
  

 

گوردون براون، نخست وزير . ، در لندن تشكيل شد2009 كشور در روزهاي اول و دوم آوريل 20كنفرانس سران : انقالب اسالمي
لوموند نيز در سرمقاله خود، بر اين نظر است كه دنيا . جديد خواندانگلستان، تصميمهاي متخذ در اين كنفرانس را اعالن نظم جهاني 

گروه اقتصاددانهائي كه بحران . وارد عصري شد كه، در آن، نقش كشورهاي انگلوساكسون كاهش و نقش كشورهاي ديگر افزايش مي يابد
 گروه از 6 در باره كنفرانس لندن و وضعيت اقتصادي را دو سال پيش از وقوعش، پيش بيني كرده بودند، نيز) سيستماتيك(سامانه اي 

همين جا، به ياد . در فصل اول، به  نظم جهاني جديد مي پردازيم.  ، پيش بيني كرده اند2013 تا 2008كشورهاي جهان در سالهاي 
سياستي جهاني را خوانندگان مي آوريم كه در روزهاي اول پيروزي انقالب ايران، بني صدر از ورود جهان به عصر جديد خبر داد و 

  .يك دهه پيش از آن نيز، پايان نظام جهاني را با دو محور امريكا و روسيه پيش بيني كرده بود. پيشنهاد كرد
  .  در فصل دوم، خبرها و داده هاي گوياي وضعيت اقتصادي ايران را از نظر خوانندگان مي گذرانيم

ي اسرائيل با ايران و كنفرانس در باره افغانستان را به نظر خوانندگان مي  در فصل سوم، خبرهاي مربوط به بحران اتمي و جنگ پنهان
در فصل چهارم، كارنامه مير حسين موسوي، نامزد رياست جمهوري را و در فصل پنجم، قسمت دوم تاريخ تشكيل و فعاليتهاي  .رسانيم

  .مافياهاي مأمور سركوبهاي خياباني را از نظر خوانندگان مي گذرانيم
  :ل ششم، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را گرد مي آوريم در فص

  
  
  

نظم جهاني جديد يا آغاز پايان سلطه آنگلوساكسونها بر جهان؟ وضعيت 
  : سرنوشت دالر– گروه از كشورهاي جهان 6

  

  
هشدار اقتصاد داناني كه بحران اقتصادي را پيش بيني كرده بودند، خطاب به كنفرانس 

  : كشور20سران 
  
شما سه ماه وقت داريد براي اين كه مانع از  آن شويد كه جهان در بحران چنان فرو رود كه براي بيرون كشيدنش از آن،     ●

، ورود جهان را به 2006اين نامه سرگشاده را گروهي به شما نوشته است كه هم در فوريه .  يك دهه زمان نيز كفايت نخواهد كرد
در آن پيش بيني، توضيح داد چرا اين بحران روي مي دهد و براي پرهيز . ني كرده استبحران سامانه اي جهان شمول، پيش بي

  .از آن چه بايد كرد
  3         در صفحه 
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  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  
  

  »انتخابات«اقتصاد و 
  
  

  :؟دولت بودجه خود را از كجا مي آورد: پرسش اول* 
  

 گفتيد كه بودجه را بر . مارس، با راديو آزادگان شنيدم12ر    مصاحبه شما را د
 32ايران ، درآمد ساالنه  دالر بسته اند و بر اين مبنا45ت اساس هر بشكه نف

 بقيه بودجه را از كجا ، اين دولت و دولتهاي پيش از آن.ميليارد دالر مي شود
رد دالر كسر  ميليا46مي آورند؟ در مقاله اي در انقالب اسالمي خواندم كه 

 ميليارد دالر، 46با كسر .  ميليارد دالر است298اما بودجه كشور . بودجه است
  اين پول از كجا مي آيد؟.  ميليارد دالر مي ماند252

  
  :پاسخ به پرسش اول ●
  
  :  بودجه دو قسمت دارد– 1

   بودجه جاري و عمراني و -الف 
  .  بودجه شركتهاي دولتي است-ب 

هرگاه . لتي بخش بزرگ كل بودجه را تشكيل مي دهد بودجه شركتهاي دو
. شركتها  و مؤسسات دولتي خوب اداره شوند، مي بايد مازاد نيز داشته باشند

يك دليل از داليل فساد گستري دولت استبدادي اينست كه شركتها و 
مؤسسات دولتي در مجموع زيان مي دهند و كسري آنها مي بايد از بودجه 

ون دولت پول ندارد، اين كسري با گرفتن وام از نظام چ. دولت تأمين شود
بخش نفت : براي مثال، مي گويند. بانكي، داخلي و خارجي، تأمين مي شود

هرگاه شركت ملي نفت .  ميليارد دالر سرمايه گذاري دارد20نياز به ساالنه 
. نيك اداره مي شد، مي بايد مازاد الزم را براي سرمايه گذاري مي داشت

ن اداره آن گرفتار سرطان فساد است، اين سرمايه را ندارد و از راه اما  چو
زيرا . امتياز فروشي، مي خواهد سرمايه الزم را جلب كند و موفق نيست
  .تحريمها مانع از سرمايه گذاري شركتهاي بزرگ شده اند و مي شوند

  بدين سان، بخشي از كسر بودجه كه از اعتبارات بانكي تأمين مي شود، - 2
  : از ديد مردم مخفي مي ماند

قرضه هاي . بدهي دولت به بانك مركزي تمامي بدهي دولت نيست
اما اين دو رقم نيز تمامي بدهي دولت را تشكيل نمي . خارجي نيز هستند

و اين سه رقم، هنوز . وامهاي گرفته شده از نظام بانكي نيز هستند. دهند
( پيش فروش نفت . هندتمامي بدهي دولت و كسر بودجه را تشكيل نمي د

  . و امتياز فروشي  را هم مي بايد بر آنها افزود) معروف به نفت كاغذي
  مجموع اين بدهي ها هنوز تمامي پيشخور كردن ثروت كشور را - 3

زيرا وقتي بودجه دولت از ماليات تأمين نمي شود و . تشكيل نمي دهند
اگر رشد . في استدولت به ملت يارانه مي دهد، پس رشد اقتصاد كشور من

اقتصاد كشور منفي است، پس رشد واردات و بودجه دولت و فروش و پيش 
ميزان منفي شدن رشد . فروش نفت و قرضه ها است كه بسيار باال است

 داخلي، هم گزارشگر كسر بودجه خانوارهاي اقتصاد، بمعناي توليد واقعا 
اگر فقر . تايراني است و هم گوياي شدت پيشخور كردن ثروت كشور اس

در جامعه دامن مي گسترد، بمعناي آن نيست كه شدت پيشخور كردن كم 
. است، بمعناي آنست كه شدت پيشخور كردن با شدت فساد همراه است

 درصد برآورد شده 60 تا 40بدين خاطر است كه ميزان رانت خواري، از 
  .است

 براي اين حساب سازي تنها.  حساب سازي ديگري نيز انجام مي گيرد– 4
بزرگ كردن رقم بودجه نيست، بلكه براي پوشاندن بزرگي خطر از چشم 

در آمد نفت را دولت به ارز خارجي مي گيرد و آن را به : مردم نيز هست
ريال، به وارد كنندگان و كساني كه در خارج از كشور هزينه دارند، مي 

دات بخشي از ارز كه صرف وار. خريداران ارز، واردات مي كنند. فروشد
زيرا بخشي از اين . مي شود، از كل  ارز حاصل از درآمد نفت كمتر است

درآمد خرج هزينه هاي ارزي دولت و توسط آن بخش از خريداران ارز 
دولت از .  خرج مي شود كه در خارج از ايران، هزينه بر عهده دارند

اما اين درآمد، از همان .  واردات، حقوق و عوارض گمركي مي گيرد
  . نفت حاصل استدرآمد 

از .      و دولت، با ارزي كه مي فروشد، به كاركنان خود حقوق مي دهد
  . اما  اين ماليات نيز از درآمد نفت است. اين حقوق نيز ماليات مي گيرد

با توجه به اين واقعيت كه هنوز .      و دولت به اعتبار نفت، وام مي گيرد
 جز نفت براي بازپرداختش بودجه دولت از نفت است، يعني منبع ديگري

وجود ندارد،  مجموع بدهي هاي دولت نيز، بمعناي پيش فروش نفت و گاز 
  . است

درآمد .       و دولت در داخل كشور فرآورده هاي نفتي و گاز مي فروشد
  . حاصل از آن هم از نفت و گاز است

در صادر و يا ) پتروشيمي (     و دولت فرآورده هاي حاصل از نفت و گاز 
در آمدهاي حاصل از فروش اين مواد نيز، در . داخل بفروش مي رساند

  . آمد هاي حاصل از نفت و گاز هستند
     حال اگر زماني را در نظر مجسم كنيم كه ايران ديگر قادر به صدور نفت 
نباشد، ايران را در وضعيت كشورهاي افريقائي خواهيم يافت كه سلطه 

ر منابع ثروتشان ناچيز كردند و چون منابع به گران اقتصاد آنها را در صدو
از پيش متعين كردن آينده، آينده اي . پايان رسيدند، به روز سياه نشستند

  .سراسر فقر سياه همين است
  2   در صفحه 
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      از اين ديد كه در عملكرد دولتها 
: بنگريم، دو استثناء بيشتر نمي يابيم

دوران مصدق و دوران مرجع انقالب 
در اين دو دوران بود كه . ايران

كوشيده شد اقتصاد ايران توليد محور 
بودجه دولت برداشتي از توليد . بگردد

افتادن داخلي بشود و دولت بكار 
نيروهاي محركه را در رشد تصدي 

  .كند
      اما دولتهائي كه اقتصاد ايران را از 
استقالل محروم و تحت سلطه اقتصاد 
مسلط درآورده اند،  به يك اندازه، از 
اقتصاد ملي بيگانه و با اقتصاد مسلط 

باني خارجي كردن : يگانه نبوده اند
دولت در بودجه خويش، شاهان قاجار 

 در دوران پهلوي، تصرف اقتصاد .بودند
كشور توسط اقتصاد مسلط، نظام و 

اما بخصوص در دهه . سازمان يافت
پاياني دولت محمد رضا شاه پهلوي، 
خارجي شدن بودجه و تصرف اقتصاد 
كشور توسط اقتصاد مسلط و مصرف 
محور شدن اقتصاد، وسعت و شدت 

در دوران مرجع انقالب، . گرفت
 توليد محور كوشش بعمل آمد اقتصاد

بگردد و از رهگذر استقالل، رشد پذير 
شود و بجاي پيشخور كردن ثروت 
ملي، نيروهاي محركه ايجاد كند و اين 

بازگشت به . نيروها در آن بكار افتند
وابستگي اقتصادي را حكومت رجائي 

 –آغاز كرد و در حكومت خامنه اي 
موسوي، خارجي شدن بودجه و 

اما اين در . اقتصاد كشور ادامه يافت
حكومت هاشمي رفسنجاني بود  كه 
وسعت و شدت سلطه اقتصاد مسلط بر 
اقتصاد ايران و مصرف محور شدنش به 
. پاي دهه پاياني رژيم شاه سابق رسيد

در حكومت خاتمي، اقتصاد همچنان 
دروازه ها بر . مصرف محور باقي ماند

اما اين در . روي واردات باز ماندند
د كه وسعت و حكومت احمدي نژاد بو

شدت خارجي شدن اقتصاد و بودجه از 
  .اندازه بيرون شد

     تورم شديد  و بيكاري و گسترش 
فقر كه ذاتي ساز و كار خارجي شدن 
اقتصاد مصرف محور و بودجه هستند، 
واقعيت هائي هستند كه مردم كشور، 

ولو آنها از . روزمره، با آنها روبرويند
ه بدتر علم اقتصاد هيچ ندانند، مشاهد

شدن مستمر وضعيت اقتصادي شان، 
اين واقعيت ها به آنها مي گويند كه 
. آينده سياه، شتابان نزديك مي شود

اقتصاد تحت اختيار مافياها با جانشين 
 كه مطلقا ناممكن –كردن بدتر با بد 

  به اقتصاد توليد محور و رشد -است 
جامعه اي كه . ياب بدل نمي شود

 و در همان بخواهد از پيشخوركردن
حال، از گرفتار فقر روز افزون گشتن 
برهد، مي بايد از مدار بسته بد و بدتر 
بدر آيد، به واليت فقيه، از مطلقه و غير 
مطلقه آن،  پايان بدهد و در پي 

  .استقرار واليت جمهور مردم شود
  

آيا انتخاب : پرسش دوم* 
  :همواره ميان بد و بدتر است؟

  
 رأي دادن، مي براي تشويق مردم به    

در دموكراسي،  اين انتخاب ميان : گويند
. بد و بدتر است كه آگاهي مي طلبد

جامعه آگاه جامعه اي را گويند كه وقتي 
در برابر بدتر قرار گرفت، به دنبال آرمان 
نرود، به دنبال بدي برود كه مي تواند 

زيرا اگر اختيار خود را . جانشين بدتر كند
 بسپرد، در انتخابات به آرزوها و آرمان ها

شركت نمي كند، نتيجه آن مي شود كه 
  .بدتر انتخاب مي شود

  
  :پاسخ به پرسش دوم●
  

زيرا  عقلي كه !      بيچاره دموكراسي
اين توجيه را ساخته است، منطق 
صوري بكار برده و جبري گري خود 

  :را آشكار كرده است 
  منطق صوري بكار برده زيرا  – 1

ب تر و خوب فراخناي خوب و خو
ترين را يكسره در پس پرده غفلت قرار 

چنانكه پنداري،  در . داده است
دموكراسي نيز، انتخابي جز ميان بد و 

  !بدتر وجود ندارد
 جبري گري خود را نمايان كرده – 2

است زيرا  آرمان را  باطل شمرده و 
غافل بوده است كه بدون آرمان، 
انتخاب و بنا بر اين، آزادي وجود 

ندانسته است كه انسان آزاد . ردندا
است كه آرمان مي گزيند و چند و 
چون هر آرمان، ميزان آزادي او را 

  :گزارش مي كنند
 فرض كنيم كسي مقام و يا ثروت – 1/2

. را بعنوان نماد قدرت، آرمان مي كند
از . لحظه گزينش، لحظه آزادي است

جمله به اين دليل كه او مي تواند  
ه ها، يكي را برگزيند ميان فراوان گزين

اما وقتي . و آن يكي نماد قدرت باشد
اين گزينه را  آرمان، يا برترين هدف 
خويش گرداند، ديگر آدمي نيست كه 

زيرا، پس از . آزادي انتخاب داشت
انتخاب، روشي كه براي تحقق 
بخشيدن به آرمان خود بر مي گزيند، 

رسيدن به . مي بايد متناسب با آن باشد
وش دارد و رسيدن به ثروت يك ر

اما هر دو . مقام روشي ديگر مي طلبد
روش، بكار بردن قدرت براي دست 

بتدريج كه مقام . يابي به آرمان است
هم طلب يا ثروت جو به پيش مي رود، 

قدرت بيشتر مي يابد و هم نياز به بكار 
بردن قدرت بيشتر پيدا مي كند زيرا 
بيش از پيش، در مدار بسته روابط قوا، 

هرگاه بتواند . نداني مي شودز
همچنان بر رقباي خود غلبه كند و 
موانع را از پيش پا بردارد و به آرماني 
دست يابد كه در آزادي برگزيده بود، 
با مقام يا ثروتي يگانگي مي جويد كه 

او ناگزير مي شود، .  زيادت طلب است
بيش از پيش، مأمور حفظ ثروت يا مقام 

قارون .   شودو زيادت طلبي آن يا اين
و » خدايگان آريامهر«و فرعون و 

و صاحب واليت مطلقه » تجسم خدا«
  . اين سان پديد مي آيند

 اينك فرض كنيم كه كسي – 2/2
روشي كه بر . دانش را آرمان مي كند

هرگاه . مي گزيند، دانشجوئي است
نخواهد دانش را وسيله دستيابي به 
قدرت كند و يا در يافته خود بماند، به 

دريج كه دانش مي يابد، هم نياز به ت
آزادي بيشتر مي يابد و هم بر پهناي 

نياز به آزادي . آزادي خود مي افزايد
مي يابد زيرا استعدادهاي ابداع و 
ابتكار و خلق و دانش جوئي او، 

