
  

 

و او گفته است ايران مسئله . به دنبال انتخابات در اسرائيل، نتان ياهو مأمور تشكيل حكومت جديد شده است: انقالب اسالمي
در همان حال كه هيالري كلينتون از نتيجه بخش بودن ديپلماسي در مورد ايران ابراز . اولي است كه بدان خواهد پرداخت

همزمان، حكومت اوباما به روسيه . يأس مي كند،  اسرائيل براي امريكا، در گفتگو و معامله با ايران، خط قرمز تعيين مي كند
در فصل اول، به .  د معامله مي كند بر سر ايران و از ايران دعوت مي كند به شركت در كنفرانس در باره افغانستانپيشنها

آيا خبرها و گزارشها و نظرها خواهند گفت امريكا رويه اي مستقل از . خبرها و گزارشها در باره اين معامله ها مي پردازيم
  اسرائيل در قبال ايران اتخاذ خواهد كرد؟

نيز تهديد مي كند كه تأسيسات اتمي اسرائيل در » ايران«     در همان حال كه اسرائيل ايران را تهديد به جنگ مي كند، 
آيا اين دو رژيم مي توانند بحران را تشديد كنند و امريكا را نيز پاي سوم بحران كنند؟ . ايران قرار دارندتير رس موشكهاي 

فصل دوم را به . مي بايد پاسخ اين پرسش را در اختيار قرار دهند» بحران اتمي ايران«ه خبرها و نظرها و گزارشها در بار
  .اختصاص داده ايم» بحران اتمي ايران«

رياست جمهوري و زمينه » انتخابات«     در فصل سوم، گزارشي را آورده ايم كه از ايران دريافت كرده ايم و مربوط است به 
  .»اصول گرايان«و » ناصالح طلبا«سازيهاي دو گروه 

     در فصل چهارم، گزارش ديگري از ايران مي آوريم كه پيرامون سركوب شديد دانشجويان و هدف دستگاه خامنه اي از 
با وجود اين، استقامت دانشگاهيان . از آنجا كه دانشگاه ماندگار و رژيم ناپايدار است، پيروز دانشگاه است. اين سركوب است
ن تحول از رژيم استبدادي به دولت حقوق مدار و دموكرات، شتاب بخشد و تغيير بنيادي بي خطري را مي تواند به جريا

  .ميسر كند

    در فصل پنجم گزارش سومي را مي آوريم كه مربوط مي شود به سپاه و بسيج و سازماندهي بسيج براي مهار دولت و 
  .جامعه، از جمله از راه مداخله در انتخابات

  . ششم، خبرها و داده هاي اقتصادي گوياي وضعيت واقعي كشور را گرد مي آوريم     در فصل
  و.   را نقل مي كنيم88     در فصل هفتم قسمت دوم نوشته ژاله وفا را در باره بودجه سال 

  :    در فصل هشتم، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را جمع مي آوريم
  3         در صفحه 
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   دعوت ايران به كنفرانس افغانستان–معامله امريكا با روسيه بر سر ايران ◄ 

  3ص : خط قرمزي كه اسرائيل مي كشد– 

  ن ايران به سالح اتمي؟توانائي امريكا در جلوگيري از مجهز شد◄ 

  4ص  بمب اتمي ايران؟ -  اسرائيل و حمله به ايران -  

   6ص : رياست جمهوري، زمينه سازيها و بيم و اميدها» انتخابات«◄ 

  ٧ص  :روياروئي رژيم مافياها كه رفتني است  با دانشگاه ها كه ماندني هستند ◄ 

  8ص  : 2 –دخالت سپاه، حزب سياسي مسلح در انتخابات ◄ 

   طبيعتي كه – صنعتي كه ورشكست مي شود –بمب اتمي تورم ◄ 

   11ص : قرباني استبداد است

  12 ص  : بمب اتمي تورم 88ودجه ب:   ژاله وفا◄

   14ص : دانشگاه ها و زندانها صحنه هاي مقاومت دانشجويان:تجاوز به حقوق انسان◄

  

   بني صدر بمناسبت نوروزپيام آقاي ابوالحسن
  

  نوروز، زندگي در استقالل و آزادي
  

  !ايرانيان
اميدوارم كه شادي .    فرا رسيدن نوروز را صميمانه به شما تبريك مي گويم

را نمايانگر اراده زيستن در استقالل و آزادي  و به زندگي برانگيختن  مي 
دي را ترجمان دانيد و يك دم شادي شما را ترك نمي گويد، اميدوارم شا

اميد و شكيبائي مي دانيد و شادان، توانائي زندگي ساز خود را درپيروزي بر 
دستگاه ضحاك مرگبار بكار مي گيريد و پيروزي را ره آورد مسئول 
شناختن خويش در برابر وطن و كرامت خود بمثابه انسان حقوقمند مي 

رم كه شادي را اميدوا. دانيد و همواره دلي سرشار از شادي و اميد داريد
دليل معرفت براين واقعيت مي دانيد كه توانائي يك ملت قدرت شكن 
است و شادي روزافزون شما گوياي عزم شما بر شكستن زور و زورمداري 

اميدوارم كه شادي راگوياي عزم راسخ بر پيروز شدن بر مرگ آوري . است
ده گشته اند و استبدادياني مي دانيد كه امروز، در گروه هاي ناتوان، پراكن

امواج شادي  وقتي كه بر چهره هاي شما بر هم سوار مي شوند، بشارت مي 
دهند كه زمان پيراسته شدن صحنه سياسي ايران از زورپرستان، فرارسيده 
است، نويد مي دهند كه ايران جاي بايسته خود را در جنبش آزادگان 

 زندگي را به براي رها كردن زندگي از چنگال ضحاكاني باز مي جويد كه
  . ماران قدرت سيري ناپذير سپرده اند

     از ديد انسان زندگي ساز كه در  نوروز، در روزي بنگريم كه زندگي بود 
و مرگ نبود، جواني بود و پيري نبود، شادي بود و غم نبود، تندرستي بود و 
 بيماري نبود، سيري بود و گرسنگي نبود، در مي يابيم كه  ايرانيان تنها در

مي دانسته .  كار زندگي نبوده اند، به كار برانگيختن به زندگي نيز بوده اند
اند كه كرامت انساني حق زندگي را به جا آورن و در همان حال،  

  :برانگيختن به زندگي است
  !ايرانيان

زندگي .     پي بردن به توحيد در هستي و بناي اين توحيد، نوروز است
يعت يك زندگي است و دور كردن مرگ از همه زيندگان و نيز زندگي طب

  .همه زيندگان، بناي توحيد در زندگي است
    به توحيد اجتماعي كه به ميزان كردن عدالت ميسر مي شود، قلمرو 

قلمرو معنوي، قلمرو مسابقه مي شود در . مادي، قلمرو برابري مي گردد
ان بر مي تضاد دشمني ساز و ويرانگر از مي. دانش، در دادگري، در تقوا

در تقوا، دركرامت، مسابقه مي . خيزد و انسانها در دانش وري، در دادگري
.  دهند و دست آوردهاي خود را در توحيد معنوي جستن بكار مي گيرند

  .بدين توحيد،  هرروز، نوروز مي شود
  2    در صفحه 
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  سالمياپيام نوروزي مجامع 

  1388 به مناسبت فرا رسيدن سال 
  

هموطنان عزيز   به فرا رسيدن نو روز و سال نو 
  مبارك باد

  
آور دوران روشنايي، ا نوروز روز آغاز هستي و ياد در تاريخ م   

نوروز را . روز به بند كشيدن ضحاك است. آزادي و وفور است
بايستي باز بدل به روز تجديد اراده ملتي بر زيست در ايراني آزاد و 

روز بروز اراده . بين اقوام واقشار جامعه بگردانيمباد و آشتي و صلح آ
  .استقامت در برابر مظاهر زور و ستم

  هموطنان عزيز 
 در شرايطي به پايان مي رسد و سال نو آغاز ميگيرد كه 87سال    

عيدي دولت عدالت پرور احمدي نژاد فقري است كه بر سر سفره 
ل گذشته سال سا.  ميليون ايراني آورده است14 اقل هفت سين حد
ت صنعتي و كشاورزي ، و تعطيلي  بسياري از كارخانجاركود اقتصادي

ين كردن  ميليارد دالري و رنگ90سال واردات . كشور بوده است
  . سفره سلطه گران بوده است

  16     در صفحه 

   يا محول  النهار،  و  يا مدبر اليل  و االبصار،  يا مقلب القلوب

    حول حالنا الي احسن الحال ل و االحوالحو

  
  معامله ها ؟
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.     تبعيض ها، همه كرامت ستا هستند
نوروزي كه در آن، اكثريت بزرگ 
نان بر سفره نيابند و اقليت كوچك به 
ثروتي كه زورآورده است بر اكثريت 
بزرگ جلوه فروشند،  زيبا روز نيست، 

منظره هاي فقر و قهر، . زشت روز است
ا مي بلعند و بيابانها كه سبزه زار ها ر

بزرگ مي شوند، نماهاي شهرها و 
روستاها كه گزارشگر قدرت تبعيض 
سازو تبعيض گسترند، نه زيبائي دوران 
جمشيد كه زشتي دوران ضحاك را به 

  . نمايش مي گذارند
  زندگي در جامعه اي با رابطه هاي 
آزاد، جامعه اي باز بر روي نوري كه 
فرآورده پندارها و گفتارها و 

هاي شفاف هستند، زندگي در كردار
زندگي در جامعه اي كه . نوروز است

سامانه اي بسته دارد و تاريك خانه اي 
ايست ساخته زور، مرگ تدريجي در 

در همان . تاريكي و بيم و هراس است
حال كه چنين جامعه اي ساخته 
انسانهاي بنده زور است، سازنده 

اين . انسانهائي است با سامانه هاي بسته
ها نمي دانند كه انساني حق انسان

زندگي را به جا مي آورد و به زندگي 
بر مي انگيزد كه بمثابه سامانه به روي 

باز بودنش بر . هستي هوشمند باز است
روي هستي هوشمند او را بر بجا 
آوردن حق زندگي، زندگي بر 
خوردار از استقالل و آزادي و حقوق 

او را بر دفاع از . ذاتي، توانا مي كند
قوق ديگري و حقوق جمعي را عمل ح

. به حق خود كردن، عارف مي گرداند
او را بر برانگيختن به زندگي از رهگذر 
رشد كردن و رشد دادن، توانا مي 

اينهمه به يمن كرامت ذاتي . كند
شدني هستند و بدين كارها انسانها بر 

نوروز، .  كرامت خويش مي افزايند
 روز زندگي در آرمان شهر، روز تحقق
  .كرامت انسان در كمال خويش است

  

  !ايرانيان
  

    هرگاه از خود بپرسيد چرا طبع 
انسان به انجام كارهائي راغب نيست و 
بكارهاي ديگري راغب است، از 
اهميت كرامتي  آگاه مي شويد كه 
. ذاتي هر انسان و هر آفريده است
هرگاه خويشتن را به حال خود 

امر بگذاريد، عارف بر كرامت ذاتي، او
و نواهي زور را، كارهائي مي يابيد كه  

چنانكه .  با كرامت انسان نمي خواند
امكانها را از جمهور مردم ستاندن و باز 
داشتن آنها از شركت در مديريت 
شورائي، زندگي خويش را ناقض 

بر آن مي .  كرامت خود مي يابيد
شويد كه بر ميزان عدل، تضادهاي 

و، بدين اجتماعي را از ميان برداريد 
كار سترك، بر انگيزندگان انسانها و 
همه ديگر زيندگان و طبيعت به 

  . زندگي بگرديد
    بدين قرار، روز ايران نوروز مي 
شود وقتي، ايرانيان هر كار را به روش 
درخور آن انجام دهند، صلح را حقي 
از حقوق انسان بدانند و در جامعه خود 
 صلح را برقرار و در جهان منادي صلح
شوند،  خودستائي را با خودسازي 
جانشين كنند، بخشندگي شيوه كنند، 

توانائي خويشتن را، به خود كوچك و 
يا خود بزرگ بيني، از ياد نبرند، نيك 
پنداري و نيك گفتاري و نيك 
كرداري را روش كنند، با بكار گرفتن 
استعدادهاي خويش، روز خود و 
يكديگر را بهتر كنند، هربار كه خطا مي 
كنند، از خطا بازگردند، روش تجربه 
در پيش گيرند تا كه بازگشت از خدا، 
ادامه تجربه تا رسيدن به نتيجه بگردد و 
نه كار را در نيمه رها و از سر آغاز 

در دادگري و دانشوري و تقوا . كردن
بر يكديگر سبقت جويند، استبداد را 
مايه هالك شناسند و تن به هيچ 

 خواه استبدادي، خواه سياسي،
استبداد (اقتصادي و خواه اجتماعي 

و ) سكس، مرد ساالري يا زن ساالري
استبداد ديني، استبداد ( خواه فرهنگي 

عمل به . ندهند) سنت، استبداد تجدد 
حق و دفاع از حق را بجا آوردن حق 

دوستي با آزادگان و . زندگي بشمارند
حق مداران و پرهيز از زورباوران را  

ستقالل و آزادي و دليل زندگي در ا
. رشد بر ميزان داد و وداد باور كنند
شادي و اميد و شكيبائي را از يكديگر 
جدائي ناپذير و اين سه را ترجمان 

به غم و را توانائي انسان بدانند و خود 
جهاد اكبر را . يأس و نابردباري نسپارند

كه بيدار و فعال كردن وجدان 
اخالقي است روش كنند تا كه جهاد 

مبارزه با زورباوري و زورگوئي كه 
است و جهاد افضل كه مبارزه با 
زورمداري و زورمداران است، انسانها 
و جامعه هاي آنها را از عامل مرگ و 

  . ويراني برهد
    نفاق راكه زيان بار ترين نوع آن، 
تظاهر به خودداري از گزينش يكي از 
دو، حق يا ناحق است، بر خود روا 

 منافقي كه بدين تظاهر، و بدانند. نبينند
وسط بازي مي كند، در حقيقت، اين 
ناحق است كه برگزيده و جانب 

پرهيز از . ستمگر است كه گرفته است
پوشاندن زشتي كردار با زيبائي سيما، 
خوش ظاهري و بد باطني را در خور 

خصومت را به . كرامت انسان ندانند
دوستي بازگرداندن از راه دادن حق 

. ، عملي كريمانه بدانندبه حق دار را
بدانند وقتي در جامعه اي بي گناهي 
اصل نيست و بزهكاري اصل است و 
قدرتمدارانند كه متهم مي كنند و 
انسانهاي آزاده هستند كه مي بايد بر 
بي گناهي خود دليل آورند، جامعه 
گرفتار تدني است و با همه وجود 

هشدار و . هشدار و بشارت و انذار شوند
 و بشارت را آويزه گوش كنند انذارها 

. و بنوبه خود هشدار و انذار گر شوند
علتهاي گرايش به استبداد و پيدايش 
استبداديان را در خود ديدن و در رفع 
آنها كوشيدن، از جمله اظهار حق را 
در حضور استبداديان جهاد افضل 
دانستن و آن را دليل بيداري وجدان 
اخالقي خود دانستن و بدان قيام 

مهر و . ردن، كرامت همين استك
عشق ورزيدن و دوست داشتن را 
ترجمان كرامت خود  بشمارند  و به 

عشق  ورزي زندگي كنند و به زندگي 
  . برانگيزند

امانت دار .     به عهد خود وفا كنند
باشند و حق امانتي را بجا آورند كه 
انسان، در مقام خليفه اللهي، برعهده 

ق صاحب همواره بر ح. گرفته است
حق شهادت دهند و پيوسته حقي باشند 
كه شهادت مي دهد بر به روزي و نو به 
نو شدن زندگي از رهگذر عمل به حق 

راست راه رشد را با پرهيز از .  و رشد
هر پندار و گفتار و كردار ناقض 

  . كرامت آغاز كنند
     دانش جوئي و دانش پذيري و 

در هستي . دانش گستري را روش كنند
نديشند و اين كار را با انديشيدن در بيا

. هستي خود و خودشناسي آغاز كنند
جز خداوند ولي و شفيعي نيست، يعني 
استقالل استعداد رهبري را قدر 
شناختن و اين استعداد را در آزادي، 

پس  برآنها است كه . بكار رشد گرفتن
دست شستن از استقالل و آزادي 
خويش را غفلت از كرامت و برده 

ت گشتن و تباه كردن زندگي و قدر
تاريك و كوتاه كردن روزهاي آن 

اندازه شناسي را روش كنند و .  بدانند
در داشته هاي معنوي و مادي خود، 
براي بي چيزان حق قائل شوند و به 
اداي اين حق، آنها را به زندگي بر 

مسئوليت شناس باشند و .  انگيزند
الگوي پندار و گفتار و كردار نيك 

از اسطوره تراشي و مطلق .  دبگردن
در اين زمان، پول . سازي پرهيز كنند

هرگاه . است كه خدائي مي كند
وجدان هاي اخالقي، هر انسان، هر 
جامعه و جامعه جهاني راهبر سرمايه و 
ديگر نيروهاي محركه بگردند،  جهان 
ما نه تنها بحران به خود نمي بيند، بلكه 

  . چهار فصل زندگي مي شود
واري و ذلت را ناسازگار با      خ

كرامت خويش بدانند و تن دادن به 
فرعونيت، واليت مطلقه يك انسان، را 
كمال ذلت و جامعه اي در بند اين 
واليت را جامعه ذليل ها و خوارها 
بدانند و بر اين ذلت و خواري بشورند 
. و با بازيافتن زندگي، نوروز را باز يابند

و عمل را دورانديشي، يا زمان انديشه 
بي نهايت گرداندن، راه ندادن به 
مرگ آورها به عرصه زندگي  و 
جاودانه كردن زندگي در استقالل و 

  . آزادي است
      بزرگواري و پرهيزاز غرور و خود 
پسندي را مايه افزودن بر كرامت 

گوهر برادري و خواهري را با .  كنند
پوچي  سروري و آقايي بر يكديگر، 

اون با يكديگر در رشد، تع. سودا نكنند
امداد گري،  رستگاري از رهگذر 
خشونت زدائي و راست گوئي و راست 
كرداري و همكاري با راستگويان  را 
روشهاي روزمره در زندگي آزاد خود 

  . كنند
.       مسئله و آسيب و نابساماني نسازند
نگويند كه مسئله هائي كه امروز ايجاد 

. ردمي كنيم، فردا رفع خواهيم ك
بدانند كه مسئله اي كه ساخته شد، 
فردا از ميان نمي رود بلكه مسئله ها بر 

بنگرند بر مسئله واليت . خود مي افزايد
فقيه و مسئله هايي كه بر خود افزوده 

  . است
       بدين روشها، علفهاي خرافه مي 
سوزند و سامانه هاي باز زندگان، 

انسانها، . فراخناي خردورزي مي شوند
شد، الگوي يكديگر مي گردند و در ر

يكديگر را قدر مي شناسند و به انديشه 
ها و كنش هاي يكديگر كرامت مي 

  .جويند
  

  !ايرانيان

  
    خويشتن را در مدار بسته بد و بدتر 
گرفتار كردن، زندگي كردن نيست، 
مرگ تدريجي، برانگيختن به زندگي 
نيست، راندن خود و يكديگر به كام 

د، بمثابه يك سامانه در خو. مرگ است
وقتي در مدار بسته بد و بدتر، . بنگريد

غافل از توانائي و حقوق خويش، 
درمانده ايد، سامانه اي راكه شما 

خود را محكوم به . باشيد، بسته ايد
چرا كه . مرگي زجر آور كرده ايد

سامانه وقتي باز است، نيروهاي محركه 
توليد مي كند و اين نيروها را در 

. دن زندگي خود بكار مي بردروزبه كر
اما وقتي بسته است،  زمان به زمان نازا 

زيرا نيروهاي محركه اي . تر مي شود
را هم كه ايجاد مي كند، جز در 
ويراني آن سامانه، كار برد پيدا نمي 

سامانه . در اقتصاد خود بنگريد. كند
از اين رو، . اقتصادي شما بسته است

اربرد درآمد نفت، جز در ويرانگري، ك
از اين رو است كه فقر شما . نمي يابد

فقركشور شما بلحاظ . روز افزون است
صدور ثروتهاي طبيعي روز افزون 

فقر محيط زيست شما روز افزون . است
بانيان جشن نوروز، درنگ نكنيد، . است

به . از مدار بسته بد و بدتر بدرآئيد
كرامت ذاتي خود، سامانه خويشتن را 

مانه جامعه خود را بمثابه انسان و سا
بمنزله جامعه آزاد باز كنيد و به يمن 
استقالل و آزادي، زندگي كنيد و به 

  .زندگي بر انگيزيد
مداربد و بدتر، يكي نيست كه تنها 
بهنگام انتخابات قالبي كه رژيم به راه 
. مي اندازه، خود را  در آن مي بينيد
بيشمار مدارهاي تو در تو هستند كه 

مدار بسته واليت :  بنديدشما در آنها به
مطلقه فقيه آن مداري است كه هرگاه 
با كليد واليت جمهور مردم آن را 
بگشائيد، از مدارهاي بد و بدتر رهائي 

زيرا مدارهاي بد و بدتر . متصور است
سياسي، ناگزير شدن از رأي دادن به 
يكي از دو بد، يكي از آنها است و 
مدارهاي بد و بدتر اقتصادي كه 

 ثروت ملي، يا فقر يكي از آنها فروش
مدارهاي بد و بدتر اجتماعي، . است

كه زندگي در بي منزلتي زن و مرد، 
بيشتر زن، يا گرفتار سركوب رژيم 
. سركوبگر شدن، يكي از آنها است
مدارهاي بسته فرهنگي، كه تن دادن 

يا  در ترس » فكرهاي جمعي جبار«به 
زيستن، تن دادن به استبداد ديني، يا 

ر ترس زيستن، تن دادن به استبداد د
يا در ترس زيستن، تن دادن » علمي«

، يا »ضد هنرها«به فرآورده هاي زور، 
در ترس زيستن، باز نمي شوند وقتي 
انسان ها كرامت و بدان استقالل و 
آزادي و شركت در مديريت شورائي 

با هريك . جامعه خود را باز نمي يابند
ن از از مدارهاي بسته كه شما در آ

ترس بدتر به بد تسليم ميشويد نه تنها  
خود را گرفتار بد و بد تر، هر دو مي 
كنيد بلكه خود را وادار ميكنيد به 
زورپرستان اجازه دهيد  براي شما، 

  . را تدارك كنند» بدترين«
باز بودن سامانه (= از ديد كرامت خود 

) اي كه هستيد بر روي هستي هوشمند
ر  كه بنگريد، مي به مدار بسته بد و بدت

بينيد، هر تسليم شدني، زمينه ساز تسليم 
. شدن به بدتر و سپس بدتريني است
براي مثال،  در انتخاباتي كه نه نامزد 
شدن و نه مسابقه نامزدها آزاد است و 
نه رأي دهندگان آزادي انتخاب 
كردن را دارا هستند،  برفرض، نامزدها 
از بهترين ها باشند،  مدار همچنان 

چرا كه هم . دار بسته بد و بدتر استم
انتخاب شونده و هم انتخاب كننده، هر 
دو، مي دانند كه انتخاب شونده، 

حتي نامزد . تصميم گيرنده نيست
مجاز » مصلحت نظام«شدنش را 
و اين مصلحت، جز . گردانده است

ايجاد فرصت براي تحكيم بيشتر ستون 
 ادعاي .پايه هاي استبداد فراگير نيست

دعي را خواندم كه انتخابات يك م
فرصتي است كه با استفاده از آن، 
مردم مي توانند نظر خود را نسبت به 

مدعي از . اظهار كنند» نظام«عملكرد، 
منطق صوري به قصد فريب دادن سود 

چرا كه در جامعه هاي . جسته است
مردم ساالر، انتخابات فرصتي در اختيار 
مردم است براي اين كه نظر خود را 
در باره عملكرد حزب حاكم ابراز 

در عين حال، آنها كه در . كنند
انتخابات شركت مي كنند و هم آنها 
كه شركت نمي كنند، نظام سياسي 

  اما در . خود را قبول دارند
جامعه اي كه نظام سياسي در واليت 
مطلقه فقيه ناچيز گشته است، شركت 
در انتخابات، داوري كردن نظام 

مثبت دادن به آن سياسي نيست، راي 
در مرحله اول و زنداني كردن 
خويشتن در مدار بسته بد و بدتر، در 

  . مرحله دوم است
پيشاپيش از خود !     بهوش باشيد

آيا رأي دادن وقتي معني آن : بپرسيد
اينست كه رأي مي دهم و ميدانم كه 
حق رأي ندارم، زيرا واليت مطلقه با 
آقاي سيد علي خامنه ايست، رأي مي 
دهم  به كسي كه مي دانم 

است، رأي مي دهم از » تداركاتچي«
، با كرامت شما، با ...ترس بدتر و

شخصيت شما، با آزادگي شما، با اعتبار 
شما در جهان، سازگار هست يا خير؟ 
اگر ديديد سازگار نيست، تحريم 

را بازكردن سامانه اي كنيد » انتخابات«
كه هستيد و برخيزيد براي باز كردن  

  . اجتماعي جامعه خود–ام سياسي نظ
  

  16     در صفحه 
  

  الل و آزادينوروز، زندگي در استق
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معامله امريكا با روسيه 
 دعوت –بر سر ايران 

ايران به كنفرانس 
 قرمزي خط –افغانستان

  :كه اسرائيل مي كشد
  
  
  

نخست نيويورك تايمز : انقالب اسالمي
بود كه خبر از ارسال نامه محرمانه اوباما 

ه رئيس جمهور روسيه در بار به ودودو،
  :معامله بر سر ايران داد

  

 توضيح نوشته نيويورك تايمز و* 
  : اوباما
  

از ) 2009 مارس 3( نيويورك تايمز ◄
قول يك مقام بلند پايه حكومت امريكا 

اوباما نامه محرمانه اي : خبر داده است
به ديميتري ودودو، رئيس جمهوري 
روسيه نوشته و در آن پيشنهاد كرده 

لوگيري از هرگاه روسيه در ج: است
مجهز شدن ايران به سالح اتمي، با 
امريكا همراهي كند، امريكا از استقرار 
سامانه ضد موشكي در اروپاي شرقي 

  . چشم خواهد پوشيد
 در همان روز، با حضور گردون ◄

برون، نخست وزير انگلستان، اوباما 
آنچه من در نامه خود به : توضيح داد

ودودو نوشته ام، همان است كه در 
سامانه ضد موشك نه در : لن گفته امع

برابر روسيه كه در برابر ايران است كه 
در نامه توضيح . بنا است ايجاد شود

در صورتي كه ما موفق به : داده ام
منصرف كردن ايران از مجهز شدن به 
سالح اتمي شويم، فشار كاهش مي يابد 
و نيازي به ايجاد سامانه ضد موشكي 

برداشت بنا بر اين، . نمي ماند
. نيويورك تايمز از نامه نادرست است
زيرا در نامه سخن از بده و بستان نرفته 

  .است
، ) مارس3( به گزارش رويتر ◄

هيالري كلينتون، وزير خارجه امريكا، 
در كنفرانس مطبوعاتي، در بيت 

سامانه ضد : المقدس، گفته است
موشكي براي مانع شدن اصابت 

چه ما آن. موشكهاي ايران به هدف است
گفته ايم اينست كه سيستم ضد موشكي 
مأموريت دارد موشكهائي را از ميان 
ببرد كه ممكن است از سوي ايران رها 

او . موضع ما تغيير نكرده است. شوند
موضوع هاي چندي در دستور : گفت

گفتگوهاي ما و روسيه قرار دارند و ما 
اين گفتگوها را از ماه فوريه آغاز 

  . كرده ايم
م برنس، سفير سابق امريكا در  ويليا◄

روسيه كه اينك مدير كل سياسي 
وزارت خارجه امريكا است، به مسكو 
رفت تا باتفاق مقامات وزارت خارجه 
روسيه، برنامه ديدار دو وزير خارجه 

 مارس 6 در –امريكا و روسيه را در ژنو 
: او گفته است.     تهيه كند–انجام شد 

 موشك امريكا روند ايجاد سامانه ضد
در اروپاي شرقي را  كند مي كند 
هرگاه روسيه بپذيرد براي متوقف 
كردن اجراي برنامه اتمي ايران، با 

  .امريكا، همكاري كند
 جون كري، رئيس كميسيون روابط ◄

ايران » رهبران«خارجي امريكا، نيز به 
هرگاه هشدار غرب :  هشدار داده است

را جدي نگيرد و به اجراي برنامه اتمي 
د ادامه دهد، تمامي وزنه جامعه خو

بين المللي بر سر آنها  فرود خواهد 
، »تمامي وزنه«قصد او از .  آمد

مجازاتهاي اقتصادي و تحريم مالي و 
جلوگيري از آمد و شد مسئوالن رژيم 

با توجه به كاهش بهاي نفت، . هستند
مجازاتهاي اقتصادي مي توانند بسيار 

  .مؤثر باشند
ر، رئيس ستاد مشترك     درياساالر مول

هرگاه ايران : ارتش امريكا كه گفته بود
اورانيوم غني شده اش را بيشتر غني 
كند، مي تواند بمب اتمي توليد كند، 
سناتور كري، در تفسير سخن او، گفته 

ما بايد ايران را از برداشتن قدم :  است
خطرناك است، باز  بعدي كه جدا 

  . داريم
باما و وزير توضيح او: انقالب اسالمي

خارجه  و مدير كل وزارت خارجه امريكا 
و هشدار سناتور كري، بر پيشنهاد معامله 

چرا كه هرگاه . به روسيه  صراحت دارند
ايران بمب اتمي نسازد، نيازي به استقرار 

و براي . سيستم ضد موشكي نخواهد بود
اين كه ايران بمب اتمي نسازد، روسيه 

د در تشديد مي بايد با امريكا همراه شو
در ازاي اين . فشارهاي گوناگون به ايران

همراهي روسيه، امريكا سامانه ضد 
موشك را در اروپاي شرقي ايجاد نخواهد 

واكنش مدودو بيشتر آشكار مي . كرد
كند كه پيشنهاد امريكا، پيشنهاد يك 

  :معامله است
  

مدودو ربط دادن استقرار * 
سامانه ضد موشك را به مسئله 

  :ن نمي پذيرداتمي ايرا
  

، رويتر  واكنش 2009 مارس 3 در ◄
مدودو، رئيس جمهوري روسيه را به 

مدودو مي : نامه اوباما انتشار داده است
ربط دادن مسئله استقرار سيستم : گويد

ضد موشكي در اروپاي شرقي با مسئله 
. »سازنده نيست«اتمي ايران، اقدامي 

پيشنهاد اوباما  كه گفتگوي دو كشور در 
ه سامانه ضد موشك و مسئله اتمي بار

  . باشد، پيشنهاد سازنده اي نمي باشد
    با وجود اين، مدودو از اينكه 
حكومت اوباما آماده گفتگو در باره 
سيستم ضد موشك است، اظهار رضايت 
كرد و به اوباما، بخاطر اين روش، 

نسبت به : او گفت. تبريك گفت
استقرار يك سامانه موشكي دفاعي 

» كليه تهديدها«براي مبارزه با مشترك 
  . نظر مساعد دارد

      بنا بر قول يك مقام ارشد امريكا، 
در نامه اوباما كه ماه پيش تسليم مدودو 
شده است، چندين مسئله، از جمله 
سامانه ضد موشك و برنامه اتمي ايران، 

ناتاليا تيماكووا، . مطرح شده اند
در : سخنگوي كاخ كرملين، مي گويد

 پيشنهادهاي مشخص و يا ابتكارهاي نامه
كه براي دو طرف مضيقه ايجاد كنند، 

  . نبوده اند
 مارس، آنتي وار خبر داده 2 در ◄

مطبوعات روسيه گزارش كرده : است
اند كه پرزيدنت اوباما پيشنهاد كرده 
است در ازاي رها كردن طرح استقرار 
سامانه ضد موشك در لهستان و چك، 

متوقف كردن روسيه با امريكا در 
اجراي برنامه اتمي ايران همداستان 

اما محتواي پاسخ روسيه به معامله . شود
.  پيشنهادي اوباما هنوز معلوم نيست

موشكهائي كه ايران : روسيه مي گويد
در اختيار دارد، بردشان چند صد 
كيلومتر  كمتر از محلي است كه امريكا 
مي خواهد سيستم موشكي خود را در 

حال آنكه اين سامانه . دآن مستقر كن
. در همسايگي روسيه استقرار مي يابد
راست اينست كه اين سامانه براي 
  .مقابله با روسيه است كه ايجاد مي شود

، در كنفرانس 2009 مارس 7 در ◄
مطبوعاتي مشترك با هيالري كلينتون، 
سرگي الورو، وزير خارجه روسيه، 
انتظار امريكا را در باره نفروختن اسلحه 
: به ايران، بر آورده نكرد و گفت
فروش اسلحه به ايران مطابق است با 

ما .  قوانين بين المللي و قوانين روسيه
ما . به ايران اسلحه دفاعي مي فروشيم

نگراني هاي طرفهاي امريكائي و 
اسرائيلي خود را در نظر گرفته ايم و 
 5نيز رفتار خود را با تصميم كشورهاي 

قيم با ايران و  براي گفتگوي مست1+ 
ديگر كشورهاي منطقه،  بقصد تضمين 

  .  امنيت مشترك، سازگار كرده ايم
     پيش از ديدار با الورو، هيالري 
كلينتون گفته بود از روسيه خواهد 
خواست موشك دور برد به ايران 

فروش اينگونه موشكها هم . نفروشد
براي روسيه و هم براي اروپا و هم 

انه خطرناك براي كشورهاي خاورمي
  . است

اما اگر نگراني هاي : انقالب اسالمي
امريكا و اسرائيل را رعايت كرده باشد، 

 به ايران S-300روسيه سيستم موشكي 
ورده آيعني انتظار امريكا را بر.نمي فروشد

  .است

، يك روز بعد از 2009 مارس 7 در ◄
ديدار با وزير خارجه امريكا، در حاشيه 

،  اره خلع سالحاجالس بين المللي در ب
سرگي الورو، وزير خارجه روسيه، در 
كنفرانسي مطبوعاتي، پيشنهاد كرد در 
تمامي خاورميانه، داشتن اسلحه اتمي 

  .ممنوع شود
  

: اسرائيل به امريكا مي گويد* 
در گفتگو و مصالحه با ايران، از 

  !:خطوط قرمز عبور نكنيد
  

 مارس، هاآرتص گزارش 3 در ◄
رود هيالري پيش از و: كرده است

كلينتون به اسرائيل، اولمرت نخست 
وزير و ليوني وزير خارجه و باراك 
وزير دفاع خطوط قرمزي را مشخص 
كردند كه مي بايد با وزير خارجه 

