2مشترك سپاه به شعبه 
اين فعال . كاركنان دولت احضار شد

ام و هدانشجويي پس از تفهيم ات
واالت بازپرس دادسرا ئپاسخگويي به س

  . شتبا قرار كفالت آزاد گ
 4اتهامات سپهري به انتشار شماره    

 با �٨ ه ايران نو كه در اسفند سالنشري
ديكتاتور نظامي و حاميان پشت ”عنوان 
. منتشر شده بود، برمي گردد“ پرده

اتهامات تحت عناوين نشر اكاذيب و 
توهين به نيروهاي ارزشي و سپاه تفهيم 
شد و سپهري با مستند دانستن مطالب 

 .منتشره، اتهامات را نپذيرفت
 بين سازمان عفو، 87 آبان 13در ◄ 

الملل در نامه اي كه براي رئيس قوه 
از بازداشت اخير , قضاييه ايران فرستاد

يك فعال حقوق زنان و همچنين ادامه 
ي فشار بر افرادي كه ممنوع الخروج 

اين . ابراز نگراني كرد, شده بودند
سازمان از مسئولين ايراني خواست كه 
محدوديت هاي مسافرتي را بر فعالين 

 و آزار فعالين حقوق بردارند و فشار
   زنان را پايان دهند

عشا مومني دانشجوي ايراني  ●
آمريكايي فوق ليسانس دانشگاه 

,  مهر24كاليفرنيا از زمان بازداشتش در 
 زندان اوين در تهران كه 209در بند 

, توسط وزارت اطالعات اداره مي شود
بدون تماس با خانواده و وكيلش به سر 

ت رسمي كه او توسط مقاما. مي برد
خود را پليس راهنمايي رانندگي 
معرفي كرده بودند در هنگام رانندگي 

سپس آن افراد , در تهران متوقف شد
وي را به منزلش بردند و نوارهاي 
ويدئويي ضبط شده از مصاحبه هاي 
اعضاي كمپين تغيير براي برابري در 

كه جزئي از پايان نامه ي عشا را , ايران
  .ا خود بردندتشكيل مي دادند را ب

 آبان از پرواز �سوسن طهماسبي در  ●
بين المللي در فرودگاه امام خميني 

ممنوع الخروج , توسط مامورين امنيتي
در همان . و پاسپورت وي توقيف شد

روز در حالي كه احضاريه اي با تاريخ 
يك ماه قبل مبني بر معرفي خود براي 
بازجويي به شعبه يك دادگاه انقالب را 

او . خانه اش تفتيش شد,  كرددريافت
ن به دادگاه مراجعه كرد  آبا8در روز 
ور وكيل مورد بازجويي ضحو بدون 

توسط مامورين اطالعات قرار گرفت و 
به او گفته شد كه اوايل ماه آينده نيز 

  .به دادگاه انقالب مراجعه كند
پرونده ي ديگري عليه چهار فعال ●

محبوبه , ناهيد كشاورز, حقوق زنان
سعيده امين و سارا , ين زادهحس

كه در سال گذشته به خاطر , امينيان
جمع آوري امضا در پارك الله به 
دادگاه برده شدند دوباره به جريان 

 آبان 6افتاده است و آنها بايد در روز 
مجددا به دادگاه مراجعه مي كردند 
كه دادگاه آنها تا دي ماه به تعويق 

  .افتاد
 21 شعبه به حكم، 87 آبان 13در ◄ 

دادگاه تجديد نظر  زينب پيغمبر زاده 
به دليل حضور در مقابل دادگاه انقالب 

 اسفندماه سال گذشته به يك 13در 
 سال تعليق و 3سال حبس به مدت 

 ماه يك بار خود به وزارت 4معرفي هر 
محمدعلي . اطالعات محكوم شد

دادخواه وكيل اين عضو كمپين يك 
خبر گفت اين ميليون امضا با تاييد اين 

حكم قطعي است و چون راي در 
دادگاه تجديد نظر صادر شده است 
جاي اعتراض و تغيير ندارد، مگر اين 
كه رئيس قوه قضاييه از اختيارات خود 

  . استفاده كرده و حكم را لغو كند
من امير حسين ، 87 آبان 14در ◄ 

 رنجنامه اي را انتشار حشمت ساران
 آمده در آن، از جمله. داده است

 دبير كل جبهة اتحاد ملي من، : است
 كه در حال حاضر در  زندان ،ايران

 سال 16رجائي شهر محبوس و به 
زندان محكوم شده ام و ممنوع 

 به فرزندم بابك، . المرخصي مي باشم
جهت فقر ناچار شده، طي ادامه 
تحصيل اقدام به اشتغال و كاري در 
جهت تامين معاش خانواده نمايد كه 

ين رابطه به هر كجا مراجعه نموده در ا
حكومت عدالت محور ماليان به 
زعامت آقاي خامنه اي از وي طلب 

.  اندنمودهنامه پايان خدمت يا كفالت 
 گرفتن كفالت نامه به حوزه برايبابك 

نظام وظيفه شهريار خدمت آقاي 
 شفيعي معاون حوزه مراجعه كرده

آقاي شفيعي استعالم نامه اي را . است
 تاييد محبوس بودن اينجانب به براي

آخوند حجت اسالم جدايي دادستان 
ولي با . استشهريار ارسال كرده 

همان عدالت محوري و حكومت عدل 
 آقاي جدايي جواب نامه را ،علي

نداده كه هيچ، فرزندم را بطور تحقير 
  .آميزي از اطاق خود بيرون انداخت

     پس از چند ماه دوندگي، كفالت 
اما به دستور شفيعي،  .  شدنامه داده

بعد . سرباز وظيفه اي آن را گم كرد

به اعضاي .هم گفتند به ما گفتند
  .    خانواده محكومان كفالت نامه ندهيم

دانشجويان ، 87 آبان 14در ◄ 
دانشكده مديريت دانشگاه بهشتي در 

ديوار (اعتراض به ايجاد پارتيشن
در كتابخانه اين دانشكده ) جنسيتي

سازي دختران و پسران، براي جدا
آميز  اقدام به برگزاري تجمعي اعتراض

  .كردند
براساس احضاريه ، 87 آبان 14در ◄

كتبي كه به سولماز ايگدر، خبرنگار 
سايت كانون زنان ايراني  ابالغ شده او 
روز شنبه بيست و چهارم مهر ماه به 