بر . فراخناي بزرگ تري را مي طلبند
پهناي آزادي مي افزايد زيرا دانش او، 

تقالل و به او امكان مي دهد از اس
آزادي خويش بهتر و بيشتر برخوردار 

افزون بر اين، دانش او نيروي . شود
محركه رشد براي او و ديگران مي 
شود و بر گستره استقالل و آزادي 
اعضاي جامعه اي مي افزايد كه او 

  .عضو آنست
 بدين سان، هدف گزيني كه ذاتي - 3

فعاليت انساني است، در آزادي، انجام 
 دليل بر ذاتي حيات مي گيرد و خود

از اين رو،  . انسان بودن آزادي است
مسئوليت انتخاب اين و آن نماد 
قدرت، بمثابه آرمان، بر عهده انساني 

مي » قدرت يابي«است كه در پي 
او با اختيار، از آزادي خود چشم . شود

به سخن ديگر، در فراخناي .  مي پوشد
آزادي، انتخاب ها ميان بهتر ها انجام 

حتي وقتي كسي بر آن مي . ردمي گي
شود خويشتن را از آزادي محروم 
كند، چون آزاد است مي تواند خود 

دقيق تر . را از آن محروم كند
بخواهي، مي تواند خود را از آزادي 

بدين قرار، با غفلت . خويش غافل كند
از آزادي است كه انسان گرفتار جبر 

پس از آن . مي شود) زور(= قدرت 
ر قدرت مداري شد، كه گرفتار جب

منطق صوري همچنان او را فريب مي 
او گمان مي برد در مدار بسته، :  دهد

هنوز مي تواند ميان بد و بدتر انتخاب 
غافل از اين كه چنين انتخابي .  كند

وجود ندارد و با وجود بدتر، ممكن 

به حكم . نيست بتوان بد را انتخاب كرد
جبر قدرت مي بايد به بدترين تن در 

  .ددا
     اما چرا  با وجود بدتر نمي توان بد 
را انتخاب كرد؟ زيرا  فرض كنيم آقاي 
احمدي نژاد رئيس جمهوري بدتر و 
هر نامزد ديگر رياست جمهوري، بد 

  : اين فرض بما مي گويد.  باشد
 جامعه از آزاديهاي بيروني – 1 /3
آزادي بيان و آزادي مطبوعات و (

. استمحروم ...) آزادي اجتماعات و
تحت جبر استبداد،  انتخاب ديگري 
جز  انتخاب ميان كساني كه در اين 
استبداد،  مقام رياست جمهوري را 

  .تصدي خواهند كرد، وجود ندارد
 اما اگر در مدار بسته بد و بدتر، – 2 /3

بدتر رياست جمهوري را يافته است، 
يعني اين كه ساخت قدرت تحولي را 

 بدتر به خود پذيرفته است كه تصدي
از اين رو، هر . را ايجاب كرده است

نامزدي كه نخواهد بيانگر تغيير ساخت 
قدرت حاكم بگردد، بضرورت، همان 

دقت بايد كرد كه ستون . بدتر است
مافياهاي ( پايه هاي قدرت و عواملي 

 مالي، تركيب بودجه دولت و –نظامي 
ساخت اقتصاد كشور،  بيگانگي دولت 

ولت و قدرت از ملت، مرام حاكم بر د
و رابطه با » ولي امر«كانوني يا 

كه ...) قدرتهاي منطقه اي و جهاني و
در اين ساخت فعال هستند و تحول 
ساخت، حاصل فعاليتهاي آنها است، 
برجا مي مانند و هر كس به رياست 

» تداركاتچي«جمهوري برگزيده شود، 
از آنجا كه . اين عوامل باقي مي ماند
 سويه و از بد در مدار بسته، تحول يك

به بدتر و از بدتر به بدترين است، 
جامعه اي كه خود را زنداني مدار 
بسته بد و بدتر كرده است، مي بايد 

  .خود را آماده بدترين كند
      در حقيقت، جامعه اي كه تسليم 
جبر قدرت مي شود و در مدار بسته، 
خود را به انتخاب ميان بد و بدتر 

د حاكم گفته فريب مي دهد، به استبدا
. است خيالش از لحاظ او راحت باشد

اين جامعه غافل شده است از اين 
 زيادت طلب و واقعيت، كه قدرت اوال 

 چون از  تمركز طلب است و ثالثا ثانيا 
تخريب پديد مي آيد،  از رهگذر 
زيادت طلبي و تمركز، بر ويرانگري 

لذا، بمحض اين كه . خود مي افزايد
يم شد، قدرت بدتر و جامعه به بد تسل

بدتريني را مي سازد و ناگزيرش مي 
كند، اين بار، از ترس بدترين، تسليم 

از كودتاي مالتاريا تا امروز، . بدتر شود
همواره گذار از بد به بدتر و از بدتر 
به بدترين بوده است و جز اين نيز 

  .نمي توانسته است باشد
      دليل واقعي انصراف آقاي خاتمي 

زدي رياست جمهوري، جز اين از نام
نيست كه پس از ورود به صحنه، او 
دريافته است كه حتي نخواهد توانست 
نقش بد را در برابر بدتر بازي كند و 

بدتر از احمدي «نخواسته است مهر 
  . را بخورد» نژاد

بازگشت از بدتر به بد محال است   - 4
زيرا جامعه اي كه در مدار بسته بد و 

ي شود، از توانائي خود بدتر زنداني م
يكسره غافل و خود را ناتوان مي 
. انگارد و اين ناتواني را مطلق مي كند

باز گشت از بدتر به بد، نيازمند عمل 
عاملي است كه بتواند ساخت بسته 

اين . قدرت را باز و تحول پذيركند
اما مردم وقتي مي . عامل، مردم هستند

توانند بعنوان عامل تغيير عمل كنند 
ه توانائي خويشتن را به يادآورند و ك

بعنوان عامل توانا به تغيير، وارد عمل 
اين امر نيازمند به آزاد كردن . شوند

خويش از مدار بسته بد و بدتر و باز 
يافتن فراخناي آزادي و باز جستن 
اختيار انتخاب ميان خوب و خوب تر 

بدين قرار، تحريم وسيع . ها است
تن به رژيمي بمعناي نه گف» انتخابات«

كه ايرانيان را در مدار بد و بدتر 
زنداني كرده است، مقدمه بكار گرفتن 
توانائي براي ايجاد نظام اجتماعي باز و 

نظام اجتماعيي كه . تحول پذير است
در آن، موضوع هاي انتخاب بهترين ها 

   .هستند
     
  :پرسش سوم* 
  

قوائي كه دربازار فعاليت :   فرموده ايد
اه بخواهند ازقوائد پنجگانه دارند، هرگ

پيروي كنند، پيش از رودروئي، مي بايد 
يعني مبادله اي . ن منصرف شوندآاز 

زيرا نقطه و لحظه تعادل، . صورت نگيرد
و . نقطه و لحظه بي حركت شدن است

تعادل دراين نقطه و لحظه پديد نمي 
ئي "آيا منظورتان تعادل به اصطالح . آيد

ن از بي حركت  است؟ منظورتا"كولوبريم
شدن در نقطه تعادل چيست،ِ و آيا آن 
نقطه تعادل بوجود خواهد آمد يا خير؟ 
چگونه ليبراليسم سرمايه داري از اين 
نقطه براي انبا شتن سرمايه بيشتر 

  استفاده ميكند؟
  
  :پاسخ به پرسش سوم●
  

     هرچند اين پرسش و پاسخ آن بكار 
 اهل دانش اقتصاد مي آيند، اما با توجه
به بحران اقتصادي و اين واقعيت كه 
حتا آنها كه تا پيش از اين بحران، از 

دم مي زدند، امروز از » آزادي بازار«
سخن مي گويند، » ديكتاتوري بازار«

فرض . مي توانند بكار همگان بيايند
اينست كه در بازار رقابت كامل، قيمت 
هر كاال، مساوي مي شود با هزينه توليد 

 دو تعادل برقرار مي بنا بر اين. آن
يكي تعادل ميان عوامل توليد و : شوند

و ) نماينده سرمايه(= كارفرمائي 
ديگري تعادل ميان عرضه و تقاضاي 

در حال حاضر، ميان كارفرمائي . كاالها
كار و مواد اوليه و (و عوامل توليد 

، تعادل بسود )انرژي و دانش و فن 
، در بازار مبادله. كارفرمائي برقرار است

نيز بلحاظ نابرابري قدرت عرضه 
كنندگان و تقاضا كنندگان، باز تعادل 

  . بسود كارفرمائي برقرار است
     حال اگر فرض كنيم عوامل پنج 

شفاف بودن و خورد (گانه رقابت كامل 
و پر شمار بودن توليد كنندگان و 
عرضه كنندگان و آزادي ورود به بازار 
و همگوني فرآورده ها و قابليت 

وجود داشته ) حرك عوامل توليد ت
باشند، تعادل قوا در نقطه اي برقرار 
مي شود كه هر يك از عوامل توليد 

به سخن ديگر، . بي حركت مي شوند
نقطه تعادل نقطه سكون و بي تحركي 

چرا كه  فرض . عوامل توليد مي شود
  بر اينست كه 

    اصل بر تعادل قوا است و – 1
. ابر هستند قواي طرفهاي مبادله بر– 2

  در نتيجه،
  .  منتجه قوا صفر مي شود– 3

   اما چه وقت منتجه قوا صفر مي شود؟ 
وقتي كه شركت كنندگان در روابط 

اما . قوا، بر يكديگر اعمال قوه كنند
هرگاه قوه ها برابر باشند و منتجه قوا 
صفر شود، شركت كنندگان در تعادل 

  . قوا، يكديگر را بي حركت مي كنند
اقعيتي كه ليبراليسم، بهنگام ساختن      و

نظريه رقابت كامل از آن غفلت كرد، 
برفرض تحقق اين : اين واقعيت است

 شرط، عوامل توليد و نيز عرضه 5
كنندگان و تقاضا كنندگان يكديگر را 

به سخن ديگر، . بي حركت مي كنند
هرگاه كار به بازار واگذاشته شود، 

 قرار تعادل قوا بسود قدرتمند تر ها بر
مي شود و بازار قلمرو ديكتاتوري آنها 

  . مي شود
      طرفداران اقتصاد ليبرال كالسيك 

.  منتجه قوا صفر نمي شود: مي گويند
بازار بهر يك از طرفهاي مبادله، به 
اندازه كاري كه كرده است، مزد مي 

به سخن روشن تر، بازار محل .  دهد
مبادله كارهاي متبلور در كاالها و 

هائي است كه با يكديگر مبادله خدمت
اما برفرض كه بتوان انسان . مي شوند

» كار متبلور در كاال يا خدمت«را در 
 بازاري كه مزد كار ناچيز كرد، اوال 

هركس را به او مي دهد، نمي بايد 
بلكه مي بايد . محل روابط قوا باشد

محل ارزيابي كار متبلور در كاال و 
بي كه دادن بهاي آن باشد به ترتي

هركس به اندازه كار خود، بها «
، ارزيابي انسان از و ثانيا . »دريافت كند

كار خود و كار ديگري و ارزش كار 
طبيعت كه در كاال يا خدمت متبلور 
است و تفاوت كاالها يا خدمتها از 

بازار را ... لحاظ ايجاد زمينه كار و
محل روياروئي كارهاي نا مساوي  مي 

 با توانائي ها و گرداند كه انسانها
ذهنيت هاي جوراجور، بنا بر انگيزه 
هاي گوناگون، كاالها و خدمت ها را 

بدين سان، . ارزش گذاري مي كنند
بازار رقابت كامل تشكيل ناشدني است 
و قول ليبرالها كه مي بايد به بازار خود 
مختاري كامل داد، جز اين معنا نمي 

» ديكتاتوري بازار«دهد كه مزاحم 
  . احبان قدرت نبايد شديعني ص

      مي دانيم كه بر اثر انتقادهايي كه 
ليبراليسم كالسيك قادر به پاسخ گفتن 
به آنها نبود،  ليبرالها تغيير نظر دادند و 
گروهي از آنها بر اين شدند كه 

زيرا . نابرابري مبادله سودمند است
سبب تمركز سرمايه نزد آنهائي مي 

دارند و » روحيه كارفرمائي«شود كه 
چون ميان آنان رقابت است، سرمايه 
ها را بكار مي اندازند، كار ايجاد مي 
كنند و سبب برخورداري جمهور مردم 

وضعيت كنوني . از درآمد مي شوند
محيط زيست و نابرابريهاي روز افزون 
و خشونت هستي سوز حاصل به اجرا 

  .در آمدن اين مرام است
يم كه حال اگر بنا را بر اين بگذار     

بهاي هر كار به صاحب آن و بهاي كار 
طبيعت به طبيعت داده شود و مبادله 
سبب نشود كه يكي زمينه كار را از 
دست بدهد و ديگري آن را بدست 

مثال نفت و مواد اوليه كه ( آورد 
فروشنده امكان كار را از دست مي 
دهد و خريدار كه امكان كار را به 

  ي و انتقال نيروها) دست مي آورد
محركه بهنگام مبادله نيز برابر انجام 
پذيرد، نياز به سازمان دهي در سطح 
هر جامعه و در سطح جامعه جهاني پيدا 
مي شود كه، در آن، واليت از آن 
جمهور مردم شود و اداره شورائي 
جامعه ها، بر ميزان عدالت اجتماعي، 
بازاري را سازمان دهد كه در آن، 

  .چنين مبادله اي ممكن باشد
      پرسش كننده  و خواننده اي كه 
خواستار تفصيل باشد، به كتاب عدالت 
اجتماعي نوشته اين جانب رجوع مي 

  .كند
  

يظل من يشاء : پرسش چهارم* 
و يهدي من يشاء، تصديق 
آزادي انسان است و يا 

  :؟»خودكامگي خدا«
  

:    پرسش كننده اي، تلفني،  مي پرسيد
 هركس را در قرآن آمده است كه خداوند

بخواهد هدايت مي كند و هركس را 
چرا خداوند . نخواهد گمراه مي گرداند

هركس را نخواست  گمراه مي كند؟ 
مسلمان ايراني و مسلمان افغاني و 

آنچه از اين آيه مي ... مسلمان عرب و
فهمد، اينست كه ظاللت و هدايت بدست 

اگر آنچه شما از اين آيه مي . خدا است
ست كه همه مسلمانان از فهميد غير از آن

آيه مي فهمند،  چرا قرآن سخن به 
روشني نگفته است كه همه مردم آن را 

  ؟يك جور بفهمند
  
  :پاسخ پرسش چهارم ●
  

   اين آيه تصديق آزادي انسان است و 
  ممنوع مي كند بكار بردن زور را در 
  16در صفحه 

  »انتخابات«اقتصاد و 
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     در واقع، حتا اگر يك سال پيش از 
 اين گروه هشدار وقوع بحران، وقتي

داد  بحراني كه سراسر جهان را در بر 
مي گيرد، در حال وقوع است، هنوز 

گروه بر آن . مي توانستيد كاري بكنيد
شد، بطور مرتب، هر ماه يك بار، 
وضعيت را بسنجد و كارها كه بايد كرد 
. و كارها كه نبايد كرد را هشدار بدهد

اينك نيز اين نامه را بدان اميد مي 
يم كه به شما در انجام انتخابهاي نويس

  . روشن  كمك رسانده باشيم
    نخست يادآور مي شويم كه اين 
بحران بطور خطرناكي به وخامت مي 

بتازگي،  بمناسبت انتشار بولتن . گرايد
، )LEAP/E2020(  خود 32شماره 

 كشور، 20خطاب به شما، رهبران 
 2شما كه در : اعالن خطر كرديم 

 لندن گرد مي آئيد،  در2009آوريل 
هرگاه نتوانيد به اموري بپردازيد كه 
اساسي هستند و در باره آنها، تصميم 
هاي شجاعانه و نو اتخاذ كنيد و اين 
تصميم ها را تا فصل بهار به اجرا 
بگذاريد، بحران در پايان اين سال 

فروپاشي ژئوپليتيك «وارد مرحله 
مي شود و نه تنها  به سامانه » عمومي
لمللي كه ساختار واحدهاي بين ا

سياسي بزرگ، چون امريكا و روسيه و 
چين و اتحاديه  اروپا را  در معرض 

 6آن زمان، . تالشي قرار مي دهد
ميليارد مردم روي زمين گرفتار 
بدبختي گشته اند و از شما نيز كاري 

  .ساخته نخواهد بود
  

 انتخابي كه پيش روي شما است، ●
سال و  5 تا 3بحراني بمدت : اينست

  : سال؟10يا بحراني بمدت بيش از 
  

از آنجا كه شما براي !     افسوس
روياروئي با  بحراني آماده نبوده ايد  
كه از نظر وسعت، در تاريخ مانند 
نداشته است،  جز به عالمتهاي بحران و 