حكومت اوباما . امريكا در ميان بگذارند
در هر گونه گفتگو و معامله با ايران، بر 
سر برنامه اتمي اين كشور، مي بايد اين 

آنها . ز را رعايت كندخطوط قرم
بنيامين نتان ياهو كه مأمور تشكيل 
هيأت وزيران جديد اسرائيل شده 

تقاضاي .  است، را نيز، توجيه كرده اند
آنها از امريكا اينست كه پيش از 
هرگونه گفتگو با ايران، مجازاتهاي 

اين . بسيار سخت عليه ايران مقرر گردد
مجازاتها هم از طريق شوراي امنيت  و 

م امريكا و اروپا، در خارج از ه
محدوده آن شورا، مي بايد تصويب و 

اسرائيل همچنين از . به اجرا گذارند
امريكا مي خواهد كه براي به نتيجه 

 كشور ديگر، يعني 5رسيدن گفتگوها  با 
روسيه و چين و انگلستان و آلمان و 
فرانسه،  محدوديت زماني قائل شود به 

كنوني به ترتيبي كه دوران بي عملي 
و نيز امريكا مي بايد به اين .  پايان رسد

امر توجه كند كه چه بسا وارد شدن به 
گفتگو با ايران، پيش از انتخابات 
رياست جمهوري در اين كشور،  

  .بموقع نباشد

، »رهنمودها«اما اين : انقالب اسالمي
. هيچيك خط قرمز بشمار نيستند
خطوط قرمز، توقف اجراي برنامه اتمي و 
پايان يافتن حمايت رژيم ايران از حزب 
اهللا و حماس، به سخن ديگر، عدم 

زيرا . هرگونه مصالحه با ايران است
اسرائيل نيك مي داند هرگاه رژيم ايران 

محروم شود » ضديت با امريكا«از سالح 
و امريكا  ايران را ديگر خطري كه متوجه 
خاورميانه است نبيند، نوبت منزوي شدن 

مي رسد و او در برابر حقوق به اسرائيل 
فلسطينيان، در برابر جهانيان قرار مي 

به ترتيبي كه امريكا نيز ديگر نمي . گيرد
تواند حامي تجاوزات مستمرش به حقوق 

واكنش برژنسكي به . فلسطينيان بماند
  :خطوط قرمز اسرائيل گويا است

  

در : برژنسكي و اسكوكرافت* 
مورد ايران، حكومت اوباما نبايد 

  :وش به اسرائيل دهدگ
  

برژينسكي در ، 2009 مارس 5در ◄ 
برابر كميته روابط خارجي مجلس سنا 
خواستار برگزاري هر چه سريع تر 

 .گفتگوهاي مستقيم با ايران شد
 هيالري سخنانوي كه بالفاصله پس از 

كلينتون وزير امور خارجه آمريكا در 
 خطر ايران براي صلح (بروكسل 

 به  ت اسرائيلحكوم توصيه ،)جهاني
باره سياست امريكا در كلينتون را در 

:  دكرايران را بسيار منفي ارزيابي قبال 
كار بستن توصيه هاي مقامات  به

وضعيتي شدن در  ، گرفتاراسرائيلي
  افزايش تنش و ، در آن، بر اثراست كه

به نابودي روند متهم كردن يكديگر، 
گفتگوها در نطفه و ضرر آمريكا منجر 

 . شدخواهد
آمريكا در برابر ايران مي تواند در      

  :دو مسير حركت كند
تعيين عمدي شرايطي  حل اول  راه ●

است كه براي ايران غيرقابل قبول 
اين .  هم زدن امكان گفتگوراست و با ب

 تقصير شكست در تالش ها براي روش 
حل مسالمت آميز مناقشه هسته اي را 

ن  مانند تعيي.متوجه تهران مي كند
پيش شرط براي گفتگو با ايران، تعيين 
 .زمانبندي براي نتيجه دادن گفتگوها
متهم كردن ايران به تروريسم و 
برانگيختن احساسات مردمي بر ضد 

 تهديد ايران به تحريم هاي .آمريكا
بيشتر و اقدام نظامي و يا صحبت از 

 .تغيير رژيم
د ن كه مي توانهستنداينها ابزاري     

تگوي دو كشور را به تالش براي گف
د و در افكار عمومي نشكست بكشان

بر . دنجهان ايران را مقصر جلوه ده
اين اساس، عالوه بر شكست هرگونه 
تالش براي نزديك كردن تهران و 
واشنگتن، موضع محافظه كاران نيز در 

 .ايران تقويت مي شود
دوم رايزني محرمانه ميان حل راه  ● 

ابي اقدام آمريكا و متحدانش براي ارزي
هاي پيش رو، و بررسي نحوه برخورد 
با افزايش امكان گفتگو با اين كشور به 

راه اين  . استوسيله تمهيدات مختلف
كه تدبيري بايد از هرگونه حل مي 

منجر به محدود شدن گزينه هاي پيش 
رو و در نتيجه افزايش خطر درگيري 

 .خالي باشدنظامي با ايران است، 
ديد آمريكا در برابر تعيين راهبرد ج    

 بايد بر اساس پيشگيري از وقوع ، ايران
عدم دستيابي : دو خطر تعريف شود

ايران به تسليحات هسته اي از يك سو، 
و ممانعت از اقدام نظامي عليه اين 

 .كشور، از سوي ديگر

زبگنيو برژينسكي همچنين با اشاره      
به گزارش هايي كه بيانگر عدم حركت 

ايران با تمام توان به سوي برنامه اتمي 
جلوست گفت ارزيابي اش از فعاليت 
هاي ايران اين است كه اين كشور مي 
خواهد مانند ژاپن به مرحله اي از 
توانمندي هسته اي برسد كه بدون 
نقض پيمان منع گسترش سالح هاي 
هسته اي، از توانايي توليد اين 

 .تسليحات برخوردار باشد
ان در سطوح گفتگوهاي مستقيم با اير

 ما .بايد هرچه زودتر آغاز شوندپايين 
بايد گفتگوها را هر چه سريع تر شروع 
كنيم تا احمدي نژاد در جريان 
انتخابات ادعا نكند آمريكايي ها منتظر 

 .شكست او هستند
همان طور كه آمريكا با شوروي و      

چين درگيري هسته اي پيدا نكرد و 
 همان طور كه هند و پاكستان از
تسليحات اتمي عليه هم استفاده 
نكردند، اين رخداد احتمالي نيز لزوما 
به معني حمله اتمي ايران به اسرائيل 

 .نخواهد بود
او در پاسخ به سوالي درباره     

: تهديدهاي ايران براي آمريكا گفت
بايد از خود بپرسيد چه كسي ديگري "

را بيشتر تهديد مي كند؟ آيا ايراني ها 
ر تهديد مي كنند يا ما آنها را ما را بيشت

بيشتر تهديد مي كنيم؟ به عنوان مثال، 
چه كسي به طور مكرر از استفاده از 
نيروي نظامي صحبت مي كند؟ چه 

 "كسي توانايي نظامي بيشتري دارد؟
ژنرال برنت اسكوكرافت هم در اين  ●

جلسه از مقامات آمريكا خواست هر چه 
يم در سريعتر به صحبت درباره تغيير رژ

 ".ايران پايان دهند
اسكوكرافت با اشاره به پيش رو      

بودن انتخابات رياست جمهوري در 
ايران، انتخاب مردم اين كشور ميان 
محمود احمدي نژاد و محمد خاتمي 
يا هر نامزد احتمالي ديگر را جالب 

آمريكا بايد با پذيرفتن نقش  .دانست
منطقه اي ايران، نگراني هاي امنيتي 

 . كشور را نيز بپذيرداين
او گفت آمريكا بايد با تاكيد بر      

خطر راه افتادن مسابقه هسته اي در 
خاورميانه در صورت ادامه فعاليت هاي 
غني سازي ايران، به اين كشور اطالع 
دهد كه براي تاسيس يك سازكار 
امنيتي منطقه اي براي پاسخگويي به 
 .نگراني هاي اين كشور آمادگي دارد

تفاوت برنامه اتمي ايران و كره او 
شمالي را در اين دانست كه در حالي 
كه پيونگ يانگ به طور علني از 
خواست خود براي برخورداري از 
تسليحات اتمي صحبت مي كند، ايراني 
ها مي گويند در پي به دست آوردن 
چنين تسلحياتي نيستند و آن را مغاير 

 .دستورات ديني خود مي دانند
بدين قرار، دو سياست : ميانقالب اسال

يكي : به حكومت اوباما پيشنهاد مي شوند
را اسرائيل پيشنهاد مي كند كه بنا بر 
ارزيابي برژنسكي و اسكوكرافت نيز 
بمعناي ادامه دادن به خصومت و تن 
دادن به پي آمدهاي آنست و ديگري، 
مستقل كردن سياست امريكا در 
خاورميانه از توقعات توسعه طلبانه 

رائيل و تابعيت  امريكا از اسرائيل در اس
اما كداميك از اين دو .  خاورميانه

سياست را حكومت اوباما در پيش خواهد 
گرفت؟  پاسخ اين پرسش در گرو غلبه 
يكي از دو گرايش در حكومت اوباما 

و البته، نياز رژيم مافياهاي نظامي . است
 مالي به بحران نيز نقش تعيين كننده –

 چه رسد – رژيم ادامه بحران هرگاه. دارد
 را به مصلحت خود –به تشديد آن 

نبيند، سياستي كه برژنسكي پيشنهاد 
يأس  هيالري . مي كند، اتخاذ شد

كلينتون از راه نتيجه بخش بودن 
  :ديپلماسي نيز برطرف خواهد شد

  
  4در صفحه 

  معامله ها؟
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عربها : وزير خارجه عربستان* 
مي بايد در برابر بلند پروازيهاي 

  :در منطقه بايستندايران 
  

، آسوشيتدپرس 2009 مارس 3 در ◄
سعود الفيصل، : گزارش كرده است

وزير خارجه عربستان، در اجتماع 
وزاري خارجه عرب در قاهره گفته 

كشورهاي غير عرب حق مداخله : است
در امور عراق و لبنان و فلسطين را 

عربها مي بايد ديد واحدي .  ندارند 
ند و در برابر نسبت به ايران پيدا كن

بلند پروازيهاي اين كشور در منطقه، 
مقابله با ايران در آنچه به . بايستند

امنيت خليج فارس و مسئله اتمي ايران 
مربوط مي شود، نيازمند اين ديد 

او توسعه نفوذ .  مشترك و اتحاد است
ايران شيعه را در خاورميانه نگراني آور 

  . دانست
ابراز      سخنان او، روزي بعد از 

نگراني وزيران خارجه عرب، بهنگام 
گفتگو با هيالري كلينتون، از بسط نفوذ 
.  ايران در منطقه، اظهار شده اند
وزراي خارجه عرب، بهنگام كنفرانس 
بين المللي براي باز سازي غزه، در 
شارم الشيخ، كه در دوم مارس برگزار 
. شد، با هيالري كلينتون گفتگو كردند

ركت كنندگان در آن كنفرانس ش
 2/5براي باز سازي غزه، پرداخت  

  . ميليارد دالر را به تعهد كردند
     عربها از آن بيم دارند كه معامله 
حكومت اوباما با ايران، به زيان منافع 

اما كلينتون به آنها . آنها، بعمل آيد
اطمينان داد كه حكومت اوباما مراقب 
رفتار خود هست و در مورد ايران با 

ان خود در خليج فارس، مشورت متحد
  . خواهد كرد

  در اجتماع  وزيران خارجه عرب ●
در قاهره، وزير خارجه بحرين خواستار 
قرار گرفتن دعوي ايران بر بحرين، در 
دستور كار ديدار مسئوالن كشورهاي 
عرب در كادر اتحاديه عرب، گنجانده 

مراكش نيز بخاطر دعوي .  شود
ا ايران قطع مالكيت ايران بر بحرين، ب

  :رابطه كرد
  

مراكش در قطع : استراتفور* 
رابطه با ايران، مجري سياست 

  :عربستان سعودي است
  

 وزير امور ،2009 مارس 6در ◄ 
خارجه مراكش، در اطالعيه كوتاهي 

پادشاهي مراكش تصميم «: اعالم كرد
روابط  مارس، 6گرفت از روز جمعه، 

ديپلماتيك خود با جمهوري اسالمي 
 ». را قطع كندايران

اين تصميم دولت مراكش در پي 
اختالفاتي صورت گرفت كه با تنش 
روابط ايران و بحرين پديد آمده بود 

نظر پادشاه مراكش و  و البته با اظهار
اعتراض ايران به سخنان وي اوج 

 مسئله را ناطق نوري، .گرفته بود
، »يرئيس دفتر ويژه بازرسي رهبر«

رين بح: وقتي گفت. بوجود آورد
پس از آن، . متعلق به ايران است

كشور به بحرين رفت و وزير » وزير«
خارجه بحرين به تهران آمد و مسئله 

با وجود اين، پادشاه مراكش .  حل شد
كاسه داغ تر از آش شد و كار را به 

  .قطع رابطه رساند
 مارس، استراتفور قطع رابطه 7 در ◄

بهانه : مراكش با ايران را تشريح كرد
 اينست كه ايران در كشورهاي مراكش

. شمال افريقا، فعاليتهاي خصمانه دارد
عمل مراكش بخشي  از ابتكار جديد 
عربستان براي ايجاد جبهه اي از 
. كشورهاي عرب براي مهار ايران است

اين احتمال كه عربستان موفق شود 
وجود ندارد زيرا كشورهاي عرب در 

بخصوص بر سر روشي كه در . اختالفند
 ايران مي بايد در پيش گرفت، با قبال

  .يكديگر اختالف دارند
     وزير خارجه مراكش علت قطع 
رابطه را رفتار غير قابل قبول اعضاي 
سفارت ايران در مراكش شمرد و 
توضيح داد كه آنان فعاليتهائي براي 
تغيير خاصه مذهبي پادشاهي مراكش 

و نيز، اظهارات وزير كشور .  داشته اند
ن، علي اكبر ناطق نوري در سابق ايرا

باره بحرين را مزيد بر علت دانست و 
قطع رابطه را اجتناب ناپذير ارزيابي 

  . كرد
      سخنان ناطق نوري واكنش شديد 

رئيس : در كشورهاي عرب برانگيخت
جمهوري مصر، حسني مبارك، به منامه 
پايتخت بحرين رفت و گفت هرگاه 
 بحرين بخواهد، قواي نظامي مصر را

البته پيشنهاد . به بحرين خواهد فرستاد
مبارك سمبليك است چرا كه مصر را 
. آن توان نيست كه ايران را مهار كند
با وجود اين كشورهاي عرب تحت 
رهبري عربستان، سياستي تعرضي در 

  . قبال ايران در پيش گرفته اند
    اقدام مراكش بخشي از سياست 
عربستان سعودي براي مقابله با خطر 
. ايراني است كه دارد قدرت مي گيرد
اين اقدام دو روز بعد از آن انجام 
گرفت كه وزير خارجه عربستان، سعود 
الفيصل، كشورهاي عرب را فراخواند 

  . كه در برابر تهديد ايران متحد شوند
     در واقع، كشورهائي كه مي بايد 
بيشترين ترس را از ايران داشته باشند، 

و شوراي كشورهاي نفت خيز عض
اين . همكاري خليج فارس هستند

كشورها عبارتند از عربستان و بحرين و 
كويت و امارات متحده عرب و قطر و 

 كيلومتري 5000مراكش در .  عمان
ايران واقع است و از ناحيه ايران 
خطري متوجهش نيست و جمعيت شيعه 

اگر .  درصد جمعيت اين كشور است1
مراكش قطع رابطه كرده است و 

ورهاي ساحلي خليج فارس نكرده كش
اند، بخاطر اينست كه در همان حال 
كه سياست تعرضي در پيش مي گيرند، 
نمي خواهند  با ايران تا آنجاپيش 
بروند كه سبب شود جمعيت شيعه اين 

قرار است .  كشورها بر انگيخته گردد
اجتماع سران كشورهاي عضو اتحاديه 
عرب در آخر مارس، در قطر تشكيل 

و روش متحدي در قبال ايران شود 
 .اتخاذ شود

  

هيالري كلينتون ايران را به * 
كنفرانس بين المللي در باره 

  :افغانستان دعوت مي كند
  

، رويتر گزارش 2009 مارس 5 در ◄
نخستين رو نشان دادن :  كرده است

علني حكومت اوباما  به ايران، دعوت 
از اين دولت به كنفرانس بين المللي  

اين كنفرانس . افغانستان استدر باره 
.   مارس تشكيل خواهد شد31در 

رويتر، الزم ديده است روزشماري از 
روابط ايران و امريكا را ذيل خبر 

  :بياورد
، سيا  به كودتا بر ضد 1953 در اوت ●

نخست وزير محبوب ايران، محمد 
مصدق، كمك كرد و قدرت را از آن 

از آن . محمد رضا شاه پهلوي گرداند
ان، امريكا در نظر ايرانيان نماد زم

  .امپرياليسم شد

، حكومت ريچارد نيكسون 1972 در ●
با رژيم شاه روابط استراتژيك نزديك 

يعني به ايران نقش ( برقرار كرد 
) . ا.ا. ژاندارم در خليج فارس را داد 

اما مخالفت با رژيم شاه، به رهبري 
روحاني تبعيد شده، آيت اهللا خميني 

  . تشديد شد
، ايرانيان دست به انقالب 1979 در ●

زدند، در پي مقابله خونين شاه با مردم، 
در ماه ژانويه، شاه به تبعيد رفت و ماه 
بعد از آن، آيت اهللا خميني به ايران 

  .بازگشت
، دانشجويان 1979 نوامبر 4 در ●

 تن 90سفارت امريكا را اشغال كردند و 
.  اعضاي سفارت را به گروگان گرفتند

 روز در 444 تن، بمدت 52 آنها، از
، روابط 1980امريكا در . اسارت ماندند

  .خود با ايران را قطع كرد
 رويتر معامله بر سر گروگانها با ريگان ●
، از قلم  1981 بوش را در اكتبر –

انداخته و به سراغ ايران گيت رفته 
  :است
 ريگان اجازه فروش اسلحه به ايران ●

د كردن هدف از آن، آزا. را داد
. گروگانهاي امريكائي در لبنان بود
حزب اهللا هوادار ايران، تني چند 
امريكائي و شماري از  غير امريكائيان را 

سود حاصل . به گروگان گرفته بودند
از فروش اسلحه به ايران، بطور 
محرمانه، به كنتراها كه در نيكاراگوا با 
دولت ساندينيستها مي جنگيدند، داده 

ن نيز در جنگ با رژيم ايرا.  مي شد
صدام و به اسلحه نيازمند بود و امريكا 
بطور روز افزون از عراق حمايت مي 

فروشهاي محرمانه اسلحه از پرده . كرد
بيرون افتادند و افتضاحهائي را بوجود 

  .آوردند كه ايران گيت نام گرفتند
 باز رويتر ترورهاي رژيم و محكوم ●

س شدن سران رژيم در دادگاه ميكونو
را از قلم انداخته و به اين اكتفا كرده 

، خاتمي به رياست 1997است كه  در 
جمهوري رسيد و حكومت اصالح 

خاتمي سخن از . طلبان مشغول كار شد
گفتگوي فرهنگها بميان آورد و 

 سپتامبر توسط القاعده را 11ترورهاي 
در جريان حمله امريكا . محكوم كرد

كمك به افغانستان، ايران به امريكا 
  .كرد
 ، ژرژ 2002  با وجود اين، در ژانويه ●

بوش، رئيس جمهوري پيشين، ايران را 
يكي از سه كشور شر، ايران و عراق و 

  .كره شمالي، خواند
، امريكا به عراق حمله كرد 2003 در ●

حكومت . و رژيم صدام را برافكند
عراق از آن شيعه ها شد كه روابط 

ه عصيان با توسع. نزديك با ايران دارند
در عراق و توسعه جنگ ميان گروه 
هاي سني و شيعه و عرب و كرد، 
امريكا ايران را به دامن زدن به جنگ 

  . داخلي در عراق متهم كرد
، بعد از آن كه مسئله اتمي 2008 در ●

ايران در دستور شوراي امنيت قرار 
گرفت و چند قطعنامه بر ضد ايران 
صادر شد، در ماه مارس اين سال، 

راي امنيت سومين قطعنامه خود را شو
ايران گفت . عليه ايران صادر كرد

برنامه اتميش صلح آميز است اما 
نتوانست غرب را به صداقت خود 

  .متقاعد كند
      روابط ايران و امريكا، با انتخاب 
احمدي نژاد به رياست جمهوري به 

او هلوكاست را به . وخامت انجاميد
ائيل بايد از زير سئوال برد و گفت اسر
در اواخر . نقشه جهان حذف شود

، سازمانهاي اطالعاتي امريكا، با 2007
انتشار گزارش خود، دولتهاي غرب را 

بنا بر اين گزارش، . غافلگير كردند
، اجراي برنامه 2003ايران از اواخر 

توليد بمب اتمي خود را متوقف كرده 
  . است
، حكومت جديد امريكا، با 2009 در ●

مهوري اوباما، بر سر كار رياست ج
اين حكومت بنا بر اين .  آمده است

دارد كه دست صلح بسوي ايران دراز 
ايران آماده : احمدي نژاد گفت.  كند

گفتگو است اما بشرط مشاهده تغيير 
  . اساسي در سياست امريكا

  

امريكا جنگ افغانستان : اوباما* 
را نبرده است و بايد با طالبان 

 حساب خود را وارد گفتگو شد تا
  :از حساب القاعده جدا كنند

  

،  اوباما در پاسخ 2009 مارس 6  در ◄
به پرسش خبرنگار نيويورك تايمز كه 

آيا امريكا جنگ افغانستان : از او پرسيد
ما شاهد بد تر . نه: را برده است؟ گفت

شدن وضعيت در افغانستان در سالهاي 
طالبان فعال تر از سابق . اخير بوده ايم

 اند و حكومت افغانستان هنوز شده
اعتماد مردم افغانستان را بدست 

در افغانستان نيز مي بايد . نياورده است
همان سياست را در پيش گرفت كه در 

يعني با طالبان به . عراق بكار رفت
توافقي دست يافت به ترتيبي كه آنها 
حساب خود را از حساب القاعده جدا 

اين موضعگيري در واقع .  كنند
صويب موضعي است كه نظاميان ت

امريكا، بخصوص ژنرال پترائوس داشته 
  . اند
  

گفتگوهاي چند جانبه با ايران *
  :در انتظار گفتگوهاي دوجانبه

  

، استراتفور، 2009 مارس 5 در ◄
دعوت امريكا از ايران را به كنفرانس 
بين المللي افغانستان، موضوع بحث و 

هيالري : ارزيابي قرار داده است
نتون، در اجتماع وزاري خارجه كلي

 مارس، از 5كشورهاي عضو ناتو، در 
ايران دعوت بعمل آورد كه در 
كنفرانس بين المللي براي تعيين 
استراتژي در مورد افغانستان، شركت 

بدين ترتيب، امريكا بر آن شده .  كند
است كه پيش از انتخابات رياست 
جمهوري ايران، وارد گفتگوي چند 

ان شود و بدين ترتيب، جانبه با اير
زمينه گفتگوهاي دو جانبه را بعد از 

بديهي . اين انتخابات، فراهم آورد
است دولت ايران از اين دعوت 
خشنود شده است چرا كه توقعش اين 
بود كه امريكا او را بمثابه يك قدرت 

اين دولت گفته .  منطقه اي، بپذيرد
است كه مسئله افغانستان بدون 

. ن، حل نمي شودمشاركتش در حل آ
بدين سان، در همان حال كه امريكا به 
ايران امكان مي دهد نقش بزرگ تري 
در منطقه پيدا كند، به اين دولت 
فرصت مي دهد كه از بحثهاي دروني 
بر سر چگونگي گفتگو و معامله با امريكا  

  .بدر آيد
      امريكا و ديگر اعضاي ناتو البته از 

خصوص از كمك ايران در افغانستان ب
اطالعات ايران در باره فعاليتهاي  
طالبان و القاعده و تحرك هاشان در 
افغانستان و بسا ديگر كشور، سود 

ايران همچنين مي . خواهند جست
تواند راه در اختيار قواي ناتو براي 
. نقل و انتقال قوا و تجهيزات قرار دهد
اما بدست آوردن همكاري ايران آسان 

يران و امريكا، بر سر هنوز ميان ا.  نيست
عراق، مسائلي وجود دارند كه مي بايد 
پيش از آنكه قواي امريكا عراق را 

مسئله اتمي .  ترك كنند، حل شوند
.  ايران نيز هنوز حل نشده است
امريكائيها گفتگو با روسيه و تشديد فشار 
اقتصادي را نيز، براي حل اين مسئله، 

  . بكار خواهند برد
ه با ايران وارد       پيش از آنك

گفتگوهاي دو به دو شوند، امريكائيها با 
اسرائيل و دولتهاي عرب، مشورت 

در حقيقت، پيش . كرده اند و مي كنند
از كنفرانس افغانستان، سران عرب در 

در آن .  قطر اجتماع خواهند كرد
اجتماع، عربستان بنا دارد جبهه اي به 
رهبري خود براي مهار ايران پديد 

خست وزير منصوب اسرائيل، ن.  آورد
خطوط قرمز اسرائيل را با هيالري 
كلينتون در ميان گذاشته است و از او 
خواسته است در گفتگو با ايران، اين 

  . خطوط رعايت شوند
      اما امريكا و ايران، هر دو، مي دانند 
كه دير يا زود نياز دارند با يكديگر 

در حال .  گفتگو كنند و به تفاهم برسند
حاضر، امريكا نياز به وقت دارد براي 
گفتگو كردن با اسرائيل و دولتهاي 

دولت ايران نيز . عرب متحد خود
حواس خود را جمع انتخابات رياست 
جمهوري كرده است كه در ماه ژوئن 

بعد از آن .  انجام خواهد شد) خرداد (
كه تكليف حكومت معين شد، مي بايد 

 بنا تكليف سياستي معين شود كه ايران
.  دارد در موضوع اتم، تعقيب كند
هنوز مشكالتي بر سر راه هستند كه بر 

اما روند ديپلماتيك . داشته خواهند شد
آغاز شده است و با دعوت از ايران به 
كنفرانس بين المللي افغانستان، امريكا 
محل و زمان گفتگوها را نيز معين 

  .كرده است
با وجود اين، بحران : انقالب اسالمي

   :مي رو به تخفيف نيسات
  

توانائي امريكا در 

جلوگيري از مجهز 

شدن ايران به سالح 

 اسرائيل و - اتمي؟ 

  -حمله به ايران 

  :بمب اتمي ايران؟

  
  

گزارش جديد اطاق فكر 
وابسته به البي اسرائيل در 

امريكا چگونه مي : واشنگتن
تواند مانع از مجهز شدن 

  :ايران به سالح اتمي شود
  

 مارس 7آنتي وار  ( جيم لوب◄ 
، در مقاله اي، گزارش اطاق )2009

فكر سخت وابسته به البي اسرائيل در 
واشنگتن را تشريح و نقد كرده كرده 

 مارس 4اين گزارش  كه در : است
انتشار يافته، در اين باره است كه 
امريكا چگونه مي تواند مانع از دستيابي 

دو مقام . ايران به سالح اتمي شود
. ي نيز از آن حمايت كرده اندامريكائ

اين دو مقام اميدوارند كه در سياست 
حكومت اوباما در ايران، صاحب نفوذ 

  . شوند
  

  5در صفحه 
  

  معامله ها؟
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 صفحه تهيه شده 10 گزارش در ●
 مارس، توسط مؤسسه 4است و در 

  ) WINEP(براي سياست خاورميانه 
: گزارش مي گويد. تهيه شده است

اسي وارد امريكا مي بايد از راه ديپلم
شود اما ، در همان حال، در جبهه هاي 
مختلف به ايران فشار وارد كند هرگاه 
ايران تن به رهاكردن برنامه غني 

  . سازي اورانيوم نداد
 هويج ها كه امريكا مي تواند در ●

دهان ايران بگذارد، پيشنهاد همكاري 
در حل مسائل خليج فارس و شركت 

طقه دادن در گفتگوها بر سر امنيت من
  .هستند
 هرگاه  چوب  و هويج كار ساز نشد، ●

اسرائيل مي بايد ظرف يك يا دو سال 
اين . آينده، به ايران حمله نظامي كند

تصميم زود تر مي بايد به اجرا گذاشته 
شود هرگاه روسيه تصميم به دادن 

 در S -300سامانه موشكي ضد هوائي 
زيرا اين .  اختيار ايران قرار دهد

ان حمله هوائي اسرائيل به سيستم از تو
تأسيسات اتمي ايران بطور جدي مي 

  .كاهد
 امريكا هر طور فكر كند، بنظر مي ●

رسد كه رهبران اسرائيل متقاعد هستند 
كه آنها گزينش نظامي را در توان خود 
.  مي بينند و اين گزينش را دارند

هرگاه  ايران سامانه ضد هوائي را  
تجهيزات مستقر كند، امريكا مي بايد 

در اختيار اسرائيل بگذارد  الزم را فورا 
به ترتيبي كه اسرائيل از بيشترين 
توانائي براي انجام موفقيت آميز حمله 

از .  هوائي به ايران برخوردار بگردد
جمله اين تجهيزات، مدرن ترين 

  .هواپيماهاي جنگي هستند
حتي اگر .      زمان تنگ است

باشد، ديپلماسي اقبال موفقيت داشته 
مي بايد آماده ورود به عمل نظامي در 

  .صورت ناكام شدن ديپلماسي گشت
 گزارش  كه بررسي سياست امريكا ●

در مورد ايران و پيشنهاد تجديد نظر 
،  از سوي پايتختهاي در آنست، احتماال 

اروپائي و خاورميانه اي، بدقت خوانده 
دونيس رايس كه بسمت . شده است

 امور خليج مشاور وزير خارجه در
فارس و جنوب شرقي آسيا منصوب 

و نيز، .   شده است، با آن موافق است
  مقام ارشد Einhortروبرت اينهورت 

اداره منع گسترش سالح هسته اي 
  .وزارت خارجه، با آن موافق است

 نفري 17     اين دو، اعضاي يك گروه 
بوده اند كه گزارش را تهيه مي كرده 

خود منصوب وقتي به مقامهاي . اند
.  شدند، از عضويت گروه استعفاء دادند
متني را كه آنها، پيش از استعفاء،  امضاء 
كرده اند با متن نهائي تفاوت چنداني 

  . ندارد
     اعضاي ديگر گروه، از جمله،  
عبارتند از دانيل پلتكا، عضو مؤسسه 
اينترپرايز و روبرت ژوزف  و استفن 

ب رادميكر كه در حكومت بوش، صاح
مقام بوده اند و ويليام شنايدر كه رئيس 
اداره علوم نظامي بوده است و گاري 
آكرمن، عضو حزب جمهوريخواه كه 
رئيس زير كميسيون امور خاورميانه در 

و نيز،  سناتور اوان .  سناي امريكا بود
  از حزب دموكرات و عضو Bayhباي 

كميسيون نيروهاي مسلح  كه حامي 
  . البي اسرائيل بود

 امضاي روس زير اين گزارش، ●
زيرا  . بخصوص در خور توجه است

توضيح وزارت خارجه در باره 
مسئوليت او بعنوان مشاور وزير امور 

گفته شده بود كه او . خارجه مبهم بود
مسئول تهيه استراتژي ديپلماتيك براي 

بخصوص او مي . گفتگو با ايران است
بايد فشارهاي منطقه اي و بين المللي 

يران را تشخيص و پيشنهاد كند كه بر ا
  . پشتيبان مواضع امريكا باشند

     روس مي بايد باتفاق معاون وزارت 
امور خارجه در امور سياسي، ويليام 
برنس و مسئول امور ايران در شوراي 
امنيت ملي، پونت تالوار، همكاري 

هر دو، هم ويليام برنس و هم .  كند
ار پونت تالوار  كمتر از روس جانبد

روس در .  سخت سري با ايران هستند
حكومت كلينتون مذاكره كننده ارشد 

و در مؤسسه . امريكا در خاورميانه بود
براي سياست خاورميانه نيز، عالي مقام 

در ماه سپتامبر گذشته، او گزارش .  بود
ديگري در باره ايران را نيز امضاء 
كرده بود كه سخت سران محافظه 

  .     امضاء كرده بودندكاران نو نيز آن را 
     از جمله پيشنهادهاي آن گزارش، 
يكي اين بود كه امريكا مي بايد آماده 
انجام حمله هاي نظامي به تأسيسات 

تا كه هرگاه ايران . اتمي ايران شود
تن به رها كردن برنامه اتمي خود 
ندارد ، تأسيسات اتمي و نيز زيربناهاي 

  . دنظامي غير اتمي را از ميان ببر
     مؤسسه براي سياست خاورميانه كه 

 سال پيش تأسيس شد، وابسته با 25
كميته امور عمومي امريكا و اسرائيل 

)AIPAC (  البي اسرائيل و يكي از ،
متنفذ ترين مراكز فكر ساز در باره 
. سياست خاورميانه اي امريكا است
فكرها كه عرضه مي كند، بندرت 
 ممكن است با سياست دولت و يا
شوراي امنيت ملي اسرائيل ناسازگار 

  .باشند
در حقيقت، مهمترين پيام گزارش  ●

اخير اينست كه دست يابي ايران به 
سالح هسته اي، خطر براي امنيت ملي 
امريكا است و جلوگيري از آن، 

بلحاظ امنيت ملي، از تقدم حياتي «
هرگاه جلو ايران .  »برخوردار است

رش گرفته نشود، قرارداد منع گست
سالح هسته اي را بي اعتبار مي كند و 
كشورهاي ديگري به دنبال مجهز شدن 

اين امر، خطر .  به سالح اتمي مي روند
جنگ اتمي و پي آمدهاي هولناك 

  .آن را جدي مي گرداند
 البته گزارش بر اين واقعيت كه ●

اسرائيل از سالح اتمي برخوردار است 
و جهانيان از آن آگاهند، چشم بسته 

و اين، برغم مصاحبه اولمرت در . است
 و اذعان او بر مجهز بودن 2006

اسرائيل نيز .  اسرائيل به سالح هسته اي
مي تواند سالح هسته اي بكار برد با پي 

  . آمدهاي هولناك چنين كاري
انتشار گزارش همزمان شد با سفر  ●

هيالري كلينتون به خاورميانه و اظهار 
اسي در يأس او از كارساز بودن ديپلم

بازداشتن ايران از ادامه دادن به 
در پي اين ابراز . اجراي برنامه اتميش

يأس، او از ايران دعوت كرد در 
كنفرانس بين المللي براي افغانستان، 

  . شركت كند
گزارش بر اينست كه هرگونه  ●

پيشنهادي به ايران،  در باره اتم، مي 
 عضو دائمي شوراي 5بايد از سوي 
چرا كه اين .  بعمل آيدامنيت و آلمان