 شهرري در دادگاه انقالب 31شعبه 
اه از مراجعه كرد اما مسئوالن دادگ

ارائه حكم كتبي به او خودداري 
كردند و حكم شش ماه حبس تعزيري 

  . را به صورت شفاهي ابالغ كردند
 فرهان پور شيخ ، 87 آبان 14در ◄ 

 كه به دعوت دراويش گنابادي
دراويش بندر عباس به اين شهر 
مسافرت نموده بودند در بدو ورود 
، توسط نيروهاي امنيتي و يگان ويژه 

  پس از ساعتي بازجوييبازداشت و
ايشان را مجبور به ترك اين شهر 

   .نمودند
اسفنديار ذوالقدر ، 87 آبان 14در ◄ 

استاد دانشگاه اصفهان، بخاطر انتقاد از 
نژاد در يكي از  محمود احمدي

اش از  شناسي هاي درس جامعه كالس
  . دانشگاه اخراج شد

من مدرس دانشگاه هستم و امسال      
ن قرار شد كه براي دو ترم تابستا

كالس درس جامعه شناسي را تدريس 
نود درصد دانشجويان اين . كنم

دانشگاه شاغل هستند و اكثرشان هم در 
من بنا به . نهادهاي امنيتي كار مي كنند

عادت و روش تدريس ام، براي فهم 
بهتر مباحث از مثال استفاده مي كنم و 
سعي هم مي كنم كه به جاي اينكه از 

مثال ! ريخ و كهكشان راه شيريكره م
بياورم از جامعه خودمان كه كلكسيوني 

در دو . از پديده هاست، مثال بزنم
جلسه مانده به اتمام كالسها موضوع 
درس، درباره نهادهاي سياسي و نقش 

من هم طبق روال . آنها در جامعه بود
هميشه سعي كردم، ازساختار دولت 

 توجه داشته باشيد نه(كشور خودمان 
را ) حكومت و نه نظام بلكه فقط دولت

به عنوان نهاد سياسي براي عينيت 
. بخشيدن به موضوع درس آناليز كنم
خالصه آنكه من پنچ دقيقه اي درباره 
عملكرد دولت نهم و كارنامه دولت 
احمدي نژاد و مقايسه آن با دولت 
. فرهيخته خاتمي صحبت كردم
درحين صحبت ديدم كه برخالف 

 دانشجويان را موظف هميشه كه من
كرده بودم كه موبايلشان را حتما در 
كالس خاموش كنند، دانشجويي دارد 

چندان . با گوشي موبايلش بازي ميكند
توجهي نكردم و فقط تذكري دادم و 

نام “ ايوبي“اين دانشجو كه. گذشتم
دارد از بچه هاي تيم حفاظت رياست 
جمهوري و عضو تيم حفاظت حاج 

كالس تمام .  بودداوود احمدي نژاد
شد و قرار شد هفته بعد آخرين جلسه 

در دفتر . ترم تابستان برگزار گردد
از . كارم بودم كه موبايلم زنگ زد

مسئول حراست دانشگاه . دانشگاه بود
كه خانمي به نام دهنوي بود و تازه از 
همان دانشگاه فوق ديپلم گرفته بود، با 
: تكبر و غرور و تحكم خاصي گفت

والقدر تمام كالسهاي شما آقاي ذ“
حذف شده و شما ديگر حق نداريد به 

: پرسيدم چرا؟ گفت“ دانشگاه بياييد
حكم از باال بوده و از نهادهاي مختلف ”

از جمله نهاد رياست جمهوري تماس 
گرفتند و دستور داده اند كه كالسهاي 

شما همه لغو بشود و اسمتان هم از 
سايت هيات علمي دانشگاه حذف شده 

   ”.ستا
هيئت نظارت بر ، 87 آبان 15در ◄

 را "شهروند امروز"نامه  ، هفتهمطبوعات
به دليل غير واقعي جلوه دادن برخي 

مجله بعد . اقدامات دولت توقيف كرد
از انتشار مصاحبه با دو دختر هاشمي 
رفسنجاني و پسر شهيد الهوتي، توقيف 

  . شده است
فعاالن ، به گزارش 87 آبان �١ در◄ 

 محمد حسن ،بشر در ايرانحفوق 
فالحيه زاده، مدير مسئول روزنامه 

خبرنگار  توقيف شده اقالم الطلبه و 
اخراجي تلويزيون العالم جمهوري 
اسالمي به دليل امتناع از شركت در 
برنامه اجباري صبحگاه زندانيان به 

 زندان اوين 240سلولهاي انفرادي بند 
  . دشمنتقل 
 شركت كارگران، 87 آبان 16در ◄ 

ه  خاطر عدم سبالن پارچه اردبيل ب
، چندين بار در دريافت حقوق و مزايا

هفته هاي گذشته در مقابل سازمان 
صنايع و استانداري ارديبل دست به 

در اين شركت حدود  .تجمع زدند
 نفر مشغول به كاربوده كه از اين 0�2

 نفر در خط توليد كارخانه 0�1تعداد ، 
 7كه به مدت مشغول به كار مي باشند 

ماه است حقوق و مزاياي خود را 
  . دريافت نكرده اند

فعالين ، به گزارش 87 آبان 16در ◄ 
 بنابه ،حقوق بشر و دمكراسي در ايران

  زندان 0�3گزراشات رسيده از بند 
 آبان ماه �١اوين، روز چهارشنبه 

بزرگ نيا رئيس اين بندهمراه با 
بندها به سلولهاي  تعدادي از پاسدار

ندانيان سياسي يورش بردند و ز
بد رفتاري    واهانت زندانيان را مورد

  . قرار دادند
حميده نبوي كه ، 87 آبان 17در ◄ 

نسبت به حكم سنگين و غير انساني يك 
 در ،بودسال زندان اعتراض نموده 

 تجديد نظر دادگاه انقالب 36شعبه 
تهران حكم صادره يك سال زندان كه 

 شده بود مورد در دادگاه بدوي صادر
 . تاييد قرار گرفت

دادگاه انقالب ، 87 آبان 17در ◄ 
سنندج حكم ياسر گلي، دانشجوي 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج را 

به موجب اين حكم ياسر . صادر كرد
گلي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و 
 �1ارتباط با يكي از احزاب كردي به 

 سال حبس در زندان بافت در استان
  . كرمان محكوم شد

مسعود حسين ، 87 آبان 18در ◄ 
پناهي فعال سياسي اهل و ساكن 
شهرستان دهگالن در تاريخ هشتم آبان 
ماه سال جاري توسط نيروهاي امنيتي 
در منزل مسكوني خود بازداشت و به 
اداره اطالعات شهر قروه منتقل 

اين فعال سياسي پيشتر نيز در .شتگ
 سال جاري  مدت يكماه و در86سال 

نيز به دليل برگزاري تجمع اعتراضي به 
حكم اعدام انور حسين پناهي مدت ده 
روز را بازداشت و در اداره اطالعات 