شما . عوامل فرعي آن نپرداخته ايد
تصور كرده ايد كافي است بنزين و 

ر اقتصاد جهان روغن بيشتر به موتو
از اين واقعيت . وارد كنيد تا بكار افتد

غافل بوده ايد كه موتور شكسته است و 
يك .  اميد به تعمير شدنش نيز نيست

.  موتور جديد است كه مي بايد ساخت
زمان شما براي ساختن اين موتور نيز 

زيرا هر ماه كه مي گذرد، . تنگ است
كمي بيشتر سامانه جهاني را خراب تر 

وقتي بحران بزرگي روي .   كندمي
مي دهد،  مي بايد به آنچه اساسي 

وقتي يك بحران با .   است پرداخت
بعد تاريخي روي مي دهد، تنها 
انتخاب، با سرعت هرچه بيشتر پرداختن 
به تغييرهاي ريشه اي و كوتاه كردن 
هرچه بيشتر زمان آن و كاستن از زيان 

هر گاه اين . بخشي پي آمدهاي آنست
 انجام نگيرد، كار ديگري انجام مي كار

گيرد كه تقال براي حفظ نظام موجود 
در اين صورت، زمان بحران . است

دراز و پي آمدهاي زيان بخش آن 
بدين قرار، در .  برهم افزوده مي شوند

 آوريل، ميان بحراني 2لندن، در 
 سال و يا بحراني بمدتي 5 تا 3بمدت 

 سال، شما بايد يكي را 10بيش از 
  . نتخاب كنيدا

  
  ):2020E/LEAP( سه پند گروه ●
 كليد بحران، ايجاد يك پول – 1

  .جديد بين المللي است
    پند اقتصادي اول در يك فكر بسيار 

كليدي كه قفل : ساده خالصه مي شود
بحران كنوني را باز مي كند،  اصالح 

پولي بين المللي ) سامانه= سيستم (نظام 
ي دوم است كه در پايان جنگ جهان

اينك زمان آنست .  بوجود آمده است
كه يك پول بين المللي جانشين دالر 

دالر و اقتصاد امريكا، ديگر ستون . شود
پايه هاي نظم اقتصادي و مالي و پولي 

تا وقتي اين مسئله . جهان بشمار نيستند
استراتژيك حل نشود، بحران عميق تر 

زيرا قلب بحرانهاي . خواهد شد
ي مشتق و بانكها و فرآورده هاي مال

پي آمدهايش، .  است...  بهاي انرژي و
از جمله بيكاري گسترده و پائين آمدن 
.  سطح زندگي هستند و خواهند بود

بنا بر اين حياتي اينست كه اين مسئله 
 20موضوع اصلي كنفرانس سران 

كشور در لندن باشد و عناصر اول راه 
راه حل . حل پذيرفته و اعالن شوند

  :ه نيز خوب شناخته شده استاين مسئل
 راه حل ايجاد يك پول بين المللي 
است كه متكي باشد به سبدي از 
پولهاي كشورهائي كه صاحب 
اقتصادهاي بزرگ هستند، يعني دالر 
امريكا و يورو از اتحاديه اروپا و ين 

پول (ژاپن و يوآن چين و خليل 
مشترك كشورهاي نفت خيز خليج 

 و يك ...و روبل روسيه و) فارس
مؤسسه بين المللي نيز آن را اداره 

كشورها به اندازه وزن اقتصادي . كند
خود در شوراي مديره اين مؤسسه، 

شما مي . عضويت خواهند جست
توانيد از صندوق بين المللي پول و 
بانكهاي مركزي اين كشورها بخواهيد 
طرح آن پول و اين مؤسسه را براي 
اجالسي با شركت شما در ماه ژوئن 

با اين هدف كه طرح از . آماده كنند
اين . ، به اجرا در آيد2010اول ژانويه 

كار تنها وسيله شما براي مهار بحران 
اين تنها وسيله اي است براي . است

عينيت بخشيدن به جهاني كردني كه 
جهانيان، از رهگذر سهيم شدن در پول 
كه در قلب هر فعاليت اقتصادي و مالي 

  .  شونداست،  در آن سهيم مي
      بنظر گروه ما، هرگاه اين بديل 
گزيده نشود، نظام پولي كنوني كه در 
حال فرو ريختن است، عمرش تابستان 

و اگر .  را  به پايان نخواهد رساند2009
برخي از كشورها مي پندارند كه با 
حفظ وضعيت موجود، زمان 
برخورداري خود را از امتيازهائي 

ولي كنوني طوالني مي كنند كه نظام پ
عايدشان مي كند، بايد بدانند كه اگر 
امروز مي توانند در تعيين شكلي نقش 
داشته باشند كه نظام پولي جهاني  
جديد بخود خواهد گرفت، فردا اين 

  .توانائي را نخواهند داشت
پولي متكي به سبد پولها : انقالب اسالمي

تحت مديريت يك مؤسسه بين المللي، 
هاني بازرگاني مي بايد با مديريت ج

مديريتي كه روابط . جهاني همراه باشد
 زير سلطه را با مبادله اي برابر –مسلط 

جانشين كند به ترتيبي كه در هر جامعه، 
نيروهاي محركه اش، در رشد آن جامعه 

طرح بني صدر براي جايگزين . بكار افتد
كردن دالر با سبد ارزها، بعنوان بهاي 

 خوش نيامد و نفت، امريكا و مالتاريا  را
اما به تدريج كه . باتفاق، كودتا كردند

تناسب قوا تغيير مي كند، دالر نيز ناگزير 
  .جانشين مي شود

 هرچه زودتر مجموع بانكها را – 2
  :كنترل كنيد

     پند دوم، در اجتماع هاي  پيشين 
بنا . شما، موضوع بحث شده است

براين، تصميم به اين كنترل مي بايد 
مي بايد از حاال تا پايان . آسان باشد

، يك سامانه كنترل بانكها، 2009سال 
در مقياس جهان بوجود آيد و اين 

را » سورخ هاي سياه«سامانه تمامي 
كارشناسان چندين گزينه . حذف كند

هم در اين . را به شما پيشنهاد كرده اند
هر وقت . اجتماع، گزينه را برگزينيد
ن تنها اي.  الزم شد، بانكها را ملي كنيد

وسيله پيشگيري از اعطاي بي حساب و 
كتاب وامها و باز سازي بحراني نظير 

به افكار عمومي . بحران كنوني است
نشان بدهيد كه توانا به مهار بانكها 

  .هستيد و از اين رهگذر اعتبار جوئيد
در پيشنهاد سياست : انقالب اسالمي

جهاني توسط بني صدر، از جمله مهار 
ها توسط مديريتي » يماوراءمل«تمامي 

او بار ديگر، در طرح . جهاني آمده  است
نگاه كنيد به سير (رشدي براي جهان، 

اين تدبير را ) انديشه سياسي در سه قاره 
هرگاه مجموع ماوراء ملي . پيشنهاد كرد

ها به مهار جامعه جهاني درآيند و 
نيروهاي محركه در مقياس جهان، در 

كار افتند،  رشد انسانها و عمران طبيعت ب
جامعه جهاني را بر خوردار از صلح و در 
رشد بر ميزان عدالت اجتماعي، خواهيم 

  .يافت
 هرچه زودتر توسط صندوق بين – 3

المللي پول، سامانه هاي مالي امريكا و 
  :انگلستان و سوئيس را ارزيابي كنيد

      سومين پند به مسئله اي مربوط مي 
ساس شود كه از لحاظ سياسي بسيار ح

ضرور است . اما اجتناب ناپذير است
كه صندوق بين المللي پول، حد اكثر 

، برآوردي مستقل از 2009تا ماه ژوئيه 
سه نظام مالي امريكا و انگلستان و 
سوئيس را كه كه در قلب بحران قرار 

هيچگونه راه حل . دارند، آماده كند
پايدار را نمي توان بطور كارآمدي به 

 هيچ كس نمي عمل در آورد وقتي 
داند چه خسراني بحران در اين سه 
ستون پايه نظام مالي و پولي جهان، 

زمان آن نيست كه با . ببار آورده است
كشورهائي براه مماشات برويم كه 
عامل بحران وحشت بار پولي و مالي 

  .كنوني هستند
     در پايان نامه، گروه يادآور مي شود 

ه كه اعالميه كنفرانس مي بايد كوتا
از دو صفحه تجاوز نكند و شامل . باشد

سه يا چهار ايده جديد بيشتر نباشد تا 
گروه . كه اعتماد همگان را جلب كند

خاطر نشان مي كند كه هرگاه اين نامه 
سرگشاده به شما كمك كند در يافتن 
اين احساس كه تاريخ در باره شما، 
بخاطر موفق شدن و يا نشدنتان، مورد 

، تحرير و ارسال قضاوت قرار مي دهد
  .آن بي فايده نبوده است

ليونل ژوسپن، نخست وزير پيشين ◄ 
به واقعيت )  آوريل 6ليبراسيون (فرانسه 

همان . چهارمي توجه كرده است
واقعيتي كه بني صدر بطور مرتب از 

سرمايه هائي كه : آن سخن مي گويد
در بورس بازيها بكار مي افتند،  افزون 

ي هستند كه در  برابر سرمايه هائ6بر 
به سخن ديگر، .  توليد بكار مي افتند

شش هفتم نيروي محركه اي كه 
. سرمايه است، در تخريب بكار مي رود

 كشور اين واقعيت 20كنفرانس سران 
به سخن ديگر، . را مسكوت گذاشت

تصديق كرد كه سرمايه داري تن به 
اخالق نمي دهد و از تخريب روز 

  . ي ايستدافزون نيروهاي محركه باز نم
  تعادل سود سرمايه با مزد كارگران و 
كاركنان نيز بسود سهم سرمايه برهم 

در حال حاضر، سهم . خورده است
 درصد 30 و سهم مزد 70سرمايه 

اين عامل نيز، از عوامل بحران . هستند
و البته جهت يابي سرمايه ها به بورس 

  .بازي است
    هرگاه پيشخور كردن و از پيش 

دن را بر سه واقعيت باال متعين كر
 عامل بحران مورد توجه 6بيفزائيم، 

توجه به اين . كنفرانس قرار نگرفته اند
عوامل ايجاب مي كرد كه مهار 
نيروهاي محركه در مقياس جهان از 

به سخن . اختيار ماوراء ملي ها بدر آيد

ديگر، ماوراء ملي ها تحت مهار يك 
مديريت جهاني مردم ساالر قرار گيرند 
و به تخريب نيروهاي محركه پايان 
داده شود و اين نيروها در رشد 
همĤهنگ جهانيان و عمران طبيعت 

  .بكار افتند
 ميليارد 2000چين كه : انقالب اسالمي

دالر ذخيره ارزي دارد، با آنكه خواستار 
جانشين شدن دالر با پول لبين المللي 
بود، گذاشت روسيه اين خواسته را مطرح 

 آنكه روسيه آشكارا خواستار با اما. كند
جانشين شدن دالر با پول بين المللي 
جديدي شد، كنفرانس در اين باره 

در باره توصيه سوم . تصميم نگرفت
در باره اداره . صندوق نيز تصميم نگرفت

تصميمي » بهشت هاي مالياتي«بانكها و 
گرفت كه همان نيست كه اين گروه 

  :پيشنهاد كرده است
  

انس سران تصميمهاي كنفر
 كشور در باره افزايش 20

سرمايه صندوق بين المللي 
پول و پايان بخشيدن به 

وقتي سرمايه ها » سربانكي«
براي فرار از سرمايه به آنها 

  ...:سپرده مي شوند و
  
، خبرگزاري 2009 آوريل 2  در ◄

  :فرانسه گزارش كرده است
 1000 كنفرانس تصميم گرفت – 1

صاد جهان ميليارد دالر ديگر به اقت
 ميليارد دالر 750از آن، : تزريق كند

در اختيار صندوق بين المللي پول 
براي دادن وام به كشورهاي جهان، 

  و . قرار مي گيرد
     بنا بر ارزيابي كنفرانس، هزينه هائي 

 تعهد 2010كه اين كشورها تا سال 
 هزار ميليارد مي 5000كرده اند، بالغ بر 

  .شود
 و قاعده در آوردن  قرار بر به نظم– 2

و قانونمند كردن بازارهاي  مالي و 
بهشت «يك فهرست سياه از .  پولي شد

  . انتشار يافت» هاي مالياتي
 قرار بر اصالح سرمايه داري جهاني – 3

  .شد
  قرار بر محدود شدن امتيازات - 4

مالي شد كه به مديران بانكها و شركتها 
فروش اعتبارات . پرداخت مي شود

توسط بانكها محدود شد و قرار اعطائي 
بر تجديد نظر در ضوابط حسابداري 

  .گشت
بهشت هاي « قرار بر مجازات – 5

شد هرگاه اطالعات مربوط به » مالياتي
. مشتريان خود را در اختيار قرار ندهند

اجتماع وزراي دارائي كشورهاي 
بهشت هاي «عضو، ترتيب مجازات 

را كه همكاري نمي كنند، »  مالياتي
سازمان بازرگاني و توسعه . اهد دادخو

اقتصادي، بمثابه شوراي تثبيت امور 
مالي با اختيارات بيشتر، مأمور اجراي 

  .مصوبات مي شود
  

فهرست هاي سياه و * 
بهشت «خاكستري كشورهائي كه 

بشمارند و تن به » هاي مالياتي
  :مقررات بين المللي نداده اند

  
 – 3 هنگ كنگ – 2 مراكش  –  ١ ●

 6 فيلي پين – 5 مالزي – 4اريكا كوست
از اين كشورها، مراكش و .  اروگوئه–

در سال ) جزء چين است(هنگ كنگ 
  تعهد كرده اند مقررات بين 2009

  .المللي را رعايت كنند
  فهرست خاكستري تيره كشورهائي ●

كه سازمان بازرگاني و توسعه اقتصادي 
  : تهيه كرده است2000در سال 

  - 3نگيا آنتي گا  آ– 2  آندور - 1
 – 6 باهاماس – 5 آروبا – 4باراباد 

 جزاير – 9 برمود – 8 بليز – 7بحرين  
 – 11 جزاير كيمن – 10بكر انگلستان 

 – 13 دومينيك – 12جزاير كوك 
 ليبريا – 15 گروناد – 14جبل الطارق 

 18 جزاير مارشال – 17 ليتشتاين – 16
 – 21 نورو – 20 مونتسرا – 19 موناكو –

 – 24 پاناما – 23 نيو – 22جزاير آنتيل 
  سن لوئي - 25سنت كيتس اند نويس 

 – 27 سن ونسان و گرونادين – 26
 جزاير – 29 سن مارين – 28ساموآ 

  . وانوآتو– 30ترك و كيكوس 
  :  فهرست خاكستري كم رنگ ●
 – 4 برونئي – 3 بلژيك – 2 اتريش – 1

 7 لوكزامبورك – 6 گواتماال – 5شيلي 
  . سوئيس– 8سنگاپور و  –

ظل السلطان، فرزند : انقالب اسالمي 
ناصرالدين شاه بود كه انتقال پول به 
خارج از ايران را آغاز كرد و يا از 
آغازگران انتقال دزديها به خارج از كشور 

از آن زمان، سوئيس بيشتر از همه، . شد
در دوران . خزانه دار اينگونه پولها شد

 مالي، انتقال –نظامي مالتاريا و مافياهاي 
پولهاي حاصل از رانت خواري و فساد 

منتقل » بهشت هاي مالياتي«گسترده به 
  . شده اند و مي شوند

     امري كه دانسته نيست اينست كه 
تكليف پولهائي كه در رژيمهاي 

» بهشت ها«استبدادي دزديده و به اين 
منتقل شده اند و مي شوند، چه مي 

  .شود
  

در ميان : دسرمقاله لومون
درد و رنج، دنياي جديدي 

  :تولد يافت
  
،  2009 آوريل 2 لوموند، در سرمقاله ◄

  :خبر از تولد دنياي جديد داده است
    گرچه تولد با درد و رنج همراه بود، 
انجام گرفت، در لندن، دنيائي جديد 
متولد شد كه كمتر آنگلوساكسون و 