گروه است كه طرف گفتگو با ايران 
كشورهاي عرب و تركيه و .  است

اسرائيل نيز مي بايد دخالت داده شوند 
تا كه در برابر ايران، يك صدائي پديد 

  .آيد
 مارس، خبرگزاريها 9در : انقالب اسالمي

گزارش كردند كه هيالري كلينتون از 
ي حكومت تركيه خواسته است واسطگ

كند تا كه گفتگوي امريكا  با ايران، قرين 
  .موفقيت شود

گزارش  همچنين بر اينست كه  ●
معامله با ايران مي بايد شامل اين شرط 
باشد كه غني سازي اورانيوم در خاك 

زيرا اگر ايران در .  ايران بعمل نيايد
خاك خود بتواند اورانيوم غني كند، 
 ديگر كشورها نيز همين كار را خواهند
كرد و سالح هسته اي انتشار خواهد 

جامعه بين «و نيز اعضاي .  يافت
نبايد به اين بحث مشغول »  المللي

بمانند كه  بر سر غني سازي چه سازشي 
مي توان پيشنهاد كرد كه براي ايران 

زيرا سياستي كه مي .  قابل قبول باشد
مقاومت و «بايد در پيش گرفت 

باز تن دادن و «است و نه » بازداشتن
  . »داشتن
 در ازاي موافقت ايران با رها كردن ●

غني سازي اورانيوم در خاك خود،  
مي بايد بانك بين المللي سوخت اتمي 
  . ايجاد و سوخت اتمي به ايران بفروشد

 حتي اگر روسيه حاضر نشود در ●
ازاي رها كردن طرح ايجاد سامانه ضد 
موشك در اروپاي شرقي، در مورد 

ا همكاري كند، ايران، با امريك
كشورهاي عرب خليج فارس، بخصوص 
عربستان سعودي، مي بايد به چين فشار 
بياورند كه با امريكا در مورد ايران 

بازار چين در اين . همكاري كند
كشورها و فروش نفت توسط اين 
كشورها به چين، به آنها امكان وارد 

  .كردن فشار به چين را مي دهد
ي برنامه  هرگاه ايران دست از اجرا●

اتمي خود برنداشت، امريكا مي بايد 
سازمانه هاي ضد موشك را ايجاد كند 
و با ايجاد چتر اتمي، امنيت  كشورهاي 

  . منطقه را تضمين كند
 گزارش  پيشنهاد مي كند كه امريكا ●

بالدرنگ دست به تشديد مجازاتهاي 
از جمله، كشورها و . اتمي بزند

شگاه شركتهاي نفتي را از ساختن پاالي
در ايران و يا  فروش بنزين به ايران 

  .منصرف كند
  

ايران اسرائيل را تهديد مي * 
تأسيسات اتمي اسرائيل در : كند

تير رس موشكهاي ايران هستند 
و موشك دور برد جديد 

  :آزمايش مي كند
  

، آسوشيتد پرس  2009 مارس 4 در ◄
از تهران گزارش كرده است كه 

د علي فرمانده سپاه پاسداران، محم
جعفري، به اسرائيل هشدار داده است 
كه تأسيسات اتميش در تير رس  

در صورت حمله . موشكهاي ايران است
اسرائيل به ايران، مي بايد در انتظار 

  . حمله متقابل ايران باشد
    نتان ياهو كه مأمور تشكيل حكومت 
جديد اسرائيل شده است آشكار مي 
 گويد گزينه حمله نظامي به ايران،
گزينه مرجح او است در صورتي كه 
ايران اجراي برنامه اتمي خود را رها 

  . كند
     محمد علي جعفري، فرمانده كل 

اينك ايران : سپاه پاسداران مي گويد
داراي آن توان نظامي است كه بتواند 
حمله امريكا و يا اسرائيل را در هم 

همه « : او توضيح داده است. شكند
ل در قسمتهاي تأسيسات اتمي اسرائي

مختلف سر زمين فلسطين كه در اشغال 
رژيم صهيونيستي است، در تير رس 

  . موشكهاي ايران قرار دارند
     روزي پيش از آن، قائم مقام او 

ايران تسليحاتي را در اختيار : گفته بود
دارد كه به ما امكان مي دهد حمله 
نظامي را با ضد حمله سخت مرگباري 

  .پاسخ گوئيم

  با برد  3  ايران موشكهاي شهاب     
 كيلومتر در اختيار 1900نزديك به 

بر توان : دارد و نيز مي گويد
. هواپيماهاي نظامي خود افزوده است
به ترتيبي كه مي توانند  تا اسرائيل 
پرواز كنند و بعد از بمباران هدفهاي 
خود باز گردند بدون نياز به سوخت 

  . گيري در هوا
،  رويتر گزارش 2009 مارس 8 در ◄

ايران موشك دور برد :  كرده است
در .  جديدي را آزمايش كرده است

اين دوره كه تهديد به حمله نظامي 
مي شود،  ايران بطور مرتب، موشك 

خبر آزمايش اين .  آزمايش مي كند
موشك را تلويزيون ايران، در پخش 
خبر به زبان انگليسي، انتشار داد بي 

  . دآنكه جزئياتي بدست ده
  

رژيم را » پوشيده«جنگ * 
 10مجبور به استقرار يك نيروي 

هزار نفري در مرزهاي ايران و 
  :پاكستان كرده است

  

 مارس  خبر استقرار يك 7 در ◄
 هزار نفري در مرزهاي 10نيروي 

ايران و پاكستان، از سوي رژيم 
.  مالي، انتشار يافت–مافياهاي نظامي 

ا هدف از استقرار اين نيرو، جنگ ب
رژيم ايران بر .  گروه جند اهللا است

اينست كه افراد اين گروه در ايران 
دست به جنايت مي زند و سپس به 

  . خاك پاكستان مي گريزند
مهندس عزت اهللا : انقالب اسالمي

سحابي همچنان تكرار مي كند كه با 
براندازي رژيم مخالف است زيرا ايران 
چند قومي است و نياز به دولت مركزي 

در دارد وگرنه كشور در معرض خطر مقت
  . تجزيه قرار مي گيرد

 معني سخن او اينست كه مردم ايران 
محكومند تحت دولت استبدادي زندگي 

تمركز گرائي بمعناي دولت . كنند
استبدادي توجيه گر استبداد در تاريخ 

اما همان تاريخ مي . ايران بوده است
مانع تفاهم و همبستگي ملي : گويد

لت مركزي استبدادي بوده همواره دو
ترس مهندس سحابي نابجا و . است

توجيه گر التزام به اين رژيم است، چرا 
كه از انقالب بدين سو، استبداد جنايت 
 –پيشه مالتاريا و سپس مافياهاي نظامي 

مالي است كه سبب استفاده قدرتهاي 
. خارجي از گروههاي قومي شده است

ر مرز  هزار نفري د10استقرار يك نيروي 
ايران و پاكستان هرچه بيشتر وخامت بار 

  .است» جنگ پوشيده«شدن 
    حق اينست كه يكپارچگي ايران 
ايجاب مي كند كه ايرانيان، بدون فوت 

  .وقت، خود را از شر اين رژيم بياسايند

  
ايران اورانيوم الزم را براي 
توليد بمب اتمي دارد و 
البرادعي ايران را به 

  :واند همكاري  فرا مي خ
  

مولن رئيس ستاد مشترك * 
ايران مي تواند با : ارتش امريكا

باال بردن ميزان غناي اورانيوم 
  : غني شده اش، بمب اتمي بسازد

  

،  به گزارش 2009 مارس 1در ◄ 
آسوشيتدپرس، درياساالر مولن، رئيس 
:  ستاد مشترك ارتش امريكا گفته است
ايران به اندازه الزم اورانيوم غني شده 

 90ا درجه پائين دارد كه اگر آن را تا ب
درجه غني كند، مي تواند بمب اتمي 

بديهي است، براي منطقه و دنيا، . بسازد
بسيار بسيار بد خواهد شد هرگاه ايران 
.  به طرف ساختن بمب اتم پيش برود
او اين ارزيابي را بعد از انتشار گزارش 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در باره 

  . ي ايران، بعمل آوردفعاليتها
     برابر گزارش آژانس بين المللي 

 كيلو اورانيوم 1010انرژي اتمي، ايران 
اما .  درصد دارد4غني شده  حدود 

كارشناسان در اين باره كه اين مقدار 
اورانيوم براي ساختن بمب اتمي كافي 
.  است يا خير اختالف نظر دارند
كارشناسان در باره زمان الزم براي 

ين كه ايران بتواند بمب اتمي بسازد، ا
ولو ايران به . نيز اختالف نظر دارند

اجراي برنامه اتمي خود شتاب بخشيده 
  :است
 سخنگوي وزارت خارجه امريكا، ●

نمي توان گفت : روبرت وود مي گويد
چه اندازه ايران اورانيوم غني شده در 

نه تنها در بيرون حكومت . اختيار دارد
باما نيز بر سر ميزان كه در حكومت او

اورانيوم و زمان الزم براي ساختن 
.  بمب اتمي اختالف نظر وجود دارد
گرچه من نمي گويم نظر درياساالر 
مولن صحيح نيست اما مي گويم ما 
نمي دانيم ايران چه اندازه اورانيوم 

  . غني شده در حد پائين دارد
 وزير دفاع امريكا، روبرت گيت كه ●

 در باره وضعيت  CNNدر همان برنامه 
امريكا شركت كرده بود كه درياساالر 
مولن، تا آنجا كه مولن رفته بود، نرفت  

ايرانيان به توليد بمب اتمي : و گفت
هنوز زمان براي . نزديك نيستند

.  كوششهاي ديپلماتيك در اختيار است
مسئله اينست كه آيا ما مي توانيم، 
 باتفاق اروپائيان، ميزان مجازاتها را
بيشتر كنيم تا جائي كه ايران بهاي 
ادامه دادن به اجراي برنامه اتمي خود 
را قابل تحمل نيابد و اگر منصرف شد،  
بر رويش درب بگشائيم يا خير؟  اقبال 

 يا 35موفقيت ما اينك كه بهاي نفت 
  دالر است، بيشتر از زماني است كه 40

زيرا  .   دالر بود140بهاي نفت بشكه اي 
ان را با مشكالت اقتصادي دولت اير

روبرو مي كند و بهاي اجراي برنامه 
  . اتمي اش را سنگين مي كند

 نماينده امريكا در سازمان ملل ●
متحد، سوزان رايس، در راديو 

گزارش آژانس : سراسري امريكا گفت
بين المللي انرژي اتمي بيمي را 

ايران : تصديق مي كند كه ما داشتيم
 را ادامه مي اجراي برنامه اتمي خود

  . دهد
  

عالمتها در باره توان اتمي * 
  :ايران نا يكسانند

  

،  آنتي وار 2009 مارس 1 در ◄
ارزيابي كرده است كه عالمتهائي كه 
امريكا در باره برنامه اتمي ايران به 
جامعه جهاني مي دهد، ناجور  و 

  :آشفتگي آورند
 معلوم نيست حكومت اوباما مي ●

اتيك وارد خواهد از مجراي ديپلم
شود و يا بنا دارد همان سياست  
حكومت بوش را  پي بگيردكه متهم 
كردن و بر اساس آن، تهديد كردن 

در مدت كوتاهي كه از حكومت . است
اوباما مي گذرد، عالمتهاي ناجور اين 

  .سان به دنيا داده مي شوند
  

  6در صفحه 

  معامله ها؟
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 ، درياساالر مولن  CNN در گفتگو با ●
در كافي اورانيوم ايران بق: مي گويد
   براي توليد – در حد پائين –غني شده 

بمب اتمي دارد، ساعتي بعد، در همان 
برنامه، روبرت گيت، وزير دفاع امريكا،  
اطمينان مي دهد كه ايران به توليد 

  . بمب اتمي نزديك نيست
:  پيش از آن، كاخ سفيد گفته بود●

است و در » مسئله فوري«ايران يك 
بين المللي انرژي اتمي پي آن، آژانس 

غني سازي اورانيوم ايران تحت : گفت
  .نظارت اين آژانس است

گزارش :  مقامات امريكا مي گويند●
آژانس حاكي از آنست كه ايران چون 
توانائي غني سازي را يافته است و هم 

 كيليو اورانيوم غني شده 1010اكنون 
در حد پائين دارد،  مي تواند بمب 

: ژانس خود مي گويداتمي بساد اما آ
ايران توانائي توليد بمب اتمي را 

  آژانس . ندارد
تفتيش كرده و مطمئن شده است كه 
اورانيوم غني شده به مصرف ديگري 

  . نرسيده است
  

البرادعي ايران را فرا مي * 
خواند به همكاري تا وضعيت 
اتمي ايران از بن بست خارج 

  :شود
  

،  ميدل ايست 2009 مارس 2 در ◄
در :   از وين گزارش كرده استنيوز

اجالس شوراي حكام آژانس بين 
المللي انرژي اتمي، رئيس آژانس، 
محمد البرادعي از ايران خواست  با 
آژانس همكاري كند تا وضعيت اتمي 

او كه .  ايران از بن بست خارج شود
در آغاز جلسه شوراي حكام سخن مي 
گفت، او از عالمتهائي ابراز خشنودي 

ز بهبود روابط ايران با غرب كرد كه ا
  . حكايت مي كنند

     البرادعي از سوريه شكايت كرد كه 
حاضر نيست وضعيت نيروگاه اتمي 

 2007مخفي را روشن كند كه در 
او بدون .  اسرائيل بمباران كرده است

از تصميم حكومت  اين كه مستقيما 
اوباما براي گفتگوي مستقيم با ايران 

اميدوارم من : سخن گويد، گفت
تصميم جامعه بين المللي به گفتگوي 
مستقيم با ايران،  به حال بحراني 
بيانجامد كه بسيار دراز مدت شده 

  . است
ايران در :       او به شوراي حكام گفت

دادن پاسخ به پرسشهاي آژانس در باره 
ماهيت برنامه اتميش، همكاري نكرده 

اين ظن وجود دارد كه . است
نظامي نيز بخشي از فعاليتهاي اتمي 

  . برنامه اتمي ايران را تشكيل مي دهد
      دسترسي بيشتر به مقامات مسئول و 
محلهاي استقرار تأسيسات اتمي و 
مدارك مورد نياز هستند تا هرچه زود 
تر اين اعتماد بدست آيد كه برنامه 
اتمي ايران تنها يك برنامه اتمي صلح 

  .آميز است
به اين امر كه با توجه : انقالب اسالمي

بحران اتمي در مظان تشديد است، 
رياست جمهوري، هم براي » انتخابات«

جناحهاي رژيم و هم براي قدرتهاي 
هرگاه . خارجي،  واجد اهميت شده است

مردم ايران نيز بخواهند به دنيا بگويند 
صاحب اختيار كشور خود آنها هستند و 
به اين بحران نقطه ختم بگذارند، مي 

ت را براي تحريم رژيم مغتنم بايد فرص
  :بشمارند

  

رياست » انتخابات«

جمهوري، زمينه 

  :سازيها و بيم و اميدها
  
 

اصالح «شور و مشورتهاي * 
  :با يكديگر» طلبان

  
 ستاد  اعضاي  در جلساتي كه◄ 

جمع بندي ه اند، به اين خاتمي داشت
رأي دهندگان يكي از  كه رسيده اند 

  :گرفتسه رفتار را در پيش خواهند 
 در ،اول اينكه مانند سالهاي گذشته - 1

نسبت به رياست جمهوري، دور اول 
 اغماض مي كنند اعمال رييس جمهور 

و به اين اميد كه در دور دوم كارهاي 
.  خوب بكند، به او رأي مي دهند
هرگاه  رأي دهندگان اين رفتار را در 

رأي مي  احمدي نژاد پيش بگيرند، به
  .دهند

بخاطر نارضائي از ن كه دوم اي - 2
عملكرد احمدي نژاد، به او رأي ندهند 

رييس ، براي اولين بار در ايران و 
. رياست كند جمهوري تنها يك دوره 

با توجه به خرابكاري هايي كه احمدي 
چنين رفتاري  احتمال ،نژاد كرده است
 .هم زياد است

 كه مردم برخالف دوره سوم اين  - 3
 بار رييس هاي گذشته براي اولين

جمهوري را انتخاب كنند كه دو دوره 
 ساله را رييس جمهور بوده است و 4

 .اين بار هم رييس جمهور شود 
    اعضاي ستاد رفتار سوم را واقع بينانه 

 نامهبا توجه به كاريافته اند زيرا  
 او قرار برابردر   هر كس، احمدي نژاد

با وجود اين، . وردآي مي أ ر،بگيرد
 :ر سر راه هستندها بمشكل 

. وال خاتمي امتحان داده است ا- 1
تكرار آن تجربه برانگيزنده مردم به 

 . شركت در انتخابات نيست
نمي تواند بگويد  خاتمي ،   ثانيا – 2

اين بار قاطعيتي را بكار خواهد برد كه 
بعد از ديدار با .  سال نبرد8در آن 

 و بهنگام موضع گيري در خامنه اي
واليت مطلقه : ي كه گفت برابر منتظر

جانب خامنه  از مصاديق شرك است، 
.  و واليت مطلقه را گرفته استاي و

 بر  ضربه شديدي البته اين دو كار 
بخصوص . اعتبار او وارد كرده است

نزد جوانان و دانشگاهيان كه هم 
اكنون تحت سخت ترين سركوبها 

اين نظر اظهار شده است كه .  هستند
او نتواند ينده آاگر در روزهاي 

استقالل خود را در نظر و عمل به 
مردم ثابت كند، خطر آن وجود دارد 

 و اصالح طلبان از فكر مردم او  كه
خود او بار اول انتخاب . دنخارج شو

شد زيرا ناطق نوري را مردم نامزد 
امروز، خامنه اي . خامنه اي مي دانستند
هر كس زير چتر منفور تر است و 

 از حمايت مردم گيرد، او پناه رهبري 
 . شدبرخوردار نخواهد 

با مشكل شوراي نگهبان و خاتمي     اما 
چماقداران در خدمت خامنه اي و 

براي اينكه .  اصول گرايان قرار دارد
 صالحيت او را رد نكند شوراي نگهبان 

ان او را به حال خود چماقدارو 
بگذارند، ناگزير است در وفاداري به 

منويات «عايت واليت مطلقه و ر
اين وظيفه . سنگ تمام بگذارد» رهبري

طرفداران او است كه مردم را  توجيه 
كنند و اطمينان بدهند هرگاه انتخاب 
شود، قاطعانه از حقوق مردم دفاع 

  . خواهد كرد
     يكچند از اعضاي ستاد توضيح داده 
اند كه اين نوع توجيه نتايج منفي ببار 

ز مي بايد زيرا اگر امرو. خواهد آورد
مالحظه شوراي نگهبان و چماقداران 
را بكند،  فردا مي بايد عالوه بر اين دو، 
مالحظه خامنه اي و سپاه پاسدار و 
نيروهاي انتظامي و قوه قضائيه را هم 

و چون با سپردن تعهد بر سر كار . بكند
 ساله 8مي آيد، كمتر از دوران 

.  استقالل رأي و عمل خواهد داشت
 از نامزد شدن او گفته آنها كه پيش

بودند پيشاپيش مي بايد شرطها را بكند 
و استقالل رأي و عمل را مطالبه كند، 
امروز بيشتر مصر هستند كه هرگاه 
خاتمي اين كار را نكند،  نه روي رأي 
مردم كه روي نياز رژيم به خود مي 

اما نياز رژيم به او . بايد حساب كند
و اينست كه دو نقش، يكي نقش پوشش 
 –ديگري نقش آلت مافياهاي نظامي 

 . مالي را بازي كند
    موافقان روش كنوني خاتمي مي 

او نمي تواند بيايد به مردم : گويند 
به من رأي بدهيد و اطمينان : بگويد

داشته باشيد كه اين بار ديگر نمي 
گذارد خامنه اي در سير تا پياز امور 

اما اگر نمي تواند به ...  مداخله كند و
مردم اطمينان بدهد،  براي مردم جز 
اين انگيزه نمي ماند كه براي 
جلوگيري از انتخاب بدتر، احمدي 
نژاد، به كسي رأي بدهند كه اگر نمي 
 –تواند مانع تبهكاري مافياهاي نظامي 

مالي شود، خود در آن تبهكاري ها 
اما اين دليل نيز .  شركت نمي كند
ه زيرا  هم بدتر ك. برانگيزنده نيست

حاكميت مافياها هستند بكار خود ادامه 
مي دهند و هم مردم براي تبهكاري 
آنها پوشش بوجود مي آورند و هم 
اراده تغيير دادن رژيم استبدادي به 

زيرا . دولت حقوقمدار سست مي شود
ملتي كه به خود جرأت آن را نمي 
دهد كه به رژيم بگويد با تو مخالفم، به 

ژيم خيانت او اطمينان داده است كه ر
و فساد و جنايت را دائمي بپندارد و  

  .بدان مشغول بماند
  

نامزدهاي اصالح طلبان و * 
 :موقعيتهاي هريك از آنان

  

 مي گويد  كروبي  در حال حاضر، ◄
و هرگاه كنار نرود، .  كنار نمي رود

 روبرو مشكل دور قبلاصالح طلبان با 
اصالح طلبان تقسيم آراي . مي شوند
هنوز وضعيت وه بر اين، عال. دنمي شو

مير حسين موسوي مشخص نشده است 
وضعيت كانديداهاي اصالح طلبان   .

 :است به اين شرح 
 بين كروبي و  و گر موسوي نيايدا ●

 به  گذاشته  شود يخاتمي قرار و مدار
، چند كروبي با گرفتن امتيازترتيبي كه 

، به نفع خاتمي  چند وزارتخانهوزير
در برابر احمدي كنار برود، خاتمي 

نژاد قرار مي گيرد و ترس از بدتر 
سبب رأي دادن آنهائي كه در دادن 
 . رأي شركت مي كنند، به او مي شود

متصدي ستاد تبليغاتي  با وجود اما 
 تا حدي ، كرباسچيكروبي شدن 

  كه جناح هاشمي ه است روشن شد
و كارگزاران از كروبي رفسنجاني 

 حسين  اما مير.حمايت خواهند كرد 
 .موسوي آمد

  پس هرگاه معامله اي انجام بگيرد، ●
 با كروبي و هاشمي  خاتميمعامله

رفسنجاني و دو حزب وابسته به اين دو 
گر موسوي كانديدا اما ا .خواهد شد

كناره گيري حاضر به كروبي ، وشود
 اصالح طلبان سه بخش آراي باشد،ن

كروبي از آن  يك بخش . د شدنخواه
 به خاتمي و يك ق متعلو يك بخش

اين .  خواهند شد موسوي مالبخش 
 .وضعيت بدترين وضعيت خواهد بود

موسوي نشان داده است كه فردي  ●
از بر معروف، بسيار ترسو است و بنا 
حتي چرا كه . خاتمي نيز ترسو تر است

 حرف خود را به  نمي كند ت أجر
 هنوز  به همين دليل . شكل قاطع بزند

كش  شدن خود راكه هنوز است، نامزد
وضعيت موسوي به وضعيت . مي دهد

براي ايجاد شكاف كسي مي ماند كه 
كاستن از فشار در ميان اصولگرايان و 

نامزد  هستم : ،  مي گويدخاتميآنها به 
  .اما وقتش كه رسيد اعالن مي كنم

       بهر رو، هرگاه مير حسين موسوي 
كروبي بطور جدي وارد گود شود و 

، وضعيت نامزدهاي هم كنار نرود
اصالح طلب همان بدترين وضعيت 

 ، كروبيبا اين توضيح كه . خواهد شد
   ماههاست،با استفاده از حزب خود

تالش مي كند در سطح كشور براي 
 در حزب او. خود موقعيتي بهم بزند

 . استانهاي كشور خوب كار كرده است
 هم از دانشجويان ، او بر خالف خاتمي

 هم از دراويش حمايت كرده است و
 ... هم از گنابادي و

برخي ها مي گويند خاتمي دارد      
ماده آحضور موسوي را براي زمينه 
زمينه در حال اصالح طلبان . دكنمي 

 اما.  مدن موسوي هستندآ براي سازي
، مسئول ستاد خرين خبرآطبق 

 حاكي كرباسچيتبليغاتي كروبي شدن 
در كروبي مي خواهد از آنست كه 

منصرف كردن .  بماند انتخاباتي رقابت
او به دادن امتيازهاي بزرگ ميسر است 
و دادن آن امتيازها نيز معلوم نيست در 
توان خاتمي و يا مير حسين موسوي 

  .باشد
  

و نامزدهاي » اصول گرايان«*
 :بالفعل و بالقوه آنها

  
 كه بتواند نامزدي را» اصولگرايان«◄ 

ر  ديگدر مقابل خاتمي  يا كانديداي 
 .دن ندار، گروه اصالح طلب پيروز شود

 »اصولگرايان«خرين جلسه اي كه آدر 
درگيري ميان كردند، بر اثر برگزار 

احمدي نژاد و گروههاي وابسته به 
، هيات موتلفه و جامعه اسالمي مهندسان

و احمدي نژاد با . جلسه متشنج شد
 من : تهديد سالن را ترك كرد و گفت

ندارم و احتياجي به حزب و گروه 
 هواداران . خودم انتخاب مي شوم

 انتخابات ماده آخود را نژاد احمدي 
 صد در صد كرده اند و مدعي هستند 

 راي مطمئن هستند كه احمدي نژاد
 .وردآخواهد 

احمدي نژاد با توجه به عملكردش 
موافقي در گروههاي راست ندارد اما 

 .توان تخريب را دارد
: اما وضعيت او خوب نيست      

ديوان محاسبات در باره گزارش 
 كه توسط مجلس بررسي 85بودجه 

، بنفسه، حاكي از اينست كه  شد
 دارند براي » اصول گرا«گرايشهاي 

 ، ن گزارشآ در .مي زننداحمدي نژاد 
برداشت غير قانوني بيش از يك از 

توسط حكومت احمدي ميليارد دالر 

اوجودي كه ب. نژاد سخن رفته است
مد و آه تلويزيون احمدي نژاد ب

اما گزارش را اشتباه آميز توصيف كرد، 
عالوه بر »  نمايندگان« ،در مجلس

صحيح ارزيابي كردن گزارش ديوان 
 مورد عملكرد غير 2000محاسبات، 
يافتند و اعالن  احمدي نژادقانوني از 

براي وي گران تمام امر  اين . كردند
 الريجاني نيز بخصوص كه  .خواهد شد
 ، گفته هاي وي در صدا و سيمادر برابر 

:  حمايت كرد و گفت» نمايندگان «از
گزارش كامال صحيح بوده است و 
غفلتي از سوي نمايندگان صورت 

 است بدانيم كه  الزم . نگرفته است
و الريجاني شوهر خواهر مطهري است 

براي : علي مطهري گفته است
كانديداتوري جناح اصولگرا با برخي 

بايد از . يمديگر صحبت كرده ا
به نظر مي .  احمدي نژاد عبور كنيم

رسد كه مخالفت با احمدي نژاد، از دو 
سو،  يك سو هيات موتلفه و سوي ديگر 
.  جمعيت ايثارگران تشديد خواهد شد
هر چند كه گفته اند اگر خاتمي بيايد 
همه با هم به وحدت مي رسند اما 
احمدي نژاد نشان داده است كه با 

در آن . ت نمي رسدهيچ كس به وحد
جلسه هم، نمايندگان هيات موتلفه به او 

بر خالف قرار و مدارهاي قبل : گفتند
از انتخابات،  شما همه دوستان خودتان 
را كه صالحيت هم نداشتند به سر كار 

  .آورديد
جناح راست در معرفي كانديدا تا     

 درگيري . به حال موفق نبوده است
ل اينكه احتما. نان شديد استآميان 

يك نفر ديگر را كانديدا كنند زياد 
 اما حمايت از احمدي نژاد به . است

دليل حمايت خامنه اي از وي مي 
 اگر نظر حزب بيت به سوي فرد . باشد

ديگري تمايل پيدا كند قطعا احمدي 
 به نظر مي . نژاد موفق نخواهد شد

رسد كه قاليباف گزينه اي است كه 
 باز جناح راست بر روي وي حساب

 .كرده است
قاليباف هم از سوي برخي از اعضاي 

حمايت مي شود و هم بيت خامنه اي 
از سوي برخي از نيروهاي سپاه و هم 
تا حدي از سوي هاشمي رفسنجاني و 
در برخي موارد با اصالح طلبان نيز 

 .هماهنگي هايي دارد
 

اصول « اسباب چيني هاي* 
برضد خاتمي وهر نامزد » گرايان

 : ديگراصالح طلب
  

براي خارج كردن اصول گرايان   « ◄
 از خاتمي و هر اصالح طلب ديگري

گذاري كرده  برنامه ميدان رقابت، 
  :است
و بسيج در تهران و شهرستانها، سپاه  ●

بيشتر در شهرستانها، مأمور شده اند كه 
از هم اكنون زمينه اصالح طلبان را 

گرچه مطلبي كه از قول . خراب كنند
صادق، متعلق به سپاه، بر نشريه صبح 

ضد خاتمي، انتشار يافت، با آن عرض و 
طول در اين نشريه نبود و اين نشريه 

در شماره ( آن مطلب را تكذيب كرد 
، )پيش انقالب اسالمي نقل شده است

اما نه گردانندگان سپاه و بسيج بدون 
بخش سياسي . موضع و بي كار هستند

سپاه در انتخابات و در ديگر امور 
اين بخش، با . خالت روز مره داردد

شريعتمداري، گرداننده كيهان و چند 
. گرداننده چند نشريه ارتباط دارد

 بيخاتمي را با وقتي شريعتمداري 
و بعد از مي كند مقايسه نظير بوتو 

اعتراض، مدعي مي شود قصدش 
هشدار دادن بوده است زيرا اصالح 
  طلبان ممكن است او را ترور كنند تا 
  7حه در صف

  معامله ها؟
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  بيهوده حرف كه به قدرت برسند، نه 
بدون اجازه حرف مي نه مي زند و 

او مأموريت آزمون كردن جامعه . زند
را آزمون جامعه  او . را انجام مي دهد

فاطمه بعد از او، . و جواب نگرفتكرد 
 خواست كه حكم قتل خاتمي را رجبي

 اما صادر كنند و آزمون ديگري كرد
اينها . ستاهنوز هم جواب نگرفته 

اگر اين تهديد . بيهوده حرف نمي زنند
ها را مي كنند بخاطر آنست كه مي 
دانند نامزد اصول گرايان در برابر 

هرگاه مثل . خاتمي بازنده است
انتخابات گذشته بخواهند دست به 
تقلب بزرگ بزنند، هزينه نظام بسيار 

بخصوص كه حاال . سنگين خواهد شد
جديد او و با دستگاه اوباما و سياست 

 تبليغاتي كه عليه . اروپا روبرو است
 ميزان وحشت ند،غاز شده اآخاتمي 

اصولگرايان را از پيروزي وي در 
خود مي دانند . انتخابات نشان مي دهد

 كه 
اوال احمدي نژاد خوب كار نكرده  ●

است و ثانيا خاتمي در نظر سنجي ها 
ست رأي داشته ابيشتر از احمدي نژاد 

خاتمي يت چنان است كه  وضعثالثا  و
يا كروبي و يا هر كس ديگر كه در 

جناح سركوبگري قرار گيرد كه برابر 
بي كفايتي خود را در حل مسائل و 
كفايت خود را در ايجاد مسئله و 
   بحران نشان داده است، رأي مي

  .آورد
    مقاالت و اطالعات منتشره توسط 

 اخبار و  تنظيم و انتشارمطبوعات و
، در صدا و سيماتوسط  گزارشات

همĤهنگي، بر ضد اصالح طلبان و 
عالوه  . نامزدهاي آنها تبليغ مي كنند

  بر اين،
در حال  اصول گرايان از هم اكنون ●

در . جامعه هستندفضاي سياسي بستن 
كه كار خنثي كردن هر عاملي هستند 

احتمال مي دهند ممكن است در 
نان وارد آجريان انتخابات به زيان 

 يك ماه پيش بسيج قرار : وندشعمل 
. شد كه با تهاجم نرم برخورد كند
تهاجم نرم يعني مقابله با وضعيت نا 

 . ايجاد شود توسط مردم ي كه مناسب
شركت مردم در انتخابات به سود هر 

 » اصول گرايان«برابر فرد ديگر كه در 
 يك تهاجم نرم محسوب گيرد، قرار 

 به همين دليل است كه تالش. مي شود
دارند هر چه زودتر كليه محل ها و 

مي دهند گروههايي را كه احتمال 
بسود اصالح طلبان بكار روند و يا فعال 

  . شوند، به مهار خود در آورند
تهاجم به دانشجويان و زنان و  ●

عمليات « سياسيون از جمله اين 
 شدت سركوب . استپيشگيرانه

اين بار، . دانشجويان بي سابقه است
 فعال و غير فعال، ستاره دار دانشجويان

 زيرا . و بي ستاره را دستگير مي كنند
 ،مي دانند كه در جريان انتخابات

يا در تحريم انتخابات دانشجويان 
فردي شركت مي كنند و يا  براي 

اصول «نامزد مي كنند كه با فعاليت 
 به همين دليل . مخالف است» گرايان

كاري كه با . دانشگاه بايد سركوب شود
 . شدت تمام بدان مشغولند

 به سركوب داخلي قانع نيستند، در ●
.  كار ساختن بحران خارجي نيز هستند
مي خواهند تا فرصت دارند، از آن 