  . شهر مذكور گذرانده بود
به دنبال جراحت ، 87 آبان 19در ◄ 

چند تن از دانشجوبان دانشگاه زاهدان 
در حمله مهاجمان به يك سالن ورزشي 

انشجويان ساكن دانشگاه، جمعي از د
در خوابگاه دانشگاه سيستان و 

شب شنبه با تجمع در  بلوچستان نيمه
محوطه اين دانشگاه خواستار جديت 
بيشتر مسئوالن نسبت به تامين امنيت 

  . دانشجويان شدند
تن از  �، 87 آبان 19در ◄ 

دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه 
نصير الدين طوسي كه در جلسه 

 ازغدي در اين سخنراني رحيم پور
دانشگاه با در دست داشتن 
پالكاردهايي به اعتراض و انتقاد از 
عملكرد وي در شوراي عالي انقالب 

 ترم 8فرهنگي پرداخته بودند، جمعا به 
 .محروميت از تحصيل محكوم شدند
ميالد اسدي ، مهدي عباس زاده ، بهنام 
صفري هر يك به دوترم ، علي پرويز و 

ز هر كدام به يك عباس سمد بابايي ني
ترم محروميت از تحصيل بدون 

   . احتساب سنوات محكوم گرديدند
با شكايت رييس ، 87 آبان 19در ◄ 

دانشكده خبر احسان مازندراني فعال 
دانشجويي دانشكده خبر و جواد 
حيدريان دانشجوي سابق اين 
دانشكده، به دادسراي كاركنان دولت 

 . احضار شدند
 كارگر 300 حدود، 87 آبان 20در ◄ 

الستيك البرز به نمايندگي از يك هزار 
 كارگر اين شركت در اعتراض 300و 

به روشن نبودن وضعيت قراردادها 
حقوق خود مقابل   وپرداخت نشدن

   . دفتر رياست جمهوري تجمع كردند
 �خانواده هاي ، 87 آبان 20در ◄ 

زنداني سياسي كه به دليل شركت در 
 67يان سال مراسم سالگرد اعدام زندان
طوالني مدت  دستگيرو به حبس هاي 

محكوم شده اند، با انتشار نامه اي 
خواستار رسيدگي به وضعيت آنان 

  .شدند
محمد علي منصوري، علي صارمي،     

ميثاق يزدان نژاد، محسن نادري و 
 نفري هستند كه پس از 5حميده نبوي 

يكسال در گيري با مراجع قضايي و  
حكام سنگيني مواجه امنيتي،اكنون با ا

اتهام اين پنج نفر شركت در . شده اند
مراسم سالگرد اعدام هاي گسترده  

 در 67ندانيان سياسي در سال 
اتهامي كه از . گورستان خاوران است

 حبس براي آنان 17هفده سال يك تا 
   .درپي داشته است

دانشجويان دانشگاه ، 87 آبان 20در  ◄
ض به صنعتي نوشيرواني باب در اعترا

مشكالت صنفي و فرهنگي اين دانشگاه 
 .تجمع كردند

 تن از 500در اين تجمع كه بيش از 
دانشجويان دختر و پسر اين دانشگاه 

 دانشجويان معترض .شركت داشتند
ضمن اعتصاب غذا، سيني هاي ناهار 

 غذاخوري تا  سرويسخود را از سلف
درب دفتر معاونت فرهنگي دانشگاه 

  . چيدند
زنداني سياسي ، 87ان  آب21در  ◄

ميثاق يزدان نژاد كه از ناراحتي قلبي 
در رنج مي باشد بعلت هواي بسيار سرد 
و نبود امكانات حرارتي و همچنين 

 رئيس بند "بزرگ نيا"برنامه اجباري 
 زندان اوين مبني بر حضور 350

اجباري سه ساعته زندانيان سياسي در 
برنامه صبحگاه دچار تشنج و عارضه 

  رديد قلبي گ
 انجمن اسالمي 14، 87 آبان 23در  ◄

بيانيه در حمايت از تحصن دانشجويان 
سيستان و بلوچستان صادر و در آن، از 

 گويا در اين زمانه :...جمله گفته اند
حراست دانشگاه، مسئوليت نخستين 
خويش را كه همانا حمايت از حريم 
امنيت دانشجوست از ياد برده و تبديل 

 مسئولين بر ضد به نهاد حراست از
اگر نيك بنگريم . دانشجويان شده است

در خواهيم يافت كه اين خود 
بزرگترين عامل در باز ماندن دست 
متجاوزين، به حريم دانشجو و دانشگاه 

 .است
  16 در صفحه

  معماي اوباما؟
  



                                                                                                                                                                                       

 

 

15 

 

 
 

 2008 دسامبر   7   نوامبر  تا 24 ا ز

 
    1387   آذر 17  تا 4        از  711 شماره

  

 

   

 البته همينجا خوب است يادآور شود 
 ساله فرصت 8خاتمي در همه دوران 

سوز حكومتش از بيان همين جمله نيز 
ريغ كرد و دريغا از فرصت هايي كه د

امروز و در . در آن دوران سوزانده شد
فاصله چند ماهه تا انتخابات رئيس 
جمهوري دو جناح اصالح طلب و 
اصول گرايان رژيم براي چگونگي 
 "تقسيم قدرت و گرفتن سهم خود از 

 بجامانده از منابع ملي كشور "ماترك 
ع در بررسي اوضا. تكاپو افتاده اندبه 

يست مروري كنيم  به حال آنها بد ن
  . امروزشان

  
  :اول دسته اصالح طلبان

  
 اصالح طلبان به چند دسته تقسيم     

مي شوندكه در تحليلي جامع ميتوان 
آنها را به دو گروه طرفداران شركت 
در انتخابات به هر قيمت و طرفداران 

   .تحريم در اوضاع حاضر تقسيم كرد
ته كه تعدادشان  طرفداران تحريم الب  

رين كمتر است و از جمله سرشناس ت
، زيدآبادي آنها ميتوان به عبداهللا نوري

و عباس عبدي اشاره كرد كه اين 
آخري طي چندين مقاله نظرش را 
درباره بيهودگي شركت در انتخابات 
ويا غير موثر بودن حضور عناصري 

. ه استچون خاتمي اعالم كرد
مودن دو عبداهللا نوري نيز با عنوان ن

شرط اصلي شركتش در انتخابات 
موضع خود را نسبت به نامزدي اش 

 شرطي كه يكي دو .اعالم كرده است
حمايت همه گروه هاي اصالح طلب 
از وي و يگانه بودن حضورش بعنوان 
نماد جريان اصالح طلبي و دومي 
تحريم انتخابات به شرط رد صالحيتش، 