 سال بعد از 20. كمتر ليبرال،  است
 سال بعد از 10يوار برلين و سقوط د

شكست كنفرانس سياتل بر سر آزاد 
سازي بازرگاني، از قرار، تعادل 

تعادلي  شكل . جديدي شكل مي گيرد
مي گيرد كه در عين حال سياسي و 

در اين تعادل،  سياست . اقتصادي است
  .و اقتصاد، سخت بهم پيوسته اند

     در قلمرو سياسي، ديدارها ميان 
ما و رؤساي جمهوري روس باراك اوبا

و چين بيانگر تعادل سياسي جديد 
امريكا، قدرت نظامي اول : هستند

جهان، همچنان مركز ثقل سياسي 
اما از تهران تا كابل و از . جهان است

آنجا تا پيونگ يانگ، بر ناتوانيش 
واشنگتن، حتي در : شهادت مي دهند

محدوده ناتو، ناتوان از حل مشكل 
كه جهان را به لرزه منازعه هائي است 

باراك اوباما، بخالف ژرژ . درآورده اند
  .بوش، اين واقعيت را مي پذيرد

     در قلمرو اقتصادي و پولي نيز، اين 
سرمايه داري : ناتواني عيان است

نظامي مي نمايد كه در افق، بديلي 
اما اقتصاد . براي آن مشاهده نمي شود

ليبرال ديگر بدين معني كه هر چيز 
 است و بازار است كه ترتيب خريد كاال

اين . و فروش آن را مي دهد، نيست
بازار نيازمند آنست كه قرار و قاعده 

  پيدا 
  4در صفحه

  

  نظم جهاني جديد؟
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تا اين زمان، بسا سرمايه داري از . كند
رهگذر بازار بي قرار و قاعده زيسته 

اين در ! ريشخند زمانه را ببين. است
و در لندن ) 2008در نوامبر (واشنگتن 

 كه پرانتز ليبراليسم افراطي بسته است
 سال پيش، توسط 20مي شود كه 

.  رونالد ريگان و مارگارت تاچر باز شد
سرمايه داري نياز به دولتهاي قوي 
دارد كه از نظر مالي و قضائي، بتواند 

و همانطور . قواعدش را تحميل كند
هركس «كه گذشته ثابت كرده است 

بخشي از . راه حل نيست» براي خود
  . اين قواعد مي بايد جهان شمول باشند

     نتيجه اينست كه فروم تثبيت مالي و 
 سال پيش در پرده بوجود 10پولي كه 

آمد، امروز، مأمور مي شود بازار مالي و 
اما وقتي . پولي جهان را كنترل كند

مي گوئيم قواعد بين المللي، گفته ايم 
و )  كشور20اجتماع (حكومت جهاني 

بحث ها . ، پول جهانيدر زمان خود
در باره پايان سلطنت دالر، گوياي 
پايان نقش اين پول بمثابه پول جهاني 

دالر امريكائي مرجع مي ماند . هستند
اما سلطه آن هم اكنون از سوي روسيه 

فردا،  .  و چين مورد اعتراض است
يورو، ولو تغيير شكل دهد و يوآن و 
ين ، نقش هاي روز افزوني خواهند 

چرا كه از اتحاديه اروپا و روسيه . يافت
و ژاپن، از اين ببعد، بطور روز افزون، 
براي كمك به كشورهاي در مشكل، 

در نتيجه، نقش . استمداد خواهد شد
صندوق بين المللي پول و مديريتش 
.  افزايش مي يابد و تقويت مي شود

 كشور، موفق با گشودن اين 20سران 
ي پرونده ها موفق شد بنيادهاي دنيا

حتي پيش از آنكه . فردا را بگذارد
آتشي را خاموش كرده باشد كه اقتصاد 

  .جهان را بكام كشيده است
هرگاه خميني واقعيت : انقالب اسالمي

امروز را كه بني صدر آن روز مي ديد، 
اقتصاد مال «مي ديد و بجاي آنكه بگويد 

بني صدر مي خواهد ايران « و » خر است
 مردم براي را سوئيس و فرانسه كند و

، مي گذاشت »اسالم انقالب كرده اند
واليت جمهور مردم برقرار شود و ايران 
راه رشد را در پيش گيرد، پيشنهادهاي 
آن روز بني صدر، از رهگذر اثر انقالب 
ايران در تغيير رژيمهاي استبدادي به 
رژيمهاي مردم ساالر،  مي توانستند 
مقبوليت جهاني بيابند و ايران نقشي 

گ در تولد جهاني آزاد و در صلح، با بزر
اقتصادي در رشد بر ميزان عدالت 

اما او و مالتاريا به راه . اجتماعي مي يافت
عامل انگلستان و امريكا و . استبداد رفتند

...  سال و8اسرائيل در ادامه جنگ بمدت 
امروز، اقتصادي چنان ناتوان و . شدند

پرفساد ساخته اند كه ايران در رديف 
 نيز – چه رسد به تركيه –تان عربس

 كشور، دعوت 20نيست و البته به جمع 
نمي شود چه رسد به بنيادگزاري جهان 

  .نو
  

: كارشناسان سازمان ملل
  :دالر را بايد دفن كرد

  
، رويتر، از قول 2009 مارس 18 در ◄

يك عضو گروه،  گزارش كرده بود 
كه گروه كارشناسان سازمان ملل متحد 

سيده اند كه دالر را به اين نتيجه ر
. بمثابه پول جهاني مي بايد دفن كرد

  . به جاي آن، سبدي از پولها را نهاد
 Avinash     اويناش پرسود 

Persaud عضو گروه كارشناسان  به  
در كنفرانس سران : رويتر گفته است

در لوكزامبورگ پيشنهاد شده است 

پولي شبيه يورو و يا اكو طال جانشين 
  . پول بين المللي شوددالر بمثابه 

     پرسود كه رئيس مشاوران 
Intelligence Capital است و پيش 

از آن نيز در بانگ مورگان، صاحب 
اين توصيه : مقام بوده است، مي گويد

يكي از توصيه هائي است كه كميسيون 
كارشناسان اينترنشنال فايننشال رفورم، 

 مارس، به سازمان ملل متحد 25در 
زمان، زمان مناسبي . اندارائه كرده 

است براي ايجاد پول بين المللي كه 
  . اقتصادها در آن شريك باشند

     بانكهاي مركزي ذخاير خود را از 
. پولهاي مختلف و طال تركيب مي كنند

ولي . اما پول بين المللي دالر است
دالر بعلت كسر بودجه امريكا و كسر 
بازرگاني اين كشور، دائم گرفتار 

برخي .  ارزش استنقصان 
ازكارشناسان سازمان ملل بر اين نظر 
هستند كه بعلت كاسته شدن ارزش 
دالر، اين احتمال قوي است كه 
بانكهاي مركزي دالرهاي خود را 
بفروشند و اين كار موجب سقوط بيش 

  . از پيش ارزش دالر شود
    اين پيش بيني كه بانكهاي مركزي از 
ذخاير ارزي خود، دالر را حذف 

 تا 2002خواهند كرد، در طول سالهاي 
 ، بازار پولي را تحت تأثير خود 2008
  . داشت

     روسيه نيز بنا دارد خواستار ايجاد 
اين . پول بين المللي جديدي بگردد

دولت قصد دارد نظر خود را در 
 آوريل، 2 كشور در 20كنفرانس سران 

  . مطرح كند
امريكا نيز دل :     پرسود مي گويد

زيرا حفظ دالر بمثابه .  استمشغول
پول بين المللي، اتخاذ و اجراي يك 
سياست اقتصادي را ناممكن مي كند 
وقتي جهانيان از كاهش ارزش دالر 

اينك زمان مناسبي است . ناخرسندند
براي جانشين كردن دالر با پول 
. جديدي بمثابه پول بين المللي

امروزه، امريكائيان شاكي هستند از اين 
 كشورهاي جهان پول را كه وقتي

. ذخيره مي كنند، كسري ببار مي آيد
بنا بر اين، بهتر است دالر با پولي كه از 
مجموعه اي از پولها نمايندگي كند، 

  . جانشين آن شود
     بنظر پرسود، صندوق بين المللي 
پول و يا سازماني نظير آن، اداره پول 

دو دليل . بين المللي را تصدي كند
ين كه صاحبان تصميم در بزرگ براي ا

: اين باره تصميم بگيرند، وجود دارند
يكي ميل به جانشين كردن دالر با 
پولي با ارزش ثابت است و ديگري 
موفقيت يورو كه اتحاديه اروپا ايجاد و 

پيش از آن، . جانشين پولهاي ملي كرد
مارك آلمان ثبات ارزش و پولي چون 
پول يونان مرتب ارزش از دست مي 

يورو كشورهاي اروپائي را از . داد
پولي با ثبات ارزش باال، برخوردار 

  .كرده است
     هرگاه دالر دفن نشود و پول بين 
المللي جديدي جانشينش نشود، روند 
كنوني سبب خواهد شد كه در دهه 
هاي آينده، يوآن، پول چين، جانشين 

هرگاه پول جديدي ايجاد . دالر شود
بنظر .  دشود، اين امر رخ نخواهد دا

او، چين مي خواهد كه پولش پول 
  .بين المللي شود

  
گروه اقتصاددانان پيش 
بيني كننده بحران، وضعيت 

گروه از كشورها  6اقتصادي
  2008 – 2013را در دوران 

  :اين سان مي سنجند
  

     جهان وارد مرحله فراگير شدن 
بحران سيستماتيك جهان شمول شده 

حولهاي  گروه از كشورها با ت6. است
بسيار گوناگون در گير اين بحران 

بحران مالي عمومي حكم .  هستند
. چاشني بحران سيستماتيك را داشت

بي نظمي هاي پولي و مالي ماههاي 
اخير، برانگيزنده بحرانهاي اقتصادي و 
سياسي و اجتماعي بود كه از اين پس 
به واپسين دوره بحران سيستماتيك 

در . جهان شمول ساخت مي دهند
حقيقت، پي آمدهاي انساني، اجتماعي، 
اقتصادي و سياسي سخت وخامت بار 
بحران،  نه پشت سر كه پيشاروي ما 

  . قرار دارند
     در اين بررسي، ما فراگير شدن 
بحران را زمان بندي مي كنيم يعني 
زمانهائي را معين مي كنيم كه در آنها، 
پي آمدهاي بحران شروع مي كنند به 

) سيستم(ه سامانه ساخت بخشيدن ب
 گروه از 6سنجيدن وضعيت .  عمومي

  كه در 2008 – 2013كشورها در دوره 
 بحران مالي و 4اين مرحله،  با 

اقتصادي و اجتماعي و سياسي 
  .رويارويند، بسي سودمند تواند بود

     اگر سه مرحله اول بحران، اساسا 
چرا كه همه . سراسر جهان را فراگرفت

سامانه اقتصادي كشورها در همان 
  ايجاد شد، مرحله 1945بودند كه در 

چهارم بحران، بنا بر گروه كشورها، 
ضربه كه وارد . انواع پيدا خواهد كرد

آمد، به همه وارد شد اما پاسخ ها به 
تحولهاي .  آن يكسان نخواهد شد

گوناگون تعادلهاي جديد را در طول 
  . يك دهه پديد مي آورند
ا، وسعت پي      از ديد محققان م

آمدهاي بحران در كشورهاي مختلف 
جهان، بستگي به اندازه مقاومت آنها در 
برابر چاشني انفجاري پولي و مالي 

هراندازه يك كشور در برابر .  دارد
ضربه آن مقاوم تر باشد، بهتر از بحران 

از اين رو،  ما .  عبور خواهد كرد
اقتصادهاي كشورهاي عمده مناطق 

 معيار  مي 7به بزرگ جهان را ، 
  :اين معيارها عبارتند از . سنجيم

   مالي در اقتصاد– سهم بخش پولي – 1
   سهم بخش خدمات در اقتصاد– 2
    ميزان قرضه خانوارها- 3
 – كيفيت دارائي هاي نظام پولي – 4

  مالي و خانوارها 
 مبلغ  كسرهاي بخش عمومي – 5
دولت و شهرداريها و ديگر مؤسسات (

  )عمومي
كسر (بلغ كسرهاي خارجي   م- 6

  )بازرگاني و پرداخت ها
  سهم  وجوه بازنشستگي هاي نقد - 7

  شده از مجموع وجوه بازنشستگي
گروه ما  :      به بكار بردن اين معيارها

 منطقه بزرگ از كشورها تشخيص 6
اين كشورها اغلب ارتباط . داده است

جغرافيائي با يكديگر ندارند اما ويژگي 
  .ندهايشان همسان

 در منطقه اول، كشورهائي قرار مي – 1
 معيار، هيچگونه 7گيرند كه با توجه به 

امريكا و انگلستان و . مصونيتي ندارند
  .ايسلند در اين منطقه قرار مي گيرند

 در منطقه دوم، كشورهائي قرار مي – 2
 معيار گوياي اندازه 6 يا 5گيرند كه 

 –حساسيت آنها نسبت به چاشني پولي 
كشورهاي كانادا و مكزيك . ستمالي ا

و سوئيس و مجموع الجزاير بالت و 
  .اسپانيا در اين گروه قرار مي گيرند

  در منطقه سوم، كشورهائي قرار – 3
 معيار بيانگر اندازه 4مي گيرند كه 

 –حساسيت آنها در قبال بحران پولي 
آسيا و هلند و بلژيك در . مالي است

  .اين منطقه قرار مي گيرند
در منطقه چهارم، كشورهائي قرار   - 4

مي گيرند كه تنها سه معيار گوياي 
 –حساسيت آنها نسبت به بحران پولي 

عمده كشورهاي عضو . مالي است
منطقه يورو و اعضاي جديد اتحاديه 
اروپا و و اقتصادهاي عمده امريكاي 

  . التين در اين منطقه قرار مي گيرند
.   منطقه پنجم، منطقه خاصي است- 5
يرا كشورهائي در آن قرار مي گيرند ز

كه حساسيت آنها را معيار هشتمي تعيين 
مي كند كه عبارت باشد از ميزان 

 –وابستگي سياسي و نظامي و مالي 
. پولي به كشورهاي واقع منطقه اول

كشورهاي واقع در سواحل خليج 
فارس و تايوان و كلمبي در اين منطقه 

  . قرار مي گيرند
م، كشورهائي قرار   در منطقه شش- 6

 پولي –مي گيرند كه بحران مالي 
اثري ناچيز و يا بسيار غير مستقيم  بر 

زيرا اين كشورها . اقتصادشان دارد
اقتصادي دارند كه بسيار كم  رشد يافته 

اغلب كشورهاي در راه رشد در . است
  . اين منطقه قرار مي گيرند

     مدت  چهار مرحله بحران براي هر 
 3طقه را گروه ما ، بر وفق  من6يك از 

  :معيار  برآورد كرده است
 هر اندازه وسعت پي آمدهاي – 1

بحران در يك منطقه بيشتر باشد، مدت 
بحران دراز تر و زمان خروج از بحران 

  .دير تر خواهد شد
  فقدان يك بحران سياسي و يا يك - 2

بحران اجتماعي حاد، از وخامت پي 
 را آمدها مي كاهد و  مدت بحران

بعكس، اگر بحرانهاي . كوتاه مي كند
اجتماعي و سياسي شدت يابد، پي 
آمدهاي بحران را وخامت بارتر و 

اين . مدت بحران را دراز تر مي كند
گونه كشورها مي بايد با برقرار كردن 

 اجتماعي جديدي اين –تعادل سياسي 
  .دو بحران را از ميان بردارند

در و (   اندازه آمادگي نخبه ها - 3
كشور ) اندازه كمتري افكار عمومي 

بحران زده براي زير سئوال بردن نظام 
هر اندازه آمادگي نخبه ها و . كنوني

افكار عمومي كمتر، زمان ماندن در 
بحران دراز تر و پي آمدهاي بحران 

  .وخامت بارتر
رژيم مسئله و بحران : انقالب اسالمي 

ساز حاكم بر ايران، بالئي بر سر اقتصاد 
 معيار شدت 8يران آورده است كه هر ا

بحران و ناتواني رژيم براي مقابله با آن را 
پس . به آشكاري تمام نشان مي دهند

هرگاه طي سالها و بطور مرتب از نيروي 
محركه سياسي مستقل و آزاد و 
مسئوليتي سخن مي رانيم كه مردم 

ايران مي بايد بشناسند و پيش از آنكه 
خيزند، از رهگذر كار از كار بگذرد، بر

مشاهده پي آمدهاي مسئله ها و 
بحرانهاي دست ساخت رژيم و بيمن 

اينك مردم . مسئوليت شناسي است
كشور در درون با بحرانهاي  اقتصادي و 

 كه نابساماني ها و –فقر و خشونت 
 –آسيبهاي اجتماعي يك وجه از آنست 

و در بيرون، با  بحران اتمي و بحرانهاي 
  :بانندمنطقه دست بگري

  
  