اينها از اين سو . كمال استفاده را بكنند
و نتان ياهو، از سوي اسرائيل، باز بر 

  . طبل جنگ مي كوبند
  فضاي انتخاباتي  خشونت آميز كردن●

» اصول گرايان«گري است كه طرح دي
قصد دارند . در دست اجرا دارند

ورند كه آوضعيت را به گونه اي در 
 نتوانند در اصالح طلبكانديداهاي 

شهرستانها دست به ميتينگ هاي 
 .انتخاباتي بزنند 

 صدا و سيما دربهاي به احتمال زياد  ●
بر روي نامزدهاي اصالح طلب باز 

  تبليغات به سود.نخواهند شد
است كه » اصول گرايان«كانديداي 

  .شدت خواهند گرفت
 توقيف  نشريات مي رود احتمال  ●

شوند كه بسود نامزدهاي اصالح طلبان 
 . تبليغ خواهند كرد

كار شديد بر روي مردم در روستاها  ●
، بخشي ديگر از و شهرهاي كوچك

.   است»اصول گرايان«طرح عمومي 
 با دادن مي كنداد تالش ژاحمدي ن

نها را آي أر، نهاآول بيشتر به پ
 مجلس براي هفشار ب. كندخريداري 

تصويب طرح تحول اقتصادي نيز 
دليلي جز باز شدن دست او براي بذل 

 .و بخششهاي انتخاباتي ندارد
 شد كه مربوط به سفر پخشفيلمي  ●

 احمدي نژاد و ديدار وي با كودكان 
  در .بسيار تبليغاتي بود اين فيلم . بود

 احمدي نژاد به صورت يك ، يلماين ف
 فيلم را اين .نشان داده مي شودمنجي 

براي روستاها و شهرستانها ارسال كرده 
كه هزينه اين فيلم ست  جالب اين. اند

 و توسط فيلم است دهها ميليون تومان 
 ؟!استسازان كانادايي ساخته شده 

 ديگري كه در حال اجرا شدن  طرح●
مي در  نيروهاي نظاوسيعاست حضور 

خيابانهاي شهرهاي بزرگ براي 
سركوب هر گونه حركتي در جهت 

اصول «مخالفت با كانديداي مورد نظر 
 . است»گرايان
طرح حمايت بسيج و سپاه از  ●

اد به گونه اي مخفيانه در ژاحمدي ن
 نيروهاي بسيج . حال انجام مي باشد 

به سرعت در حال  جمع كردن برخي 
نها آنش از افراد جهت انتخاب و گزي

براي حضور در صندوق هاي راي 
 .هستند 
 ،  براي اين كار» اصول گرايان     «

 هزار نفر 500در حال گزينش حدود 
 تا بتواند هنگام برگزاري هستند

نها براي حضور در كار آ از ،انتخابات
اين افراد از . دنراي گيري استفاده نماي

 تغيير جمله مأموريت دارند آراء را
وجه به اينكه شوراي نگهبان  با ت. دهند

كماكان اجازه برگزاري انتخابات به 
 نمي دهد، نقش صورت كامپيوتري را 

اين شمار بزرگ مي تواند تعيين 
 .كننده باشد

 در حال حاضر، شوراي نگهبان در ●
كار بررسي هزينه حذف صالحيت 

هرگاه هزينه را سنگين .  خاتمي است
از راه حذف نيز   تشخيص دهد و 

نباشد كار را بسازند،  مشكل صالح 
كردن كار تبليغات را بر او، طراحي 

قرار .  كرده اند و دارند اجرا مي كنند
 ، شهرهاي بزرگبر اين است كه در
 . دكنن بلوا ايجاد ،هنگام سخنراني وي

از  از پيش معلوم باشد كه مافياها ، اگر 
  را زياديآراي وانند ها  نمي ت تقلبراه

 خاتمي  با مشكل قانع تغيير دهند، هنوز
 : كردن مردم رو برو است

 او مي بايد به پرسش پاسخي قانع ●
  در صورت انتخاب شدن: كننده بدهد
دهد براي مردم انجام كاري مي تواند 

 صحبت از: ؟ طرفداران او مي گويند
هايي كه ايشان انجام مي دهند چنين 

 گرفته است يد كه تصميماتي آبر مي 
 مي تواند به اجرا در اما نمي دانيم كه

همين : برخي مي گويند.  ورد يا نهآ
كه مردم را از شر احمدي نژاد آسوده 

اما بسياري اين . مي كند، كافي است
توجيه را دليل ناتواني كامل او از 
انجام كار در خور نياز و انتظار مردم 

وقتي او كاري : مي دانند و مي گويند

 جز اين نمي تواند بكند كه مانع از
ادامه رياست جمهوري احمدي نژاد 
بشود، بهتر آنست كه نامزد نشود و 
احمدي نژاد را از صندوق درآورند تا 
مردم يقين كنند مي بايد دست بكار 

  .چاره نهائي شوند
 همواره بحث بر سر اين است كه    

.  كندكار رئيس جمهورينمي گذارند 
اد هم همين ژ در مورد احمدي نحتي

يا براي بار سوم نيز آ . را مي گويند
 مي تواند به اين توجيه متوسل خاتمي 

 نمي گذارند كار كنم؟ : شود  و بگويد
 طرفه اين كه در گفتگوي هاي ●

اگر نيايم : خاتمي مي گويدخصوصي، 
در علن !  شايد كل نظام از بين برود

نيز، به اشاره و صراحت اين ادعا را مي 
كند كه براي رها كردن كشور از 

 خطر، نامزد رياست جمهوري تنگناي
اما اين دليل خود گوياي .  شده است

رژيمي . به بن بست رسيدن رژيم است
كه به بن بست رسيده است، چگونه 
توسط خاتمي قابل نجات است؟  اگر 
توان تغيير آرام آن را داشته باشد كه 
خود عامل از ميان برداشتن آن مي 
شود و اگر نداشته باشد، رژيم در بن 

محكوم به سقوط شده است و بست 
كم نيستند ارزياب .  ساقط مي شود

كنندگاني كه به اين نتيجه رسيده اند 
 رژيم هيچ اميدي به حفظ كه ديگر 
 .نمي رود 

 كه دانشگاهها وضعيت  نگاهي به     
م، در مي يابيم كه رژيم  به كار بيندازي

  : خود تخريبيش شتاب بخشيده است
د و  فكر مي بسا در رژيم كساني بودن

و قبل  دانشگاه را تسخير كرده كردند
از انتخابات، دانشگاه را از نفس 

به بهانه دفت شهيد در  . بياندازند
دانشگاه امير كبير، طرح سركوب خود 

هنوز كه هنوز . را به اجرا گذاشتند
است به خانه ها مي ريزند و دانشجوها 

اما هرچه بر شدت . را توقيف مي كنند
زايند، كمتر نتيجه مي سركوب مي اف

حاال كه مي بينند كاري از پيش  .گيرند
 جامعه نمي برند، تالش مي كنند در 

مثل ديوانه ها به . بحران بزرگ بسازند
جان دراويش و بهائيان و هر گروه 
اجتماعي كه بتوانند براي او بهانه اي 

اما جامعه بيش از . بتراشند، افتاده اند
ه بابت آن نگران مسائل خويش است ك

اين ماجرا سازيهاي جنايتكارانه، در 
  .ترسي فلج كننده فرو رود

اسفند ماه شد و اين بار، رژيم در   ●
حمله به بني صدر، نيازمند نقل قول 

هرشب برنامه اي  پر از ! رجوي شد
 اسفند، از 14در . دروغ پخش كرد

مصدق ياد نشد، برنامه دروغ و ناسزا در 
ي وقت. باره بني صدر  پخش شد

سلطنت طلبها و دسته رجوي همه، 
همĤهنگ با رژيم بني صدر به تبليغات 
پر دروغ و پرناسزاي خود سپرده اند، 
يعني اين كه هر سه جريان نگران 
. حذف شدن از صحنه سياسي ايرانند
حمله سه جانبه به بني صدر او را بيش 
از پيش، در نظر مردم، نماد استقالل و 

ران حالي آزادي مي كند و به مردم اي
 . مي كند راه كدام است

 از صحبتها يكي اين صحبت است ●
كه رژيم توان تقلب بزرگ در 

اگر بخواهد تقلب .  انتخابات را ندارد
انقالب «بزرگ كند، امكان وقوع 

ترس از تكرار . زياد مي شود» مخملي
روي داد را رژيم  اوكراين آنچه در

آن را نيز يكي . روز مره بروز مي دهد
ست آويزهاي سركوبگريهايش از د

مردم در كشور در حال . كرده است
 كنترل مردم بسيار سخت .غليان هستند

 طرفداران خاتمي مي .شده است 
روش هاي نظام براي كنترل :  گويند

 بهترين حالت .مردم جواب نمي دهد
 بهترين بنا بر اين، . رام استآتغيير 

مدن خاتمي است آگزينه در اين زمان 
ات را از درون ايجاد نمايد و تا تغيير

گرنه بايد منتظر سرنگوني و انقالبي 
 با توجه به شرايط موجود . ديگر باشيم

مردم به هيچ وجه حاضر به حمايت از 
نظام در شرايط فعلي نيستند و اگر 

خر آتيري در برود و كسي كشته شود 
ان معلوم نيست و اين همه نيروي 
 بسيجي و سپاهي هم كاري از دستشان

 .بر نمي ايد 
كه رژيم » انتخاباتي«: انقالب اسالمي

بدين سان تدارك مي شود، نياز به 
  :سركوب شديد دانشجويان دارد

  

روياروئي رژيم 

مافياها كه رفتني 

است  با دانشگاه ها 

  :كه ماندني هستند
 

 نظام مستبد ،از زمان پيروزي انقالب     
واليت به اين مي انديشيد كه براي 

انديشه در جريان آزاد ز جلوگيري ا
. دانشگاهها چه روشي را انتخاب كند
خميني شعار نزديكي دانشگاه و حوزه 
را سر داد و هواداران استبداد نيز 
اعالم كردند كه بايد به سوي وحدت 

 .حوزه و دانشگاه پيش رفت
اما همه مي دانستند كه وحدت از     

به . نظر نظام واليت تعريفي ديگر دارد
 وحدت يعني تابع بودن است نهاآنظر 

و به همين دليل بود كه از همان ابتدا 
تالش نمودند تا در وحدتي واليتي 

 . ورندآ در مالتاريادانشگاه را زير سلطه 
 كه زيرا متوجه بودند كه خطر اصلي

 متوجه استبدادشان است، دانشگاه است 
 جنبش خيز  و شايد اصلي ترين  محل
را به خطر مي كه رژيم استبداد مالتاريا 

از اين رو، از . اه استاندازد، دانشگ
آغاز، از دانشگاه وحشت پيدا كرد و 
اين وحشت تا امروز، رو به ازدياد بوده 

 .است
، واليت فقيه سازان كه  59در سال     

در حزب جمهوري اسالمي خانه كرده 
 ، با استفاده از نيروهاي سركوبگربودند، 

نها آ .دست به انقالب فرهنگي زدند
با وجود باز متوجه شده بودند كه اگر 

و بكار بودن دانشگاهها، كودتاي خزنده 
 يرييس جمهوربر ضد بني صدر، 

شديد روبرو مقاومت با  ،منتخب مردم
 به همين دليل بر اساس . مي شوند

مشورتهاي انجام شده با بيگانگان و 
خارجي هاي وطني شده تعطيلي 

ناصري از اي كه عدانشگاهها را با برنامه 
و حزب بقائي حزب زحمتكشان 
 كه حسن آيت –جمهوري اسالمي 

وابسته به بقائي نقش اول را بازي كرد 
اگر . وردندآو حزب توده به وجود  -

ن روزها آخوانندگان به نشريات 
مراجعه نمايند و متن نوار پياده شده 

بخوانند،  از نقشه بستن يت را آحسن 
. دمي شونمطلع دانشگاه و هدف آن 

  براي چه نقشه هاييدر مي يابند 
 . طرح و اجرا شده اندكودتا 

در جريان  انقالب فرهنگي كه به      
به كارگرداني دستور خميني و 

 انجام شد صدها استاد و دستياران او

و  دگر انديشيدانشجو به جرم 
اخراج جانبداري از استقالل و آزادي، 

 با انجام انقالب .و يا زنداني شدند
سوده آبا خيالي ، رژيم خميني نگيفره

از عدم حضور دانشجويان و بسته بودن 
  ضد بر و وجود جنگ، دانشگاهها

 .  دست به كودتا زديرييس جمهور
در جريان كودتا و سركوب هاي بعد 

  هزاران نفر را در زندانها ،نآاز 
. كردشكنجه  و به اعدام محكوم 

مراجعه به نشريات ماههاي خرداد تا 
سال شصت نشان مي دهد كه ديماه 

جنايتكاران و كودتاگران چگونه و به 
چه اتهاماتي دانشجويان و مردم را 

آن  . ندكردروانه ميدانهاي اعدام مي 
 واليت رژيم تاريخ جنايت مدارك، 

فقيه را تشكيل مي دهند و اعدام 
شدگان نزد  نسلهائي كه مي آيند، 
شهادت مي دهند كه استبدادهاي 

. دترين استبدادها هستندايدئولوژيك ب
اما استبداد ديني دو جنايت است يكي 
جنايت دين را توجيه گر استبداد 
كردن و ديگري بنام دين جنايت 
كردن و خون استعدادها را بر زمين 

 .ريختن
وقتي  ،62در سال ، بعد از كودتا    

  گمان بردند، سوده خاطر خويش را آ
ا   استادان ببا جايگزين كردن بسياري از

 ، وابستهافراد و روحاني نماها 
 شرايطي بادند و كردانشگاهها را باز 

 شروع به جذب دانشجو ، بسيار سخت
كردند، تصورشان اين بود كه كار 
رژيمهاي روسيه و بعثي هاي سوريه و 
عراق را در ايران تكرار كرده اند و 
براي هميشه خيال خود را از دانشگاه و 

 .دانشجويان آسوده اند
  براي اينكه خيال رژيم از دانشگاه    

 براي كنترل ها آسوده كند، 
 هزاران نفر را به صورت ،دانشگاهها

 حراستي و نظارتي –نيروهاي انتظامي 
 اما با وجود تمام .وارد دانشگاهها كرد

به استقامت  ، دانشجويانتمهيدها
  خود را از زير بار استبداد ايستادند و
 .دندكرخارج مالتاريا 

 استبداد كه متوجه    مأموران   
 بعد از ،حركت دانشجويان شده بودند

 40 با گرفتن سهميه ،پايان جنگ
استفاده از دند با كردرصدي  سعي 

 كنترل خود را بر سهميه ايها
 هم اكنون،  . دانشجويان شدت بخشند

 هزار دانشجوي به اصطالح 700بيش از 
بسيجي در دانشگاههاي كشور حضور 

 .دارند
 سازمان 18 با وجود ايجاد اما    

سركوب و كنترل و حضور بسيجي و 
 نتوانستند از ، چماقدار در دانشگاهها

حركت دانشجويان وسعت گرفتن 
 انجمن  به تدريج .جلوگيري كنند
 و دانشجويان ياندانشگاههاي اسالمي 

مي شدند كه دين با رژيم متوجه 
استبدادي سازگار نيست و اصالحي كه 

را تغيير دهد،  فريبي بيش ماهيت رژيم 
جريان آزاد شدن دفتر تحكيم . نيست

وحدت از واليت مطلقه فقيه، همراه 
شد با جنبش دانشجوئي وسيعي تر 

به نام ي استبدادمقابله با . دانشجويان 
، اجتناب ناپذير شد و واليت مطلقه فقيه

آن خود را جهت مقابله با دانشجويان 
له در دوران هشت سا.ماده ساختند آ

 ، هاشمي رفسنجانيرياست جمهوري 
بر دانشجويان در برخي از اجتماعات 

 در . وي شركت داشتندضد حكومت
بسياري از ميتينگ هاي گروههاي 
سياسي شركت مي كردند با وجودي 

 و »رهبر«كه مورد حمله چماقداران 
هاشمي قرار مي گرفتند از خواست 

 .داشتندمي هاي خود دست بر ن
بات رياست جمهوري        در انتخا

  ،  دانشجويان فرصت را براي 76سال 
  8در صفحه 

  معامله ها؟
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وارد كردن شكست سخت به خامنه اي 
  آن زمان، . و واليت فقيه مغتنم شمردند

خامنه اي و هاشمي رفسنجاني و 
دستيارانشان، بخصوص فالحيان، در 
. دادگاه ميكونوس محكوم شده بودند
در روسيه، به يمن سياست گرباچف، 

. ن كشور تغيير كرده بودرژيم آ
دانشجويان و بسياري ديگر بر اين باور 
بودند كه خاتمي نقش گرباچف را در 
رژيم واليت مطلقه فقيه بازي خواهد 

 سياسي كه قتل هايدر عوض، با . كرد
شان خواند » قتلهاي زنجيره اي«رژيم 

 18و بستن مطبوعات و جنايت رژيم در 
... ز وتير، در دانشگاههاي تهران و تبري

و رويه خاتمي و حكومت او، 
 18 .دانشجويان را با واقعيت روبرو كرد

تير، جنبشي شد كه مردم بتدريج به آن 
هرچند رويه خاتمي، به . مي پيوستند

رژيم فرصت و امكان سركوب را 
 تير پيروزي دانشجويان 18بخشيد، اما 

شد چرا كه بي حاصلي  طرحهاي بعمل 
 18ران در آمده رژيم را، در يك دو

از آن زمان، ابتكار . ساله، مسلم گرداند
عمل در دست دانشجويان قرار گرفت 
. و همچنان در دست دانشجويان است
موفقيت دانشجويان در خارج كردن 
ابتكار عمل از دست رژيم و در دست 
خود قرار دادن آن، سبب شد كه 
قشرهاي ديگر جامعه همان روش را در 

معلمان و امروز، زنان و . پيش بگيرند
كارگران و بازاريان، ابتكار عمل بدست 

رژيم در عرصه هاي سياسي . آورده اند
و اجتماعي و فرهنگي، واكنش گشته 

در قلمرو اقتصاد، با آنكه مردم . است
تابع دولت هستند،  طرح احمدي نژاد 
مي گويد كه رژيم دارد ابتكار عمل را 

  .از دست مي دهد
 مردم در هنوز شعار دهها هزار نفري    

 فاطمي و كارگر –خيابانهاي ولي عصر 
 .  استطنين اندازدر گوش جنايتكاران 

زماني كه رحيم صفوي خط قرمز نظام 
را خيابان انقالب به پايين معرفي كرده 

 از مالتاريا رابود وحشت نظام و 
، آشكارا اعالن مي دانشجويان و مردم

 .كرد
رويه خاتمي و همكاران او در اما     

 منجر به سركوب شديد  جنبش، قبال
بعد از آن، نه استمالت . شددانشجويان 

خاتمي و نه گريه هاي خامنه اي مانع 
از فاصله گرفتن دانشجويان از رژيم 

خرين آجا كه در  آن تا. شدند
، دانشجويان، روزهاي حكومت خاتمي

، با او در دانشگاهخاتمي حضور بهنگام 
چنان برخورد كردند كه خود خاتمي 

 .شدم از رفتن به دانشگاه پشيمان ه
ن به بعد بود كه بار ديگر آاز      

خاستگاههاي جنبش دانشگاههاي كشور 
 هر .شدندزادي آ براي استقالل و

 تالش اعتبار سياستمداري براي كسب 
مي كرد به دانشگاه و دانشجويان 

 اما اين بار دانشجويان .نزديك شود
. ديگر فريب هيچ مقامي را نخوردند

ها كساني اعتبار مي جستند در دانشگاه 
و مي جويند كه در برابر واليت مطلقه 

  . فقيه مي استادند و يا مي ايستند
  

در دانشگاهها و » شهدا«دفن * 
  :هدف رژيم از اين عمل

  
احمدي نژاد و حكومتش در دوران      

خاك ريز ولي مطلقه مي كه خود را 
 دانشجويان مخالفت خود را  با د، دان
حركت هاي . م تشديد بخشيدند ژير
زاديخواهانه دانشجويان در كليه آ

، برضد مستبد شهرهاي بزرگ كشور
 منجر به حضور گسترده ، كوچك

 در . شتنظاميان در دانشگاهها گ
 كه شد قانوني تصويب ،  تير18جريان 

نيروهاي نظامي اجازه ورود به به 

 . نمي دادمحيط هاي دانشجويي را 
ي اينكه راهي براي  برارژيم سران 

حضور مجدد خود در دانشگاهها بيابند 
. طرحهائي را تهيه و به اجرا گذاشتند

 از جمله اين دفن شهدا در دانشگاهها 
 تسلط بر ،گروه چماقدار. طرحها بود

 جبهه ها در  ، هر از چنديها، دانشگاه 
شهيد كشف مي كنند و به بهانه دفن 

 به ، دستدانشگاهآنها، در  اين يا آن 
 حمله بهنگام . تصرف دانشگاه مي زنند

 با مقابله ، به دانشگاه صنعتي شريف
 در . ندشديد دانشجويان روبرو شد

 با استفاده از نيروهاي افسار ، نهايت
، در پوشش گسيخته بسيجي و سپاهي

 ضرب دانشجويان را مورد  ،دانشجو
بسياري از آنها را و  قرار دهند وشتم 
وء استفاده از با س كنند و  دستگير

پيكرهاي شهيدان، با دفن آنها در 
دانشگاه، حاكميت قدرت بر علم و 
مرگ بر زندگي را، به گمان خود،  بر 

دانشجويان . دانشگاهيان تحميل كنند
بدرست خاطر نشان مي كردند و مي 

 سپردن پيكرهايبه خاك كه  كنند
 خميني و  و مقبرهشهدا در مجلس 

 زيرا هر . كارآ تر است ،»رهبربيت «
 رهبر مجلس و قالبي روز نمايندگان 

است و آنها كه خامنه اي قالبي كه 
بقصد تقرب به حاكمان به مقبره 

مي روند، به ياد مي آورند كه خميني 
زندگي زورگويان كوتاه و مرگ 

فرق آنها با كساني . خفت جاودانه است
كه ولو به فريب، در جنگ بخاطر 

ت كه آرمان خود كشته شده اند، اينس
اما آنها مرگ در . هر دو مرده اند

زورپرستي و اينها كشته شدن براي 
دفن شهيدان  . آرمان را برگزيده اند

در دانشگاه ها، زور را بر دانش پيروز 
نمي كند، بلكه پيكرهاي شهيدان را 
شاهدان زورباوري و زورمداري و 

  . زورگوئي حاكمان مي كند
 از يك فلسطينيمي گويند يك      
 . ودي خانه اي را خريداري كرديه

يهودي به او گفت كه اين خانه را به او 
ارزان تر مي فروشد اما به اين شرط 

 به درختي يكه اجازه دهد هر از چند
ن خانه است و يادگار پدر آكه در 

 سر بزند و در كنار ،مرحومش مي باشد
  خريدار خانه فلسطيني. ن بنشيند آ

 آن روز، ي  فردا.  پذيرفتشرط او را 
 يهودي به در خانه عرب ، صبح زود

 را از خواب بيدار اومد و در زد و آ
 به كرد و گفت ديشب پدرش را 
ن آخواب ديده و براي سر زدن به 

 مرد عرب قبول . مده استآدرخت 
مد و آكرد و يهودي به داخل خانه 

ن درخت آچند ساعتي را در كنار 
 دير ،شب. نشست و بعد بلند شد و رفت

مي : مد و گفتآ بار ديگر ،توق
 حرف م با درخت مرحوم پدرمخواه

 با خود  عرب قبول كرد و مرد.  مبزن
. بيچاره دلش نزد درخت است: گفت

روز .  و رفت باز مدتي يهودي ماند 
مد و آبعد صبح زود بار ديگر يهودي 

 را ازخواب بيدار كرد كه مي فلسطيني
 . خواهد با درخت پدرش گفتگو كند

ر هر روز تكرار مي شد به گونه اين كا
ن عرب و آسايش آرامش و آاي كه 

ن آروزي به . دشخانواده اش سلب 
يهودي گفت كه ديگر نمي تواند به او 
اجازه دهد به ديدن درخت بيايد و 

جا ن من اي: يهودي با داد و فرياد گفت
را به شما دادم كه بتوانم ازدرخت 

عرب مرد  بالخره . كنمپدرم ديدار 
 بود، ور شد خانه اي را كه خريده مجب

ن يهودي آ به ، به نصف قيمت خريد
حزب چماقداران حاال،    .  بازگرداند

ش بنا دارند  و حزب مسلح حاميرژيم 
هر روز به بهانه اي براي برگزاري 
مراسم در دانشگاهها حضور يابند و در 

 سر نوازشي هم بر عين حال دستي 
باح ، به قول مصبرخي از دانشجويان

در چرا  كافر و فاسد بكشند كه يزدي، 
مي درس  معطر شهدا آرامگاه كنار 

در فكر حمايت خوانند و به عوض آنكه 
و حزب اهللا لبنان و  فقيه از نظام واليت

باشند، به ايراني مستقل مي حماس 
انديشند كه در آن، ايرانيان از آزادي 

 . برخوردار باشند
      چون قصد رژيم بر دانشجويان

دانشجويان شدت آشكار بود، جنبش 
بيشتري به خود گرفت و دانشگاههاي 

 اصفهان و شهرهاي ديگر از جمله شيراز 

با نيروهاي ...  مشهد و و تبريز  و
  .درگير شدند سركوب رژيم، 

  

يورش به دانشگاه امير كبير كه * 
 : تير است18 آذر و 16يادآور 

  
    رژيم كه ابتكار عمل را از دست 

 در وحشت از دانشگاه است، داده 
تخليه انرژي مي كند از راه تالش 

، بلكه دانشگاهها را به مهار دانشجويان
 خود دست به از اين رو، . در آورد

ميز بزند تا آاقدامات تحريك 
با . كنددانشجويان را وادار به درگيري 
دست به  دست آويز كردن درگيري، 

سركوب شديد بزند و توان جنبش 
 . ز دانشجويان بستاندكردن را ا

دانشگاه اميركبير از جمله     
ن براي آدانشگاههايي بود كه فتح 

 زيرا در . بسيار اهميت داشترژيم
ن ياولين حضور احمدي نژاد در ا

باليي بر سر ديكتاتور كوچك ، دانشگاه
 نه او و نه رهبر او انتظارش را مد كه آ

دانشجويان ند باور نمي كرد. نداشتند
از نماينده ولي فقيه استقبال اينگونه 

در همان روز بود كه دانشجويان . كنند
. تش كشيدندآعكس احمدي نژاد را به 

شيوه مبارزه و مخالفت با احمدي نژاد 
 تمام نيروهاي ،در دانشگاه امير كبير

 را واداشت تا از همان زمان گرسركوب
برنامه فتح اين دانشگاه را در پروژه 

 .كاري خود قرار دهند
 ان بود كه  بآچند ماه بعد از     

حسين شريعتمداري و ديگر  با مشورت 
طرح هاي ضد آزادي، طراحان 
 نشريه دانشجويي را در تعدادي

چاپخانه روزنامه كيهان به چاپ 
رساندند و توسط بسيجي ها منتشر 

ن توهين هايي به آساختند كه در 
. رسول اكرم و ولي ديكتاتور شده بود

 اين بهانه بود كه به برنامه شان اين 
نشريه مجعول، دست به دستگيري 

 اما . دانشجويان اين دانشگاه بزنند
آشكار شدن طرح و شناسائي شدن 
طراحان، دانشجويان جعل و انتشار 
نشريه بر همه دانشجويان و نيز بر 
ايرانيان مبارز خارج از ايران، آشكار 

توطئه . ايستادند به مقاومت كردند و 
دخالت حسين  و رژيم فاش شد
روزنامه دستياران او در شريعتمداري و 

نشريه مجعول، كيهان و بسيج در انتشار 
بروي نداشته ولي فقيه و مشاوران وي آ

 .را بيش از پيش، برباد داد
دانشجويان ديگر دانشگاهها به دفاع       
دانشجويان دانشگاه امير كبير كه به از 

 ناحق دستيگر و شكنجه شده بودند، 
كه كليه كار به آنجا كشيد . رداختندپ

 دفتر تحكيم اعضاي دفتر مركزي
زادي دانشجويان آكه براي را وحدت 

امير كبير در برابر ان دانشگاه تجمع 

كردند و به زندان ، دستگيركرده بودند
 .بردند

تسليم به  براي      دستگاه خامنه اي 
 كار، دانشجويان دست به هر واداشتن 

ا اتهام هاي اخالقي و از جعل نشريه ت
 و دريافت امريكا و اسرائيل  به وابستگي

از پول از خارجيان و به خصوص 
، زده است و امريكاييان و اسراييليان

هر بار، ساختگي  اما هرگز . مي زند
رسوائيش بيشتر  بودن اتهامش آشكار و 

و علم دانشجويان بر ضرورت تغيير 
 . رژيم بيشتر شده است

ذر ماه سال آ 16مراسم در بحبوحه     
گذشته بود كه اجتماعات گسترده 
دانشجويان در تهران و شهرستانها به 

م به هيچ رژي كه شدندگونه اي برگزار 
 .  نشد جلوگيري از آنهاوجه قادر به 

مراسم امسال روز دانشجو و نيز ادامه 
درگيري هاي دانشجويان به دليل 
خواست هاي صنفي وضعيت را در 

شيراز و اصفهان نيز به دانشگاههاي 
اين تشنج عيان كرد . شدت متشنج كرد

موضع «كه در دانشگاهها، رژيم 
هجومهاي مستمر رژيم . دارد» دفاعي

به دانشگاه، به دانشجويان آموخت كه 
جنبشي كه تمامي دانشجويان و بخشي 
از دانش آموزان در آن شركت كنند، 
فرو خواباندني نيست و  هرگاه جنبش 

كه دولت واليت مطلقه زور بر آن شود 
را با دولت برگزيده ملت و عامل به 

 كسي جلودار حقوق  جانشين كننند، 
لذا به اين فكر  .د شنها نخواهد آ

افتادند كه تا قبل از اينكه انتخابات 
ينده برگزار آرياست جمهوري دور 

 معلوم  تكليف دانشجويان را ، شود
يكي از سران و با قرار دادن . كنند
امور س أب فرهنگي كه در رانقال

دانشگاه، جو دانشگاه ها را هرچه 
ناگفته نماند كه در . خفقان آورتر كنند

كه با  -  59انقالب فرهنگي سال 
حمايت نفوذي هاي انگليس و امريكا و 

 – مدآ به اجرا در  سابقشوروي
فرادي چون  اسرافيليان و حسن آيت ا

چون احمدي نژاد و » دانشجوئي«و 
 هاشمي و علي محمدي لكساني مث
 اين افراد،  . دخالت داشتند... ثمره و

.  هستندهاس كارأر ردر حال حاضر، د
به رياست احمدي نژاد » انتخاب«با 

دانشجويان احساس كرده ، جمهوري
بودند كه دانشگاهها به سمت انقالب 

 .فرهنگي دوم در حركت است
 »وزير«در همين سالها بود كه      
رنامه ريزي اي خاص موزش عالي با بآ

تصفيه طرح و به صورت پوشيده 
استادان و دانشجويان و جلوگيري از 
را ادامه تحصيل برخي از دانشجويان 

 به اجرا در   مخفيشكل و به تهيه 
 طرح او افشا شد و برغم  اما. وردآ

بازنشسته و اخراج كردن استادان و 
محروميت از تحصيل دانشجويان، 

به شكست » انقالب فرهنگي دوم«
 . انجاميد

در ابتداي       رژيم واليت مطلقه فقيه، 
 تالش ، مدن احمدي نژادآبر سر كار 

نمود تا با ايجاد گروههاي جعلي 
دانشجويي مانند جامعه اسالمي 

 مانع از حركت شفاف و ،دانشجويان
 اما موفق نشد  و . زاد دانشجويان شودآ

بار ديگر دست به همان كاري زد كه 
ربه كرده و نتيجه از آن نگرفته تجسالها 
ضرب وشتم و دستگيري : بود

 ح  طر، از ماهها قبل   .دانشجويان
آماده حمله به دانشگاه امير كبير را 

دنبال بهانه و فرصت . كرده بودند
شكست مك كين در انتخابات . بودند

رياست جمهوري امريكا، رژيم را طرف 

خارجي الزم براي ادامه دادن به 
. سا تشديد آن محروم كردبحران و ب

انتخابات رياست جمهوري برايش 
پس به خيال خود، . اهميت بيشتر يافت

برآن شد فرصت را براي از حركت 
مي . انداختن دانشجويان مغتنم بشمارد

لذا دست . بايد بهانه اي مي ساخت
بكار دفن شهدا در دانشگاه امير كبير 
شد و اين عمل را بنحوي تحريك آميز 

اعتراض دانشجويان همان و . دانجام دا
انداختن قواي سركوب به جان 

طرفه اين كه پيكرها . دانشجويان همان
 و اندورده آاز عراق به دست را 

است مسئول عراقي اين جستجو گفته 
آن نمي داند كه اين استخوانها از 

 سربازان يا هستند  ايراني سربازان
 .عراقي
 . سازمان يافتحمله به دانشگاه       

 با ،  به بهانه دفن شهداان، چماقدار
 در خدمت رژيم، پيش قراولي مداحان 

به سمت دانشگاه امير كبير حركت 
در با وجود تحصن دانشجويان . كردند

 به زور وارد مخالفت با دفن پيكرها،
دانشگاه شده و با ضرب و شتم و 
دستگيري دانشجويان توانستند ميخي 

شگاه بر تابوت شهداي جنگ در اين دان
 .بزنند

 كه يكي از مداحان     دانستني است 
 علي مالك –ال اله اال زهرا : مي سرود

 حسين اياك نعبد و –يوم الدين 
رژيم اين كفر . مهدي اياك نستعين

حال آنكه . ماست مالي كردگوئي را 
بر زبان  را كفري اگر دانشجويي چنين 

 اعدام وي احتماال قطعي مي آورد، 
 .بود

 ،  بعد از حضور در دانشگاه ان،چماقدار
دانشجويان اين دانشگاه پراكندن براي 

از نيروهاي انتظامي و سپاه استفاده و 
دهها دانشجو را بعد از ضرب وشتم 
  .شديد دستگير و روانه زندان كردند

دانشجويان به دنبال اين وحشيگري، 
امير كبير و دانشگاههاي ديگر 

در . گسترش دادنداعتراضات خود را 
مد آرگيري هايي كه مجددا پيش د

تعداد ديگري از دانشجويان دستگير و 
 .زندان شدند روانه

 18 حركتي مشابه      رژيم خود را با 
هرگاه اجراي .  مي بيندتير روبرو

طرحهايش به خفه و خاموش كردن 
دانشگاهها نيانجامد،  اين رژيم است 

و در جريان » انتخابات«كه پيش از 
مفرط مي شود و از آن، گرفتار ضعف 

موضع ضعف، در برابر مردم ايران قرار 
  .مي گيرد

  
  

دخالت سپاه، حزب 

سياسي مسلح در 

  2 -انتخابات 
  
 
گفته هاي سعيدي كه نمايندگي     
 در  را در سپاه بر عهده دارد»رهبر«

 چگونگي عملكرد اين نيرو در امور باره
 – سياسي – اقتصادي –مختلف نظامي 

 وگفته هاي طائب   امنيتي–فرهنگي 
در مورد بخش هاي مختلف اين حزب 

، حاكي از مدآكه در ادامه خواهد 
با . در دست سپاه است كه دولت آنند

وجود اين، سپاه چگونه مي تواند در 
 دخالت نكند؟» انتخابات«

فرهنگي  نظامي و  اين حزب مسلح      
، بنا  سياسي و اقتصادي و امنيتيو
د فرماندهي  كه خو»منويات رهبري«بر

  ، كل قوا را در اختيار دارد
  9در صفحه 

  معامله ها؟
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چرا . دخالت مي كنددر امور دولت 
 حافظ دستاوردهاي نظام كه خود را