. سط همه اصالح طلبان بوده استتو
ي كه معلوم بود جريان اصالح دوشرط

طلب درون رژيم به آن تن نخواهد 
نوري درضمن با بيان نظراتي در . داد

مورد كانديداتوري خاتمي و شرايطي 
كه او بايد براي موفقيت  لحاظ كند و 
تاكيد بر ضرورت ايستادگي خاتمي 

 سال 8كاري كه طي ( روي حرفهايش 
) حكومتش حتي يك بار هم نكرد 

نسبت به حضور خاتمي نيز موضعش را 
به به روشني اعالم كرد چه رسد 
اين . كانديداهاي ديگري مانند كروبي

 ،گروه يعني تحريم كنندگان انتخابات
داراي  اگر چه از نظر تعدادكمترند اما

مباني نظري محكم تر وعاقالنه تري 
نسبت به گروه دوم هستند و به نظر مي 

به انتخابات و  شدن رسد با نزديك
ضاع و احوالي كه كشور در چند او

 بيان آنها ،ماهه آينده پيش رو دارد
روشني و اثر بيشتري بيابد چرا كه آنها 
به خوبي دريافته اند در ساختار نظام 
واليت مطلقه و عنان بريدن مقام 

 رئيس جمهور اگر ،عظماي واليت رژيم
بخواهد در اين ساختار بماند حداكثر 

 رياست نقشي كه مي تواند ايفا كند
دفتر اجرايي جناب رهبر است تا 
! منويات ايشان را به اجرا در آورد
گروه دوم يعني طرفداران شركت در 
انتخابات به هر قيمت كه مهمترين 
دليلشان براي اين نظر به زعم خود 
نجات كشور از چنگال احمدي نژاد 
است شامل دسته هاي چندگانه اي 
هستند كه اصلي ترينشان را ميتوان 

تمي و حاميانش، كارگزاران به خا
سركردگي هاشمي رفسنجاني و گروه 

 خاتمي دچار ترديد .كروبي ناميد
 عـدم حضور در اساسي در نامزدي و يا
ترديـدي كه . صحنه انتخابات است

به (بيشتر ناشي از عـدم استقبال عمومي
و شكست )  ساله اش8دليل كاركـرد 

عليرغم گفته او كه . حاصل از آن است
اني اش ناشي از عدم توفيق در نگر

كيست كه نداند او توفيق .عمل است 

را در حفظ نظام و به قول خودش 
كه واليت فقيه را همواره ( اركان آن 

) بعنوان يكي از آنها به شمار آورده 
 سال حكومتش تمام 8دانسته و طي 

برده و اش را در اين زمينه به كار سعي
 به هر! از قضا موفق هم بوده است

روي طرفداران نامزدي او كه شامل 
زاده  افرادي چون بهزاد نبوي ، تاج

وسحر خيز هستند اتكاي نظرشان بر 
اينست كه به هر طريق بايد مملكت را 

نگال باند احمدي نژاد به در از چ
مهم نيست كه بعدش كاري . آورد

 اما اين خاتمي است .ميشود كرد يا نه
با  كه باداشتن پشتوانه مردمي ميتواند

فعال كردن گروه خاموش در 
 تقلب هاي گسترده باند ،انتخابات

خامنه اي ، احمدي نژاد را خنثي 
به رياست جمهوري برسد و نموده و 

اما اينها . نگذارد وضع از اين بدتر شود
فراموش كرده اند كه هم اينان بودند 
كه اجازه دادند مافياي حامي احمدي 
 نژاد يعني سركوبگران كه در اوايل
دوران خاتمي به گوشه هاي تاريك 
خزيده بودند با وادادن وي كم كم 

 به صحنه بيايند تا جائيكه خامنه "رسما
اي جرات كرد و حكم حكومتي به 
مجلس تحت امرش صادر كرد و 
كساني چون كردان و پور محمدي 

وارد عرصه ... ووجهرمي ومحصولي 
 برسر باليي. آشكار حكومت شدند

،  اجتماعيمملكت آمد كه حاصل
در واقع . اش روشن استاقتصادي

احمدي نژاد و باندهاي مافيايي حامي 
تمي و او از عملكرد ضعيف و واداده خا
  . دوستان امروزش بيرون آمدند

گروه ديگر شركت كنندگان در     
 به اصطالح عمل انتخابات كارگزاران و
اينان تحت . دمنگراهاي درون رژي

اين قيمومت هاشمي رفسنجاني بر 
نظرند كه بدون درگير شدن با گروه 
هاي راست ميتوان با رفتاري عمل 

 در برابر عمل انجام شده گرايانه آنها را
شاخصه هاي مهم اين گروه . قرارداد

 خم شدن در خوابيدن در باد ها و
روشي كه . سوي باد هاي غالب است

 .نهضت آزادي هم با آن موافق است
ان به همين دليل همسويي جالبي مي

ت آزادي وكارگزاران رفتارهاي نهض
درون كارگزاران دو . مشاهده ميشود

 يكي اينكه .تفكر عمده وجود دارد
معتقد است اگر شرايط ايجاب كند كه 

بايد از او  خاتمي به ميدان بيايد،
از سر مداران اين نظريه  .حمايت كرد

   .ميتوان به عطريانفر  اشاره كرد
 خاتمي به معتقدند اگرو گروه ديگر     

  موجب يك دست شدن صحنه بيايد
جناح راست و حمايت يكپارچه اصول 
گرايان از احمدي نژاد خواهد شد و 

 چرا كه همه .اين يعني شكست
در اختيار ) حكومتي ( ابزارهاي دولتي 

اوست و براحتي  ميتواند تقلب گسترده 
ه اي صورت اي را با حمايت خامن

 76 "و خاتمي امروز توان سال ! دهد
 را براي به صحنه آوردن مردم ندارد "

بنابراين بهتر است خاتمي به صحنه 
از حامالن اين تفكر  ميتوان . نيايد

شده  كرباسچي را نام برد كه گويا قرار
براي تقويت موضع كروبي در 

 !خابات بعنوان معاون او معرفي شودانت
 "اما به نظر مي رسد يا برنده شدن

 احتمال ،ريكا در انتخابات آم"اوباما
حضور خاتمي نيز افزايش يافته باشد 
چرا كه شايد با رايزني با خامنه اي و 
بررسي اوضاع و احوال رژيم و 
فشارهاي مضاعفي كه كليت نظام را در 
صورت ادامه حضور احمدي نژاد با 