مانع موجود بر سر 
راه سياست اوباما در 

 بحران اتمي –ايران 
  ...: افغانستان و–

  
  

سياست : روبرت پاري
اوباما در ايران با مانعي 
روبروست كه امريكا خود 
در طول زمان ايجاد و 

  :بزرگ كرده است
  
، روبرت پاري 2009 مارس 26 در ◄

مقاله در باره مانعي انتشار داده است 
  :ر سر راه سياست اوباما قرار داردكه ب
هم در  پيام نوروزي اوباما به مردم      

ايران و هم در پاسخ آيت اهللا علي 
خامنه اي، به اختالفها و خساراتها كه 
در جريان تاريخ روابط دو كشور، ببار 

بنگريم . آمده اند، اشاره شده است
زيان بارترين سياستهاي امريكا در 

  : اندايران كدامها بوده
 اين طور مي نمايد كه خامنه اي در ●

پاسخ به اوباما، به مدرك فوق سري 
اشاره مي كند كه نامه آلكساندر هيك، 
نخستين وزير خارجه در رياست 

در .  جمهوري ريگان، به ريگان است
اين نامه، آلكساندر هيگ به ريگان 
گزارش مي كند كه متحدان امريكا در 

 كه در سپتامبر خاورميانه، به او گفته اند
، رئيس جمهوري وقت، كارتر، به 1981

صدام حسين براي حمله به ايران، 
  . چراغ سبز داد

     اين سند همان است كه نخستين بار 
من .  انتشارش داد1996كنسرسيوم در 

آن را در ميان اسنادي يافتم كه كميته 
معامله (تحقيق در باره اكتبر سورپرايز 

 بوش – ريگان محرمانه ستاد تبليغاتي
، به )با فرستادگان خميني در پاريس

  . حال خود، رها كرده بود
     در پي آن، حكومت ريگان با 
فروش سري اسلحه از سوي اسرائيل به 

اين كار نيز . ايران، موافقت كرد
  . افتضاح ايران گيت را ببار آورد

     بعد از بازگشت آلكساندر هيگ از 
، 1981 سفر به خاورميانه در آوريل

هيگ در گزارش گفتگوهايش با سران 
كشورهاي متحد امريكا، به ريگان 

هم انور السادات، رئيس :  نوشت
جمهوري مصر و هم ملك فهد پادشاه 

ايران قطعات : عربستان به او گفته اند
اسلحه امريكائي را از اسرائيل مي خرد 

حال آنكه پرزيدنت كارتر، از طريق . 
 براي حمله ملك فهد، به صدام حسين،

  . به ايران چراغ سبز داد
        وقتي من اين سند را يافتم و با

  
  5در صفحه 

  نظم جهاني جديد؟
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هيگ تماس گرفتم، او از آلكساندر 
كارتر نيز . دادن توضيح امتناع ورزيد

حاضر نشد در اين باره، با او مصاحبه 
او گزارشهاي پيشين در اين باره . كنم

را كه او به صدام حسين چراغ سبز 
ت به ايران حمله كند، رد داده اس

  . كرده بود
     در زمان شروع  حمله عراق به 
ايران، پرزيدنت كارتر، متهم شدنش را 

توصيف » دروغي آشكار«توسط ايران 
وفاي به «در خاطرات خود نيز، . كرد
  : ، تنها به اين اكتفا كرد كه بنويسد»عهد

ايرانيان مرا متهم مي كنند كه  نوعا «
ق به ايران و حامي آن طراح حمله عرا

  .»بوده ام
چراغ سبزي كه كارتر :  چراغ سبز●

 21به صدام حسين داد، در سخنان 
مارس خامنه اي، در پاسخ به پيام 

خامنه . تبريك اوباما، پيش كشيده شد
اي، در سخناني كه در مشهد ايراد 
كرد، فهرستي از شكايات ايران را از 
سياست امريكا، از زمان سقوط رژيم 

ه كه تحت الحمايه امريكا بود، ارائه شا
خامنه اي آغازگر دشمني با . كرد

او از راه . انقالب را كارتر خواند
برانگيختن صدام به حمله ايران، 

آنها به صدام «: آغازگر دشمني شد
. چراغ سبز دادند به ايران حمله كند

اگر صدام از امريكا چراغ سبز دريافت 
ز نمي نكرده بود، به مرزهاي ما تجاو

 سال جنگ به ما تحميل نمي 8كرد و 
 300در طول اين جنگ تحميلي . شد

  » .هزار ايراني جوان كشته شدند
    خامنه اي به افتضاح عراق گيت نيز 

با افشا شدن فروش محرمانه . اشاره كرد
اسلحه به عراق، افتضاحي به بار آمد كه 

  . عراق گيت نام گرفت
ان      حقيقت اينست كه حكومت ريگ

. به هر دو طرف جنگ كمك مي رساند
نخست به عراقي اسلحه مي فروخت و 

ايراني ها در خريد . سپس به ايراني ها
اسلحه از امريكا دست باال را نيز پيدا 

بنا بر اين عراق گيت، افتضاحي . كردند
همانند اكتبر سورپرايز و ايران گيت 

  . بود
امريكا توسط :      خامنه اي گفته است

 جاسوس خود از مواضع قواي قمرهاي
ايران عكس برداري مي كرد و عكسها 
.  را در اختيار رژيم صدام مي گذارد

صدام آن اطالعات را در حمله به 
جوانان و قواي ما مورد استفاده قرار 

  . مي داد
     امريكائي ها بر جنايات صدام چشم 

بر ضد قواي ما، اسلحه . مي بستند
يكائي ها كمتر امر... شيميائي بكار رفت 

سهل است، به صدام . اعتراضي نكردند
  ...كمك نيز كردند

 اما كارنامه رهبران ايران نيز سياه ●
بخصوص همكاري محرمانه آنها :  است

با عوامل اسرائيل و تيم ريگان، در 
انتخابات رياست  (1980طول سال 

حتي . و بعد از آن) جمهوري امريكا
 امروز، اين امر كه آيت اهللا هاي
بزرگ معامالت محرمانه با نمايندگان 
اسرائيل كه شيطان كوچكش مي نامند 
و امريكا كه شيطان بزرگش خطاب مي 
كنند،  از لحاظ سياسي حساس و بسا 

  . خطرناك است
    برخي از مقامات پيشين ايران كه 
اينك در داخل و خارج از 
كشور،جرأت كردند از اين ارتباطهاي 

والحسن بني اب. محرمانه سخن بگويند
صدر، رئيس جمهوري سابق ايران و 
دريادار احمد مدني و صادق قطب 

در عوض، . زاده افشا كنندگان بودند
صاحبان مقامهاي كليدي در رژيم، در 

قطب زاده . باره آن سكوت كرده اند
  اعدام شد  و 1982توسط رژيم در 

  .بني صدر  در پاريس زندگي مي كند
مهدي كروبي،      براي مثال، آيت اهللا 

نقش واسطه را داشته و با نمايندگان 

ريگان و اسرائيل گفتگو كرده و قرار و 
مدار گذاشته است و چهره مهمي از 
چهره هاي رژيم است نزد من انكار 

، 1980كرد كه در تماسهاي سال 
  . شركت داشته است

 مارس خود خامنه اي 21 در سخنان ●
 4از تسخير سفارت امريكا در 

 و به گروگان گرفتن 1979نوامبر
.  اعضاي سفارت امريكا، سخني نگفت

 روز در اسارت 444 امريكائي بمدت 52
آنها در لحظه واگذاري .  ماندند

رياست جمهوري از سوي كارتر به 
، آزاد 1981 ژانويه 20ريگان، در 

  . شدند
...       

، كميسيون 1990    در سالهاي اول 
مجلس تحت رياست لي هاميلتون و 

اتور سابق، بورن، مصلحت دولت سن
امريكا را بر اظهار حقيقت در باره 
گروگانگيري و معامله پنهاني اكتبر 

پوشاندن حقيقت . سورپرايز ترجيح داد
در باره افتضاحهاي اكتبر سورپرايز و 
ايران گيت، توسط حكومتهاي كلينتون 

  . و بوش همچنان ادامه داده شد
خلل هاي :  تاريخ بد، جنگ بد●
يخي و سوءتفاهم ها را ژرژ بوش تار

مغتنم شمرد براي حمله به عراق در 
چراكه بيشترين .  2003مارس 

امريكائيان از روابط پنهاني امريكا و 
بوش . عراق بسيار كم مي دانستند

امكان داشت تصويري از صدام، بمثابه 
متجاوز و آدمي بسازد كه اعمالش قابل 
 پيش بيني نيستند و ديكتاتوري است كه
به دو همسايه خود، ايران و كويت 

  . حمله كرده است
 به 1980      اما هم در حمله سپتامبر 

 به كويت، 1990ايران و هم در حمله 
او بر اين باور بود كه امريكا به او چراغ 

، كارتر از 1980در .  سبز داده است
طريق ملك فهد به او چراغ سبز داد و 

 ، صدام پيامهاي مبهم  ژرژ1990در 
را  از طريق آپريل ) پدر(بوش 

  . گالسپي و وزارت خارجه دريافت كرد
 دسامبر 30در ) پسر(      جرج بوش 

، مقرر كرد اسناد هيچيك از اين 2006
دو چراغ سبز و معامالت پنهاني با ايران 

بدين . و عراق هيچگاه منتشر نشوند
معلوم كرد كه ) پسر(سان، جرج بوش 

اد  بس مهم پنهان نگاه داشتن اين اسن
او معلوم كرد كه نمي خواهد . است

اسنادي انتشار يابند كه شاهدان 
خطرناكي بر دست داشتن مقامات 
امريكا، از جمله پدر و خود او و مقامات 
حكومتش در يك رشته جنايتها و 

  .افتضاحها هستند
     رئيس جمهوري سابق جرج دبليو 
بوش و رئيس جمهور اسبق جرج بوش 

 دفاع سابق، دونالد و وزير) پدر(
رامسفلد و وزير دفاع كنوني، روبرت 
گيت،  از جمله كساني هستند كه  با 
ممنوع بودن از انتشار شدن اين اسناد، 

  .آسوده تر نفس مي كشند
در مقام معاون ) پدر(      جرج بوش 
در رياست جمهوري (رئيس جمهوري 

كه عمليات مخفي كمك به ) ريگان
ر دوران ماشين جنگي صدام را، د

 ساله،  سرپرستي مي كرد و 8جنگ 
رامسفلد كه فرستاده مخصوص ريگان 
به خاورميانه بود و مأمور برآوردن 
نيازهاي جنگي ديكتاتور عراق بود و 
روبرت گيت، كه بعنوان مقام ارشد  سيا 
كه اعتراضهاي اسرائيل را در باره 
ناديده گرفتن فروش اسلحه، از سالح 

مي كرد،  اينك شيميائي به عراق، رد 
  .خيالشان راحت است

     صدام حسين تنها شاهد اين 
بسا هيچ عراقي ديگري . رويدادها بود

اين اطالعات مستقيم را در باره ارتباطها 
و معامله هايش با مقامات عالي امريكا 

با اعدام صدام حسين، . نداشته باشد
شاهدي كه مي توانست بگويد چگونه 

ي و عراق صاحب اسلحه شيميائ
 بدين سو شد، 1980بيولوژيك از سال 

  . ديگر نيست
     مرده صدام نمي تواند شهادت 

 به بغداد 1983بدهد رامسفلد كه در 
رفت و دست دادنش با صدام، عكس و 
فيلم شد، با او چه گفتگويي كرد  و يا 
پيام جرج بوش به او، در اواسط دهه 

، در باره بكار بردن نيروي هوائيش 80
ران، چه بود و يا  گيت، چسان بر ضد اي

خط ارتباط با عراق برقرار كرد تا كه 
  . نيازهاي ارتش عراق را برآورد

      و باز، او نمي تواند شهادت بدهد 
محتواهاي پيامهاي كارتر و بوش، اولي 

 و 1980در باره حمله به ايران در 
شامل اجازه حمله به كويت، چه 

هرگاه صدام حسين در يك . بودند
دگاه بين المللي محاكمه مي شد، دا

  .تمام حقايق از پرده بيرون مي افتادند
...        

    اينك، اين دو ملت ايران و امريكا از 
اين عدم . اين تاريخ مخفي ناآگاهند

آگاهي با عدم انتشار اسناد و حقايق، 
مي توانند زمينه ساز، روابط و معامله 
هاي پنهاني ديگري شوند و بنوبه خود، 

  .راژدي هاي ديگري را ببار آورندت
  

سر   كنفرانس الهه بر
افغانستان واينكه آيا فرستاده 
رژيم با مشاور وزير خارجه 
امريكا در امور ايران با 
يكديگر خوش و بش كرده 

  :اند يا نكرده اند؟
  
خامنه اي دعوت امريكا را به * 

شركت در كنفرانس الهه بر سر 
افغانستان پذيرفت و هيأتي را 

  :وانه الهه كردر
  

، خبرگزاري 2009 مارس 26  در ◄
آيت اهللا : فرانسه  گزارش كرده است

علي خامنه اي كه در مشهد سخنراني 
كرد و شركت در گفتگو بر سر 

 مارس،  بار 26افغانستان را پذيرفت، در 
ديگر اين دعوت را پذيرفت و قرار بر 
اين شد كه هيأتي از ايران، در 

ارس تشكيل مي  م31كنفرانسي كه در 
پيشنهاد دهنده اول . شود، شركت كند

كنفرانس امريكا بود و قرار است 
 كشور، در 80هيأتهاي نمايندگي 

محدوده سازمان ملل، در اين كنفرانس 
پس از دعوت از ايران، . شركت كنند

قشقاوي، سخنگوي وزارت خارجه 
ايران هنوز تصميم نگرفته : ايران گفت

كنفرانس است چه مقامي را به اين 
  . بفرستد

    پيام اوباما به مناسبت نوروز، رژيم 
با دعوت . ماليان را به رسميت شناخت

از ايران به شركت در كنفرانس الهه،  
براي ايران نفوذ منطقه اي نيز قائل 

  . شد
     امريكا و ناتو اميدوارند از همكاري 
ايران، بخصوص در زمينه اطالعات، در 

ممكن . اده كنندجنگ با طالبان، استف
است  در باره استفاده از ايران براي 

بردن تجهيزات به افغانستان نيز با ايران 
  .به توافقي دست يابند

،  مجله نوول 2009 مارس 27 در ◄
يك مقام : ابسرواتور خبر داده است

ارشد امريكائي در مسكو كه نخواست 
امريكا مي : نامش برده شود، گفت

نستان همكاري تواند با ايران در افغا
ايران يك صاحب نقش مهم در . كند

اين همكاري افق . افغانستان است
جديدي را بر روي روابط ايران و 

اين امر كه ايران . امريكا مي گشايد
پذيرفته است در كنفرانس الهه شركت 
كند سبب تخفيف تنش ميان تهران و 
واشنگتن و كمك به تثبيت وضيعت در 

  .افغانستان مي شود
، روزنامه 2009  مارس 27  در◄ 

:  فرانكفورتر آلگماينه خبر داده است
براي اولين بار از انقالب اسالمي ايران 
بدين سو، به درخواست ايران، ميان 
: اين كشور و ناتو گفتگو شده است

سفير ايران در بلژيك، با مارتين 
معاون   Martin Erdmannاردمن، 

دبير كل ناتو در امور سياسي، در 
  .ل ديدار و گفتگو كرده اندبروكس
، ريچارد 2009 مارس 29در ◄ 

هولبروك، نماينده امريكا در افغانستان 
نبايد اميدوار بود كه : گفته است

شركت هيأت نمايندگي ايران در 
كنفرانس افغانستان، سبب آب شدن يخ 

 سال 30.  روابط ايران و امريكا شود
نزاع با يك ديدار از ميان بر نمي 

  . خيزد
  
 سال روابط ناهنجار 30 بعد از *

ميان ايران و امريكا، ديپلماتهاي 
دو طرف، ديدار دوستانه اي 

  :كردند
  

  

، آسوشيتدپرس 2009 مارس 31 در ◄
 سال 30بعد از : گزارش كرده است

روابط پرتنش، ريچارد هولبروك با 
آخوند زاده، معاون وزارت خارجه 
ايران و رئيس هيأت نمايندگي ايران 