 از خوانندگان حتما . مي داندواليت 
 و دستور وي به »رهبر«فتواي جديد 

فرمانده سپاه جهت برخورد با 
بنا . هستندآگاه تهاجمات نرم فرهنگي 

مسئوليت برخورد با بسيج او،  دستور رب
حركات و تهاجمات نرم را عهده دار 

 .ستشده ا
 در ،در گفته هاي برخي از سياسيون    

 معموال ،»يانتخابات«فعاليتهاي بحبوحه 
 سخن به ميان مي »حزب پادگاني«از 
 شكل سازماني حزب مسلح را به .يدآ

 : مي كنيمشكل زير ترسيم 
را  گفته خميني اين كار، اما قبل از     

وريم تا شايد نظاميان بدانند كه آمي 
نها دستور ورود به صحنه آاگر به 

امر «، خالف انتخابات داده شده است
 اگر اعتقاد به امام .آنها است» امام

 بدانند كه خامنه اي و ،خودشان دارند
اعضاي حزب مسلح كامال در خط 

. عمل مي كنند خميني نظرخالف 
 و دولت را به تصرف سپاه در آوردن

دخالت دادن سپاه در انتخابات،  براي 
سپاه بمنزله يك سازمان نظامي پر زيان 
و غرق كردنش در فساد است و براي 
استقالل كشور خطرناك و براي 
برخورداري ايرانيان از آزادي و 
حقوق خويش خطرناك تر است چرا 
كه نسلي را از رشد و آينده درخور 

 :خميني مي گويد.  محروم مي كند
ها جايز نيست كه وارد   براي سپاهي«    

بندي و آن طرفدار آن   بشوند به دسته
يكي، آن يكي طرفدار آن يكي، به شما 
چه ربطي دارد كه در مجلس چه 

گذرد؟ در امر انتخابات مجلس باز   مي
هم به من اطالع دادند كه بين 

خوب . ها باز صحبت است  سپاهي
انتخابات در محل خودش وارد 

به سپاه چه كار دارد كه آنها . شود  مي
هم اختالف پيدا كنند؟ براي سپاه جايز 

سپاهي . براي ارتش جايز نيست. نيست
را از آن تعهدي كه دارد و از آن 

دارد   مطلبي كه به عهده اوست باز مي
ما بايد فكر ... و همين طور ارتش را

خواهيم   كنيم كه اين مطلبي كه مي
 » هست؟بگوييم آيا به صالح كشورمان 

 

  ساختار حزب مسلح * 
 
 و كل فرمانده و رييس ورمانده ف ●

حزب مسلح كسي ...  بنيانگذار ووباني 
 –بدستور او .  نيست به جز خامنه اي

كه بنوبه خود آلت فعل مافياهاي 
كليه نيروها در ، - مالي است –نظامي 

دخالت . دخالت مي كنندانتخابات 
 :آنها چند وجهه است

رود برخي كانديداها به  ممانعت از و-
به دو شكل قانوني و غير . انتخابات
 .قانوني

نظارت بر تاييد كانديداها توسط  -
اطالعات كسب شده از نيروهاي نظامي 

 اطالعاتي و بسيجي توسط  و امنيتيو
هيات نظارت منتخب شوراي نگهبان 

 .منتخب رهبر 
 نظارت بر صندوق هاي راي توسط -

گان شوراي نيروهاي نظامي و نمايند
 .منتخب رهبري  نگهبان

تاييد صندوق هاي راي توسط  -
 .شوراي نگهبان  منتخب رهبري

راي بيش از حد در آوردن آ فراهم -
 .پادگانهاي نظامي  به دستور رهبري 

 شركت چند باره نيروها بدون توجه -
به قوانين شركت در انتخابات به 

 و بسيج وخصوص در پادگانهاي سپاه 
كه معموال نيازي به ... امي نيروي انتظ

 در ،به عنوان مثال. شناسنامه نيست
پادگانهاي سپاه در تهران و اصفهان در 
هنگام انتخابات احمدي نژاد  به دستور 

 چند برابر فرماندهان منتخب رهبري
 .افراد، رأي به صندوقها ريخته شد

 ابطال برخي از صندوق هاي راي با -
صندوق توجه به نياز و شناسايي محل 

ن ابطال صندوقهاي آ نمونه يك . 
 بود كه رجايي را نماينده مجلس رأي

وردن حداد بقصد آ. ششم نموده بود
عادل به جاي وي از طريق شوراي 

 .نگهبان كه منتخب رهبري است
 حمايت همه جانبه از كانديدايي كه -

مورد نظر رهبري است با كليه امكانات 
 .مالي و غير مالي

 ...و  -
د از فرماندهي كل قوا كه قانونا بع   ●

 فرماندهي را ،بر كل نيروهاي نظامي
دارد و نيروهاي نظامي حزب مسلح 
مطيع وي مي باشند گروه دوم قرار 

 :دارد
 واين گروه شامل مسئوالن سياسي    

مي ...  روحاني و قضايي و ونظامي 
باشد كه در زير مجموعه رييس حزب 

مشغول  و به امور مختلف بشمارندمسلح 
 :هستند از جمله

بخش روحاني كه معموال از  -
روحانيون مورد اعتماد فرمانده كل قوا 

.  تشكيل مي شودو رهبر حزب مسلح 
 به اموري مشغول روحانيان مأمور

 :هستند كه رهبر حزب تعيين مي كند
بيت   اصغر مير حجازي  رييس-

 .رهبري و عامل ارتباط با كليه نيروها
و  خامنه اي فرزند  مجتبي خامنه اي-

 .از افراد بسيار مهم در حزب مسلح
.  شوراي نگهبان دبيراحمد جنتي -

همه كاره در اجراي منويات رهبري 
 .در انتخابات

 نوري همداني  رابط فرماندهان سپاه -
 . دشمن شناسيقسمت با 
مصباح يزدي  رابط فرماندهان سپاه  -
 . پست هاي اهداييبا
 امي با خزعلي رابط نيروهاي نظ -

 . امام زماندايره تدارك  فرج 
علي سعيدي رابط نيروهاي حزب  -

 » مقام رهبري «مسلح با 
ريشهري  رابط مقام معظم با نيروهاي  -

تروريستي در داخل كشور و مسئول 
اعزام نظاميان به مراكز زيارتي مانند 

 ... و– سوريه – كربال – نجف –مكه 
 حسين طائب رييس بسيج و معاون -
ي فالحيان در دوران وزارت وي با عل

نام مستعار احمدي وي در حال حاضر 
مسئول سركوب مردم به بهانه تهاجم 

 .نرم است
 ...و
 بخش فرماندهان نظامي كه از ●

اعضاي حزب مسلح هستند كه برخي از 
  :نها عبارتند ازآ
 سردار محمد علي جعفري  فرمانده  -

 .سپاه  پاسداران
رشد نظامي  رحيم صفوي  مشاور ا -

رهبري  و فرمانده سابق سپاه 
 .پاسداران

 غالمعلي رشيد معاون فرماندهي سپاه  -
 .پاسداران

بادي رييس آسردار حسن فيروز   - 
 سردار محمد حسين -ستاد مشترك 

زاده حجازي جانشين فرماندهي سپاه 
 سردار محمد -و فرمانده سابق بسيج 

 باقر ذوالقدر  از معاونان فرماندهي سپاه
 .كه زماني معاون وزارت كشور بود

 سردار مجتبي ذوالنور جانشين -
نماينده رهبري در سپاه پاسداران و 

 .فرمانده سپاه ويژه امام صادق
 سردار احمدي مقدم  فرمانده نيروي -

 .انتظامي
سردار رادان  جانشين فرمانده نيروي  -

 سردار ذوالفقاري از معاونان -انتظامي 

سردار  -.تظاميفرماندهي نيروي ان
شمشيري از فرماندهان مورد تاييد دبير 

 سردار عراقي  -.كل حزب مسلح
 .فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران

 سردار قاسم سليماني فرمانده -
 .نيروهاي ويژه قدس

 .... و -
 نيروهاي بخش سياسي اين حزب ●

خامنه كه معموال از افراد مورد تاييد 
 : از عبارتند هستند از جملهاي
  علي الريجاني  رييس مجلس -

 .شوراي اسالمي
 حبيب اهللا عسگر اوالدي  از بزرگان -

 هيات موتلفه 
محمد رضا باهنر  معاون مجلس  -

شوراي اسالمي و از اعضاي جامعه 
 .اسالمي مهندسين

اسداهللا بادمچيان  معاون هيات  -
موتلفه و از نمايندگان مجلس شوراي 

 .اسالمي
عاون صدا و سيما و از علي دارابي  م -

 .اعضاي بلند پايه جمعيت ايثارگران
حسين فدايي  نماينده مجلس و از  -

 .اعضاي ارشد جمعيت ايثارگران
مرتضي نبوي از بزرگان جناح  -

 .اصولگرا و هيات موتلفه
 ...و -
گروههاي فوق بعد از مقام رهبري     

بعدي  اعضاي حزب مسلح قرار  در رده
 را سازماندهي مي دارند و كليه امور

رهبري ناگفته نماند كه بيت .كنند 
 را برعهده روابط عمومي حزب نقش 
 .دارد
بخش زير مجموعه حزب مسلح  ●

عبارت است از چند گروه مسلح و 
امنيتي كه هر كدام داراي نيروهاي 

گاه به امور حزبي آحقوق بگير و 
 :هستند از جمله

نيروهاي رسمي و قرار دادي سپاه  -
ان كه خود را مطيع رهبري مي پاسدار

دانند البته در ميان اين نيروها هستند 
افرادي كه در اين گروه قرار نمي 

با . گيرند و مطيع امر واليت نيستند
مار تقريبي اين آتوجه به گفته ها و 

گروه  و اعضاي گروه مقاومت بسيج 
ر مي كه معموال رسمي هستند به نظ

 هزار نيرو در كل 600رسد كه حدود 
 .باشند

 نيروهاي مقاومت بسيج از جمله -
نيروهايي هستند كه توسط كادر 
مركزي سپاه پاسداران در اين گروه 
قرار گرفته اند و مسلح مي باشند و 
سرپرستي گروههاي بسيجي را بر عهده 

 .دارند
 نيروي انتظامي از جمله نيروهايي -

دهي كل قوا است و كه تحت امر فرمان
 خود را از سپاه پاسداران و افراد

 .مقاومت بسيج تامين مي كند
 را آن بسيج  نيرويي كه مي توان نام -

سياهي لشگر نهاد كه خود را زير 
مجموعه سپاه پاسداران مي داند و در 
عين حال تحت نظر مقاومت بسيج در 
امور مختلف شركت دارد و خود را 

 مردمي مي واسط نيروهاي نظامي و
 .داند

 گروه سياهي لشكر اين نيرو كه به 
بسيج معروف است و از گروههاي 

زب حمختلفي بر اساس ساختار يك 
كامل تشكيل شده است و با تمام 
امكانات مالي و سياسي واقتصادي 
تالش دارد تا دست به جذب نيروهاي 

دورتر طرز كارش را . بيشتري بزند
امر اين گروه تحت . شرح خواهيم داد

فرماندهان نظامي دست به تشكيل 
گروههاي مختلفي زده اند كه به 

 .راستي همانند حزب عمل مي نمايند

بسيج يكي از بخش هاي مختلف      
اين نيرو است كه عامل اصلي كنترل 

اين نيرو بنا به . مردم در شهرها است
دستور دبير كل حزب مسلح به تازگي 

ا نيز مسئوليت مبارزه با تهاجمات نرم ر
 تهاجم نرم يعني . عهده دار شده است

هر گونه حركت مردمي كه جهت 
. تغيير در اوضاع و احوال كشور باشد

نيروهاي براي مقابله با تهاجم نرم، 
 دست به مانورهاي بسيار گسترده بسيج

اي در شهرهاي كشور زده اند و هر 
چه به انتخابات نزديك تر مي شويم 

رنگ تر مي نها در مالء عام پر آحضور 
 .شود
در زير مجموعه بسيج نيروهاي  ●

هوادار قرار دارند كه از مستضعف 
شر جامعه تشكيل قترين و سنتي ترين 

شده اند كه زير مجموعه نيروهاي 
سياهي لشكر را تشكيل مي دهند و در 

 اطالعات –اموري مانند راهپيمايي ها 
 .شركت دارند...  تظاهرات و–گيري 

بسيج بنا به گفته زير مجموعه هاي    
 بخش را تشكيل مي 32حسين طائب 

نها مي آدهد كه به معرفي برخي از 
 :پردازيم

سعيدي جانشين رهبري در سپاه      
پاسداران در مورد حضور بسيجيان و 

نان جامعه را امنيتي آاينكه  گسترش 
نيروي   «:مي كند چنين مي گويد

مقاومت و بسيج دو نهاد مجزا از هم 
 آنكه گفته شد سپاه هم هستند ضمن

يك نهاد صرفاً نظامي محسوب نمي 
 با اين حال بسيج هم ماهيتي  .شود

يعني ممكن است يك . مستقل دارد
فردي عضو بسيج باشد اما اصالً نه 
آموزش نظامي ديده باشد و نه يك بار 

مثالً يك . سالح به دست گرفته باشد
عكاس، نويسنده، استاد دانشگاه و طلبه 

 مي تواند بسيجي باشد بدون و دانشجو
آنكه كوچك ترين سابقه نظامي داشته 

ولي نيروي مقاومت بسيج جزيي . باشد
از سپاه پاسداران محسوب مي شود و 
طبعاً براي آنان وظيفه نظامي هم 

اما بسيجيان با سه . تعريف مي شود
وضعيت متفاوت عادي، فعال و ويژه در 
خدمت فعاليت هاي علمي، فرهنگي و 

ادي جامعه قرار دارند و مي توانند اقتص
ه و نيروي در سپادر صورت تمايل 

 ». مقاومت نيز خدمت كنند
براي روشن شدن وضعيت نيروهاي     

بسيجي كه در حال حاضر در پناه سپاه 
پاسداران قرار است كه كنترل خود را 
در قبال مردم كه احتمال دارد دست 
 به تهاجم نرم بزنند  بايد اضافه كرد كه
اين نيرو كه بخش اعظم نيروهاي 
حزب مسلح را تشكيل مي دهد حدود 

 هزار مركز تبليغاتي را با كليه 60
اين مراكز كه . امكانات در اختيار دارد

زماني محل عبادت مردم بود و مسجد 
نام داشت اينك در اختيار نيروهاي 

 .بسيج و مقاومت بسيج قرار گرفته اند
مراكز در تعداد و ميزان قدرت اين     

كشور بسيار و بسيار بيشتر از كل داشته 
 جمعيت – احزاب –هاي كليه گروهها 

 زيرا حزب مسلح براي .است... ها و 
  خود از سويي و نيز تحميل هژموني

كنترل كل كشور از سوي ديگر و براي 
همچنين سركوب مردم نياز به مراكز 
زيادي دارد كه هم اينك در اختيار 

ناگفته .  قرار دارد»مقام معظم رهبري«
نماند كه بسياري از اين مساجد بعد از 
انقالب تبديل به انبار مهمات محلي و 

نيز زندانهاي خصوصي شده اند تا 
نيروهاي نظامي سركوبگر به راحتي 
توان اقدام در هر كوي و برزني را در 

 .مقابله با مردم در اختيار داشته باشند
 تحكوم از خامنه ايبه تازگي      

خواسته است تعداد اين مراكز را 
ت  حكومافزايش دهد و قرار است كه 

 .ماده نمايدآ هزار مسجد ديگر را 40
اين بزرگترين حزب موجود در    

كشور عالوه بر داشتن كليه امكانات از 
دارايي هاي مالي بسياري نيز 
برخوردار است و در واقع كل دارايي 

 است »رهبر«هاي كشور كه متعلق به 
 .دن قرار دار اين حزب  اختيار افراددر
بسيج بازوي حزب مسلح مانند     

احزاب ديگر داراي بخش هاي 
مشخصي است كه به دليل دارا بودن 
امكانات توانايي بسيار بااليي نسبت به 
ديگر احزاب براي جذب نيرو با توجه 

در زير . به واگذاري امتيازات دارد
 از مجموعه هاي بسيج معرفي يكچند

 :دني شوم
 نيرويي كه در كليه :بسيج دانشجويي -

دانشگاهها از سوي اين حزب تعيين 
ن آشده است كه در واقع مي توان به 

بخش جوانان حزب مسلح گفت كار 
اين نيروها در دانشگاهها كنترل 
دانشجويان و نيز برگزاري مراسم 
خاص و مورد نياز حزب مسلح مي 

 .باشد
 از  اين گروه:آموزي  بسيج دانش-

موزان در واقع كار همان آدانش 
بخش نوجوانان حزب مسلح را انجام 
مي دهد كه دو كار همزمان را انجام 
مي دهند هم جاسوسي معلمان وهم 

 .جاسوسي همكالسي هاي خود
 نيروي :  بسيج ورزش و تربيت بدني-

بسيج براي كنترل ورزشكاران و نيز 
داشتن تيم هاي ورزشي جهت تبليغ و 

ن دست به ايجاد اين جذب جوانا
 .ده استزبخش در درون خود 

مانند  هم اين بخش: بسيج خواهران -
بخش زنان احزاب و گروهها عمل مي 

نها شركت در تجمعات عليه آ كار .كند
ماده شدن آزاديخواه و نيز آزنان 

جهت ورود به نيروهاي انتظامي زنان و 
نيز بازجويان زن و زندانبانان زن و 

ي شركت در مقابله با برخي اوقات برا
حركات دانشجويي به خصوص 

 . استدانشجويان دختر در دانشگاهها
نظام واليت و : بسيج جامعه پزشكي -

حزب مسلح وي براي كنترل هر بخشي 
ن را آاز جامعه نيروي مشابه اجتماعي 

 نيروهاي بسيج .ايجاد نموده است
پزشكان ازجمله نيروهايي هستند كه 

ر كليه پزشكان كار كنترل و نظارت ب
 با راي اين . انجام مي دهندكشور را 

بخش است كه برخي از پزشكان براي 
دريافت گواهي تخصص وارد 
دانشگاههاي داخل و خارج مي شوند و 
به دليل در اختيار داشتن اين قدرت 

برخي از پزشكان بر خالف  است كه
تمايل و خواست خود مجبور به 

 .شركت در اين واحد مي شوند
بخشي از نيروهاي مورد : يج اساتيدبس -

نظر اين حزب جهت كنترل اساتيد 
دانشگاه است الزم به ذكر است كه 
بسياري از استادان بسيجي اين بخش از 
جمله دانشجويان كارشناسي ارشد و 
دكترا هستند كه به دليل حضور در اين 
واحد در دانشگاهها به عنوان استاد 

  .مشغول به تدريس هستند
  

 10 در صفحه

  معامله ها؟
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 كه نظام شداين گروه زماني ايجاد     
واليت متوجه شد كه بسياري از اساتيد 

 دانشجويان را ، »رهبر«بر خالف نظر 
  زاديخواهانه خود آتحت تاثير افكار 
 به همين دليل بود كه . قرار مي دهند

مدن احمدي آاز ابتداي بر سر كار 
 تصفيه استادان دگر و،اد  به دستور اژن

 از ي ديگرگروه و شت گغازآانديش 
در . استادان از دانشگاهها اخراج شدند

اين حالت نظام براي پر كردن جاي 
نها مجبور به استفاده از آبسياري از 

دانشجويان دوره هاي پايين تر شد كه 
به نوعي به بسيج وابسته بودند بنا به 

 هزار نفر از اين اساتيد 12مار حدود آ
ه نماند به بسيج نزديك شده اند ناگفت

كه برخي ها نيز به جبر وارد اين گروه 
 زيرا تاييديه مورد نظر ادامه .شده اند

كار برخي از اساتيد به عهده بسيج 
 .اساتيد مي باشد

 اين نيرو جهت كنترل :بسيج ادارات -
كليه كارمندان ادارات و سازمانها و 
نهادها دست به طراحي و ساخت 

ت نيرويي به نام بسيج ادارات زده اس
ن از جمله نيروهاي آكه افراد 

جاسوس و ناظر بر امور شخصي و 
 .خصوصي كارمندان هستند

 با واگذاري  بسيج مي كوشد،اين    
 ، برخي امتيازات به نيروهاي خود

 را به خود جذب نيروهاي جديدي 
 اما با توجه به نوع كاري كه از .كند
 به نها خواسته مي شود جذب نيرو آ

 .وده است محدود باين بسيج
 اين بخش از حزب : بسيج علمي -

 از طريق واگذاري  مي كند،تالش 
 كشور را جذب دانشور افراد ،امتيازات
در ايران همه مي دانند كه اگر . نمايد 

وابسته به نظام دانشمندان و دانشوران 
د ند معموال كاري از پيش نخواهننباش

برد و به كشورهاي خارج مهاجرت 
 براي ، رژيميجه در نت.د كردنخواه
امتيازات بسياري را از طريق آنها، حفظ 

 . مي دهدنها آبسيج به 
و حزب رژيم :  بسيج جامعه مهندسين -

سياسي مسلح كه آن را در مهار خود 
جذب نيروهاي   برايدارد،

ايجاد بسيج  دست به ، تحصيلكرده
 حمايت خاص با . زده استمهندسين 

يز د ديگران را نكن تالش مي ،نانآاز 
 ،نآ عالوه بر .به اين سو جذب نمايد

 وابسته به اين افرادديده شده است كه 
بسيج به مقامات باالي حزبي و سياسي و 

به همين دليل است كه . مي رسند... 
بسياري از فارغ التحصيالن براي به 

وردن كار مجبور به همراهي آدست 
 .  هستندبسيجبا اين 

  معموال هر حزبي:بسيج هنرمندان -
براي دخالت در امور هنري تهي 

و تبديل كردنش به  هنر از  شكردن
به خصوص اگر داراي وسيله تبليغاتي، 

 اين ،باشدداشته  استبدادي طرز فكر
گروه را تشكيل مي دهد و از طريق 

 كندواگذاري امتيازات باال تالش مي 
 . هنرمندان را آلت فعل خود كند

 بسيج،  كه در اين  استديده شده    
برخي از افراد كه عنوان هنرمند را 
دارند همان نظامياني هستند كه مجري 

 ، ني عالوه بر ا.هستند» رهبر«اوامر 
ديده شده است كه امتيازات را به 

 بسيجافرادي مي دهند كه به اين 
، در در غير اين صورت. وابسته باشند

قلمروهاي مختلف هنر، به آنها نقش 
يغ مي نها درآ حمايت نمي دهند و از

بسياري از هنرمندان وابسته در . كنند
كنار اين نيرو به ساخت فيلم هاي جبهه 
اي و سرود هاي مورد نياز نظام در 
رابطه با فلسطين و غزه و برنامه هاي 

مد زا آسنتي مشغول به كارهاي در 
 .هستند

بخش مهمي از اين : بسيج فرهنگيان -
موزش و آحزب است كه در امر 

واليت » ي ايدئولوژيالقا«پرورش كار 
 ،نآ عالوه بر . را عهده دار استفقيه 

 بر موزان را نيز آكار كنترل بر دانش 
 .دعهده دار

 گروهي از :بسيج حقوقدانان و وكال -
نيروهاي وابسته به حزب مسلح هستند 
 .كه در كار قضاوت دخالت مي كنند
اين گروه وابسته به مافياي قضايي است 

زجويي را در و امر مهم سركوب و با
 بسياري از ،نآعالوه بر . اختيار دارد 

مأموران وابستگان به اين نيرو در كنار 
كار بررسي حقوقي واواك، 

نويسندگان و ديگر مبارزان را عهده 
 .دار هستند

 اين بخش از حزب نيز : بسيج اصناف-
مسئول كنترل كليه اصناف در هر شهر 
و روستايي است و كار نظارت و 

نان را عهده دار آامور دخالت در 
 .است

 از  جمله بخش هايي :بسيج كارگري -
است كه حزب ميتواند از طريق حضور 

 در مجامع كارگري كار افراد آن
كنترل و نظارت و جاسوسي كارگران 

اين در حالي است كه . انجام دهدرا 
در بسياري از مراكز كارگري اين 
گروه را جاسوسان و سركوبگران مي 

نمونه كارهاي انجام شده از . دانند
 حمله به رانندگان بسيجتوسط اين 

 سر اتوبوس هاي شركت واحد بود كه 
 . و صداي بسيار بپا كرد

 يكي از بخش هايي است :بسيج عشاير -
كه مي توان گفت در هر سازمان و 

وري آن جمع آحزبي قرار دارد و كار 
در هر استان و افراد متعلق به عشاير

 در برخي از شهرستان جهت شركت
از جمله در انتخابات اموري است 

 .است
 وارد ساختن نظاميان و :بسيج طالب -

 به قصد  بسيج طالب در طالب نظامي 
نظارت بر حوزه ايجاد سازماني براي 
 .استهاي علميه و مساجد 

 گروهي هستند كه : بسيج چماقداري-
حمله به تجمعات گوناگوني شان كار

ي  از سورژيم ضداست كه بر 
  كارگران و مردم – زنان –دانشجويان 

 .بر پا مي شوند
 افرادي تشكيل  از :نويسندگانبسيج  -

 نشريات و سانسوربراي شده است كه 
اين افراد . كتاب ها ايجاد شده است

اهل قلم، با توجه به نوع انديشه بسيج، 
بخش سانسور و بررسي مطبوعات را به 

.  بر عهده دارندمأموران واواككمك 
ه تازگي بخش ويژه اي با عنوان بسيج ب

 . كرده اند ايجاد نيز خبرنگاري را 
سردار طايب در گفتگو با ايسنا  مي     

ما اين آمادگي را داريم كه  :گويد
ها با  بسيج به عنوان بستر ارتباط رسانه

يكديگر عمل كند؛ يعني آن رابطه قلبي 
 . عاطفي را در حوزه بسيج تعريف كنيم

ين حال با تاكيد بر تعامل وي در ع    
ها با  بيشتر ايسنا و ديگر خبرگزاري

 32ما در بسيج : مي كندبسيج، تصريح 
رده سازماني داريم و مايليم كه 

ها به خصوص ايسنا كه نام  خبرگزاري
ارزشي جهاد دانشگاهي را با خود 

ها ارتباط تنگاتنگ  دارد، با اين رده
 .داشته باشند

نام مستعار كه  آخوندي –طائب      
 افراد و از   وي احمدي مي باشد

 و قوه قضاييه مي باشدوابسته به واواك 
 رده و يا بخش 32 مي كند كه ن اعال -

مختلف در بسيج ايجاد كرده اند كه 
  .  معرفي شدند فوقا نها آاز بعضي 

هاي   سازمان:  مي گويدطائب    
 طبق برنامه خودشان » اقشاريبسيج«

ار خود را دنبال در طول امسال ك

و نيروي مقاومت بسيج هم  كنند مي
 .كند ها را كنترل مي اين برنامه

 »بسيج اقشاري«منظور طائب از       
 كنترل مردم ش است كه كاريبسيج

در محله ها و مناطق مختلف شهري و 
روستايي است و زير نظر بسيج مقاومت 
كه كادر نيروي نظامي است مشغول به 

 ادامه مصاحبه خود طائب در. كار است
طرح تحول و تعالي در  :مي گويد

جويي در منابع انساني، مادي و  صرفه
افزايي توان اجراي  تجهيزات و هم

. هاي بسيج موثر بوده است ماموريت
بدين ترتيب وضع سرانگشتان بسيج در 
بحث منابع انساني، مادي و تجهيزات به 

وقتي . رود سمت تقويت شدن مي
ف شد و ساختار از ستادهاي متعدد حذ

سازي خود پرداخت و  باال به كوچك
تر  هاي پايين ها را به رده مسووليت

واگذار كرد، طبيعي است كه اين منابع 
شوند؛  به سمت سرانگشتان هدايت مي

لذا وضعيت ما از اين نظر در شرايط 
 . برد بهتري به سر مي

 طائب به خودمختاري ،در ادامه    
 كند كه هر نيروهاي بسيج اشاره مي

گروه بسيجي مي تواند خود راسا و 
خودسرانه دست به اقدام در رابطه با 
محيط و محل خود بزند كه همان 
شيوه كنترل حسين قلي خاني است كه 

 در اين .با نام بسيج انجام مي شود
 هر بسيجي مي تواند اقدام به ، حالت

قتل ديگران به نام مبارزه با مفاسد يا 
طائب مي . دكنو ائمه توهين به پيامبر 

در مجموع معتقدم كه بسيج  :گويد
نسبت به گذشته از وضعيت بهتري، هم 
از جهت منابع و هم از جهت اجراي 

 . هاي خود برخوردار است ماموريت
كه چند درصد  طائب به اين پرسش     

بيني شده براي سال  هاي پيش از برنامه
  پاسخ  اين طور، انجام شده است؟87

در بحث جذب نيروها : مي دهد
 و طبق برنامه  وضعيت خوبي داشته

آمار دقيق نيروهاي ما تا ايم؛  پيش رفته
 722 هزار و 639 ميليون و 13به امروز 

نفر است كه بر اساس برنامه ما، تا پايان 
 هزار نفر 050 ميليون و 14سال بايد به 

اين ميزان تا پايان سال گذشته . برسد
ر بود كه دو دوازده و نيم ميليون نف

ميليون نفر را در بحث جذب نيرو براي 
 . بيني كرده بوديم امسال پيش

وي در ادامه به ذكر آماري از      
هاي مختلف  جذب نيرو در سازمان

 13ازكل : مي پردازد و مي گويدبسيج 
    هزار نفر نيروي بسيجي،600ميليون و 

 نفر در 781 هزار و 248 ميليون و 13
آموزي،  ، دانشجمع بسيج محالت

دانشجويي، ادارات، اصناف و طالب و 
 . روحانيون است

 مشخص مي شود كه ، مار طائبآبنا بر 
 هزار و اندي از اين نيروها 360حدود 

همان نيروهاي مقاومت بسيج هستند 
كه در راس امور قرار دارند و مابقي از 
جمله افرادي هستند كه در مقاطع 
 خاص براي گذراندن دوره و كسب
يك سري امتيازات به بسيج رفته اند و 

 .اقدام به ثبت نام نموده اند
طائب در ادامه مصاحبه خود به      

مي تفكيك نيروهاي بسيج به شرح زير 
 : پردازد

 20 سقف بسيج محالت در ارتش -
 166 هزار و 842 ميليون 10ميليوني، 

باشد كه در حال حاضر هفت مي نفر 
فر آن محقق  ن18 هزار و 690ميليون و 
 .شده است

 توجه نماييم ومار اآاگر بخواهيم به     
گونه آنبايد بگوييم كه بسيج محالت 

زيرا اصال .  كه او مي گويدنيست 

نان در كل كشور آجايي براي حضور 
وجود ندارد اين امار مربوط است به 

موزش ديده هاي بسيج از آامار كليه 
موزش و حضور در بسيج آغاز آابتداي 

 . به حالتا
بسيج مساجد يا محالت اگر بخواهيم      

واقعيت تعداد انها را بدانيم كمتر از 
نجا كه آ هزار نفر است اما از 500حتي 

 ها را »خودي«مار آنظام نياز دارد تا 
 آمار دروغ  طائب ، زيادتر نشان دهد

  .مي دهد
آموزي در   سقف نيروهاي بسيج دانش-

امه، شش  ميليوني بر طبق برن20ارتش 
 نفر است كه تاكنون سه 96ميليون و 
 نفر جذب 535 هزار و 997ميليون و 
  .اند آموزي شده بسيج دانش

  طايب ي كه مارآبراي بررسي     
مي ذكر نكاتي ارائه مي دهد، به 

 مانند رهبر و پردازيم تا معلوم شود او
دبير كل حزب مسلح فردي دروغ گو 

 موزان كشور حدودآكل دانش : است
 11 حدود .هستند ميليون نفر 14

نها از مقطع ابتدايي تا آميليون نفر از 
راهنمايي هستند و مابقي در دوره هاي 

 ، مار طائبآ  اما بنا بر.مختلف دبيرستاني
 در ، دبيرستاندانش آموزان دوره كل 

 دانش آموزانكشور و نيز برخي از 
 عضويتدوره راهنمايي در اين بسيج 

مار كامال دروغ آاين حال آنكه . دارند
 زمان اما اگر طائب بگويد از ،است
بسيج و ثبت نام براي جذب نيرو ايجاد 

موزش آموز براي آاين تعداد دانش 
 ،مده اندآبه بسيج طي دو دهه قبل 

 اما بسياري .درست باشدقول او شايد 
موزان ده سال گذشته اگر آاز دانش 

شده هنوز هم در بسيج باشند يا دانشجو 
 بسيج ديگر مانند بتهاي  و يا عضو اند 
 ... محالت و يا زنان و يا معلمان و هاي 
، مرژيطائب براي نشان دادن قدرت     

همچنان مي كوشد رقم ها را بزرگ 
هرچند قول او در باره بسيج . كند

. دانشجوئي به واقعيت نزديك تر است
 بايد ،بسيج دانشجوييدر : او مي گويد

و داشته باشيم  هزار نفر جذب نير901
 نفر جذب 929 هزار و 544كه تاكنون 

نيز،  اين مورد در. اند اين سازمان شده
 زيرا . مار طائب تا حدي درست استآ

نها ، آدانشجو به دانشگاهراه دادن براي 
 وارد شوندگان  بسيار تالش مي كنند

 غير باشند و ثانيا  »خودي« از اوال 
ب خودي ها نيز با دادن امتيازها جذ

 به خوبي  مي داند زيرا رژيم . شوند
 استبداد را بر نمي تابند و كه دانشگاهها 

نزاع ميان زور با دانش، سرانجام به 
از . شكست زور و زورباوري مي انجامد

با واگذاري امتيازات مختلف اين رو، 
 جلب مي دانشجويان را به سوي خود 

سفر  از جمله اين امتياز ها هستند .كنند
 وام و سفرهاي زيارتي و هاي علمي

 وام هاي ازدواج و وهاي دانشجويي 
 ... وامتياز ورود به مقاطع باالتر

بخش هاي ديگر       طائب در باره 
يك ميليون نفر افراد :  مي گويدبسيج

فرهنگي اعم از معلمان و كادر سازمان 
د و بناي نآموزش و پرورش وجود دار
ار  هز500ما اين بوده كه از اين تعداد، 

نفر عضو بسيج باشند و آمار ما در حال 
 . نفر است48 هزار 321حاضر 

امار باال در مورد ميزان حضور بسيجيان 
ن گونه آموزش و پرورش نيز از آدر 
مارهايي است كه بايد مورد بررسي آ

به خود اين كار را . قرار گيرد
با تنها  .كنيمخوانندگان واگذار مي 

وزش و مآتوجه به ميزان بازنشستگان 
در طول سه  طرح  آن پرورش كه 

، مده استآسال گذشته به اجرا در 

معلوم مي شود كه قول او راست 
 . نيست

 طائب مي ، مهندسيسيجدر مورد ب   
 60سهميه جذب مهندسين نيز : گويد

بيني شده است و   نفر پيش 411هزار و 
 نفر عضو بسيج از ميان 160 هزار و 24

 . جامعه مهندسين داريم
 جامعه مهندسين به نظر مي رسد رما   آ 

 زيرا بسياري از . تا حدي درست باشد
 بسيجمهندسان حاضر به ورود به اين 

 عضويت در آن را موجب . نيستند
بدنامي ميدانند اما افرادي هم كه در 
اين بخش حضور دارند عموما از همان 
بسيجياني هستند كه در دانشگاه وارد 