، نامزد شود و آن مواجه خواهد ساخت

به جلوگيري از تقلب  را خامنه اي
  . مجاب كندگسترده در انتخابات 

از سوي ديگر كروبي نيز كه حزب     
 پيش از آنكه ،اعتماد ملي را ساخته

اصالح طلبان بخواهند به جمع بندي 
خاصي برسند يا بر سر نامزد واحدي 

 نامزدي اش  را اعالم كرد ،توافق كنند
و بقيه را در برابر عمل انجام شده 

بعد تحت فشار ديگر گروه . دقراردا
پيشنهاد كرد كه همه هاي اصالح طلب 

داوطلبان نامزديشان را اعالم كنند و 
بعد در پي نظر سنجي دركل كشور هر 
نامزدي كه بيشترين اقبال عمومي را 

واحد همه گروه هاي داشت نامزد 
نه   واما نه او. اصالح طلب شود

طرفدارانش به اين پرسش اساسي 
 كه نظر سنجي را  اده اندپاسخي ند

واهد داد؟ و كي و چگونه انجام خ
 مالك مقايسه ها چه بايد باشد تا "اساسا

دعوايي پيش نيايد و بتوان بر سر نتايج 
 به هر حال ؟آن به توافقي رسيد

گروهي از حاميان او با درك اينكه 
موقعيتش چنان نيست كه بتواند مانع از 
تقلب هاي گسترده مافياي حاميان 
احمدي نژاد شود با برگزيدن عنصري 

سچي شهردار سابق تهران و مانند كربا
به گمان اينكه شايد او بتواند موضع 

  سعي در سازش،كروبي را تقويت كند
اما . با كارگزاران وحمايت آنان دارند

كرباسچي و كساني كه او را جلو 
انداخته اند دچار يك تناقض اساسي 

از سويي آنها معتقدند كه . هستند
خاتمي به دليل تجربه اي كه مردم با 

رده اند نميتواند مردم را به صحنه او ك
نامزد است  حال چگونه ممكن .بكشاند

ديگري بتواند مردم را به پاي 
عناصر دست صندوقهاي رأي ببرد و

 مانع از چندمي از كارگزاران بتوانند
آنها باز، ! تقلب هاي گسترده شوند؟

معتقدند كه خاتمي به دليل تجربه اي 
 مردم كه مردم با او كرده اند نميتواند

را به صحنه بكشاند حال چگونه ممكن 
است عنصري مانند كرباسچي كه وقتي 
شهردار بود ميخواست مجسمه سردار 
سازندگي اش را از طال بسازد ودر شهر 

و مردم !  يا شهرداري تهران قرار دهدو
او را موجب گراني ها ومسائل و 
مشكالت عديده شهر تهران مي دانند 

شركت در اثري در تحريك آنها به 
   !انتخابات داشته باشد ؟

  بزرگتريناما حاميان خاتمي كه       
گروه اصالح طلبان را تشكيل مي 

جانشيني نيز براي خاتمي پيش . دهند
كه اگر خاتمي به  بيني كرده بودند

صحنه نيايد اين يكي بتواند به اتكاي 
نه بكشاند مردم را به صح ،حضورش

ه چرا ك. وآن سيد حسن خميني بود
معتقد بودند او به دليل عدم حضورش 

درت و جمله معروفش پس در ساختار ق
سينه پدرم صندوقچه  «:از مرگ پدر

 تصويري در اذهان ،»بودنظام اسرار 
عمومي دارد كه ميتواند هم مردم را به 
صحنه بياورد و هم در برابر باند خامنه 
 .اي و احمدي نژاد و حاميانش بايستد

 پيوسته از اين كار  اما او تا به امروز
ه هيچ رو امتناع كرده  و گفته است ب
به نظر . قصد چنين كاري را ندارد

 ميرسد اگر خاتمي به صحنه نيايد و
سيد حسن نيز از آمدن خودداري كند 

 ميرحسين ،)كاري كه كرده است (
موسوي نخست وزير دوران جنگ 

كسي كه .گزينه مناسب آنها باشد 
است رژيم هم  در ميان جناح ر"اتفاقا

طرفداراني دارد اما او در همان دوران 
نخست وزيري هم كه خامنه اي 
رياست جمهوري رژيم را در اختيار 

يك جوب نمي داشت آبش با او به 
د كه خامنه رفت و كار به جايي كشي

اش اي در دور دوم رياست جمهوري
گفت من اين بار به اختيار خودم 

نخست وزير را انتخاب مي كنم كه 
بالفاصله آقاي خميني با حمايت از مير 

ين موسوي او را در سر جايش حس
به هر حال با نيامدن خاتمي تا به  .نشاند

براي امروز او نيز پاسخ مثبتي به دعوت 
. است نداده  در صحنه انتخابات،حضور

به نظر مي رسد اينان منتظرند تا 
براساس اتفاقات سه و چهار ماهه پيش 

تا اگر رژيم  د كننرو تصميم گيري
تحت تاثير تنگناهاي شديد داخل و 

مشكالت اقتصادي و نا :داخلي ( خارج 
آرامي هاي اجتماعي و خارجي 

 و كاهش لولوي " اوباما "پيروزي 
) جنگ و ضرورت شفاف سازي روابط
تا حدي گرفتار شد كه خامنه اي وادار 

به صحنه  به رو آوردن به آنها كند
ن گزينه جز اينان سخت تري. بيايند

اصالح طلبان عبداهللا نوري است كه 
پيشا پيش نظرش را گفته است و اگر او 
همچنان كه آقاي منتظري گفته است 
كانديداي انتخابات شود و شرايطش را 
هم اصالح طلبان ببينند آنوقت جناح 
راست در برابر گزينشي سخت قرار 

اگر عبداهللا نوري را . اهد گرفتخو
يتواند با اقبال تائيد صالحيت كند او م

عمومي مواجه شود و تقلب هاي 
گسترده را بسيار مشكل كند و با روي 
كار آمدنش تحمل شرايط براي 
باندهاي مافيايي راست رژيم بسيار 

د شد و اگر او شكننده خواه دشوار و
، ناخواسته به را رد صالحيت كنند

تشكيل جبهه اي در داخل كشور كمك 
 ، نوريكرده اند به سركردگي عبداهللا

پديده اي كه ميتواند آثار ويران 
  ...كننده اي براي رژيم داشته باشد 

  
  : جناح راست رژيم: دوم 

  
      اينها پس از تجربه احمدي نژاد به 
چند گروه و دسته تقسيم شده اند كه 
هر كدام ساز خود را مي زنند اما از 
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  : شاره كردميتوان به عناصر زير ا
عمل كرد او طي سه : احمدي نژا د ●