انس افغانستان، ديداري كوتاه در كنفر
اين ديدار، . اما صميمانه انجام دادند

نخستين ديدار يك مقام امريكائي با 
يك مقام ايراني در حكومت اوباما 

هيالري كلينتون، وزير خارجه . است
امريكا  ديدار هولبروك با مهدي 
آخوند زاده را نويد بخش توصيف 

  .كرد اما مايه دار ندانست
آن دو پذيرفتند در :  گفت     كلينتون

  . تماس با يكديگر بمانند
  

گفتگوي صميمانه آخوند زاده * 
با هولبروك  را  ايران تكذيب 

  :مي كند؟
  
، به گزارش بي 2009 آوريل 1  در ◄

بي سي و رسانه هاي ديگر، سخنگوي 
وزارت خارجه ايران وقوع گفتگو ميان 
آخوند زاده و هولبروك را تكذيب 

  . كرد
ند زاده توضيح داد كه ايران      آخو

اما . مخالف مالقات ها و گفتگوها نيست
اين هيأت براي شركت در كنفرانس 

در برنامه . افغانستان به الهه آمده است
اش، ديدار و گفتگو با مقامات امريكائي 

ما يك سياست . پيش بيني نشده است
خالي از ابهام و شفافي را تعقيب مي 

  . كنيم

اين : نتون مي گويد      هيالري كلي
ديدار برنامه گذاري نشده بود و دو 
طرف موافقت كردند با يكديگر در 

واشنگتن مي گويد نامه .  تماس باشند
اي به هيأت ايران داده و در آن، 
خواسته است  ايران يك امريكائي، 

 به 2008روبرت لوينسون، را كه در 
جزيره كيش رفته و ديگر از او خبري 

كائي ايراني تبار، يكي نيست و دو امري
روكسانا صابري، روزنامه نگار و ديگري 

 ساله كه 28مؤمني، يك دانشجوي 
آزاد شده و اجازه خروج از كشور را 
نيافته است،  را آزاد كند و به آنها 

  .اجازه بازگشت به امريكا را بدهد
، به گزارش 2009 آوريل 1در ◄ 

آسوشيتدپرس، دوگيد، سخنگوي 
يد كرد كه وزارت خارجه تأي

هولبروك و آخوند زاده با يكديگر 
دست داده اند و خوش و بشي كرده 

البته نمي توان اين ديدار و خوش . اند
و بش را گفتگوئي با مايه ديپلماتيك 

  . توصيف كرد
:     در تهران، سعيد ليالز مي گويد

تكذيب وزارت خارجه ايران براي 
اينست كه سوءظن ايرانيان، در باره 

تا .  محرمانه،  بر انگيخته نشودتماسهاي
انتخابات رياست جمهوري، رابطه با 
امريكا از حساسيت كامل برخوردار 

احمدي نژاد كه در پي انتخاب . است
 ساله ديگر 4شدن براي يك دوره 

است،  مواظب است كه سبب عصبانيت 
سخت سران كه پايگاه او را تشكيل مي 

از زماني كه وقوع ديدار .  دهند، نشود
انتشار يافت و تأييد شد، ايران به 
ترتيبي عمل مي كند كه ديدار و 
گفتگو، پي آمدهائي در داخل كشور و 

در طول عمر . دنياي اسالمي ببار نياورد
يك نسل و بيشتر، ايران امريكا را 
. دشمن اصلي خود شمرده است

شعارهاي ضد امريكائي، حتي اگر دو 
 كشور روابط نزديك برقرار كنند، سالها

  .بر سر زبانها خواهد ماند
  

هيأت نمايندگي ايران مي * 
ايران آماده همكاري در : گويد

  :بازسازي افغانستان است
  

 مارس، لوموند ارزيابي كرده 30در ◄ 
است كه روشي كه اوباما در قبال 
ايران اتخاذ كرده است، دارد نخستين 

  :ثمره هاي خود را به بار مي آورد
س الهه، در  آخوند زاده در كنفران●

ايران پيشنهادها : باره افغانستان، گفت
در باره همكاري كشورهاي كمك 
كننده به افغانستان را مي ستايد و كامال 

  آماده است در طرحهاي بازسازي
افغانستان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر  

  . همكاري كند
 خانم كلينتون نيز شركت ايران در ●

در اين كنفرانس و رفتار هيأت ايران 
عالمتي نويد بخش از يك «كنفرانس را 

او . توصيف كرد » همكاري در آينده
امريكا، ايران و تمامي مللي كه : گفت

امروز در اين كنفرانس حاضر بودند، 
در ثبات و امنيت افغانستان سود 

  . مشترك دارند
 با وجود اين هيچ ضمانتي وجود  ●

ندارد كه اين رفتارهاي دوستانه دو 
يد دهنده گرم شدن روابط طرف، نو

 سال قطع رابطه 30دو طرف بعد از 
  . باشند
 بسا بخاطر آزمودن نيات واقعي ●

ايران است كه امريكا طي نامه اي از 
ايران خواسته است سه امريكائي را 

  . آزاد كند
   در كنفرانس كه تحت توجهات ●
  

  6در صفحه 
  

  نظم جهاني جديد؟
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 سازمان ملل برپا شد و در آن،
 سازمان بين 9  كشور و72نمايندگان 

المللي شركت كردند،  براي اولين بار، 
امريكا اميدوار . ايران نيز شركت داشت

 كه گرفتار قاچاق مواد –است ايران 
مخدري است كه در افغانستان توليد 

 در حل و فصل مسئله –مي شود 
در . افغانستان، همكاري خواهد كرد

مقياس منطقه، همكاري چين و روسيه و 
  .د نيز ضرور استپاكستان و هن

 برغم گشايش، آخوند زاده يادآور ●
شد كه بيرون رفتن قواي خارجي از 

او تصميم رئيس . افغانستان ضرور است
جمهوري امريكا را به گسيل كردن 
قواي بيشتر به افغانستان مورد انتقاد 

حضور قواي بيگانه : قرار داد و گفت
سبب بهبود وضعيت در افغانستان نگشته 

ر مي رسد كه فرستادن است و بنظ
كار افغانها . قواي بيشتر اثر بخش نباشد

. را به خود آنها مي بايد بازگذاشت
هزينه هاي نظامي مي بايد تغيير جهت 
بدهند و صرف تعليم و تربيت افراد 

و . پليس و ارتش  افغانستان شوند
بازسازي دولت مي بايد  برپايه سپردن 

م كار افغانستان به خود افغانها انجا
  . پذيرد
 در همين كنفرانس، دبير كل ناتو از ●

كشورهاي حاضر خواست بودجه تعليم 
و تربيت افراد ارتش افغانستان را به 

  .  ميليارد دالر تعهد كنند2مبلغ 
 هيالري كلينتون استراتژي جديد ●

: امريكا را در افغانستان توضيح داد
آشتي با آن بخش از طالبان كه 

بپوشند، از حاضرند از خشونت چشم 
رهگذر پيشنهاد، شيوه اي است 
آبرومندانه براي آشتي و بازگشت به 
جامعه اي در صلح و امنيت هرگاه 

  .بخواهند خشونت را رها كنند
  

نامه رهبران كنگره به او باما 
 امريكا با جنگ مخفي –

اسرائيل با ايران مخالف 
 تا دو سال ديگر –است 

ايران سالح اتمي خواهد 
وي اوباما با  گفتگ–ساخت 

مدودف در باره مسئله اتمي 
 تشديد مجازاتها يا –ايران 

  :خير؟
  
از حزب ي رهبران كنگره  نامه* 

به اوباما امريكا دموكرات 
 ي ايران درباره

  

،  به گزارش 2009 مارس 27در ◄ 
خبرگزاري فرانسه، رهبران كنگره از 
حزب دموكرات امريكا نامه اي به اوباما 

اره سياست او در نوشته اند و در ب
  :ايران، اين يادآوري ها را كرده اند

المللي  گزارش اخير آژانس بين●
انرژي اتمي حاكي از اينكه ايران 

ي با درصد غلظت  اورانيوم غني شده
پايين اما، كافي براي توليد يك بمب 
اتم را بدست آورده نگراني ما را 

واضح است كه برنامه  .برانگيخته است
بايد با فوريت مورد اي ايران  هسته

به اعتقاد ما چند . رسيدگي قرار گيرد
اصل در توفيق هرگونه تالش براي 

 :تماس با دولت ايران حياتي است
تماس بايد از اعتبار كافي برخوردار    

بوده و با جديت انجام گيرد اما، 
هدف . تواند زمانش نامحدود باشد نمي

سازي اورانيوم در  بايد تعليق غني

ت باشد و براي دستيابي به كوتاه مد
هاي مهمي را  اين هدف بايد مشوق

در عين حال، نبايد اجازه . ارائه كرد
داد ايران از مباحثات ديپلماتيك به 

ي  ي برنامه ي پوششي براي ادامه مثابه
ايران بايد . اش استفاده كند اي هسته

حداكثر طي چند ماه از آغاز مباحثات 
سازي  نيي غ بطور قابل تائيدي برنامه

 .اورانيوم را به تعليق درآورد
خواهيم گفتگوها با ايران  از شما مي ●

هر چه سريعتر آغاز شود تا زودتر 
هاي توفيق مذاكرات در راستاي  نشانه

اي ايران روشن  ي هسته توقف برنامه
اقدام آمريكا در اين باره نبايد به . شود

نشستن در انتظار پايان . تعويق بيافتد
ياست جمهوري ايران در انتخابات ر

 ، بهخرداد ماه و سپس آغاز گفتگوها
ايران حدود شش ماه فرصت بيشتر 
براي غني سازي و افزودن به انبار 

 .دهد اش مي اورانيوم غني شده
چنانچه مذاكرات به نتايج مطلوب  ●

خواهيم بفوريت از  نيانجاميد از شما مي
ابزارهاي در دسترس خود براي 

تصادي بر ايران افزايش فشارهاي اق
ي  اقداماتي كه در حوزه .استفاده كنيد

اختيارات قانوني شما قابل اجراست 
 :شامل

 .تحريم بانك مركزي ايران - 1
المللي كه به  هاي بين تحريم بانك - 2

 .دهند همكاري با ايران ادامه مي
هاي  جلوگيري از دسترسي شركت - 3

حمل و نقل دريايي فعال در بنادر 
 .نادر آمريكاايران به ب

اي كه  هاي بيمه تحريم شركت - 4
ها يا هواپيماهاشان در بنادر  كشتي

گيرند يا در  ايران پهلو مي
 .نشيند فرودگاههاي ايران به زمين مي

هاي انرژي سرمايه  تحريم شركت - 5
 .گذار در بخش نفت و گاز ايران

هاي انفرادي ما، بايد  فراتر از تالش ●
اقدامات متحدان را براي اتخاذ 

ها  ، در صورتي كه روند تماسرشديدت
نتايج مطلوب را به دنبال نداشت، بسيج 

در چنين شرايطي، متحدان ما . نيمك
بايد بپذيرند فوريت مساله اقدامات 

كند كه بايد  شديدتري را طلب مي
اي اقتصاد ايران را تحت  بطور گسترده
متحدان ما بايد فعاليت . تاثير بگذارد

ني در كشورهايشان را هاي ايرا بانك
المللي  ممنوع كرده و مبادالت بين

بانكي ايران با استفاده از ارزهاي يورو، 
به همين . پوند، و ين را متوقف كنند

شكل، متحدان ما بايد از اعطاي 
هايشان  اعتبارات صادراتي به شركت

كه در پي فعاليت با ايران هستند 
هايشان را از  خودداري كرده و شركت

هاي نفتي  ي تحويل فرآورده ادامه
. به ايران منع كنند) بنزين و گازوئيل(

به عالوه، متحدان ما بايد فروش 
هاي شيميايي را كه براي  مبدل
ي كاركرد پااليشگاههاي ايران  ادامه

 .ضروري است متوقف كنند
ما بايد ايران را به مهمترين الويت  ●

در روابط مان با روسيه و چين بدل 
 .كنيم
حقيقتا به اين باور داريم كه اگر  ●

ايران نبايد اجازه يابد جنگ افزار 
اي در اختيار داشته باشد، اقدام  هسته

ما بايد از . فوري امروز ضرورت دارد
زمان موجود براي آغاز تماس و 
متقاعد كردن ايران نسبت به 

مان در تحقق مقاصد خود  جديت
صورت، با  در غيراين. استفاده كنيم

سيار دشوارتري در آينده هاي ب تصميم
 .روبرو خواهيم شد

  

امريكا با جنگ مخفي اسرائيل * 
  :بر ضد ايران مخالف است

  

،  ميدل ايست 2009 مارس 31در ◄ 
  :تايمز گزارش كرده است

كاخ :  مقامات امريكائي مي گويند●
سفيد با جنگ مخفي اسرائيل بر ضد 

با وجود اين، . ايران مخالف است
گ، بقصد به تأخير اسرائيل به اين جن

انداختن اجراي برنامه اتمي ايران، 
كشتن دانشمندان . ادامه مي دهد

ايران يكي از شيوه هائي است كه 
  .اسرائيل بكار مي برد

 ساله اي كه اسرائيل تهيه 10    برنامه 
كرده است، عالوه بر كشتن دانشمندان 
اتمي ايران، شامل خرابكاري در 

ريد تأسيسات و نيز ممانعت از خ
تكنولوژي و تجهيزات اتمي توسط 

  . ايران نيز مي شود
     با همكاري امريكا، اسرائيل دست 
بكار كشتن كساني است كه در اجراي 
برنامه اتمي ايران، نقش كليدي دارند  
و خرابكاري در زنجيره ايست كه ايران 
براي خريد نيازهاي اتمي خود بوجود 

  . آورده است
اوباما به رياست      اما از زماني كه 

جمهوري رسيده است، مخالفت كاخ 
. سفيد با اين جنگ تشديد شده است

 سال 30اوباما اميدوار است بتواند به 
افزون . تنش ميان دو كشور پايان بدهد

بر اين، اوباما مايل است موافقت ايران 
را با گسيل تجهيزات جنگي از طريق 

  .ايران به افغانستان بدست آورد
ع اسرائيل در منطقه همان  اما مناف●

. منافع نيستند كه امريكا در منطقه دارد
پات كلوسون، مدير مؤسسه تحقيقات 
در باره سياست امريكا در خاورميانه، 
در باره ترور ايرانياني كه به اجراي 

كاري : برنامه اتمي مشغولند، مي گويد
كه اسرائيل مي كند، كاري است كه ما 

 كشتن مايليم كه بكند و اين كار
وقتي از او در . دانشمندان ايراني است

باره مخالفت كاخ سفيد پرسيديم، او 
جنگ مخفي جنگي نيست : پاسخ گفت

. كه درباره اش حرف زده شود
مخالفت امريكا سبب مي شود كه 
اسرائيل بدون اطالع دادن به امريكا، 
ايرانياني را بكشد كه دست اندر كار 

  . اجراي برنامه اتمي هستند
ز زماني كه امريكا، در تابستان  ا●

گذشته، با حمله هوائي اسرائيل به 
ايران مخالفت كرد، اسرائيل به ترور 
ايرانيان دست اندر كار برنامه اتمي 

هدفش اينست .  شتاب بخشيده است
كه اجراي برنامه را تا ممكن است به 

  . تأخير اندازد
 يك مقام ارشد سابق سيا چندين ●

اري را شرح عمليات مشترك خرابك
كرد كه مأموران امريكائي و اسرائيلي 
انجام داده و به شكست فالكت باري 

  .  انجاميده بودند
،  2004 بنا بر منابع امريكا،  در سال ●

سيا تمامي نفرات خود را در ايران از  
علت نيز اين بود كه افسر . دست داد

مخابرات سيا، از مركز سيا، به يك 
عليماتي را مأمور خود در ايران، ت

او اشتباه كرد و دستور را . مخابره كرد
از جمله .  به همه مأموران ايميل كرد

يك مأمور دو جانبه نيز دستور العمل را 
دريافت كرد و در اختيار اداره ضد 

نتيجه آن .  جاسوسي واواك گذاشت
اين شد كه تمامي مأموران سيا دستگير 

  .شدند
 بسا نخستين عمليات مخفي براي ●

به وارد كردن بر فعاليتهاي اتمي ضر
، در رياست 2000ايران، در سال 

.  جمهوري كلينتون انجام گرفته باشد
. بود» عمليات مرلين«نام اين عمليات 

موضوع عمليات اين بود كه يك 
كارشناس اتمي روسيه كه به خدمت 
سيا در آمده بود، نقشه و شرح مراحل 
توليد بمب اتمي را كه سيا تهيه كرده 