ال براي اين گروه شده بودند و ح
وردن آدريافت امتيازات و به دست 

مجوزهاي الزم كار و درجه مهندسي 
عالوه بر .  وارد مي شوندبسيجبه اين 

ن مردم ايران به خوبي مي دانند كه آ
بسياري از قراردادهاي عمراني كشور 

 افراد و ند سپاه و بسيج منعقد شده ابا
داراي درجه مهندسي نيز براي به 

ور به همكاري با وردن كار مجبآدست 
 افرادنها را جز آبسيج نيز .  هستندبسيج
 . به حساب مي آوردخود 

به تشكيل شوراي عالي براي    طائب 
مي پردازد و مي هر قشر در بسيج 

يكي از كارهايي كه انجام شده : گويد
اين است كه براي هر قشر در بسيج، 
يك شوراي عالي با حضور افراد 

م كه اين حقيقي و حقوقي ايجاد كني
شورا تصميم گيرنده گسترش هر 

دو هفته . هاي آن باشد سازمان و برنامه
قبل هم اولين شوراي بسيج اساتيد با 
حضور وزير علوم، تحقيقات و 

آوري، دبير شوراي عالي انقالب  فن
فرهنگي، نماينده مقام معظم رهبري در 

ها، تعدادي از مسووالن  دانشگاه
 عرصه ها و عناصر فعال در دانشگاه
ها و نخبگان دانشگاهي در  دانشگاه

 نفره تشكيل شد و 22قالب يك جمع 
از اين پس اين مجموعه براي بسيج 

ها ميليوني در حوزه اساتيد  ده
 . ريزي خواهند كرد ها برنامه دانشگاه

طائب اين تغيير در بسيج را كاري  
مي كند و اساسي و زيربنايي توصيف 

الي در با تشكيل شوراي ع: مي افزايد
اقشار، در واقع تكثير توان مديريتي 

 از همه كارها ، پيشتر.ايم ايجاد كرده
شد ولي االن هر  يك راس مديريت مي

قشر براي خود يك شوراي فكري، 
گيري و  گذاري، تصميم سياست

راهبردي دارد و اين توان است كه 
ها ميليوني را سامان  تواند بسيج ده مي

تورالعمل  دس،در هر استان نيز. بدهد
يك شوراي عالي اقشار را نوشته و 

 اين ، بدين ترتيب. ايم ابالغ كرده
هاي استاني را  شورا در واقع پتانسيل
ها ميليوني جمع  براي تحقق بسيج ده

 .كند مي
طائب به روش امنيتي و سركوب      

اين : بسيج مي پردازد و مي گويد
طرح از سوم خرداد ماه امسال به 

 يك حوزه از هر صورت آزمايشي در
 ناحيه در 300 ما بيش از .ناحيه آغاز شد
هاي كشور داريم كه  سطح شهرستان

هر ناحيه نيز تعدادي حوزه دارد و اين 
طرح از سوم خرداد تاكنون در سطح 

 حوزه در سراسر كشور اجرا شده 300
در طول اين مدت ارزيابي و  .است

نظرسنجي كرديم و ميزان مطلوب 
 بررسي قرار بودن طرح را مورد

داديم، سپس اشكاالت آن را برطرف 
ها ابالغ شد تا از  كرديم و به استان

پايان هفته بسيج در سال جاري بتوانيم 
اين طرح را در سراسر كشور عملياتي 

بدين ترتيب اين طرح در بيش . كنيم
  از دوهزار 

  11در صفحه 
  حوزه بسيج در سطح كشور اجرا 

  معامله ها؟
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ومت فرمانده نيروي مقا. خواهد شد
بسيج درباره ميزان و نحوه اختصاص 
نيروهاي بسيج براي اجراي طرح 

هر پايگاه : ، مي گويدامنيت پايدار 
هاي مختلفي دارد و كليه  بسيج گروه

هاي دفاعي  نيروهايي كه در گروه
ها سازماندهي  امنيتي اين پايگاه

اند، در اين طرح حضور دارند؛  شده
لذا ممكن است سهم يك بسيجي در 

ده يا پانزده شب از اجراي اين هر 
  زني گشت .برنامه تنها يك شب باشد

  صبح6 شب تا 12نيروهاي بسيجي، از 
 .است
 نيروهاي بسيجي از  زني گشت     

 صبح انجام خواهد 6 شب تا 12ساعت 
 اين نيروها به صورت بومي عمل .شد
هاي اجراي آن  كنند و ساعت مي

متناسب با تهديدات و معضالت هر 
بومي كردن اين . قه خواهد بودمنط

هاي استاني  طرح نيز بر عهده سپاه
وي درباره نحوه ارزيابي . است

: مي دهدتهديدات هر منطقه توضيح 
هاي  نيروي مقاومت بسيج در سپاه

استاني با هماهنگي نيروي انتظامي و 
شوراي تامين هر استان برآوردهايي 
دارند كه در كجا معضالت بيشتري 

 بدين ترتيب ميزان وجود دارد و
هاي  تهديدات هر منطقه در استان

اين نيروها  .مختلف شناسايي شده است
را بناي به كارگيري تجهيزات و سالح 

كه بتوانند پشتيباني  ندارند و براي اين
دفاعي براي خود داشته باشند، 

ها قرار  در اختيار آنتجهيزات 
اين تجهيزات، از ابزارهاي . گيرد مي

 متناسب با هر منطقه در مورد نياز و
هر . اختيار نيروها قرار خواهد گرفت

كجا نيروي انقالب حضور پيد كند، 
جا رخت  نيروي خالفكار از آن

 ماموريت اين نيروها اين .بندد برمي
اگر . است كه امنيت پايدار ايجاد كنند

در جايي اين نيروها عامل خالفكاري 
را ديدند، با سيستم ارتباطي كه بين ما 

نيروي انتظامي برقرار شده، نيروهاي  و
شوند و برخورد  انتظامي وارد كار مي

 .دهند الزم را انجام مي
بنا بر اين است كه جرم و بزهي     

هاي  اگر در جايي گشت. اتفاق نيفتد
بسيجي حضور داشته باشند طبيعي است 
كه اراذل و اوباش صحنه را خالي 

كنند و اين بخشي از همان توليد  مي
اگر هم با . رت بازدارندگي استقد

جرم مشهودي مواجه شدند به 
هاي مناطق  ها و پاسگاه كالنتري
شود و برخورد را  رساني مي اطالع

 .نيروي انتظامي انجام خواهد داد
دانسته مي  صحبت هاي طائب      از
كه از ماهها قبل كار نيروهاي بسيج شود

 برنامه ريزي شده »تهاجم نرم«بر روي 
ه همين دليل است كه رهبري  ب. است
بسيج سازماني  بعد از اينكه اين رژيم

 اعالم يافت و تحت امر سپاه در آمد، 
ه از اين به بعد كار مقابله با كرد ك

 . مي كندتهاجم نرم را به بسيج واگذار 
ن را هم افزايش تهاجم به آدليل 

 .ذكر كردانقالب اسالمي 
در حاكي از آنند كه رژيم شواهد    

 مقابله باماده ساختن خود براي آ حال
 زيرا به خوبي متوجه شده . مردم است

است كه ديگر در نزد ملت ايران 
   .كوچكترين مشروعيتي را ندارد

     سپاه و بسيج، حزب سياسي مسلح، با 
تشكيالتي كه تشريح شد، نمي تواند در 

نوع تشكيالت . دخالت نكند» انتخابات«
. گوياي نوع هدف و روش است
تشكيالتي از اين نوع، براي مهار سه 
قوه مجريه و مقننه و قضائيه بوجود مي 

اما مهار مردم تقدم دارد و . آيند
انتخابات بيشتر از همه بكار مهار مردم 

سازماندهي سپاه و بسيج از .  مي آيد
همان نوع سازماندهي بعثي ها در 
عراق و سوريه و سازماندهي 

اما نه . تديكتاتوريهاي نوع استاليني اس
با دين و نه با فرهنگ ايران سازگار 

شاه سابق كوشيد حزب رستاخيز . نيست
ايجاد و جامعه و دولت را به مهار كامل 
استبداد خود درآورد و اين حزب از 
عوامل اصلي بر انگيخته شدن مردم به 

در برابر اين حزب، روش . انقالب شد
درست، تحريم انتخابات بگاه انجام آن 

دائمي واليت مطلقه فقيه، در و تحريم 
مقام زمينه سازي براي يك جنبش 

  .همگاني است
در جريان تصويب كليات : انقالب اسالمي

بودجه بس ويرانگر، مجلس مافياها و 
  :حكومت احمدي نژاد رو در رو شدند

  
  

 –بمب اتمي تورم 

صنعتي كه ورشكست 

 طبيعتي –مي شود 

كه قرباني استبداد 

  :است
  

رد پول نفت  ميليا30با * 
 298حكومت مافياها بودجه 

ميليارد دالري ساخت و مجلس 
مافياها كليات اين بودجه را 

  :تصويب كرد
  

كليات اليحه ، 87 اسفند 18در ◄ 
 هزار ميليارد توماني 298 / 8 بودجه 
، ) ميليارد دالري298بيشتر از  ( 1388 

 . راي در مجلس تصويب شد148 با 
ز اتمام به گزارش ايسنا، پس ا    

 ، هاي مخالف و موافق نمايندگان نطق
 نماينده 234 كليات اليحه به راي 

حاضر در جلسه گذاشته شد و كليات با 
 14  راي كبود و 56  راي سفيد، 148 

با تصويب  .راي زرد به تصويب رسيد
 در مجلس، 88 كليات اليحه بودجه 

 .بررسي جزييات آن آغاز شد
فته  اسفند،  ستاري فر گ14 در ◄

بودجه بر اساس هر بشكه نفت : است
   دالر 45
اوپك مي گويد نفت اعضاي او بشكه ( 

بسته شده )  دالر فروش مي رود27اي 
با توجه به .   دالر5/37 است و نه

تصميم اوپك به كاستن از عرضه نفت، 
 ميليون بشكه نفت مي 2رژيم روزانه 

 45 بهاي آن، بنا بر بشكه اي. فروشد
  ميليون دالر 850ارد و  ميلي32دالر،  

با چنين درآمدي، در .  مي شود
اقتصادي كه صنعت و كشاورزيش 
درآمدي به دولت نمي توانند بدهند، 

 ميليارد 8/298چگونه مي توان بودجه 
دالري تهيه و از تصويب مجلس 

گذراند؟  اين بودجه به يك بمب 
  اتمي تورمي نمي ماند؟

  

 اقتصاد دان در 13هشدار  * 
ب تورم زائي كه بودجه باره بم

  :است» انتخاباتي«
  

، اعتماد ملي خبر 87 اسفند 19  در ◄
نان و كارشناسان اقتصاددا: داده است

سازي بسيار سريع  ايراني نسبت به آزاد
ها هشدار داده و از نمايندگان  قيمت

مجلس خواستند در آستانه بررسي 
يحه بودجه پيشنهادي دولت  نهايي ال

ور و مردم ايران ، كش1388براي سال 
جانبه اجتماعي،  هاي همه را با بحران

. رو نكنند سياسي و اقتصادي روبه
قسمتهائي از آن هشدار نامه را نقل مي 

  :كنيم
به هر حال اين نوع هديه دادن  ●

اصولگراها به يكديگر به شدت رنگ و 
بوي انتخاباتي و سياسي به خود گرفته 

كار  است و نمايندگان طيف محافظه
سازي  س با تصويب ناقص آزادمجل

ها، درصددند وعده محمود  قيمت
بر پرداخت يارانه  نژاد مبني احمدي

نقدي را تا حدودي به واقعيت نزديك 
كنند و از طرف ديگر، با تعديل خواسته 
شوك آور دولت، اجازه ندهند تورم 

در همين راستا بود .  برود به شدت باال
كه كميسيون تلفيق مجلس كل 

سازي يارانه  اي حاصل از آزاده درآمد
 هزار 20 هزار ميليارد تومان به 34را از 

ميليارد تومان كاهش داد و رقم يارانه 
 هزار توماني مورد نظر 70 تا 40

 هزار تومان در 22نژاد را به  احمدي
كاهش داد تا ) براي يك نفر(هر ماه 
 و به شدت افزايش پيدا  ها كامال قيمت
  .نكند
ته نمايندگان مجلس، مطابق گف   ●

دولت مايل است قيمت فروش هر ليتر 
 تومان و 400 تومان به 100بنزين را از 

 تومان 16قيمت فروش گازوئيل را از 
اين تغيير قيمت .  تومان برساند350به 

 درصدي قيمت 300به معناي افزايش 
بنزين و حداقل دو هزار درصدي 

نكته . قيمت هر ليتر گازوئيل است
است كه دولت نهم در سال جالب اين 

يحه بودجه   در زمان بررسي ال1384
 به شدت با افزايش 1385سال 

در سال . توماني بنزين مخالفت كرد20
 نيز اين دولت افزايش قيمت 1386

 43 تومان به 16گازوئيل از ليتري 
تومان را تاب نياورد و با پافشاري 

 16خاصي، قيمت گازوئيل را در حد 
حال همين دولت با . تومان تثبيت كرد

كند  ش مي شدت و حرارت تمام تال
 تومان برساند 350قيمت گازوئيل را به 

بندي  و قيمت بنزين را با حذف سهميه
به صورت يكباره و با شوك درماني به 

  . تومان افزايش دهد400
تواند منجر  ها مي سازي قيمت آزاد    

به درآمد قابل توجهي شود و دولت با 
يسيون تلفيق مبلغي بالغ بر مصوبه كم

 درصد از 422  ( ميليارد تومان8500
 هزار ميليارد را 20از ) كل درآمدها

اي از  نصيب خود كند و بخش عمده
آن را به بدنه بسيار حجيم و پرهزينه 

 درصد اين درآمدها 58خود تزريق و 
را به خانوارها و صنايع ايراني در قالب 

ن حال اي. يارانه نقدي اعطا كند
نمايندگان مجلس و دولت هستند كه 

 بردن قيمت نفت و  بايد بگويند باال
 درصد از درآمدهاي حاصل 42تزريق 
ها به بدنه دولت  سازي قيمت از آزاد

ها  چه ربطي با هدفمند كردن يارانه
  .دارد
سازي  ترين حالت آزاد در خوشبينانه ●

ها، بنا به گفته مقامات بانك  قيمت
 درصدي 36تورم مركزي، كشور با 

شود و اين تورم به معناي  مواجه مي
 درصدي قدرت خريد مردم 36كاهش 

از طرفي چنين . ايران خواهد شد
تورمي، باعث افزايش شديد قيمت 

ت و توليدات واحدهاي  محصوال
توليدي و صنعتي ايران خواهد شد و 
ركود تورمي حاكم بر كشور را 

كند و باز سير صعودي  تر مي عميق
  .ادامه خواهد يافتتورم 
يحه دولت و مصوبه كميسيون  ال ●

تلفيق مصداق بارز سياست 
شوك درماني در . درماني است شوك
 در برخي از 1990 و 1980دهه 

كشورها به اجرا درآمد و در عموم آن 
مهار، ركود عميق،   كشورها با تورم بي

تشديد فقر و نابرابري، فروپاشي ارزش 
تماعي همراه هاي اج  پول ملي و تنش

پيامدهاي پرهزينه . بوده است
پردازان و   درماني به نظريه شوك

سياستگذاران آموخته است كه به جاي 
اي   درماني بايد نخست مجموعه شوك

حات عمدتا  اصال(از تدابير غيرقيمتي 
صورت پذيرد و ) زيرساختي و نهادي

ها از   سپس سياست هدفمندسازي يارانه
بندي   مرحلهح تدريجي،  طريق اصال

آيا . ها اعمال شود  شده و شفاف قيمت
جايز است پس از آن همه تجربه 

ف نتايج  خورده جهاني و برخال شكست
هاي صورت گرفته در مورد   پژوهش

درماني را  اقتصاد ايران، مجددا شوك
  در اقتصاد ايران آزمون كنيم؟

  
به اين : مخبر كميسيون بودجه* 

را بودجه رأي ندهيد زيرا تورم 
 درصد مي رساند و يك 40به 

ميليون نفر بر بيكاران كشور مي 
 :افزايد

  
 اسفند، در مجلس مافياها، 19 در 

، مخبر كميسيون محمدرضا خباز
يحه بودجه   به ال: بودجه، گفته است

ها   منهاي هدفمند كردن يارانه88سال 
، 88ميزان ما براي بودجه . راي دهيم

است و قانون برنامه پنج ساله چهارم 
هدفمند كردن را به طريق  يحه ال

خودش تصويب كنيم و دولت هر 
  .متممي كه خواست بعد از آن بياورد

بودجه سال آينده به شكل موجود        
 . مي رساند درصد 40ي  باالرا به تورم 

موافقان بدانند اگر آثار مثبت داشته 
باشد، دعاي خير و در غير اين صورت 

به سراغ آنها دعاي غيرخير آن هم 
 هزار 44كسري  او  .خواهد آمد

ميليارد توماني بودجه را به نمايندگان 
از سوي ديگر گفته : يادآور شد و گفت

شده در اين بودجه، ميزان اتكا به نفت 
كاهش پيدا كرده است، در صورتي 

كه هيچ تفاوتي بين درآمدهاي حاصل 
هاي نفتي، سود سهم  از فروش فرآورده
 نفت، فروش داخلي دولت در شركت

نفت، ماليات معوقه عملكرد نفت و 
منابع مربوط به معاوضه نفت با بنزين 
وجود ندارد و اينها همه جزو 

  . ها به درآمد نفتي است وابستگي
 هزار ميليارد 20خباز پرسيد مبناي    

تومان افزايش درآمدها چيست؟ شما 
 هزار ميليارد 20دانيد افزايش  مي

 درصد 300بنزين را تومان سال آينده 
دانيد كه  افزايش خواهد داد؟ آيا مي

 درصد افزايش 400قيمت برق را 
دانيد كه قيمت گاز  دهد و آيا مي مي
دهد؟ آيا   درصد افزايش مي600را 
دانيد كه قيمت گازوئيل را حدود  مي

دهد و اين در  هزار درصد افزايش مي
ها  حالي است كه اين حداقل

كه آن است است؟نكته حائز اهميت 
يحه از تيرماه به بعد  گفته شده اين ال

اجرا شود و اين بدان معنا است كه در 
 20شود و اين  چهار ماه اول اجرا نمي

هزار ميليارد تومان را در هشت ماه 
 بگيريم، يعني به همين بعدي از مردم

افتادگي دارد،  دليل كه چهار ماه عقب
هاي انرژي  خود به خود قيمت حامل

  . چشمگيري خواهد داشتافزايش
عضو  و علي رضا محجوب، ◄

 گفته كميسيون اجتماعي مجلس، 
حجم بودجه توليد ناخالص : است

ترين عامل محك زدن  داخلي را مهم
حجم : در اين مورد دانست و گفت

بودجه به توليد ناخالص داخلي اكنون 
ارقامي كه دولت ترين  با خوشبينانه
ح آن  درصد بلكه صحي57قبول دارد، 

دولت شهيد .  درصد است6/86بيش از 
 درصد 29 ركورد 95رجايي در سال 

به كل بودجه را ثبت كرده است و تا 
پايان جنگ در دولت مهندس 

 درصد 39ميرحسين موسوي اين مساله 
 اين 88در مورد بودجه . بوده است

مساله ضروري است كه در كميسيون 
ايم را  تلفيق مجددا آنچه كاهش داشته

 لذا شعار كوچك اند، يش دادهافزا
كردن دولت امري منتفي و شعاري 

ها دچار مشكل شده  توليدكننده  .است
و كارفرمايان و كارگران با هم دچار 

بگير و بازنشسته  حقوق. شوند مشكل مي
 هزار ميلياردي كه گذاشتيد 12با اين 

  .شود همه از دست اينها گرفته مي
ود يك شده، حد هاي انجام بيني پيش  

ميليون بيكار حاصل آنچه كه ما 
ايم ايجاد  عنوان يك رقم آورده به
ها از آن  ، در حالي كه برخيشود مي

منتظرم نظام . تعريف و تمجيد كردند
شما . ريختگي شود مالي دچار درهم 

  دستوري در قيمت  ديديد شيوه
دهد، چون  گذاري پاسخ نمي

  ديگري را از نظر اقتصادي پيش  شيوه
  اي كه پيش  د، بنابراين به شيوهگرفتي

  .گرفتيد مومن باشيد
،  مي شد ترتيباگر اين : انقالب اسالمي

يك قسمت از بودجه كه  نقدي كردن 
رياست » انتخابات«يارانه باشد، قبل از 

» آزاد«جمهوري و قسمت ديگر آن كه 
كردن قيمتها باشد، بعد از انتخابات 

م اما بنا بر حك. شدمي قالبي، انجام 
كه مي دانسته »  نمايندگان «،حكومتي
سوا تر از اين بودجه و حكومت و اند ر

 19 در .مجلس، به تصور نيز نمي آيد
 اين قسمت را از بودجه حذف ،اسفند
  .كردند

  12در صفحه 

  معامله ها؟
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از لحاظ ركورد نرخ تورم از * 
  :جهان،  ايران مقام ششم است

  
 اسفند، سايت الف گزارش 17در ◄ 

  ش سازمان ر گزاربنا ب: كرده است 
اطالعاتي مركزي آمريكا درباره رتبه 
بندي كشورها از نظر نرخ تورم رسمي 
اعالم شده در سال گذشته ميالدي 

 كشور يا 224نشان مي دهد در ميان 
دولت احصا شده در اين رتبه بندي 

  جهاني، 
   درصد در 17,0نرخ تورم در ايران با 

 6 جهان قرار دارد و تنها 219رتبه 
 زيمبابوه، برمه، ونزوئال، گينه، كشور

عراق و كنگو نرخ تورم بيشتر از ايران 
 . داشته اند

سازمان مزبور ميزان : انقالب اسالمي
.  درصد  در نظر گرفته است17تورم را 

 درصد 5/25حال آنكه رژيم خود آن را 
 درصد 40مي داند و در حقيقت حدود 

  .است
  

بخشهاي توليدي و صنعتي در * 
رشكستگي هستند و آستانه و

نمي : صنايع مي گويد» وزير«
  !: توانم پاسخگو باشم

  

، اعتماد ملي 87 اسفند 19  در ◄
  روز گذشته نيز به : گزارش كرده است

هاي پايش و  سياق گذشته سلسله نشست
  هاي كلي اصل  پيگيري اجراي سياست

اكبر  علي.  ميزبان وزير صنايع بود44
 محرابيان در حالي ميهمان اتاق
بازرگاني ايران بود كه بسياري از 

هاي توليدي و صنعتي ايران در  بخش
بر اين . آستانه ورشكستگي قرار دارند

اساس اعضاي اتاق بار ديگر نگراني 
بيش از حد خود از ورشكستگي صنايع 

 صنايع در . داخلي را ابراز داشتند
ن بخش خصوصي  پاسخ به نگراني فعاال

يتي از بار ديگر از تدوين بسته حما
 براي : گفت  و  توليد خبر داد

گيري درخصوص تدوين و  تصميم
اجراي آن هيچ ابزاري در اختيار 

اين سخنان در حالي از سوي . ندارم
ها و  شود كه دولتي محرابيان مطرح مي

ها  در راس آنها وزارت صنايع از ماه
پيش تاكنون از تدوين بسته حمايتي 
براي حمايت از توليد داخلي خبر 

گونه حمايتي  اند ولي تاكنون هيچ ادهد
كنندگان داخلي صورت  از توليد

  .نگرفته است
  

هفت تاالب كشور در مرز *
 :نابودي

  

رئيس انجمن  اسفند، سرمايه 15  در◄
: متخصصان محيط زيست ايران گفت

 تاالب ثبت شده جهاني ايران، 22از 
هفت تاالب آن در چند سال گذشته 

بسياري دچار مشكالت زيست محيطي 
دكتر . شده و در حال نابودي است

قرار است در : عباسپور تاكيد كرد
تاالب هاي پريشان و انزلي جاده 
احداث شود و در چند ماه اخير نيز 
احداث يك ورزشگاه بزرگ در حاشيه 

 , .تاالب انزلي مطرح است
استاد دانشگاه صنعتي شريف با بيان 
اينكه نوعي جلبك در تاالب انزلي 

 بين رفتن آبزيان اين تاالب موجب از

ورود پساب هاي : شده است، گفت
فعاليت هاي كشاورزي به تاالب انزلي 
موجب رشد اين نوع جلبك شده كه 
اين امر وضعيت اين تاالب را با بحران 

درياچه . جدي مواجه كرده است
تاالب . اروميه نيز وضع خوبي ندارد

 .شادگان نيز دچار چنين مشكالتي است
در , شند قرمزكاره به فعاليت  با اشاو

هر چند بخشي از :  گفت،خليج فارس
اين رخداد از دست بخش اجرايي 
كشور خارج است اما به علت كم دقتي 
 . مسووالن اين بحران تشديد شده است

رئيس انجمن متخصصان محيط      
زيست ايران با اشاره به اينكه كشند 
قرمز بر اثر توفان گونو وارد آب هاي 

تخليه :  فارس شده است، افزودخليج
پساب هاي صنايع منطقه عسلويه 
موجب تشديد آلودگي سواحل جنوب 

  .شده است
  

 سال اخير، مساحت 30در * 
 :جنگلهاي ايران نصف شده است

  

 خبر داده سرمايه اسفند، 17در ◄ 
در سال هاي اخير ايران در زمره :است

كشورهاي تخريب كننده محيط زيست 
اخص هاي زيست قرار گرفته و ش

 .محيطي كشور نزول يافته است
)  اسفند15(همزمان با روز درختكاري 

معصومه ابتكار رئيس كميته محيط 
زيست شوراي شهر تهران با بيان اين 

متاسفانه در كشور : مطلب به ايسنا گفت
شاهديم كه موضوع محيط زيست از 
دستوركار بخش هاي اجرايي خارج 

بي شده و اين امر موجب تخريب 
رويه و آلودگي هاي زيست محيطي 
شده است كه سرمايه هاي كشور را از 

 . بين مي برد
اسماعيل كهرم استاد دانشگاه و     

صاحب نظر مسائل محيط زيست نيز 
معتقد است كه مساحت جنگل هاي 

  سال گذشته 30ايران ظرف 
، در حال حاضر.  استبه نصف رسيده

 ميليون هكتار در البرز مركزي و 12
چهار ميليون هكتار در زاگرس، جنگل 
وجود دارد كه جنگل هاي زاگرس 

پوشش گياهي . تنك و پراكنده هستند
 5/2البرز جنگل هاي باقيمانده از 

ميليون سال پيش هستند كه به آن 
اين جنگل  .جنگل هيركاني مي گويند

ها پدر و پدرجد تمام جنگل هاي 
اروپا هستند كه در حال حاضر در 

جنگل هاي خود را به اروپا جنس 
جنگل صنعتي تبديل كرده و در ايران 
هنوز باقيمانده جنگل هاي هيركاني را 

 ميليون 2/3 طبق برآوردها . داريم
مترمكعب برداشت پايدار از جنگل ها 
انجام مي شود به اين ميزان قانوني 
بايد دو برابر ديگر افزود كه قاچاق 

 . چوب از جنگل هاي كشور است
دليل تخريب جنگل ها را كهرم عمده 

چراي : چراي بي رويه دام مي داند
چهار ميليون دام در كشور عامل اصلي 
تخريب است و جنگل نشين هايي كه 
هنوز تكليف شان معلوم نيست و هنوز 
براي سوخت و انرژي از چوب استفاده 

  .مي كنند

ژاله وفا بودجه را مورد : انقالب اسالمي
ر دانستني ها ديگ.  مطالعه قرار داده است

  :را در مقاله او مي خوانيد
  
  

  ژاله وفا
  

 بمب  ، 88بودجه 

 اتمي تورم
 

  
در شماره قبل به بيان ارقام اليحه    

  1388 هزار ميليارد توماني290بودجه  
 هزار ميليارد تومان آن بودجه 89كه  

و .عمومى حكومت  است پرداختيم 
 4مصوبه كميسون تلفيق بودجه را در 

 را به شرح زير در باره كليات 87اسفند 
 حكومت احمدي نژاد 1387بودجه 
  .آوردم

 ميليارد دالر 37 در مجموع اين اليحه 
درآمد ارزي براي سال آينده پيش 

 ميليارد دالر آن از 14بيني كرده كه 
 ميليارد دالر 1/16حساب ذخيره ارزي، 

 9/6از درآمد ناشي از فروش نفت و 
ماليات و ميليارد دالر آن حاصل از 

در . سود سهام صنعت نفت خواهد بود
 29اين اليحه جمع درآمدهاى مالياتى 

 ميليارد تومان، واگذارى 300هزار و 
 هزار ميليارد 16اى  هاى سرمايه دارايى

 هزار ميليارد تومان 20تومان و مالى 
 500 هزار و 8. در نظر گرفته شده است

ميليارد تومان از راه اليحه هدفمند 
ها يا اصالح قيمت  ارانهكردن ي

 500 هزار و 3هاى انرژي،  حامل
ميليارد تومان براى اجراى قانون 
مديريت خدمات كشورى براى شاغالن 

 هزار ميليارد تومان براى 4و 
كميسون .بازنشستگان تامين ميشود

 نظام واليت فقيه در "مجلس"تلفيق 
 بهمن كليات اليحه را با 29تاريخ 

   قيمت مبناي تغييراتي تصويب كرد و
 37,5نفت را براى بودجه سال آينده 
 950دالرو قيمت دالر در بودجه را 

  .تومان در نظر گرفت
ترين و   مهمه ها ياران مبحث ز آنجا كها

 در 1388ترين بحث بودجه  پرمناقشه
   نظام بود "مجلس"

 " در اين شماره به روند پر تنشي كه 
 و حكومت احمدي نژاد در "مجلس

ه در طي دو هفته اخير طي اين زمين
كردند پرداخته و سپس به مبحث واقع 
بينانه بودن و يا غير واقع بينانه بودن 
در آمدهاي مفروض در اليحه بودجه 

  .  ميپردازم1388
پرداخت نقدي يارانه براي حكومت 
احمدي نژاد حكم يك برگ برنده در 

چرا كه وي .كارزار انتخاباتي را داشت 
كه در اليحه بودجه بر اين گمان بود 

زاد سازي آ بخشي از در آمدها  از 88
  ميقيمتهاي حاملهاي انرژي كسب

هدفمند "نمايد و با استناد  به اليحه 
 كه هنوز به تصويب  "كردن يارانه ها 

نرسيده بود نيز با يك تير دو "مجلس "
نشان زده  هم تصويب آن اليحه را 
تسريع كرده و هم موفق به پرداخت 

داري از يارانه ها در قبل از نقدي مق

خرداد  به برخي از دهكهاي پايين 
جامعه شود آنهم به قصد جمع آوري 

و اگر حتي اجرايي شدن ! راي 
پرداخت نقدي يارانه ها به بعد از 

 يعني  تير ماه نيز موكول "انتخابات "
گردد كافي ميدانست با استفاده از 
رسانه هاي در اختيارش  پرداخت 

را منوط  به ممهورشدن ها  يارانه
ها به مهر شركت در انتخابات  شناسنامه

كند و يا از طرق غير متعارفي كه 
هميشه شيوه مالوف در اين نظام است ، 
از قبل در ميان طبقات محروم جامعه  

ها در  شايع كنند  كه  دريافت يارانه
يك منطقه منوط به اكثريت داشتن 
فرد خاصي در  صندوق راي  است، و 

 را از قبل "پيروزي "ن ترتيب  بدي
حكومت ! براي خود تضمين نمايد
 هدفمند "احمدي نژاد  كه در اليحه 

اعتباري در حدود  "كردن يارانه ها 
 هزار ميليارد تومان در نظر داشت و  34

 8 مبلغ  1388در اليحه بودجه سال 
 ميليارد تومان آن را براي 500هزار و 

ها  انههدفمند كردن يار"اجراي اليحه 
درخواست كرده بود با موافقت "

روبرو شد " مجلس "كميسيون تلفيق 
 400  هزار و 8كه با اختالفي اندك با 

اما  .ميليارد تومان آن موافقت كرد
 راكه "اليحه هدفمند كردن يارانه ها
 درصد 60به حكومت اجازه مي دهد 

 هدفمند كردن "از منابع حاصل از
امعه را بين هفت دهك ج"يارانه ها 

توزيع كند، براي بررسي به سال آينده 
كاربا منظور اصلي اين موكول كردو با 

احمدي نژاد كه در واقع  پرداخت 
نقدي بخشي ازيارانه ها  بود  موافقت 

حكومت احمدي نژاد  كه قصد .  ننمود
بدون " انتخابات "نداشت  در آستانه 

مجوز پرداخت نقدي يارانه ها ، تنها 
مت ها ي حاملهاي تن به افزايش قي

انرژي و هزينه هاي احتمالي ناشي از 
آن بدهد ، طي نامه اي به الريجاني در 

 با اشاره به ملحوظ 1387 اسفند 5تاريخ 
 هدفمند كردن "كردن بخشي از منابع

 " مجلس"در بودجه براي"يارانه ها 
يا بر اساس راه !: دو راه تعيين كرد

بايستي با بررسي " مجلس  "اول
و "هدفمند كردن يارانه ها  "اليحه

تصويب آن به همان شكل درخواستي 
 هزار ميليارد تومان منابع 34حكومت، 

درخواستي در اين اليحه را در اختيار 
حكومت قرار دهد و يا اينكه منابع 
پيش بيني شده در بودجه از محل 
اصالح قيمت هاي انرژي را از ستون 

  "!درآمدي بودجه حذف كند
كه در وي افراد  كميسيون تلفيق 

حامي احمد نژاد  همچون  روح اهللا 
كه نقشي كليدي در قتلهاي (حسينيان 

زنجيره اي داشت  و جمله معروف وي 
در آن زمان از ياد مردم نخواهد رفت 

) "! ما خود زماني قاتل بوديم"كه 
 "حضور دارند دست به تهديد

 مخالف حكومت زد و "نمايندگان
و به وارد جرو بحث با آنان شده 

 به فاصله چند  كميسيون تلفيقيكباره
روز در مقابل حكومت احمدي نژاد 

 88در سال  كرنش كرد و تصويب كرد
هاي انرژي نظير بنزين،  قيمت حامل

گازوئيل، برق و گاز آزاد شود و از اين 
هزار ميليارد تومان درآمد 20ناحيه 

همچنين . نصيب  حكومت شود

از  ميليارد تومان 8500مقرركرد كه 
اين درآمد سهم حكومت محسوب شود 

ميليارد  تومان هم بين 500هزارو 11و 
مردم و صنايع به صورت يارانه نقدي 

  !!توزيع شود
اين نحوه مفتضح تن دادن كميسيون 

 به تهديدهاي " مجلس"تلفيق 
 :حكومت  دو معنا بيشتر نداشت 

تغيير موضع آنهم به اين سرعت هم -1
مايندگان ن"بي كفايتي و بي سوادي  

در نظام واليت فقيه را  هويدا  "
ساخت چرا كه آشكار ميساخت كه 
مساله از ابتدا حاصل كار كارشناسي   