 نيم از دوره حكومتش تا به سال و
، باعث ايجاد شكاف هاي عميق امروز

حال و روز . در ساختار رژيم شده است
، آشكار شدن اجتماعي، اقتصادي جامعه

در فسادهاي نهان و ضعف حاكميت 
مردم حل مشكالت و مسائل روزمره 

ي حدي بخصوص فشارهاي اقتصادي ب
كه  تحت تاثير افزايش بهاي نفت و 
صرف مازاد درآمد آن در رانت 
خواري و فساد زمينه بروز آشوب هاي 
بزرگ را فراهم ساخته كه عقالي 

را از بروز  نگراني خود ،جناح راست
چنان كه . آنها پنهان نمي دارند

او ( اشخاصي چون هاشمي رفسنجاني 
را بايد هم درجنـاح راست و هـم در 

وه اصالح طلبان جا داد و اين از گر
خصوصيات بارز اوست كه همـواره در 

،  مهدوي )گيردجهت باد قـرارمي
، ناطق نوري و بسياري از كني

نمايندگان مجلس خبرگان عالوه بر 
كساني چون الريجاني و برخي از 

، ادامـه  يـمنمايـندگان مجلس رژ
 رياست جمهوري  بر مسندحضور او را 

 بنابرايـن با فشار . ينندخطر ناك مي ب
بر خامنه اي سعي در بي اثر كردن 

خامنه اي بر پدرش دارند فشار مجتبي 
 چرا كه او بيشترين تاثير را در حمايت

ه اي از احمدي نژاد داشته و خامن
، حسن قاليباف، حداد عادل. دارد

 و پورمحمدي ي واليت،روحاني
 تشكيل مي نامزدهاي جناح راست  را  

  .  دهند
اما انتخابات  رياست جمهوري آمريكا  

را بر انتخابات ايران بيشترين اثر 
 اگر مك كين پيروز .خواهد داشت

انتخابات ميشد حضور احمدي نژاد 
 سال ديگر تضمين شده بود چرا 4براي 

كه احمدي نژاد  بهترين عنصر براي 
 و پيوسته به ادامه بحران سازي ها بود
كه اما حاال. كار  مك كين مي آمد

اوباما  پيروز شده حضور احمدي نژاد 
جز دردسر بيشتر براي رژيم و افزايش 
حركت هاي مردمي نتيجه اي در پي 

ه اي  اينست كه خامن.نخواهد داشت
. تحت فشارهاي مضاعف قراردارد
باندحامي احمدي نژاد به سردمداري 
مجتبي خامنه اي و گروهي از 
سرداران سپاه كه وجود روحانيت را 

براي سلطه بي رقيب خود مي مانعي 
دانند و بخصوص خود خامنه اي كه 
در فقه شيعي در حوزه قم جايگاهي 
ندارد حضور احمد احمدي نژاد را 
بهترين فرصت براي قلع و قمع رقبا 

 دنميدانبخصوص جناح روحاني رژيم 
 حضور او را براي خود حب شيرين و

 .يابي به قدرت بيشتر تلقي مي كننددست
 ديگر چنانكه گفته شد اما از سوي

پيروزي اوباما  و استقرارش در كاخ  
سفيد زمينه هاي انزواي بيشتر رژيم 
ايران را  با تداوم حضور احمدي نژاد 
فراهم مي آورد كه اين امر موجب 
فشار بيشتر اقتصادي بر جامعه و افزايش 
احتمال بروز آشوب هاي فراگيري 
است كه با يافتن انديشه هاي راهنما 

حذف ووانند بهم پيوند خورده ميت
و استقرار حاكميت مردم را واليت فقيه 

هدف كنند و به اين هدف كه همان 
. هدف انقالب ايران است، برسند

 كليت "بنابراين بايد گفت خامنه اي و
 در تنگنايي گرفتار "نظام واليت مطلقه 

تنگنائي شده اند كه شايد سخت ترين 
 .ودباشد كه رژيم بدان گرفتار مي ش

در اين حال خامنه اي شايد بار ديگر 
 ويا ناطق نوري را به خاتمي رو آورد

 پشتيباني "يبابه صحنه آورد كه تقر
، كارگزاران خوبي در جناح راست
 كما اينكه .وحتي اصالح طلبان دارد

چند صباحي پيش سعيد حجاريان با 
ارسال پيامي به او گفته بود كه اگر به 

صالح طلبان  گروهي از ا،صحنه بيايد
 چرا كه اينان با . پشت سر او مي روند

تجربه اي كه از خاتمي آموخته اند 
معتقدند آدمي عمل گرا مانند ناطق 

( ر قاعده آقاي حجاريان مي تواند بناب
دولتي ) ، بعد دموكراسي اول دولت

موضوعي . فراگير و استوار را بنا گذارد
 هم به آن  عباس عبدي"كه اخيرا

 البته ناگزير .!كانه داشتاشاره اي زير
بايد گفت اينها در حاليست كه ذره اي 

درايت براي خامنه اي  از عقل و
باقيمانده باشد وگرنه در بر همان پاشنه 

 و احمدي نژاد خياالت او مي چرخد
   .!نهايت خواسته اوست

مردم اما با توجه به تجربه هايي كه با    
خاتمي داشته اند ونيز عمل كرد 

 سادگي پاي صندوق اد بهاحمدي نژ
چه آنان آموخته اند . ها نخواهند رفت

كه دعواها همه بر سر قدرت است و از 
 كالهي براي سر مردم ين نمد هاا

مردم با جدا كردن . درست نميشود
 تالش دارند ،حساب خود از حكومت

نان خود را در آورند و همين امر است 
پر  كه آنان را سخت در گير كار و

خود و خانواده شان  كردن شكم 
 انكرده و به شدت از سياست گريز

اما واقعيت جامعه ايراني اينست . است
با تكيه بر تجربه ش، كه وجدان عمومي
 زماني به اين جامعه، هاي تاريخي 

 پيش بيني "سطح مي آيد كه معموال
جامعه ايراني تجربه يك بار  .نميشود

پاي حضور گسترده و پر شور در 
 را براي انجام صندوق هاي راي

اصالحات درون رژيم به سركردگي 
ر عمل خاتمي تجربه كرده و تحت تاثي

. كرد خاتمي سرخورده شده است
راهكاري داخل رژيم وجود ندارد و 
اين را مردم با پوست و گوشت خود 

 اما اينكه حركتي آگاهانه . دريافته اند
صورت دهند الزمه اش حضور انديشه 

دي و كسان راهنماي استقالل و آزا
اقعي قابل اعتمادي است كه نماد و
هنوز . چنين انديشه راهنمايي باشند