، در آن، كارهائي را گنجانده بود كه و
موجب تخريب تأسيسات مي شد، در 
وين، در اختيار نماينده ايران در 
آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار 

اين شخص طرف اعتماد ايران . داد
با انجام اين  كلينتون شخصا . بود

  .عمليات موافقت كرده بود
      هرگاه نقشه را ايراني ها اجرا مي 

دند، تمامي تأسيساتشان را از ميان كر
اما نقشه را گرفتند، به آساني از . مي برد

حيله هاي فني كه در آن بكار رفته 
بودند، سر درآوردند و آن را بكار 

در . عمليان مرلين رها نشدند. نبردند
حكومت بوش كوشش بعمل آمد از 
طريق كشورهاي ديگر ايران فريب 

  .داده شود
نجيره خيريد  براي پاره كردن ز●

مواد و تجهيزات اتمي ايران، موساد 
كاركنان شركتهائي را به خدمت در 
مي آورد كه اين مواد و تجهيزات را به 

آنها عكس و يا . ايران مي فروشند
اطالعات فني در باره اجناس فروخته 
شده به ايران را به موساد مي دهند و 
موساد  آنها را بنابر تشخيص، در اختيار 

  . ان  قرار مي دهنددانشمند
چند :  يك مقام ارشد سابق مي گويد●

سال پيش، امريكا و اسرائيل طرح 
در . خرابكاري مشتركي را تهيه كردند

اين طرح، با استفاده از شبكه برق 
ايران، مي بايد به اجرا گذاشته مي شد 
و به برنامه اتميش خسارت وارد مي 

 –هدف از آن استفاده از الكترو . كرد
براي فرستادن ) EMP(يك پولس مگنيت

برق فشار قوي از طريق شبكه برق 
ايران بقصد تخريب تأسيسات اتمي 

  . ايران بود
     تجهيزات الزم براي اجراي اين 
طرح، در صحراي نوادا، آزمايش 

كار بردن تجهيزات به ايران و . شدند
اجراي طرح برعهده اسرائيل نهاده 

ز، قرار بود تجهيزات در فضاي با. شد
در نزديكي تأسيسات اتمي، قرار داده 

سرانجام از اجراي آن انصراف . شوند
  .حاصل شد

  
تا دو سال : ژنرال پترائوس* 

ديگر ايران به بمب اتمي دست 
خواهد يافت و اسرائيل ممكن 
است حمله به ايران را انتخاب 

  :كند
  

از جمله (، 2009 مارس  30  در ◄
، ژنرال پترائوس)  انترناشينال نيوز

فرمانده قواي امريكا در خاورميانه، 
  : گفته است

   ژنرال پترائوس، در كميته نيروهاي 
دوسالي : مسلح سناي امريكا، گفته است

هنوز وقت الزم است تا كه ايران 
ايران مي . بتواند بمب اتمي بسازد

تواند درجه غناي اورانيوم غني شده 
اي را كه دارد، باال ببرد و بمب اتمي 

ذا زمان درازي در اختيار ل. بسازد
  .   نيست

   به قصد منصرف كردن ايران از توليد 
بمب اتمي، اسرائيل ممكن است حمله 

او در كميته . به ايران را انتخاب كند
نيروهاي مسلح سناي امريكا، توضيح 
داد كه دولت اسرائيل ممكن است 
خود را سخت مورد تهديد ببيند و 

. ان بزنددست به حمله پيشگيرانه به اير
مقامات ايران مرتب از دادن اطمينان 
هاي الزم و شفاف سازي بايسته و قابل 
.  كنترل بين المللي، طفره مي رود

برغم قطعنامه هاي شوراي امنيت، 
ايران از به حال تعليق درآوردن غني 

و . سازي اورانيوم امتناع مي كند
اجازه بازرسي كامل از تمامي تأسيسات 

س بين المللي انرژي اتمي خود به آژان
  . اتمي نمي دهد

     سماجت ايران در ادامه دادن به 
اجراي برنامه اتمي خود، همسايگانش و 
جامعه بين المللي را ناگزير به اين 
نتيجه رسانده است كه رژيم ايران در 

  . كار توليد بمب اتمي است
 علي اكبر جوان فكر،  مشاور ●

 احمدي نژاد نسبت به اظهارات ژنرال
پترائوس اينطور واكنش نشان داده 

ايران يك كشور قدرتمند و : است
رژيم . منطقي و صلح طلب است

صهيونيستي گرفتار بلبشو  و اقتصاد 
اين واقعيت ها،  . جهان در بحران است

حمله اسرائيل به ايران را ناممكن مي 
  . كنند

پيش از حمله عراق به : انقالب اسالمي
ي از اين نوع را ايران، خميني نيز استدالل

جنگ روي داد و خود او نقش . مي كرد
مأمور انگلستان و اسرائيل و امريكا را 

به ياد مي آورد قول آلن كالرك، ( يافت 
وزير دفاع در حكومت تاچر را كه جنگ 
در سود انگلستان و غرب بود اسباب 

عامل ) ايجاد و ادامه آن را فراهم كرديم
حاال .  سال شد8اصلي ادامه اش به مدت 

هم مشاور دست پرورده رژيم مدعي 
است كه چون بحران اقتصادي است و 
دولت اسرائيل گرفتار بلبشو است، حمله 

گرچه اروپا و . به ايران ممكن نيست
امريكا  نيازمند نبود بحران هستند  براي 
اينكه بتوانند نخست بحران اقتصادي را 
مهار كنند و سپس از آن خارج شوند، اما 

نبشهاي اعتراضي وسعت يابند و هرگاه ج
اين عامل، دست به دست عوامل ديگر، 
سبب شوند بحران تن به مهار ندهد، 
اسرائيل فرصتي طالئي براي حمله به 

چرا كه اين . ايران بدست خواهد آورد
حمله هم توجه ها را از بحران بر مي 
گرداند و هم خود ترسي را پديد مي آورد 
 كه سبب فروكش كردن جنبشهاي

  .  اعتراضي مي شود
  

امريكا ممكن : فايننشال تايمز* 
است تن دهد كه ايران بتواند 

  :اورانيوم غني كند
  

، روزنامه 2009 ژوريل 4 در ◄
: فايننشال تايمز گزارش كرده است

مقامات امريكا مشغول بررسي امكان 
موافقت امريكا با غني سازي اورانيوم 

كميسيوني كه از . توسط ايران هستند
ي اوباما مأمور بازبيني سياست سو

امريكا در ايران شده است، از جمله، 
اين سئوال كه آيا امريكا مي تواند با 
ادامه غني سازي اورانيوم توسط ايران 
موافقت كند؟ را  موضوع بررسي خود 

  . كرده است
     روزنامه، از قول فيتزپاتريك، 

بن : ديپلمات پيشين امريكا، آورده است
از سوئي :  پديد آمده استبستي واقعي

غرب از ايران مي خواهد غني سازي 
را به حال تعليق درآورد و از سوي 
ديگر، ايران خواهان ادامه دادن به 

از اين رو، . غني سازي اورانيوم است
در واشنگتن، طرفداران اين نظر كه 
صفر كردن  غني سازي اورانيوم توسط 

بنا بر اين، . است» ناشدني«ايران، 
 در آغاز، امريكا مي بايد خواستار گرچه

  توقف غني سازي اورانيوم شود، اما در 
  

  7در صفحه 

  نظم جهاني جديد؟
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پايان روند گفتگوها، مي تواند با ادامه 
غني كردن اورانيوم توسط ايران، 

  .موافقت كند
  

ايران با پيشنهاد : احمدي نژاد* 
بانك اورانيوم غني شده كه 
مورد تأييد امريكا نيز هست، 

  : موافق است
  

 آوريل، رويتر از آستانه، 6 در ◄
احمدي نژاد كه : گزارش كرده است

مشغول ديدار از قزاقستان است، بعد از 
گفتگو با نورسلطان نظر بايف، رئيس 

ايران از : جمهوري قزاقستان گفت
پيشنهادي كه بنا بر آن، بانك سوخت 

  اتمي تأسيس شود و در يكي از 
  
كشورهاي ساحلي درياي خزر تشكيل 

ما فكر مي كنيم . ، موافق استشود
ايده رئيس جمهوري قزاقستان پيشنهاد 

  . بسيار خوبي است
     موافقت ايران با ايده اي كه در 
واقع از رئيس جمهوري امريكا است، 
بيانگر آغاز جديدي در روابط دو 
كشور است و پلي را ايجاد مي كند 
براي اين كه دو طرف با يكديگر رابطه 

  . برقرار كنند
      پيش از اين، ايران گفته بود آماده 
است غني سازي اورانيوم را قطع كند 
هرگاه تضمين الزم براي دريافت 

البته . سوخت اتمي را به دست بياورد
همواره نيز تأكيد كرده بود استفاده 
صلح آميز از انرژي اتمي و بنا بر اين 
غني سازي اورانيوم را حق خود مي 

  . داند
ن پيشنهاد، هر كشوري اجازه      بنا براي

مي يابد سوخت الزم براي 
نيروگاههاي اتمي خود را دريافت مي 
كند بدون اينكه خود اورانيوم را غني 

  .  سازد
  
اوباما و مدودو در باره برنامه *

اتمي ايران، با يكديگر، گفتگو 
  :كردند

  

 كشور، 20 در حاشيه اجالس سران ◄
ا و باراك اوباما، رئيس جمهوري امريك

ديميتري مدود، رئيس جمهوري 
روسيه، از جمله در باره برنامه اتمي 

  . ايران با يكديگر گفتگو كردند
    پيش از آن، سرگي رياب كوف، 
معاون وزارت خارجه روسيه كه پيش 
از ديدار اين دو، خبر آن را در 
مصاحبه با راديو مسكو داده و افزوده 

طرفهاي امريكائي ما سخت نگران : بود
دو موضوع . رنامه اتمي ايران هستندب

  : مورد گفتگو مي شود
 ايران مي پذيرد در محدود – 1

قرارداد منع گسترش سالح هسته عمل 
در اين صورت، دليلي براي . كند

مخالفت با استفاده صلح آميز اين كشور 
از اتم و غني سازي اورانيوم باقي نمي 

  .ماند
   و يا ايران از پاسخ دادن به پرسش- 2

هاي جامعه بين المللي، در باره برنامه 
در اين . اتمي خود،  طفره مي رود

صورت، جامعه بين المللي مي بايد 
ايران را برآن دارد كه به پرسشهايش 

  .پاسخ دهد
      روسيه خواهان حل و فصل سريع 

  .مسئله اتمي ايران است
 آوريل،  پس از انجام ديدار و 2 در ◄

رش كردند گفتگو، خبرگزاري ها گزا
كه هر دو پذيرفته اند كه ايران حق 
استفاده صلح آميز از انرژي اتمي را 

در : دارد و مدودو به اوباما گفته است

باره برنامه اتمي ايران، روسيه آماده 
  .همكاري با امريكا است

  
تنها مجازات ايران كار ساز * 

  وضع مجازاتهاي بيشتر –است 
  :محل ندارد

  

 روبرت گيت، ،2009 مارس 29 در ◄
مجازاتها : وزير دفاع امريكا گفته است

بكار ناگزيركردن ايران به متوقف 
از . كردن غني سازي اورانيوم مي آيند

اين رو، او وضع مجازاتها را بر 
  . ديپلماسي رجحان مي دهد

     در همان حال كه گيت از برنامه 
اتمي مخفي ايران سخن مي گفت، 

نيوم را تصديق مي كرد كه ايران اورا
  .به درجه پائين، غني كرده است

 ) 2009 مارس 31( به گزارش رويتر ◄
از لندن، وزير خارجه انگلستان، داويد 

به توجه به اين امر : مليباند،  گفته است
كه اين اقبال خوب وجود دارد كه 
تهران و واشنگتن روابط عادي پيدا 
كنند، ديگر وضع مجازاتهاي جديد بر 

او كه در . داردضد ايران، مورد ن
مجلس عوام انگلستان سخن مي گفت، 
به نمايندگان توضيح داد كه رويه 
جديد حكومت امريكا بهترين شانس را 
كه هرگز ايران نيافته بود، در اختيارش 
گذاشته است تا كه از رهگذر عادي 
كردن روابط خود با امريكا،  روابط 

  . خود را با بقيت دنيا عادي كند
در انتظار : يده شده است     از او پرس

. نتيجه، چه مدت صبر خواهيد كرد؟
اگر در پايان آن، نتيجه حاصل نشد، به 
شوراي امنيت و يا اتحاديه اروپا براي 
وضع مجازاتهاي شديد تر بر ضد ايران، 
رجوع خواهيد كرد؟ ميليباند پاسخ 

زمان كنوني، زمان وضع : داده است
 زمان، زمان. مجازاتهاي سخت تر نيست

. پشتيباني از امريكا در سياستش است
زيرا در هر نسل، چنين فرصتي، نه تنها 
براي ما، بلكه براي ايرانيان نيز، يكبار 

اين فرصت را نيايد از . بدست مي آيد
نخست امريكا مي بايد در . دست داد

سياست خود تجديد نظري را كه مي 
خواهند بعمل بياورند و آنگاه اطمينان 

 جديدشان را  ايرانيان يابند كه سياست
هرگاه ايران . بطور روشن دريافته اند

پاسخ مثبت ابراز نكرد، آن وقت، مي 
  . توان قدم هاي بعدي را برداشت

  
ايران مي بايد ميان : اوباما* 

بمب اتمي و آينده بهتر يكي را 
  :انتخاب كند

  

آوريل، در تركيه، اوباما در  6 در ◄
قسمتي از سخنراني خود در مجلس 

: لي تركيه، به ايران پرداخت و گفتم
من براي دولت و مردم ايران روشن 
كرده ام كه آماده گفتگو بر اساس 
. منافع ملي و احترام متقابل هستيم

اينك دولت ايران مي بايد ميان آينده 
بهتر براي مردم خود و بمب اتمي يكي 

  .را انتخاب كند
و اينك، رژيم مافياهاي : انقالب اسالمي

 مالي ترسش افزون تر گشته –نظامي 
بتدريج كه ابتكار عمل را از دست . است

مي دهد، در قلمرو هاي اجتماعي و 
فرهنگي  عقب نشيني مي كند و توجه 
. خود را معطوف قلمرو سياسي مي كند

بحران اقتصادي كه به ضرورت در ايران 

سخت تر مي شود نيز مزيد علت گشته و 
ناگزيرش كرده است دست بكاري بس 

امنيت شهرها را به سپاه و : شگرف بزند
پنداري سپاه و . بسيج واگذار كرده است

بسيج نيروي اشغالگري هستند كه ايران 
با آنكه . را به تصرف خود در آورده اند

مير حسين موسوي را وارد صحنه 
رياست جمهوري كرده و » انتخابات«

خاتمي را از اين صحنه رانده است،  اما 
، نمي داند رأي »هندهتنها رأي د«هنوز 

در دو فصل . خود را به چه كسي بدهد
در : زير، دو گزارش از ايران را مي خوانيد

يكي كارنامه مير حسين موسوي شرح 
شده است و در ديگري، قسمت دوم 
مافياهاي مأمور سركوبها در كوچه ها و 

  ...:خيابانها و اجتماعات و
    
   

ميرحسين موسوي به 
 روايت نامه خامنه اي
به خميني و قرباني فر 

به كنگرلو و شرح 
وضعيت، توسط 

منتظري با حضور 
  :موسوي

  
  

   ايرانيان وضعيت هر سال را با بهار 
سالي كه : آن مي سنجند و مي گويند

بهار . نكوست از بهارش پيدا است
امسال ايران با دستگيري دانشجويان و 
جوانان و ضرب وشتم خانواده هاي 

. نشجويان آغاز شدزندانيان سياسي و دا
در آخرين روزهاي سال قبل با مرگ 
وبالگ نويس جوان و نيز دستگيري 
صدهها جوان ديگر در چهارشنبه 

  .سوري  به پايان رسيد
   اخبار تعطيلي شركت ها و 
كارخانجات در آخرين روزهاي سال 
گذشته وضعيت شديدا خراب اقتصادي 
ايران را به دليل بي لياقتي سران رژيم 

از سياست هاي ضد . بي نشان دادبه خو
عدالت و ضد كارگر اين حكومت در 
آخرين روزهاي سال، يكي ترتيب 
اخراج كارگران در كارخانه قرقره و 

كارخانه مزبور كه توسط . نخ زيبا بود
بخش خصوصي خريداري شده بود، به 
.  محض واگذاري دو ماه بعد تعطيل شد