 !نبوده است 
تهديدات و تطميعات  طرفداران - 2 

حكومت در كميسيون تلفيق  موثر 
 "مواقع شده  و در واقع  راي دادن به 

 به بهانه هدفمند "طرح خريد راي
ك تصميم سياسي كردن يارانه  ي

 و نه كار كارشناسي "نمايندگان "
  .اقتصادي  آنها بوده است 

البته اقتصاد دانان مسئول كشور نيز 
ساكت ننشستند وبالفاصله  طي نامه اي 
سرگشاده تبعات دهشتناك اين قبيل 
شوك درمانيهاي حاصل از آزادي 
سازي قيمتها را در شرايط بحران 

عانه به جهاني براي اقتصاد كشور ، قاط
درپي .  نظام  هشدار دادند "مجلس"

  ها   افزايش اعتراض
در "نماينده  "63 اسفند 19در تاريخ

 پيشنهاد حذف " مجلس"جلسه علني
اين  يارانه نقدي را مطرح كردند كه

بدين .  راي مثبت  آورد134پيشنهاد
كليات آخرين "مجلس "ترتيب 

 را در كمتر از پنج 1388بودجه سال 
 آن را تصويب كرد ساعت بررسي و

كه از نظر زمان كوتاه رسيدگى به آن 
بعبارت ديگر ! بود  » بى سابقه«
 از ترس شورشهاي اجتماعي "مجلس"

در پس آزاد سازي يكباره قيمتها و 
تورم تصاعدي كه ايجاد مينمايد و از 
ترس اينكه با تصويب يكباره آن ديگر 
نه از تاك نشان  ماند نه از تاك نشان 

 "د كه اين افتضاح به پاي،ترجيح دا
 نامه 2 نوشته نگردد و بند "مجلس

احمدي نژاد را يعني حذف منابع پيش 
بيني شده در بودجه از محل اصالح 

 انرژي را از  حاملهاي قيمت هاي
  !ستون درآمدي بودجه انتخاب كرد

حكومت احمدي نژاد كه باور نميكرد 
 مصوبه كميسون تلفيق را رد " مجلس"

ه اعتراض به مصوبه كند  به نشان
 از فرستادن نمايندگان خود "مجلس "

منجمله حسيني وزير اقتصادش به جلسه 
 كرد تا يخوددار" مجلس "علني

بدين وسيله پيام مخالفت خود را با 
 اعالم 88بودجه  حذف يارانه نقدي از

روح اهللا حسينيان نماينده طرفدار .كند
احمدي نژاد نيز با اعتراض جلسه را 

اين ":  و اظهار داشت ترك كرده
 ساقط كردن دولت يبودجه، تنها برا

متأسفانه، اينها ادعاي . شود طراحي مي
اند  دارند، ولي تيشه برداشته اصولگرايي

كنند و جالب اين  و اصول را قطع مي
تر رفتار  طلبان منصفانه اصالح كه
  "!!ترند كنند و با دولت هماهنگ مي

 اليحه 31بدينسان  با حذف ماده 
 ،حكومت احمدي نژاد با 88ودجه ب

 ميليارد توماني 8500كاهش در آمد 
نيز مواجه شد و چون به قول 

 ديگر در مورد در آمدها "نمايندگان "
  امكان افزايش وجود ندارد ، كميسون 

  
  13در صفحه 

  معامله ها؟
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حدود (تلفيق ده هزار ميليارد تومان  
دو هزار ميليارد تومان بيشتر از مبلغ 

هر .ي حكومت  كرداز هزينه ها) قبلي
چند احمدي نژاد در نامه اش به 
الريجاني تصريح كرده بود كه براي 
جبران كسري در آمد حكومت 

 بايستي  به حكومت مجوز "مجلس"
افزايش برداشت  از حساب ذخيره 

 ميليارد دالر را داده  2ارزي به ميزان 
 بايست  از طريق ميو  مابقي كسري نيز

ارات هايي چون اعتب كاهش هزينه
بودجه (اي هاي سرمايه تملك دارايي

  .جبران شود) عمراني
  اكنون با توجه به  تغييرات وارد شده 

   به بررسي 1388در اليحه بودجه 
عينيت ها و زمينه هاي تحقق و يا عدم 
تحقق پيش بيني اقالم مفروض 

  . ميپردازم 1388دراليحه  بودجه 
در ابتدا بايد خاطر نشان ساخت كه در 

واليت فقيه از  آنجا كه همه نظام 
 اقتصادي و –اركان زندگي سياسي 

اجتماعي مردم ايران صحنه تاخت و 
 مالي است  ، در -تاز مافياي نظامي

زمينه اقتصادي در ادبيات بودجه 
نويسي و بودجه ريزي ، جاي  خالي 

اي از اهداف قابل پيگيري از  مجموعه
قبيل كاهش  اتكاي بودجه به در آمد 

سهيل رشد اقتصادي ،ثبات نفتي ،ت
اقتصاد كالن ، برقراري امنيت 
اقتصادي، نظام توزيع در آمدي 

مشهود است تا بودجه به ... عادالنه و 
عنوان  ابراز تحقق آن اهداف مطرح 

حتي با حكومت احمدي نژاد ! باشد
 نيز "برنامه چهارم توسعه"فاتحه 

برنامه اي كه  در .  خوانده شده است
واليت فقيه خود چهار چوب نظام 

چرا كه . مختصات ضد رشد  دارد
واضعان آن  درك مبتني بر آزادي 
نداشتند تا متوجه شوند كه مشكل به 
مثابه يك موجود زنده،هم محيط 

و . زيست دارد وهم ايجاد كننده دارد
ايجاد كننده مشكالت اقتصادي ايران 

از . ماهيت نظام واليت فقيه است
سعه نيز بر اي تو هاينروواضعان برنامه

مدار قدرت مشكالت   اقتصادي را 
و از .  همانند يك شيئ تلقي كرده اند

طرفي متوجه نبودند كه در نظامي 
همچون نظام واليت فقيه كه  خود 
مساله ميسازد آن مسائل راه حل پيدا 

لذا مشاهده ميكينم كه  در ! نميكنند 
همان به اصطالح برنامه هاي توسعه نيز 

 و عاملها و راه حلها مشكالت اقتصادي 
بي دليل نيست .را نيز منفرد كرده اند 

 8كه در عمل ميبينيم حتي  درحكومت 
ساله  دوران خاتمي نيز كه خود را 
مجري برنامه توسعه ميدانست مشكالت 
ساختاري اقتصادي كه خود نظام 
واليت فقيه بوجود آورده بود راه حل 
نيافتند و خود و زنگنه وزير نفتش به 

مد نگاه درآتنها بعنوان منبع نفت 
  استخراج وميكردند و خواب  افزايش

 ميليون 7فروش نفت  رساندن آن به 
و  اكنون . را ميديدند در روز بشكه 

كشور نيز با مجموعه  بغرنجي از مسائل 
اقتصادي و مجري بغرنج تري بنام 
حكومت احمدي نژاد روبرو هست كه 

  .هيچ ضابطه اي را رعايت نميكند
 پس مادامي كه  ذهنيت واضعان    

بودجه نويس حول مدار قدرت دور 
ميزند  و نظام فاسد و ضد رشد واليت 
فقيه پا برجاست در چهارچوب چنين 
نظامي  حتي وقتي عده اي قصد 
ساخت هم داشته باشند از راه تخريب 

تخريب نظام توليد و تخريب ! ميسازند

از راه دامن زدن به مصرف و حراج 
از ... از قبيل نفت و گاز ومنابع ملي

اينرو مالحظه ميكنيم كه  بودجه نويسي 
در نظامي كه محورش رانتخواري 
است معناي ديگري جز  نحوه توزيع 

  .رانت ندارد
  اين نوع نگرش اقتضا ميكند كه در 
بودجه نويسي پيوسته  درآمدها بيشتر 
از واقعيت آنجور كه هست  فرض شود 

ها و ظرفيت ها  منفك از نياز و هزينه
جذب اقتصاد ملي در نظر گرفته شوند 

لذا بحث بر سر واقع بينانه بودن و يا .
نبودن ارقام بودجه بسيار اساسي است 
چراكه  بازي با اين اعداد و پنهان 
كردن عوامل موثر در آنها به  قصد 

 و يا دور زدن  حتي "قانون"گريزاز
قانونهاي مصوب همين نظام واليت 

ود را ملتزم بدان نيز فقيه كه همگي خ
و مهمتر از همه ترس !ميدانند ميباشد

بيش از حدشان از اطالع مردم از 
خورد و بردها و دزديهاي كالنشان 
باعث ميشود  در بودجه نويسي  اعدا د 
و ارقام  مجازي و ساختگي  بسازند تا 
كسي را توان راهيابي به نحوه دزدي 

و اين ترفندي است كه . آنها نباشد
ها ي نظام واليت فقيه هر كدام حكومت

بدان دست ميازند و خصوصا حكومت 
احمدي نژاد در آن تبحر ويژه اي 

شوري آش تا به حدي است كه !دارد
من باب نمونه مركز پژوهشهاي 

 ايرادي كه به 7 از جمله "مجلس"
 گرفته است يكي از 1388اليحه بودجه 

موارد اين بازي را  بدينسان آشكار 
  :ساخته است 

هاي مهم اليحه بودجه  يكي از تفاوت"
 نسبت به سنوات قبل منظور 1388سال 

كردن ارزش نفت خام مصرفي در 
داخل كشور در سمت منابع بودجه 

اليحه فرض را بر تصويب اليحه . است
ها توسط مجلس  هدفمند كردن يارانه

شوراي اسالمي گذشته و در ذيل 
 ميليارد 85000هاي درآمدي،  رديف

بيني   از اين محل پيشريال درآمد
نكته مهم آنكه رقم مزبور . كرده است

كل ارزش فروش نفت خام در داخل 
 درصد آن 25كشور نيست بلكه تنها 

   .است
اين امر در مغايرت با اصل پنجاه و 
سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسي 

زيرا بدين ترتيب اوال كليه . است
هاي  هاي دولت در حساب دريافت
ل متمركز نشده است و داري ك خزانه

ثانيا ديوان محاسبات قادر به رسيدگي 
ها و  يا حسابرسي تمام دريافت

  !!هاي دولت نيست پرداخت
اما با  وجود همه اين روپوشانيها و 
بازي با ارقام  ، اين خود ارقام بودجه 
و داد هاي اقتصادي هستند كه زبان 
شفاف و روشن خود را دارند وغير 

  . آنها محرز ميشودواقع بينانه بودن 
هاي مورد   از شاخصميدانيم كه   

توجه در تنظيم بودجه، تركيب 
درآمد . درآمدهاي حكومت  است

، » درآمد مالياتي«حكومت از سه جزء
ساير «و » خام درآمد صادرات نفت«

شود و نسبت   تشكيل مي» درآمدها
هريك از اين اجزا به كل درآمد، يكي 

هاي سنجش كيفيت   از شاخص
رآمدهاي حكومت  و به تبع آن، د

بترتيب . كيفيت خدمات خواهد بود
  .آنها را مورد بررسي قرار دهيم

  

 در آمدهاي حاصل از فروش -1
 به 88نفت و وابستگي  بودجه 

  نفت
  

 بودجه حكومت 1388در اليحه
 ميليارد 37احمدي نژاد  در مجموع 

 براي سال آينده يدالر درآمد ارز
يليارد دالر آن  م14پيش بيني كرده كه 

 ميليارد 1/16از حساب ذخيره ارزي، 
 از فروش نفت و يدالر از درآمد ناش

 ميليارد دالر آن حاصل از ماليات و 9/6
  .سود سهام صنعت نفت خواهد بود

 حكومت احمدي نژاد ادعا كرده است 
، ميزان اتكا 1388كه در بودجه سال 

درست ! به نفت كاهش پيدا كرده است
كاهش قيمت نفت در است كه بعلت 

سطح جهاني در آمد حاصل از آن 
كاهش يافته است اما اين امر مساله اي 
سازماندهي شده و برنامه ريزي  شده 
نبوده است كه حكومت با اصالحات 
ساختاري ميزان وابستگي بودجه را به 

بلكه اين !  نفت كاهش داده باشد
كاهش صرفا از نوسانات قيمت نفت در 

. تبيعت  كرده است بازارهاي جهاني 
شاهد امر نيز اين است كه در بودجه 

 هيچ تفاوتي بين درآمدهاي 1388
هاي نفتي،  حاصل از فروش فرآورده

سود سهم دولت از شركت نفت، 
فروش داخلي نفت، ماليات معوقه 
عملكرد نفت و منابع مربوط به معاوضه 
نفت با بنزين وجود ندارد و اينها همه 

رآمد نفتي ها به د جزو وابستگي
  . محسوب ميشود

نفت در اقتصاد ايران و بودجه حكومتها 
پيوسته  نقش مسلط را داشته و دارد  و 
در آينده قابل پيش بيني نيز همچنان 
جايگاه قابل توجهي در اقتصاد و كشور 

مهم ترين نقش نفت در ..خواهد داشت
 درصد 80اقتصاد ايران تامين بيش از 

زهاي درآمدهاي ارزي و تامين نيا
وارداتي به درآمدهاي ارزي حاصل از 

 درصد انرژي 98فروش نفت است و 
كشور نيز از نفت و گاز تامين مي 

همچنين نفت تاثير تعيين كننده .شود
اي بر توازن بودجه عمومي حكومت  
دارد و درآمدهاي مالياتي و ساير 
درآمدها نيز متاثر از درآمد نفت 

به خاطر وابستگي ساختار .است
دي ايران به نفت در صورت اقتصا

كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از 
صادرات نفت خام، وضعيت ارزي 
كشور و در نتيجه واردات كاال و توليد 
با افت و خيز مواجه مي شود و رشد 
. اقتصادي نيز به شدت كاهش مي يابد
نتيجه ركود در توليد و سرمايه 
گذاري، افزايش بيكاري و كاهش 

ت و از سوي عرضه كاال و خدمات اس
ديگر بر رفاه اجتماعي تاثير نامطلوب 
مي گذارد و رفاه و درآمد سرانه را نيز 

از طرفي كاهش . كاهش مي دهد
درآمد نفت، موجب كاهش درآمد 
بودجه عمومي شده و توازن بودجه را 
برهم مي زند كه ماحصل اجتناب 
ناپذير آن افزايش كسري بودجه، 

  .نقدينگي و تورم است

عي كاستن وابستگي حكومت  مد
 88 حتي در بودجه  ،بودجه به نفت
 ميليارد توماني 6100يك درآمد 

مشروط  نيز براي خود پيش بيني كرده 
است به اين صورت كه اگر قيمت نفت 

 45 دالر فراتر رود و  تا مرز 37,5از 
دالر هر چه درآمد ايجاد شد تا سقف 

 ميليارد تومان صرف بودجه 6100
  عمراني بكند

نقدر شور بود كه حتي آ مساله اين
نشريه صبح صادق ارگان سياسي سپاه 

بهمن نوشت  البته 28پاسدارن نيزدر 
 6100 يك درآمد 88دولت در بودجه 

ميليارد توماني مشروط براي خود پيش 
بيني كرده است كه برخي 

 اين رديف "مجلس" "نمايندگان"
 را غير قانوني دانستند و پيش يمدآدر

 اين رديف در بيني كردند كه
  . راي نخواهد آورد"مجلس"

و اما حتي اكبر تركان معاون برنامه 
 اسفند ماه در 3 نفت در "وزير "ريزي 

 دالري 37,5باره ركود ناشي از نفت 
 هشدار داد كه كاهش 88در بودجه 

 و 88قيمت نفت در بودجه سال 
 دالري براي 37,5گنجاندن رقم پايه 

صاد نفت ممكن است ركود را به اقت
كشور تحميل كند و خواستار افزايش 
قيمت پايه نفت در بودجه سال آينده 

محدود كردن : شد واظهار كرد
اعتبارات عمراني كشور ممكن است 
باعث افزايش بيكاري شود به طوري 
كه در حال حاضر آمارها حاكي از آن 

 600است كه حدود يك ميليون و 
هزار نفر در طرحهاي عمراني دولت 

 كار هستند و اگر اتفاقي مشغول به
بيفتد ممكن است تعدادي از اين 
شاغلين به جمع بيكاران جامعه بپيوندند 
كه اين يكي از آثار سخت و آزار 

از طرفي .دهنده ركود اقتصادي است
ستاري فر رييس اسبق سازمان مديريت 

اقالم )  اسفند ايلنا 14در (ريزي   و برنامه
 را تا حدي غير واقعي 88بودجه 

 اين بودجه "انست كه اظهار داشت د
 !حتي فاقد ارزش بررسي است 

اي كه با موازين حسابداري   بودجه
گذاري قانوني و   بسته شده باشد، ارزش

اي در آن وجود ندارد و بررسي   برنامه
آن وقت تلف كردن است، زيرا حقايق 

چرا كه اگر .  شود  آن بررسي نمي
  برمبناي88 ارزي كه بودجه  ميزان 

آن تنظيم شده را مورد بررسي قرار 
شود كه با تقسيم   دهيم، مشخص مي

، اين 88 روز سال 367منابع موجود بر 
اين .  دالر محاسبه شده است45رقم 

 دالر اعالم 5/37رقم دراليحه بودجه 
 40شده؛ در حالي كه بهاي  نفت زير 
 5/37دالر است يعني درآمدها برمبناي 

و . حقق نخواهد شدتدالر هم م
 اين بودجه را تصويب "مجلس"اگر

كند بايد در پاييز و زمستالن پشت سر 
  . هم منتظر اصالحيه و متمم باشد

  

 هزارميليارد  توماني  14در آمد -2

   ذخيره ارزي حساب برداشت از
  

استفاده از ذخاير ارزي كه در بودجه 
 تصويب شده است حتي  مازاد بر 88

ست و بيني برنامه چهارم توسعه ا پيش

ماده يك از » ج«بدون رعايت بند 
حساب ذخيره ارزي براي جبران 
كسري ناشي از عوايد غيرنفتي به 

 ميليارد دالر عليرغم 14ميزان 
ممنوعيت استفاده در بودجه عمومي 

 . برداشت و استفاده خواهد شد
ماده يك » د«عدم اجراي صحيح بند 

 درصد مانده 50مبني بر استفاده از 
ذخيره ارزي براي موجودي حساب 

هاي توليدي  سرمايه گذاري طرح
توسط بخش خصوصي موجب افزايش 
بيكاري شده و اكثر موجودي حساب 
ذخيره ارزي براي بودجه عمومي 

از . مورد استفاده قرار گرفته است
  طرفي 

 بانك مركزي در يك برنامه رسمي در 
 گزارش داد كه ميزان 87شهريور 

 18تسهيالت اعطايي بخش خصوصي 
 ميليون دالر است و 733ميليارد و 

 25موجودي حساب ذخيره ارزي 
 ميليون دالر است، كه به 92ميليارد و 

 ميليارد دالر اين حساب 64 ميزان منفي 
تعهد دارد و تعهدات بدون منبع اين 

.  ميليارد دالر است38حساب نيز منفي 
به اين ترتيب با اين حساب منفي  

حه بودجه  ارزي چگونه  در اليهءذخير
 كه از اين د  تصويب كرده ان88

 هزار ميليارد تومان 14حساب مبلغ 
  !! برداشت كنند؟

پس مشاهده ميشود كه اين در آمد نيز  
  .حقق نمي شودتفر ضي است و  م

 

  درآمدهاي مالياتي-3
  

 هزار ميليارد تومان  89از مجموع 
 29بودجه عمومى حكومت ، مبلغ  

آن بايستي  ميليارد تومان 300هزار و 
حكومت .از طريق مالياتها تامين شود 

در  رديف كردن هزينه هاي و مصارف 
خود، منابع مورد نياز را بدون توجه به 
ميزان احتمال تحققشان پيش بيني 

و نيز  به دنبال كاهش . كرده است
شديد درآمد هاي نفتي از يكسو 
وارتباط مستقيم  هزينه هاي جاري 

كومت براي كشور به اين درآمدها ، ح
خود را 88آنكه كسري بودجه سال 

كمتر نشان دهد به صورت غير واقعي 
سعي كرده است  تا درآمدهاي غير 

يعني با .نفتي را باال پيش بيني كند
وجود نصف شدن رشد اقتصادي، 

مت نقت خام يدرصدي ق200كاهش 
ايران ونصف شدن قيمت فلزات پايه 
وبسياري از محصوالت استراتژيك مانند 

درصدي 50مان ، تحقق رشد سي
درآمدهاي غير نفتي كامال ترديد 

  .برانگيز است
  

 4اما  در  درآمدهاي مالياتي پيوسته  
عامل و ركن اصلي  و تعيين كننده 

ماليات بر واردات و ماليات بر . است 
عملكرد نفتي و ماليات بر فعاليتها ي 
توليد ي و اقتصادي و ماليات گمركي 

  ..ط مستقيم مييابد كه باز با واردات رب
 عامل چه بطور مستقيم و چه 4و اين 

غير مستقيم به در آمد نفت وابسته اند از 
اينرو با كاهش در آمد ارزي حاصل از 
فروش نفت ،ماليات بر آنها نيز كاهش 

  ميابند
ماليات دريافتي ساالنه در بخشي از 

  با . كشوربر محور واردات تكيه دارد
  

  14در صفحه 
  

  معامله ها؟
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اش در  آمد ناشي از فروش توجه به ك
نفت بي ترديد واردات نيز در سال 
آينده كاهش ميابد و متعاقبا مالياتهاي 
مستقيم و غير مستقيم بر واردات نيز 

    . كاهش چشمگيري خواهند داشت
بخشي از مالياتها بطور مستقيم به در   

از جمله  ماليات بر .آمد نفت وابسته اند
ر عملكرد شركت نفت بطور قطع د

 بعلت كاهش قيمت نفت نيز 1388سال 
الزم به توضيح است كه . كاهش ميابد

 به بعد ميزان ماليات و 1384از سال 
سود سهام شركت نفت از نفت خام در 
رديفي جداگانه در بودجه عمومي 

 6055دولت آورده شده و اين رقم از 
 7804 به 1384ميليارد تومان در سال 

 9911،و 85ميليارد تومان در سال 
 وبه ميزان  86ميليارد تومان در سال 

 87 ميليارد تومان در اليحه 10542
 نيز ماليات 88در اليحه بودجه . رسيد

 ميليارد تومان و 2500عملكرد نفت 
 ميليارد 4030سود سهام شركت نفت 

تومان ارائه شده كه روي هم رفته 
 .. ميليارد تومان است6530

 همچنين بند ديگري با عنوان مازاد
سود سهام شركت ملي نفت در سال 

 آمده است 88 نيز در اليحه بودجه 87
.  ميليارد تومان ميباشد2419كه بالغ بر 

بر اين اساس كل ماليات عملكرد نفت 
و سود سهام و مازاد سود سهام شركت 

 روي هم رفته رقم 88نفت در سال 
 ميليارد تومان است كه در اليحه 8950

و نسبت به  ارائه شده است 88بودجه 
 ميليارد توماني اليحه سال 10542رقم 
 درصد كاهش نشان مي 15 به ميزان 87

  .دهد
و چون  ركود نيزكه نشان دهنده 
كاهش فعاليت هاي اقتصادي 
شهروندان و عدم رشد اقتصادي است 
و  به لحاظ بحران مالي واقتصادي، 
سال آينده سالي است كه رشد 
اقتصادي كشور تقريبا به نصف وبه 

بر اساس پيش بيني  (7/3حدود
تقليل خواهد يافت هم  ) اكونوميست

ازنرخ رشد سرمايه گذاري و 
سودآوري بنگاه ها كامال كاسته خواهد 
شد و هم  بطور حتم  شاهد كاهش در 
ميزان درآمدهاي دريافتي از فعاليت 

  .هاي اقتصادي خواهيم بود
درآمد شركتهاي دولتي و ماليات 

 با  نفت سرو برشركتهاي سود ده چون
كار دارد باز با كاهش قيمت نفت 

و از آنجا كه د رركود .كاهش ميابند
فضاي كسب و كار  خوب نيست و رشد 

 در تحققاقتصادي نيز كم است انتظار
آمد مالياتي از اين طريق نيز شگفت 

همچنين  برآورد ارقام در . انگيز است
  بسيار فراتر از 88اين زمينه در بودجه 

عي براي فروش سهام عملكرد واق
شركت ها در حالت ركود بازار سهام 

 . است
ناگفته نماند  كه براي  اولين بار يك 
رديف مالياتي در بودجه به اسم ماليات 
بر نرخ تسعير ارز در بانك مركزي بسته 
شده است كه تنها به تورم و افزايش  

آنهم نرخ تسعير . نقدينگي دامن ميزند
رده اند كه ارز را بدين گونه حساب ك

بانك مركزي دالرهاي حكومت  را با 
 تومان  اول سال از 900نرخ دالري 

دولت خريده است و ما با ازاي آن  
اسكناس تحويل داده است ،در آخر 

 تومان محاسبه 950سال اين دالرها 
ميشود وحكومت قصد دارد  بر اين 

كه امر .مابه التفاوت ماليات وضع نمايد 

وي تورم و پايه خطر ناكي است و بر ر
 . ور اثر منفي داردشپولي ك

 
 حيات نو در شاز طرف ديگر به گزار

 كه در 87گزارش  عملكرد بودجه 
ارائه شد " مجلس " اسفند  به5تاريخ 

 درصد 11مشخص شد كه تنها 
 87درآمدهاى مالياتى دولت در سال 

  !!حقق شده استتم
 درصد 5جالب است كه وقتي قرار بود 

لياتي از طريق اجراي به درآمدهاي ما
قانون ماليات بر ارزش افزوده را اضافه 
كنند  بازارهاي ايران دست به اعتصاب 
زدند حال چگونه ممكن است در 

 بدون اينكه شبكه 1388اليحه بودجه 
  و كيفيتمالياتي از نقطه نظر كميت
در   باشندتغيير كرده باشد ، معتقد

امدهاي مالياتي نسبت به سال قبل كه 
قق ت محكرده است ، درصدي 25رشد 
  !د؟نميشو
بحث درآمدهاى مالياتي،  در

هايى وجود دارد كه ظاهرا شكل  بخش
ماليات دارد اما در واقع جزء 
درآمدهاى نفتى است، همانند بدهى و 
ماليات معوقه شركت نفت و نيز ماليات 

  .مربوط به تسعير نرخ ارز
 بنابر اين امكان تحقق ارقام خيالي و 

جه مصوب وجود ندارد و از فرضي بود
اينرو اين بودجه به بمب اتمي تورمي 

 ويژه سايرنگارنده  بررسي .ميماند
 را به بخش سوم و 88گيهاي بودجه 

  .  واگذار مينمايماين نوشتارپاياني 
  

يورش رژيم به دانشگاه و : انقالب اسالمي
  استقامت دانشجويان در دانشگاهها و 

  :قوق انان زندانها و ديگر تجاوزها به ح
  

تجاوزها به حقوق 
دانشگاه ها و : انسان

 صحنه هاي ،زندانها

  :مقاومت دانشجويان
  

  
اجراي طرح يورش به * 

دانشگاهها و سركوب دانشجويان 
با مقاومت دانشجويان در 

   :دانشگاه و زندانها روبرو است
  

به دنبال اعتراضات ، 87 اسفند 6در ◄ 
گسترده دانشجويي در جريان 

 شهداي گمنام در دانشگاه خاكسپاري
پلي تكنيك تهران و درگيري و 

،   هابسيجيبا ضدوخورد دانشجويان 
 صبح 7نيروهاي امنيتي مقارن ساعت 

در تيم هاي جداگانه و به صورت هم 
زمان با ورود به منازل احمد 
قصابان،نريمان مصطفوي و مهدي 
مشايخي سه فعال دانشجويي دانشگاه 

اشت و به محل پلي تكنيك،آنها را بازد
 .نامعلومي منتقل كرده اند

پس از ، 87 اسفند 6در ◄ 
هاي دانشجويي روز دوشنبه در  اعتراض

دانشگاه صنعتي اميركبير به اقدام 
وزارت علوم و مديريت دانشگاه در 
دفن بقاياي اجساد سربازان ايراني 
كشته شده در جنگ با عراق، قريب به 

 تن از دانشجويان اين دانشگاه 70
 .اند تگير شدهدس

دانشجويان معترض پالكادرهايي با 
، »قبرستان شدن دانشگاه«هاي  مضمون

و مخالفت » دانشگاه شدن زندان اوين«
با ديكتاتوري و سركوب حمل 

به گفته سايت خبري . كردند مي
دانشجويان دانشگاه اميركبير نيروهاي 

نظامي و امنيتي در درگيري با  شبه
 بوكس و دانشجويان، از چاقو، پنجه

اسپري فلفل استفاده كردند كه در 
نتيجه آن دهها نفر زخمي و تعدادي 

  . ها منتقل شدند به بيمارستان
در پي تجمع ، 87 اسفند 6در ◄ 

آميز دانشجويان بسيجي  اعتراض
دانشگاه صنعتي اصفهان در واكنش به 
سخنان مجتهد شبستري، دفتر انجمن 

ي انراسالمي اين دانشگاه كه محل سخن
  .  بود پلمب شداو
دانشكده مهندسي ، 87 اسفند 6در ◄ 

مكانيك دانشگاه خواجه نصير الدين 
طوسي كه محل برگزاري همايش 
هفتصد و پنجاهمين سالروز تولد 
خواجه نصيرالدين طوسي است تعطيل 
گرديد و به دانشجويان اجازه حضور 
در دانشگاه و كالس هاي درس داده 

  . نشد
ه ي گذشته الزم به ذكر است در هفت

تعدادي از اعضاي انجمن اسالمي 
دانشجويان دانشگاه خواجه نصير نسبت 
به احتمال حضور محمود احمدي نژاد 
و علي الريجاني در اين همايش 
اعتراض كرده و خواستار حضور در 
اين جلسه و طرح سواالتشان از روساي 

  .قننه شدندمدو قوه ي مجريه و 
ن از  ت25 ، از اسامي87 اسفند 7 در ◄

 تن دانشجويان پلي 30افزون بر 
تكنيك كه دستگير شده اند، اطالع 

   :حاصل شد
 پاشا -2 جعفر اعتقادي پور -1

 رضا -4 سعيد برزگر -3اميرمظفري 
 حسين -6 سعيد بهجو-5 بلباسي 

 مجيد -8 عليرضا تقوي -7تركاشوند 
 سجاد -10 عباس حكيم زاده-9توكلي 
 -12 كوروش دانشيار -11 خادم
 رسول -13شيروان زاهدي انو

 -15 اسماعيل سلمانپور -14سرمدي
 -17 روشنك فاني -16 كبير فاضلي
 - 19 ابراهيم قربانپور-18احمد قصابان 

 -21  نويد گرگين-20پاشا كوهساري 
 مهدي مشايخي -22حميد مير حسيني 

 محمد -24 نريمان مصطفوي-23
   مهدي يعقوبي-25نصيري 
زاري در پي برگ، 87 اسفند 7در ◄ 

 آذر ماه امسال در 25 و 17تجمعات
اعتراض به مشكالت صنفي و همچنين 
بسته بودن غيرقانوني دربهاي انجمن 
اسالمي دانشجويان دانشگاه رازي 

 تن از دانشجويان اين 4كرمانشاه 
دانشگاه به نام هاي سيامن غياثي، 
فرحناز تاجه ميري، اشكان مسيبيان و 
محمد محمودي به كميته انضباطي 

 .دانشگاه احضار شدند
 مجموعه فعاالن ، 87 اسفند 8در ◄ 

:  اطالع داده استحقوق بشر در ايران
 روز از بازداشت 14در حاليكه بيش از 

 روز از بازداشت 8رضا داودي و  علي
همچنان  گذرد، بهمن خدادادي مي

 .وضعيت اين دانشجويان مبهم است
نفر از  800حدود ، 87 اسفند 11در ◄ 

 دانشگاه صنعتي اصفهان دانشجويان
درپي پلمب شدن دفتر انجمن اسالمي 
اين دانشگاه در پي جوسازي برخي 

ها، در حمايت از اين انجمن  رسانه
  .اسالمي تحصن كردند

در پي دعوت ، 87 اسفند 11 در ◄
انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 
گرگان از كروبي براي ديدار با 
دانشجويان و عدم صدور مجوز توسط 

يات نظارت دانشگاه، انجمن اسالمي ه
اي به شدت از اين  اين دانشگاه درنامه

اقدام هيات نظارت دانشگاه گرگان 
 . انتقاد كرد

جمعي از ، 87 اسفند 11در ◄ 
 پزشكي با ادعاي  دانشجويان رشته

واالت آزمون امسال پيش از ئكه س اين
برگزاري اين آزمون فروخته شده 

گزاري است در اعتراض به نحوه بر
آزمون دستياري پزشكي، در مقابل 

  . درب شمالي مجلس تجمع كردند
در پي بازداشت ، 87 اسفند 12در ◄ 

عباس حكيم زاده عضو شوراي مركزي 
دفتر تحكيم وحدت و احمد قصابان 
عضو انجمن اسالمي دانشجويان 
دانشگاه صنعتي امير كبير، جمعي از 
فعاالن دانشجوي شهر مشهد و رضا 

 -ضو شوراي فعاالن مليعليجاني ع
مذهبي با خانواده اين دو فعال 

  .دانشجويي در مشهد ديدار كردند
در حمله ي ، 87 اسفند 12در ◄ 

ماموران امنيتي به منزل  امين قضايي، 
چهار تن از فعالين دانشجويي با نام 
هاي اميرحسين محمدي فر، ساناز 
اللهياري، مريم شيخ، نسيم روشنايي، 

ان نامشخصي منتقل بازداشت و به مك
  . شدند
پس از تشكيل ، 87 اسفند 12در ◄ 

هيات منصفه دانشگاه صنعتي براي 
بررسي مسائل اخير و خبرهايي كه از 
احتمال صدور راي انحالل انجمن 
اسالمي دانشجويان توسط اين هيات به 

 نفر از 1500گوش رسيد، بيش از 
دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان با 

انشگاه مسئولين تحصن در اين د
دانشگاه اخطار دادند كه در تصميم 
گيري هاي خود دقت بيشتري داشته 