ن عمومي به روشني اين نماد در اذها
اينست كه هنوز . آشكار نشده است

جنبشي فراگير در پيگيري خواست 
 عمومي جامعه يعني استقالل وآزادي و

 7�13به نتيجه رساندن انقالب سال 
  .   پديد نيامده است

  88انتخابات 
  



                                                                                                                                                                                       

 

 

16 

 

 
 

 2008 دسامبر   7   نوامبر  تا 24 ا ز

 
    1387   آذر 17  تا 4        از  711 شماره

  

 

   

  اي اوباما؟معم
  
  
 �١ حدود 19/8/1387در روز يكشنبه    

تن از هم شاگردي هاي دانشجوي ما 
در دانشگاه سيستان و بلوچستان در 
حالي كه بدون دغدغه و به اميد امنيت 
ايجاد شده توسط كاركنان حراست 
دانشگاهشان، وقت فراغت خود را با 
ورزش دسته جمعي سپري مي كردند، 

وباش به راحتي عده اي از اراذل و ا
وارد فضاي دانشگاه شده و آنها را مورد 
. تهاجم و ضرب و شتم قرار مي دهند
در اين حادثه دو تن از دانشجويان به 

اين . صورت جدي آسيب مي بينند
پيش آمد دانشجويان را به خشم آورده 
و تجمعي در سطح وسيع شكل مي 
گيرد كه در همان شب حدود ساعت 

 سوي رياست ، با قول پيگيري از23
 .دانشگاه خاتمه مي يابد

اما فرداي آن روز، همان افراد ياغي 
دوباره به حريم دانشگاه تعدي كرده و 
همشاگردي هاي ما را با ضربات  چاقو 

اين در . ، روانه بيمارستان مي كنند
حالي است كه رئيس دانشگاه شب 
گذشته قول پيگيري ماجرا را به 

است دانشجويانش مي دهد، و ليكن حر
همچنان سست و بي مسئوليت، درهاي 
دانشگاه را به روي تشنج آفرينان و  

  .قداره بدستان باز مي گذارد
تعدادي از شركت ، 87 آبان 24در ◄ 

كنندگان در مراسم بزرگداشت ستار 
اين مراسم كه   .خان دستگير شدند

همه ساله بر سر مزار سردار مشروطيت 
و در بزرگداشت وي در شاه 

م برگزار مي شود امسال با عبدالعظي
از   .دشبرخورد ماموران امنيتي مواجه 

جمله بازداشت شدگان در اين مراسم 
 استاد دانشگاه "عبداهللا عباسي جوان"

 دبير "حسين حسيني"شهيد رجايي،
اسبق انجمن اسالمي آموزشكده رازي 

 مي "فيروز حسين پور"شهر اردبيل و 
 باشند كه پس از دستگيري به مكاني در
اطراف حرم شاه عبدالعظيم و سپس به 

  . زندان اوين منتقل شدند
رحمان رحيم پور ، 87 آبان 24در ◄ 

دانشجوي رشته مهندسي كشاورزي 
دانشگاه اروميه، در يكي از خيابانهاي 
شهر اروميه توسط ماموران امنيتي 
بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل 

   . گرديد
يدي از  زينب بايز، 87 آبان 26در ◄ 

فعاالن حوزه حقوق زنان در منطقه 
كردستان كه به اتهام ارتباط با يكي از 

 تيرماه سال 19احزاب كرد در تاريخ 
جاري بازداشت و نهايتا در رويه اي 

 سال حبس تعزيري توام 4نامتعارف به 
با تبعيد به زندان مركزي زنجان 
محكوم گرديده بود ، ظهر روز گذشته 

ندان مركزي  از ز25/8/87مورخه 
  . دشتنمهاباد به زندان زنجان تبعيد گ

، خبر توقيف و 87 آبان 29در ◄ 
  . ميليون سايت منتشر شد0�تعطيل 

  

خبرها كه در مجموعه 
  :نخوانده ايد

  
هدف اين بود كه از مصرف  بنزين 
كاسته شود و از تراكم خودروها در 

اما وضعيت بهبود . خيابانها كاسته گردد
  . نيافت
 دالر 0�ك بهاي نفت بشكه اي      اين

است و ركود و پس رفت توليد ملي 
.  در كشورها تازه آغاز شده است
وابستگي ايران به نفت به اندازه ايست 
كه بابت هر دالر كه از بهاي نفت 

 ميليارد دالر از 1كاسته مي شود، ساالنه 
احمدي . درآمد ايران كم مي گردد

نژاد در تدارك انتخاب مجدد خويش 
ت و بهاي نفت همچنان رو به اس

او ذخاير ارزي ايران را .  كاهش است
نيز به مصرف طرحهاي عامه فريب 
رسانده است و پيشاروي وخامت 
اقتصادي درمانده است كه چه بايدش 

  .كرد
  
حكومت عراق قرارداد امنيتي * 

  :با امريكا را تصويب كرد
  
،  استراتفور 2008 نوامبر 17 در ◄

حكومت عراق را با  نوامبر 16موافقت 
قرارداد امنيتي با امريكا مورد ارزيابي 

بنا بر اين قرارداد  كه : قرار داده است
هنوز مي بايد مجلس عراق آن را 
تصويب كند، قواي امريكا تا پايان 

.  مي بايد عراق را ترك گويند2011
پيش از آن، قواي امريكا تحت آمريت 
دولت عراق قرار مي گيرند و تنها با 

زه اين دولت در خاك اين كشور اجا
در . دست به عمليات نظامي مي زنند

، قواي عراق از 2009اواسط سال 
مراقبت و گشت زني در شهرهاي عراق 

، قواي 2009در پايان . باز مي ايستند
امريكا از نقاط مسكوني عراق خارج مي 
شوند و تمامي پايگاههاي امريكا تحت 

  .كنترل دولت عراق قرار مي گيرند
       حكومت شيعي عراق بدون 
موافقت ايران با اين قرارداد، آن را 

با اين حال، مي بايد . امضاء نمي كرد
منتظر واكنش رسمي مقامات ايران 

اين واكنش . نسبت به اين قرارداد شد
مي تواند برانگيختن گروههاي عراقي 
براي ناممكن كردن تخليه خاك عراق 
در از سوي قواي امريكا باشد و يا 

انتظار تخليه عراق، نفوذ خود را در 
دولت اين كشور تدارك كردن باشد 
و يا سعي در رسيدن به حل و فصل 
قابل قبول مسائل  في ما بين ايران 

بنظر ما ايران هنوز خود .  وامريكا باشد
نمي داند چه مي خواهد و در انديشه 

  .راه كار است
  
پاسدار ميلياردر با رأي اعتماد * 

  :كشور شد» يروز«مشكوك 
  
 آبان، به گزارش سايت 28 در ◄

علي مطهري در واكنش به انتخاب، 

نمايندگان نسبت به از شبهه برخي 
 موافق و مخالف و ممتنع  ءشمارش آرا

نسبت به وزارت كشور محصولي، گفته 
به نظر من هم راي به محصولي : است

 به صادق محصولي، .مشكوك بود
 273از ميان كشور، » وزير«بعنوان 

 138كارت توزيع شده و راي ماخوذه، 
 20 و مخالف راي 112 موافق وراي 

  . داده شده استراي ممتنع 
:      علي مطهري توضيح داده است

انتخاب  باهنر نبايد براي شمارش آرا
 باهنر سابقه خوبي در رابطه با . مي شد

ي أدارد به نظر من ر ناين مسائل
ايد محصولي قابل تشكيك بود، باهنر نب

الريجاني هم  آرا را شمارش مي كرد و
بايد افرادي بي طرف را براي شمارش 

  . انتخاب مي كردءآرا
 به اين گزارش كوتاه از ايران ◄

  : توجه كنيد
بالخره احمدي نژاد و اعوان و     

 –انصار وي توانستند با كليه ترفندها 
 موافق را جاي مخالف –فريبكاري ها 

، با نيم راي نشاندن و نماينده خريدن
اضافه صادق محصولي را وزير كشور 

  .كنند
  در جريان معرفي وزير كشور در 
جلسه علني مجلس، خانم آجرلو  خاله 

 كه هم اينك به جرم -پاليزار  
افشاگري عليه مقامات قضايي در زندان 

  بعنوان مخالف ثبت نام كرد - است 
او ! اما بعنوان موافق سخن گفت

 زمان مخالفان را  دقيقه از�١توانست 
اعتراض نمايندگان نيز ثمري .  بگيرد
در نهايت، محصولي با راي .  نداشت

 138اكثريت قاطع نمايندگان يعني 
.  راي به مقام وزارت رسيد�27راي از 

 نفر در جلسه حاضر 273نخست گفتند 
 نفر در �27بعد گفتند خير، . بوده اند

در اين صورت، . مجلس حاضر بوده اند
 رأي مي 137و ممتنع مي بايد مخالف 
 رأي 273حتي اگر هم تعداد . شدند

 20 مخالف و  112دهنده مي بودند، 
 رأي مي شوند و جمع 132ممتنع،  

 270آراي موافق و مخالف و ممتنع 
 نماينده چه 3بر سر رأي . رأي مي شود

 نفر �27آمده است؟ و اگر حاضران، 
باهنر .  رأي گم شده است�بوده اند، 

بيهوده . ص تقلب در آراء استمتخص
نمي گويند كه او در آراي موافق و 
مخالف و ممتنع دست كاري كرده 

  .است
يادآور مي شود كه بار : انقالب اسالمي 

نخست، در آغاز رياست جمهوري، 
احمدي نژاد محصولي را بعنوان وزير 

او خود . نفت به مجلس معرفي كرد
 ناگزير شد بگويد ميلياردر است و مجلس

البته كسي نيز . مافياها نيز به او رأي نداد
او .  »از كجا آورده است«از نو نپرسيد 

اينك پاسدار ميلياردر ايست كه با رأي 
اعتماد مشكوك مجلس مافياها، متصدي 

ينده آدر شماره . شده است» انتخابات«
مردود » وزير«يكچند از فسادهاي 

 را از نظر ،منصوب» وزير«و ) كردان(
  .ن خواهيم گذراندخوانندگا

  
  

  
آيا خامنه اي از خاتمي در * 

صورت نامزد شدن و رأي 
آوردن در انتخابات رياست 

  :جمهوري حمايت مي كند؟
  

بنا بر اطالع،  چندي پيش خاتمي ◄ 
به مال قات خامنه اي رفته است و 
خامنه اي به وي قول حمايت داده به 
شرط اينكه وي به صحنه بيايد و راي 

شايد دليل اعالم حمايت !. وردنيز بيا
خامنه اي از خاتمي كه هنوز علني نيز 
نشده است، نظر سنجي اي بوده كه 
صدا و سيماي رژيم بعمل آورده است 

 درصد طرفدار خاتمي و 46كه در آن 
 درصد طرفدار احمدي نژاد بوده 26
  .اند

    همچنين خامنه اي به ناطق نوري 
سر گفته است به صحنه نيايد مجتبي پ

خامنه اي نيز كماكان از احمدي نژاد 
پاليزار نيز از دوستان او . حمايت ميكند

بوده و با نظر مجتبي افشا گري برخي 
ضمن . فساد ها را انجام داده است

اينكه مرتضوي كه از عوامل خامنه اي  
در دستگاه قضايي است نيز براي 

 مجلس تا "نمايندگان "ترساندن 
ا استيضاح جرات نكنند وزير ديگري ر

كنند، اعالم كرده است كه پاليزار در 
اظها راتش اسناد را به برخي 

و . نمايندگان منسوب كرده است
خالصه پاي مجلس در لو رفتن ماجرا 

  .به ميان كشيده شده است
، به گزارش سايت 87 آبان 30 در ◄

امروز، مادر خاتمي كه مخالف نامزد 
شدن خاتمي بوده، بدين خاطر كه 

ظهار آمادگي كرده است فرزندش ا
براي نجات ايران، در صورت لزوم، 
خود را فدا كند، اينك موافق نامزد 
رياست جمهوري شدن خاتمي گشته 

 !. است
 

ما بدترين : هاشمي رفسنجاني* 
  :نوع مديريت را داريم

  
 آبان، سايت انتخاب سخنان 26در ◄  

. هاشمي رفسنجاني را انتشار داده است
متاسفانه ما : استاو از جمله گفته 

 بدترين نوع مديريت و استفاده از
هاي كشور را  هاي الهي و ثروت نعمت
دومين سمپوزيوم « در   او كه.داريم
سخن مي » 1404المللي ايران  بين

متاسفانه در : گفته، توضيح داده است
كار برده   از منابع هم دانش به استفاده
 هر چند كشور ما يك كشور .شود نمي
انرژي  ده نيست اما اگر مصرفافتا عقب

در ايران را با چين و هند مقايسه كنيم، 
و جمعيت  ها ِبينيم جمعيت عظيم آن مي

 طور محدود ما تقريبا از انرژي به
كه   در حالي.كنند يكسان استفاده مي

 در واقع .ها توليدات زيادي دارند آن
استفاده،  هاي آينده ما از منابع نسل

ها را به  م و آنمنابع خدادادي را تما
 كنيم تا قيمت ارزان صادر مي

   .مان را بگردانيم زندگي
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