  .باشند
بعد از احضار ، 87 اسفند 13در ◄ 

 نفر از دانشجويان 15نزديك به 
دانشگاه سيستان و بلوچستان به كميته 
انضباطي دانشجويان دانشگاه و صدور 

 نفر از آن ها و 8حكم انضباطي براي 

منوع الورود كردن آن ها هم چنين م
به دانشگاه، براي سه دانشجوي دختر 

  . نيز حكم انضباطي صادر شد
درپي برگزاري ، 87 اسفند 13در ◄ 

كنسرتي پژوهشي در دانشگاه شهركرد 
با حضور بهمن رجبي و رضا 

راشادي زاده، دو تن از تنبك وخ
نوازان برجسته كشور، تعدادي از 

شبه دانشجويان وابسته به تشكلهاي 
نظامي دانشگاه اقدام به اخالل در 
برنامه وسر دادن شعارهايي اهانت آميز 
عليه سخنران نموده كه در پي تشنج 
در سالن برنامه سخنراني نيمه تمام 

 . ماند
امين درستي ، 87 اسفند 13در ◄ 

دانشجوي سال چهارم رشته مهندسي 
 شيراز واواك احضاريه بنابرمكانيك كه 

رده بود، بازداشت به آن جا مراجعه ك
وي كه مدير مسئول نشريه توقيف  .شد

شده داروگ نيز مي باشد در نيمسال 
تحصيلي گذشته سه بار به كميته 
انضباطي احضار شده كه در نهايت به 
دو ترم محروميت از تحصيل محكوم 

  .گرديده بود
 انجمن اسالمي ، 87 اسفند 13در ◄ 

دانشكده اقتصاد دانشگاه سيستان و 
ان بعد از تحمل ماه ها فشار و بلوچست

تهديد و ارعاب حكم تعليق كليه 
فعاليت هاي خود را از طرف هيت 
نظارت بر تشكل هاي اسالمي دانشگاه 

  . سيستان و بلوچستان دريافت نمود 
، اطالع حاصل شد 87 اسفند 14در ◄ 
 3   ازدانشجويان دانشگاه تفرش كهكه 

در اعتراض به  از آن تاريخ، روز پيش 
شكالت صنفي و فرهنگي اين دانشگاه م

دست به تجمع زده اند، همچنان در 
تحصن به سر مي برند و خواستار 

  .بركناري رئيس دانشگاه شده اند
دادگاه تجديد ، 87 اسفند 14در ◄ 

شرقي ايرج  نظر استان آذربايجان
حسني از فعالين آذربايجاني در تبريز  
را به تحمل دو سال حبس تعزيري 

 .ودمحكوم نم
معاون دانشجويي ، 87 اسفند 15 در◄ 

فرهنگي دانشگاه سيستان و بلوچستان 
طيف عالمه دفتر تحكيم : ه استگفت

وحدت دانشگاه سيستان و بلوچستان به 
علت غير قانوني بودن فعاليت طيف 
عالمه اجازه فعاليت ندارند تا زماني 

  . كه طيف خود را تغيير دهند 
ارشات بنا بر گز، 87 اسفند 15در ◄ 

دريافتي، حسين تركاشوند، مجيد 
توكلي، اسماعيل سلمانپور و كوروش 
دانشيار از دانشجويان بازداشتي دانشگاه 
اميركبير همچنان در اعتصاب غذا به 

 .برند سر مي
اين افراد كه از اعضاي مركزي انجمن 
اسالمي منتخب دانشگاه اميركبير مي 

 بهمن ماه در مراسم 18باشند در تاريخ 
گرد مهندس بازرگان توسط سال

. نيروهاي امنيتي بازداشت شدند
توكلي از روز بازداشت و ساير 

 بهمن ماه 21دانشجويان از تاريخ 
مبادرت به اعتصاب غذا نموند، هر چند 

  توكلي مدت بيش از يك هفته را در 
  

  15در صفحه 
عتصاب آب به سر برد اما به ا

  معامله ها؟
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درخواست ساير دانشجويان زنداني 
  .  آب خود پايان دادبه اعتصاب

انجمن اسالمي ، 87 اسفند 15 در◄ 
دانشگاه بيرجند  كه بيانيه حمايت از 
دفتر تحكيم را امضا كرده بود توسط 
برخي نهادها براي پس گرفتن امضا در 
روزهاي اخير تحت فشار بود، در پي 
پافشاري انجمن اسالمي اين دانشگاه بر 
نظر خود برخي مسئوالن تصميم به 

 .كردن دفتر اين انجمن گرفتندپلمب 
هاي رسيده در پي اين  بنا بر گزارش

اتفاقات دانشجويان دانشگاه بيرجند از 
عصر ديروز در اعتراض به اين رفتارها 

 .اند تحصن كرده
مينو شهرياري ، 87 اسفند 17در ◄ 

 رشته اقتصاد در دانشگاه يدانشجو
 1387 اسفند 11دولتي سمنان در تاريخ 

اه به علت بهايي بودن از اين دانشگ
  .اخراج شد

 اجراي طرحدر ، 87 اسفند 17در ◄ 
و ضرب و شتم  به دانشگاه ها يورش 

دانشجويان و در راستاي فشارهاي 
وارده به فعالين دانشجويي و اعضاي 
انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 

  تربيت معلم، هفته گذشته تعدادي از 
افراد بسيجي دانشگاه با استفاده از 
سالح هاي سرد و زنجير و قالده به 
اعضاي انجمن اسالمي اين دانشگاه 
حمله ور شده و آنها را مورد ضرب و 

  شتم و 
  .فحاشي قرار دادند

تعدادي از ، 87 اسفند 17در ◄ 
دانشجويان دانشگاه تفرش در انتقاد به 
آنچه تحت عنوان مشكالت صنفي و 
آموزشي عنوان مي كنند  مقابل 

  . ع كردندوزارت علوم تجم
 

روزنامه نگاران دانشجو، * 
 : قربانيان سياست ايجاد خفقان

  

توقيف نشريه ، 87 اسفند 9در ◄ 
» ايشيل آي« فارسي -دانشجويي تركي
نشريه دانشجويي . در دانشگاه يزد

در » ايشيل آي« فارسي -تركي
دانشگاه يزد به مدير مسئولي وحيد 
اصغري در دومين شماره به دستور 

  .انشگاه از انتشار بازماندرئيس اين د
نشريه دانشجويي ، 87 اسفند 13در ◄ 

تركي فارسي ياغيش به مدير مسئولي 
امير قهرماني پيش از انتشار اولين 

 توسط شوراي فرهنگي ،شماره 
  .دانشگاه آزاد اروميه توقيف شد

نشريه مستقل ، 87 اسفند 15در ◄ 
به مدير مسئولي ” كاكتوس” دانشجويي 

ي توسط هيئت نظارت بر آرمان ميرزاي
نشريات دانشگاه رازي به صورت كامل 

  .لغو امتياز شد

  
اعتراض ها به سركوبگريهاي * 

  : مالي–رژيم مافياهاي نظامي 
  

كميته حقوق بشر ، 87 اسفند 8در  
انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 

ر در بيانيه اي حمالت وحشيانه ياميركب
م به دانشجويان را محكوم كرده و اعال

كرد زورمداران حاكم اينك براي 

دستيابي به اهداف خود از هرگونه 
برخورد نفرت انگيز، غيرانساني، ضد 
بشري، وحشيانه و همراه با خشونت 

اين كميته . كور دريغ نمي نمايند
همچنين مقامات امنيتي و قضائي را 
مسئول مستقيم سالمتي و جان 

 .دانشجويان بازداشت شده دانست
ر حكم شالق براي در پي صدو◄ 

معاون دانشجويي دانشگاه زنجان و 
دختر دانشجويي كه قرباني تعرض وي 

 تن از فعالين 600بيش از  شده بود،
اجتماعي با امضاي بيانيه اي به حكم 

امضا كنندگان . صادره اعتراض كردند
اين بيانيه برخورد با دانشجويان 
دانشگاه زنجان و دانشجويان معترضي 

سبتي و غير قانوني چون علي نيكون
را ” دفتر تحكيم وحدت“اعالم كردن 

محكوم كرده و خواستار تأمين امنيت 
دختران دانشجو در دانشگاه، 
پاسخگويي مسئولين در خصوص اين 
مسائل و محاكمه عادالنه معاونت 
دانشجويي خاطي دانشگاه زنجان 

  .شدند
  

  دستگيري و اعدام و خودكشي * 
  

ايي از كاوه رض، 87 اسفند 6در ◄ 
فعالين حقوق بشري و عضو كمپين يك 
ميليون امضا كه شش روز پيش توسط 

 هشتگرد بازداشت مأموران واواك
شده بود به بازداشتگاه زندان همدان 

خانواده كاوه اظهار . منتقل شده است
كرده اند كه قاضي پرونده براي 

 ميليوني 100آزادي او قرار وثيقه 
  . طلب كرده اند 

مهدي قاسم زاده ، 87د  اسفن10در ◄ 
يكي از پيروان اهل حق كه به اتهام 

برد،   محاربه در زندان اروميه به سر مي
  .اعدام شد

حسين « .، 87 اسفند 10در  ◄
معاون امور اجتماعي » اسدبيگي

سازمان بهزيستي، در گزارش خود از 
 وضعيت خودكشي در ايران و جهان 

 نفر و هر 11روزانه حدود :گفته است
 نفر در ايران به 4000يشتر از سال ب

ايران با نرخ . علت خودكشي مي ميرند
 نفر در صد هزار نفر در 6خودكشي 

  . جهان قرار دارد58رتبه 
دختري جوان  در ايستگاه مترو  ●

نواب با پرت كردن خود در زير قطار 
گفتني است  .دست به خودكشي زد

آباد   زن جوان ديگري در ايستگاه حسن
شي داشته كه با اقدام نيز قصد خودك

سريع راهبر قطار و ترمز گرفتن قطار 
 .خودكشي زن جوان ناكام ماند

ز��ا�� ,ز��ان د����د ا��
	ندر●
���د ر���ي � �	%$ #�ز��٢! �	م 

جهانگيرپس از شنيدن اجراي حكم 
قريب الواقع اعدام خويش دست به 

سال قبل در 9وي از . خودكشي زد

 بوده اين زندان باتهام قتل محبوس
  .است
 با حضور ، 87 اسفند 11در ◄ 

 11دادستان عمومي و انقالب كرمانشاه، 
تن از قاچاقچيان مواد مخدر به دار  

  .آويخته شدند
زن نوجواني كه ، 87 اسفند 14در ◄ 

متهم است شوهرش را با خوراندن 
قرص برنج به قتل رسانده است به 

  .قصاص محكوم شد
ي زنداني سياس، 87 اسفند 16در ◄ 

 درامير حسين حشمت ساران 
. بيمارستان رجائي كرج جاودانه شد
اين سومين زنداني سياسي است كه در 
زندان گوهردشت كرج به قتل رسانده 

  .مي شود
، به گزارش 87 اسفند 17در ◄ 

 درصدي 20جانباز ، »تابناك«
مازندراني در برابر كميسيون پزشكي 
سازمان رسيدگي به امور جانبازان 

 .ود سوزي زددست به خ
جواد عليزاده، ، 87 اسفند 18در ◄ 

فعال حقوق بشر، پس از انتقال به بند 
عمومي زندان حكم يكسال حبس 
تعزيري خود را به صورت شفاهي 

   پس از اعتراض او، حكم .دريافت نمود
  .كتبي را براي او خواندند

  

فشارها بر طبقه كارگر روز * 
   :افزونند

 
 آزاد اتحاديه، 87 اسفند 7در ◄ 

كارگران ايران و سنديكاي شركت 
واحد اتوبوس راني تهران و حومه 

 كارگر از 7500بيش از : اعالم كردند
 واحد توليدي و كارخانه در 40حدود 

ايران با امضاي نامه اي، ضمن اعتراض 
به حقوق و دستمزد پايين تر از خط 
فقر كارگران، خواستار افزايش 

  .دستمزدها شده اند
 نفر از  150، 87ند  اسف11در ◄ 

كارگران بازنشسته تامين اجتماعي در 
اين  .مقابل درب مجلس تجمع كردند

كارگران خواستار همسان سازي 
حقوق بازنشستگي خود با حقوق 

 كارگران .بازنشستگان كشوري شدند
تبعيض ": اين شعارها را مي دادند

هماهنگي افزايش حقوق "، "چرا؟
 بازنشستگان تامين اجتماعي آري

كارگران بيدارند از "، "تبعيض هرگز
  »تبعيض بيزارند

، اطالع حاصل شد 87 اسفند 12در ◄ 
كارگران كارخانه الستيك دنا كه 

شيراز به دليل عدم پرداخت سه دوره 
هاي پيش و سال  كارانه مربوط به سال

 ، حقوق 86جاري، پاداش مجمع سال 
بهمن و اسفندماه، بن كارگري، بن 

 ديگر همچنان به اهدايي و مطالبات
اعتراضات و اعتصاب چند روزه خود 

  . ادامه مي دهند

دادگاه يافت آباد ، 87 اسفند 12در ◄ 
 نفر از كارگران صنايع 6حكم بازداشت 

 را صادر كرد و اين امر باعث   2فلزي 
آنها به , خشم واعتراض كارگران شد

سمت دادگستري با پالكاردهايي كه 
 اين ,دردست داشتند حركت كردند

كارگران اعالم كردند اگر قراراست 
 نفر بازداشت شوند دادگاه بايد 6اين 

حكم زندان براي همه كارگران را 
 . صادر كند

كارگران نساجي ، 87 اسفند 13در ◄ 
خامنه در مقابل استانداري تبريز تجمع 

 ماه 19كارگران اين كارخانه . كردند
!. است كه حقوق دريافت نكرده اند

ن تجمع اعالم كردند در آنان در اي
صورت عدم رسيدگي به وضعيت شان ، 
تجمع بعدي  را در تهران برگزار 

  .  خواهند كرد
جمعي از ، 87 اسفند 17در ◄ 

كارگران شركت كشت و صنعت 
كارون شوشتر مقابل مجلس تجمع 
كرده و خواستار حل مشكالت خود 

بري سياه  كار ني: آنها گفته اند. شدند
آورترين كار  زيانترين و  جزو سخت

در سطح كشور است و مشكالت اصلي 
ما در فصل بيكاري، حساب نكردن حق 
بيمه كامل و سنوات كارگران است، 
چرا كه به علت نبود كار در شركت دو 
يا سه ماه در سال بيكار هستيم، ولي نه 

  .حقوق و مزايا و نه حق بيمه داريم
به دنبال پرداخت ، 87 اسفند 18در ◄ 

اه حقوق ، عيدي و پاداش،  م3نشدن 
 ساري دست "مهر"پرسنل بيمارستان 
  .به اعتصاب زدند

دبير اجرايي خانه ، 87 اسفند 18در ◄ 
 نفر 150كارگر استان قزوين از تجمع 

كارگران فرش پارس مقابل فرمانداري 
آنها . شهرستان البرز اين استان خبر داد

خواستار دريافت حقوق و مزاياي خود 
  .اند  شده
كارگران نيشكر ، 87 اسفند 18در ◄ 

كشت و صنعت خوزستان  در مقابل 
 .درب اصلي مجلس تجمع كردند

 نفر بودند 200كنندگان حدود  تجمع
 كارگر 500 هزار و 3به نمايندگي از 

اين كارخانه در مقابل مجلس تجمع 
فصلي كار : آنها گفته اند. كرده بودند

 ماه 7-6 ساالنه حدود يعني, كنند مي
دارند و در مابقي سال بدون كار 

  .شوند حقوق و مزاياي بيكار مي
»  ك-علي «، 87 اسفند 18در ◄ 

  كارگر شركت كاشي پارس قزوين  
 نفر از 150حدود ، 87 اسفند 19در ◄ 

كارگران شركت آردل در اعتراض به 
چهار ماه حقوق معوقه و پرداخت 
نشدن عيدي و پاداش خود مقابل دفتر 

 در ضلع شرقي سهامدار اصلي واقع
 .مصلي تهران تجمع كردند

حكم محمد ، 87 اسفند 19در ◄ 
 تپه، يكي از كارگران هفت، مهر حيدري

 3 ماه حكم تعزير و 4 ماه تعليق، 8 به 
سال محروميت از شركت در انتخابات 

 . محكوم شدو شوراهاي كارگري 
علي نجاتي از ، 87 اسفند 19در  ◄

ي سنديكاي  اعضا و هيات مديره
ارگران شركت كشت و صنعت هفت ك

تپه امروز صبح در مقابل در منزل 
بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل 

   .شد
، به گزارش 87 اسفند 22 در ◄

 ، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
مديريت كارخانه لوله سازي اهواز 
اقدام به اخراج دو هزار تن از 

 لوله سازي اهواز  كارگران پيماني
 در حالي صورت مي اخراج ين ا .نمود

غاز آگيرد كه كمتر از يك هفته به 
سال نو زمان باقي است و كارگران 

 ماه از حقوق خود را دريافت 2  هنوز
  . ننموده اند

  

 بهدراويش گنابادي بردن * 
و درگيريهاي » دادگاه انقالب«

  :مردم با قواي سركوب
  

اولين گروه ، 87 اسفند 8در ◄ 
له نعمت اللهي ازيكصد درويش سلس

گنابادي تحت الحفظ و با اتخاذ 
 زندان اوين به 242تدابيرامنيتي ازبند 

. دادسراي انقالب تهران اعزام شدند 
پس از بررسي پرونده ، متهمان تحت 
عنوان اغتشاش درامنيت ملي كشور 
توسط قاضي حداد معاون امنيت 
دادستان انقالب تهران تفهيم اتهام، اما 

حقيقات مقدماتي به جهت نقص در ت
 .  قرارگرفتندواواك مجدداً دراختيار 

 تن از دراويش كه در 700تعداد    
ساعات اوليه تجمع روز درويش در 
ميدان بهارستان و خيابانهاي اطراف و 
ايستگاههاي مترو و حسينيه اميرسليماني 
، توسط نيروهاي امنيتي دستگير شده 
 بودند  به تناوب  با ارائه كارت شناسايي
و تعهد مبني برحضوردردادسراي 

  . انقالب ، آزاد شدند 
مردم مريوان به ، 87 اسفند 13در ◄ 

دليل نارضايتي از سياستهاي موجودكه 
عامل بحران هاي مختلف معيشتي از 
جمله بيكاري و گراني كمرشكن است 
به خيابانها ريخته و با نيروهاي انتظامي 

 . درگير شدند 
 مردم توسط بنا بر اين خبرعده اي از

در اين , نيروي اطالعات دستگير شدند
اعتراض گسترده بازاريان نيز به نشانه 
اعتراض مغازه هاي خود را تعطيل 
كرده و به صفوف مردم معترض 

  .پيوستند
جمعي از معلمان ، 87 اسفند 14در ◄ 

ياران نهضت  حق التدريس و آموزش
 در مقابل درب شمال  سواد آموزي،

كنندگان  تجمع .مجلس تجمع كردند
خواستار تعيين وضعيت استخدامي 
خود در وزارت آموزش و پرورش 

 .بودند

  معامله ها؟
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نوروز، زندگي در 

  استقالل و آزادي
  

  !ايرانيان
  

     شما در شمار نخستين يابندگان اصل 
راهنماي موازنه عدمي هستيد، اصلي 
كه راهنماي زندگي در استقالل و 

اين اصل سامانه اي كه . آزادي است
ان است را بر روي هستي هوشمند انس

اينك در . بطور كامل باز نگاه مي دارد
 و "خود را به قدرت پرستي نسپردن"
 ↔مدار خويش را مدار بسته مادي "

 ↔مدار باز مادي " بلكه "مادي نكردن
 در ايمان به خداوند، "معنوي كردن،

در توكل به خداوند، در كرامت 
 با رابطه خود. افزودن به تقوا، بنگريد

خدا را، رابطه اي مي يابيد كه تنها از 
رهگذر استقالل استعداد رهبري و 
آزادي در ابتكار و ابداع و خلق، 

هرگاه بر آن .  برقرار كردني است
شويد كه تجربه كنيد، از يافته خويش 
به وجد مي آئيد و روز خود را نوروز 

  . مي كنيد
    انقالبي  در بيان قدرت بعمل مي 

من آن،  بيان آزادي را به ي. آوريد
بدين . انديشه راهنماي خود مي كنيد

سان از باوري آزاد مي شويد كه شما 
را از استقالل و آزادي، بنا بر اين، از 

روز .  كرامت خويش  غافل كرده است
خود و روز تمامي جهانيان را نوروز 

زيرا  بر اصل موازنه عدمي، . مي كنيد
ه خود و بيان آزادي را باز مي يابيد و ب

تمامي انسانها فرصت مي دهيد از  باور 
به اين و آن بيان قدرت رها شوند و 
پيش از اين كه دير شود، عاملهاي  
مرگ را از گستره حيات زيندگان و 

  .محيط زيست، برانند
    گشايش  در زندگي را كه بيشتر مي 

اما . كنيد، روز را نوروز مي كنيد
دن گشايش در زندگي، با گشوده تر كر

سامانه اي كه هستيد بر روي هستي 
چرا كه هر . هوشمند آغاز مي گيرد

اندازه اين سامانه گشوده تر، استقالل و 
آزادي انسان، بنا براين، توانائيهايش 

و هر انساني كه تن به تنگ . بيشتر
 كه تنها زور -كردن  عرصه زندگي  
 نداد و بر آن –آن را تنگ مي كند 

دمي هر شد كه به يمن موازنه ع
گشايش را زمينه ساز گشايش بيشتري 
كند، اين زندگي جهانيان است كه از 

از اين ديد كه بنگريد، . تنگي مي رهد
مي بينيد،  هر بيان راهنمائي وقتي بيان 
. آزادي است، جهان شمول مي شود
اما تا كه شروع مي كند به از خود 
بيگانه شدن در بيان قدرت، مرز پيدا 

 شمول است وقتي علم جهان. مي كند
جريان آزاد جهانيان را از آن 
برخوردار مي كند، اما همين دانش، 
بمحض اين كه در رابطه قدرت و 
سلطه يكي بر ديگري بكار مي رود، مرز 

جهل زير سلطه ها بر . پيدا مي كند
علم، از عوامل ماندنشان در موقعيت 

بنا براين، هر .  زير سلطه مي شود
ود، در سامانه گشايشي كه در سامانه خ

جامعه خود، در قلمروهاي گوناگون 
زندگي خود، ايجاد مي كنيد، روز 

  .جهانيان را  نوروز مي كنيد
  

  !ايرانيان
  

    بدين خاطر كه حياتمنديد، فعال و، 
مي گويند انسان . بنا بر اين، رشد يابيد

آفريده . تنها آفريده رشد ياب است
هاي ديگر، سامانه هاي بسته و ايستا 

  تند و جز تكرار حيات حيواني و يا هس
. گياهي خود، بكاري توانا نمي شوند
اما اگرآفريده ها همه كرامتمند باشند، 

از اين ديد . پس همه رشد پذير هستند
كه به زندگي زندگان بنگريد، 
مسئوليت خويش را بس خواستني و 

چرا كه طبيعت را محيط . زيبا مي يابيد
د همه زيستي مي بينيد سازگار با رش

لذا، عمران طبيعت و . زيندگان
برانگيختن به زندگي، كاستن از 
فعاليتهاي ويرانگر و افزودن بر 
فعاليتهاي زندگي ساز، معنا پيدا مي 

آيا آن كشفي كه ايرانيان كردند . كند
و نقش زندگي سازي را كه به خود 
دادند و دوران سازي كه گشتند و 
دوراني را كه ساختند و نوروزش 

  ند، اين كشف نبود؟خواند
     اهل دانش، بخاطر ماده باوري، 
فضائي را نمي ديدند كه هر پديده 

امروز  انتقاد مي شوند چرا كه . دارد
واقعيت را همان سان كه هست نمي 
ديدند، بلكه از وراي نظرگاه فلسفي 

با وجود اين، بزرگ شدن . مي ديدند
 5ابعاد ويرانگري، به ما مي گويد، در 

 زمين،  انسانها همچنان نمي قاره روي
خواهند واقعيت ها را همان سان كه 

براي مثال، نفس كشيدن . هستند ببينند
نفس كشيدني كه حق . حق انسان است

است و بكار بدن مي آيد، فرو بردن 
اكسيژن و بيرون دادن گاز كربنيك 

آنها كه اين واقعيت را نمي بينند . است
 و به حق نفس كشيدن عمل نمي كنند،
مجراي تنفس را سالم و پاك نگاه نمي 
دارند، سهل است  دودهاي سيگار و 
ترياك و قليان فرو مي برند، گرد 

هوا را به . هروئين استنشاق مي كنند
چنانكه . انواع سم ها آلوده مي كنند

در شهرهاي بزرگ، انسانها و جانوران 
اما . انواع سم ها را تنفس مي كنند
است همين حق نفس كشيدن همراه 

با حق آزادي و آزادي، از جمله باز 
بودن سامانه اي بر روي هستي 
. هوشمند است كه انسان است
جبرهايي كه انسانها ساخته و خويشتن 
را در آنها زنداني كرده اند، از شدت 
ويران گري و محدوديت روز افزون 
انسان در فعاليتهاي حياتي و رشد 

  . خويش گزارش مي كنند
زرگ انسانها از اين       اكثريت ب

واقعيت غافلند كه انسان و ديگر پديده 

ها مجموعه و سامانه اي را تشكيل مي 
دهند كه بر روي هستي هوشمند باز 
است هرگاه رابطه پديده هاي عضو 
اين سامانه، با يكديگر رابطه قوا نباشند 

رابطه آنها را تنظيم ) زور(= و قدرت 
را نمي اما ما انسانها اين واقعيت . نكند
ميان خود با پديده ها زور را . بينيم

با يكديگر نيز زور را . رابط مي كنيم
حاصل آن وضعيتي . رابط مي كنيم

آتش فقر و : است كه بوجود آورده ايم
خشونت را به جان جانداران و محيط 

!  شگفتا. زيست آنها و خود افكنده ايم
به تماشاي شعله هاي هستي سوز نشسته 

 اين  واقعيت غافل نمي هرگاه از!. ايم
شديم كه هستي ما به هستي همه ديگر 
آفريده ها پيوسته است و زور در كار 
نمي آورديم، سامانه اي كه پديده 
هاي هستي تشكيل مي دهند، بطور 
كامل باز و زندگي ما نيز بمثابه سامانه 

آن نو روز . هاي باز، كامل مي گشت
كه همه آفريده ها مستقل و آزاد، 

ندگي را جشن مي گرفتند، چنين ز
  .اين نوروز بود

    در حقيقت، جامعه جمشيدي كه در 
آن، زندگي بود و مرگ نبود، جواني 
بود و پيري نبود، جامعه آرماني است 
كه انسانهاي آزاده همچنان در پي 

اين انسانها زمان به : تحقق بايد باشند
زمان، بر دانش خود مي افزايند و اين 

هر اندازه : ويددانش بدانها مي گ
سامانه اي كه انسان است بر روي 
هستي هوشمند بازتر و هر اندازه 

چرا كه توان .  حقوقمند تر، زنده تر
زندگي بخشي اش به خود، بيشتر مي 

آن آرمان به ايراني، امروز مي . شود
ايرانيان چون در يافتند كه مي : گويد

بايد حق زندگي را بجا آورد و در كار 
ن حق شدند، روز خود بجا آوردن اي

آن . را نو و آن را نوروز خواندند
آنها دانستند كه : آرمان به ما مي گويد

ذاتي حيات، ناتواني نيست، توانائي 
است، ذاتي حيات استعدادها هستند 
وقتي در دراز كردن حيات و بارور 

آن آرمان به . كردن آن بكار مي افتند
شناختن عاملهاي مرگ و : ما مي گويد

 آنها از پهناي زندگي، به دانش راندن
اين آرمان گوياي . ميسر مي شود

آنست كه آنها دانش را از ظن و گمان 
فرق مي نهادند و مي دانستند كه ميان 
آرمان و دانش يك رابطه و ميان 
آرمان و وهم و خيال، رابطه ديگري 

  :برقرار كردني است
زندگي كه مرگ پايان آن نشود و 

نياورد، آرماني جواني كه پيري در پي 
است كه چون با دانش رابطه بر قرار 
مي كند، انسان را از توانائي خود 
آگاه، از استعدادهاي خود، آگاه و به 
فعال كردن استعدادهاي خويش، توانا 

به دانش، هدف روشني مي . مي كند
آن . زندگي در كمال خود: دهد

آرمان وقتي با دانش رابطه برقرار مي 
ي انسان را فعال كند، وجدان اخالق

  مي كند و اين وجدان، انسان را از بكار 
  

بردن دانش در ساختن مرگ آورها، 
  . باز مي دارد
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وروز و  نفرا رسيدن 

هموطنان  به سال نو

  عزيز  مبارك باد
  

 به آمار نظاره كنيد و ببينيد كه حتي 
مي خوريد بخاطر بي برنامه ناني كه 

گي و بي مسئوليتي مافياي حاكم حد 
اقل براي شش ماه اول سال از خارج 

صندوق ذخيره ارزي كه . تهيه مي شود
مي بايستي در دوران اوج بهاي نفت و 
وفور با پول نفت پر مي شد و سپس 
صرف سرمايه گذاريهاي ساختاري در 
توليد و نيز صنعت نفت ميشد، بنا بر 

ار استبدادي نظام ودر نتيجه  ساخت
تسلط  مافيا هاي نظامي مالي بر اركان 
آن امروز مطابق آمار بانك مركزي با 
احتساب  تعهدات و بدهي هاي 

  !ميليارد دالر كسري دارد18خارجي  
  
  

آيا آرماني كه زندگي در كمال      
خويش است، مي تواند با ظن و گمان 

د؟ آيا و وهم و خيال، رابطه بر قرار كن
مي تواند با فنون مرگ آفرين رابطه بر 

چرا كه نه با ظن و گمان . قرار كند؟ نه
دانش زندگي بدست مي آيد و نه 
.  فنون مرگ آور بكار زندگي مي آيند
در عوض، هرگاه قدرت آرمان شد، 
  رابطه اش با دانش كم و با ظن و گمان 

هر . و وهم و خيال زياد مي شود
ن مي شود، اندازه قدرتي كه آرما

مطلق تر، رابطه اش با دانش كمتر و با 
ظن و گمان و وهم و خيال بيشتر مي 

  . شود
  

  !ايرانيان
    به زور پرستان نادان كه شما را به 
ترك آرمانها مي خوانند، گوش ندهيد 
و بدانيد، آرمان ها جهت و هدف ياب 

سخن برسرآرمان نيست، . ها هستند
نه، وگر. سخن بر سر نوع آرمان است

زندگي بدون آرمان، خود سپردن به 
زيرا دريغ كردن جهت و . مرگ است

هدف از زندگي، رها كردن آن در 
نوروز، يادآور جامعه . كام مرگ است
و اين آرمان حيات . آرماني است

جاويدان، خرد جاويدان، اميد و شادي 
جاويدان، توانائي هاي تاجاودان بر 
ا خود افزا يعني بناي بهشت جاويدان ر
هدف مي كند و بينش، بيان آزادي، و 
دانش را وسيله رسيدن بدان هدف مي 

آن سنت  جاودان نو، سنت . گرداند
براي ! برخيزيد. نوروز، اين سنت است

بيرون كشيدن زندگي از كام مرگ، 
براي برخودار شدن از كمال ! برخيزيد

كرامت، از رهگذر كامل كردن 
زندگي برخيزيد و روز خود و جهانيان 

  !.را نوروز بگردانيد
  

  
آقاي احمدي نژاد حتي جوابگوي گم 

 ميليارد دالر هم نيست چه رسد 1شدن 
 مورد تخلف و اختالسهايش در 1000به 

شايد . دوران شهردار تهران بودنش
بسياري به خورد و برد مافياها خو 

ولي يادمان نرود آنچه را . كرده باشند
 كه آنها ميبرند  به ناحق دارند از سر
سفره تك تك ما مردم و نسلهاي آينده 

  . مي برند
در آستانه سال جديد دولت فشارهايش 
. را به شهروندان بيشتر كرده است

همچون استالين و هيتلر براي گسترش  
دايره استبداد خود به تنگتر كردن 
دايره حقوق هم ميهنان شدت بخشيده 
است و زندگي را براي بسياري از آنها 

  .  استغير ممكن نموده
وحشت رژيم از جوانان و زنان و 
كارگران معترض كه خواستار احقاق 

به . حقوق خويشند حد نمي شناسد
رفتار عوامل او نگاه كنيد كه حتي از 
. پيدا بودن تار مويي وحشت دارند
براي سركوب  كوچكترين اعتراض از 
معلمي و يا كارگري گرفته تا اعتراض 

عزام دانشجويان، تمام گارد خود را ا
اگر با چشم باز به عكس . مي كند 

العمل رژيم نگاه كنيم متوجه ترس او 
از تحولي كه در حال انجام است 

 "سال پيش رو، سال .خواهيم شد 
 و در واقع انتصابات نظام "انتخابات

جناح هاي . واليت مطلقه نيز هست
مختلف درون نظام گرچه در بعضي 
موارد اختالف نظر دارند، اما،چه 

 "ي گوناگون، چه"ح طلبهااصال"
 چند رنگ، همگي در "اصولگرايان

حفظ نظام ميكوشند و به واليت مطلقه 
  : فقيه ملتزمند با توجه به اين مهم

 هموطنان، شما زنان و مادران و شما 
معلمين و دانشجويان و شما كارگران 
تصور مي كنيد كه اين رژيم تحت هر  

   و چه"عدالت خواهي"عنوان، چه  
 امكان تحقق مطالبات "ح طلبي اصال"

شما را داشته باشد؟ فراموش نكنيم كه 
مستبدين در تنگنا به كرات وعده ها 
داده اند و نتيجه هميشه عكس آن 

زندگي باز سخت . وعده ها بوده است
  . تر و سخت تر شده است

     پس بر همگي ما است كه امسال را 
. سال تحول سرنوشت خود كنيم

نديداهاي نظام ندادن راي به كا
حداقل مخالفت، جهت تحول بسوي 

جنبشهايي بر حق . آزادي و رفاه است
و متعدد در سراسر كشور يك خواست 

اين نظام توانا به . را عنوان مي كنند
اين نظام خود . حل مشكل كشور نيست

مشكل ساز است ما ايرانيان توانا به 
مديريت كشور در جهت تحول بسوي 

شدن در چهار آزاديها و حقوق مند 
هيچ . چوب استقالل كشور مي باشيم

جاي نگراني بابت بعد از اين نظام 
اين حيات رژيم و عدم كفايت . نيست

سران آن است كه  ايران و ايراني را 
. با خطر هاي بزرگ مواجه كرده است
پس نگراني در ادامه اين استبداد و 

  . زندگي با بودن اين نظام است
  

  ن مجامع اسالمي ايرانيا
  1388 نوروز 
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