 ماه، كارگران را به 2بعد از  گذشت 
 دعوت كردند اما از تمام آنها كار

به اين . آزمايش خون بعمل آوردند
 كارگر 500 نفر از 300ترتيب حدود 

آن كارخانه را به دليل اعتياد اخراج 
.  كردند و مابقي را باز خريد نمودند

اين سياست از حيله گرانه ترين 
  .ترفندهاي اقتصادي اين رژيم بود

عيت    به هر حال، قرار بر اين بود  وض
. برخي از كانديداها بررسي شود

نخست بنا بود  احمدي نژاد  و وضعيت 
ولي با مشاهده  . او بررسي شود

وضعيت اين مفلوك كه حاال ديگر 
هركس او را تحقير ميكند حتي خامنه 
اي و مير حسين موسوي،  سوگلي 

خميني،  وارد صحنه شد، الزم شد  
  :نخست كارنامه او  بررسي شود

  
 مير حسين موسوي خامنه اي* 

  : را خصم خود مي شمرد
  

   مير حسين موسوي از جمله افراد 
مورد اعتماد خميني و گروههاي 

او .  به بعد بود60سركوبگر رژيم ازسال 
از برجسته ترين مهره هاي رژيم به 

از اعضاي حزب . شمار مي رفت
جمهوري اسالمي و نخست وزير،  بعد 

در . از مرگ رجايي و باهنر، بود
ريان خريد و معامله اسلحه با ج

امريكاييان و نيز در جنايات بر ضد 
 مسئوليت 67زندانيان سياسي در سال 

رئيس . حكومت را بر عهده داشت
چون . جمهوري منصوب خامنه اي بود

از هاشمي رفسنجاني تبعيت مي كرد و 
به خامنه اي اعتناء نمي كرد،  وقتي 
خامنه اي براي دور دوم رئيس 

،  موضع قاطع گرفت و جمهوري شد
حاضر نشد مير حسين موسوي را بعنوان 
. نخست وزير، به مجلس معرفي كند

موسوي بايد در مقام : خميني گفت
خامنه اي به او . نخست وزيري بماند

نامه نوشت كه مير حسين موسوي را 
اليق و صالح براي تصدي مقام نخست 

اما اگر واليت با شما . وزيري نمي داند
 الزم مي بينيد او نخست است هرگاه

وزير بماند، حكم كنيد و در قيامت هم 
من نمي توانم . پاسخگو باشيد

پاسخگوي نصب او به نخست وزيري 
گروهي از اعضاي مجلس مالتاريا . باشم

حكم : خميني گفت. نزد خميني رفتند
نمي كنم اما اگر كس ديگري جز او 

خامنه . نخست وزير شود، خيانت است
ليم شد و مير حسين اي ناگزير تس

موسوي را به نخست وزيري منصوب 
با آنكه مجلسيان مي دانستند به . كرد

خواست خميني او نخست وزير شده 
از آن .  تن به او رأي نداند99است، 

و »  والئي«زمان، نزاع  بر سر 
بودن نظر خميني،  برخاست » تبشيري«

  . و ادامه يافت
 سال گوشه 20     موسوي كه بمدت 

ني گزيده بود، نخست وزير دوران نشي
جنگ و معامالت پنهاني با امريكاييان و 
از عوامل قتل هاي زندانيان سياسي 

بعد از مرگ خميني و رهبر .  است
شدن خامنه اي به استناد نامه اي 
جعلي،  هم بخاطر دشمني خامنه اي 
با او و هم  براي به فراموشي سپردن 

لب تبهكاريهايش، به گوشه اي خزيد و 
حال او  وضعيت را به شدت . فرو بست

خامنه اي هم الزم . وخيم ديده است
ديده است در تعيين رئيس جمهوري، 

موسوي اظهار . حرف آخر را او بزند
سرسپردگي كرده و  با اين فكر كه 
حفظ رژيم  واجب است، پا به عرصه 

به قول خود .  انتخابات گذارده است
 رفتن او، چون  نمي تواند شاهد از بين

رژيمي باشد كه سالها براي استقرار آن 
كوشيده است، قدم رنجه كرده و پا به 

رياست » انتخابات«در  » رقابت«ميدان 
  !جمهوري گذاشته است

   در زير با استناد به كتاب خاطرات 
آيت اهللا منتظري و برخي از نوشته 
هاي كتاب شنود اشباح، كارنامه مير 

 امروز حسين موسوي را به اطالع نسل
  :مي رسانيم

  
قرباني فر خزانه دار كودتاچيان * 

نوژه، همكار مير حسين موسوي مي 
  :شود

   در جريان كودتاي نوژه كه هدف 
آن از هم پاشاندن شيرازه سازمان 
ارتش و زمينه سازي براي حمله عراق 
به ايران بود، از جمله افرادي كه از 
آنها نام برده مي شد، يكي منوچهر 

او از سوي بختيار مأمور . ر بودقرباني ف
تأمين پول و اسلحه براي كودتاچيان 

  . بود
 آمده »كودتاي نوژه« كتاب در  ●

، سرهنگ 1358در بهار سال :... است
محمدباقر «بازنشسته ژاندارمري  دوم
، »باقر«: با نامهاي مستعار[... » عامري بني

از همكاران ...] و » احسان «،»اميد«
غالمعلي «شبد سابق فعال و نزديك ارت

تا از مواضع  درصدد برآمد» اويسي
نسبت به ايران ) ناتو و آمريكا(غرب 

 اطالع يابد و براساس آن، ميزان

موفقيت تدارك يك توطئه را بر عليه 
نظام نوپاي جمهوري اسالمي ارزيابي 

   )443صكتاب شنود اشباح ، (... كند
اين تماس بالفاصله به نزديكي     
از » بختيار«با هواداران » عامري بني«

عوامل فعال دكتر  طريق يكي از
در ايران بنام » شاپور بختيار«
» حزب ايران«عضو (» ابوالقاسم خادم«
و از بزرگ » بختيار«از دوستان فعال  و

پس از واقعه ... انجاميد) مالكين گنبد
تحت فشار آمريكا و » بختيار «طبس،

انگليس به سازماندهي اجزاء كودتا 
با نظام  مقابله همه جانبهبراي 

... جمهوري اسالمي شتاب بخشيد
  )444صهمان كتاب (

 اين شاخه كه:... شاخه تداركات     

وظيفه تهيه پول، اسلحه، خانه، ماشين و 
ديگر لوازم مورد نياز براي انجام يك 

موفق را بعهده داشت، تحت  كودتاي
... بود» فر منوچهر قرباني«مسئوليت 

كشورهاي   از جانبپول در وهله اول
آمريكا، انگليس و عراق در اختيار ستاد 

 شد و  مستقر در پاريس نهاده مي،كودتا

از آن طريق به داخل كشور سرازير 
به طوري كه در مدت كمتر . گشت مي

به يكصد ميليون  از يك هفته، قريب
 كتاب،   همان(... تومان ارسال گشت

  )446ص
  تن5/2 اطالع داد كه قايقي حامل ... 

اسلحه در نزديكي سواحل بوشهر، 
منوچهر «. باشد آماده تحويل سالح مي

شركاي شركت  كه از» فر قرباني
بود، » استارالين«كشتيراني حمل و نقل 

 را» كورس ناظميان«فردي به نام 
مأمور ساخت تا توسط لنج، سالح را 

  )447صهمان كتاب، . تحويل بگيرد
اه تيرم 18 در تاريخ... كودتاي نوژه 

در فاصله شكست ...  خنثي شد1359
كودتاي «تا » نوژه كودتاي«

يعني در » شريعتمداري -زاده قطب
 سال، سه توطئه كودتاي 5/1طول 

 دچار» نوژه«ديگر نيز به سرنوشت 

، »شهري ري«االسالم  حجت... شد
 وقت دادگاه انقالب ارتش، در  رئيس

اولين «: گفت گزارش مطبوعاتي خود
بود، كه » پارس«گروه براندازي 

» پاسداران رژيم سلطنتي«مخفف 
» نمارا«گروه براندازي  دومين. است

نام داشت و » نيما«بود و سومين گروه 
  كه آقايگروهي بود چهارمين گروه 

نجات «آن را كودتاي نام » زاده قطب«
ارتباط . گذارده بود» انقالب ايران

واسطه يا  تمامي اين گروهها، با
و » سيا«ن جاسوسي واسطه به سازما بي

همان (... گردد شيطان بزرگ برمي
  )448كتاب، ص 

از » سيا«همزمان با تجاوز طبس،     
در تدارك طرح » شاپور بختيار«طريق 
تجاوز نظامي . بود »نوژه «كودتاي

طبس و كودتاي نوژه دو حلقه يك 
 زنجير واحد بود كه بايد براندازي

  نظام جمهوري اسالمي را به ثمر 
  8ه در صفح

  نظم جهاني جديد؟
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  )449ص كتاب،  همان. رساند مي
 آمده كتاب كودتاي نوژهباز در     

بيش ) 18/4/59(كودتا  در شب: است
 نفر از كودتاگران از جمله 200از 

نام  در منزل فردي به» فر قرباني«
كه در حوالي جام جم واقع » نور«

بود، با لباس نظامي و با بازوبندهايي 
ده شيروخورشيد اجتماع كر منقوش به

بودند تا با دريافت عالئم موفقيت 
اسالمي  كودتا، مركز سيماي جمهوري

ولي در همان . ايران را تصرف كنند
ساعات اوليه توسط تلفن به آنان اطالع 

شود كه عمليات منتفي است  مي داده
در گروههاي دو سه نفره پراكنده 

   )452صهمان كتاب، ... شويد
:... »)ك(منبع «مصاحبه محقق با  از     

عضو باشگاه ورزشي » قربانيفر«
شركت  شاهنشاهي بود و مدير يك

» كشتيراني استارالين«دريايي فكر كنم 
 قطعاً او در تهيه سالح و مهمات و... 

  و مراجع » امام«لجستيك عمليات ترور 
و مسئولين جمهوري اسالمي دست 

نوژه كه فرار  داشت تا زمان افشاي
هم توي گفتند قبل از نوژه  مي... كرد

 روشن بودن چراغهاي استاديوم براي

نشستن هليكوپترهاي آمريكايي و 
... اسرائيلي جريان طبس نقش داشت

   )453ص -همان (
     قرباني فر در كنار اويسي و بختيار 
حتما از جمله افرادي بودند كه اگر 
دست رژيم به آنها مي رسيد، اعدامشان 

با اين همه، قرباني فر در .  حتمي بود
دوران نخست وزيري مير حسين 
موسوي، خريدار اسلحه مي شود، براي 
ادامه جنگي كه به قول وزير دفاع 
انگلستان در سود انگلستان و غرب بود 

  .  و بايد ادامه مي يافت
     نامه منوچهر قرباني فر خطاب به 
نماينده تام االختيار ميرحسين موسوي، 
محسن كنگرلو، افشا گر نقش اين 

ير و دستياران او در ادامه نخست وز
  :   سال است8جنگ بمدت 

  
 نامه قرباني فر با محسن ●

كنگرلو، معاون مير حسين 
موسوي، نخست وزير در دوران 

  :خميني
    

قاي منتظري آاز كتاب خاطرات به نقل 
 :131 پيوست شماره -
نامه مجدد آقاي منوچهر قرباني فر    

در مورد مك فارلين كه رونوشت آن 
 راي معظم له ارسال نموده بود را ب

 بكلي سري است 
 خصوصي است 

 1365/4/19  
  صفحه 19گزارش در 

 بنام خدا 
حضور برادر عزيز و ارجمندم آقاي 

 محسن كنگرلو 
با عرض سالم و ارادت، آرزوي    

توفيق و سالمتي براي شما و خانواده 
محترم و التماس دعاي خير براي خود 

 . دارم
راي آنكه بداني به خاطر برادر جان ب   

اعتماد و احترام به مسلماني و شرافت و 
انسانيت و اعتقاد به مردانگي شما به چه 
مصيبت و گرفتاري بزرگي دچار شده 
ام، الزم است توجه تان را به مسائل 
ذيل جلب نموده و توضيح دهم كه 

 چه ،عدم توجه و دقت جنابعالي
مسائلي براي يك برادر و يار وفادار و 
دوست فداكاركه همه چيز خود را 
براي شما و پيشبرد هدفهاي مقدسمان 
كه پيروزي در اين جنگ ميهني و 
تحميلي به گرو گذارده بوجود آورده 

 . ايد
برادر عزيز ترا به قرآن مجيد سوگند،    

ترا به جان بچه هاي عزيزت قسم، من 

بجز خدمت بجز دوستي بجز فداكاري 
بدي در بجز رنج و زحمت كشيدن چه 

حق شما كردم ؟ ؟ ؟ كه شما اينگونه 
كه شرح آن خواهد آمد با من رفتار 

 . نموديد
آيا من از شما انتظار دستمزد و پاداش 
و حق و حساب و توقعات مادي داشتم 

 ؟ ؟ ؟ 
آيا شما تاكنون به من چيزي داده    

ايد؟ بجز اينكه صد بار استدعا كردم 
براي پيشبرد و پيشرفت و تسريع در 
كارهاي خودتان و دست يابي به منابع 

 آنهم به هزينه ، مقداري خاويار،بهتر
خود من بفرستيد كه هرگز نفرستاديد و 
يكبار هم كه من خودم خاويار طاليي 
در تهران با هزار زحمت و هزينه زياد 
تهيه كردم و تحويل دفتر شما در 
تهران دادند، آنها هرگز به من نرسيد و 

و كجا آنها را معلوم نشد چه كسي 
 . خورد

من نمي خواهم به خدماتي كه به شما 
و به جمهوري اسالمي در گذشته كردم 

دانم فقط به مسائل  بپردازم، اما الزم مي
 . همين يكسال گذشته اشاره كنم 

بيش از دو ، من و جنابعالي مشتركا   
سال بود كه به هر در زديم و چه 

 و TOWكارها كه نكرديم تا موشك تاو 
ال حهاي مدرن ديگر تهيه كنيم ولي س

باالخره به اين نتيجه رسيديم كه همه 
اين حرفها دروغ و داستان است و 
اينگونه موشكها و سالح هاي پيشرفته و 
بسيار مدرن را فقط از دست دولتها 

توان گرفت ونه از طريق واسطه ها  مي
و دالالن، لذا همانطور كه از سابقه امر 

واسطه روابط دقيقا اطالع داريد ب
شخصي و دوستانه خصوصي بين خودم 
و تني چند از زمامداران فعلي آمريكا 

 عازم آنجا ،از حزب جمهوري خواه
شدم و با آنها مذاكرات مفصلي كردم و 
گفتيم و شنيديم كه دوستي هميشه 
بهتر از دشمني است و از راه دوستي و 

توان كدورتها و  صفا است كه مي
ات و نفاق را دشمني ها و سوء تفاهم

زدود و به حسن تفاهم رسيد و مسائل 
واقعي يكديگر را درك كرد و بعالوه ما 
كه در جنگ هستيم چه بهتر حتي از 
راه مصلحت هم شده مويي از خرس 
بكنيم و از آنها وسائلي بگيريم زيرا 
هدف ما از اين حرفها مقدس تر و 
بزرگ تر است و چون از خود 

قول معروف اطمينان كامل داشتم و به 
كسي كه چيزي بارش نيست هراسي 

تلفني جنابعالي با يك پيام فقط . ندارد
بلند شده و با يك هواپيماي اختصاصي 

 موشك 104بزرگ فقط درحالي كه 
 تهران همراه داشتم به TOWتاو 

  .آمدم
درحالي كه قيمت آنها را خودم تهيه   

 روز قبل از آن به 20كرده و 
و به خداوندي آمريكاييها داده بودم 

خدا سوگند از آوردن همان هواپيما 
را   هزار دالر هم ضرر كردم و آن56

از جيبم پرداختم و به روي شما هم 
نياوردم، گفتم جاي دور نمي رود و 
اينهم سهم من براي پيروزي در جنگ 
و جبران كوچكي از گذشته ها، اگر به 

 به گزارشي ،بايگاني مراجعه فرماييد
ييد كه در همان سفر فرما برخورد مي

خدمتتان دادم و گزارش جامع و 
مفصلي بود و امروز كه بيش از يك 
سال از آن زمان گذشته هر آنچه 
نوشته بودم به حقيقت پيوسته و به 
خصوص قيمت نفت و مسائل سياسي 
ديگر، بگذريم، بعد از آن بالفاصله يك 

 موشك تاو 400هواپيماي ديگر با 
 زمان تاكنون برايتان فرستادم و از آن

  .چه ها كه نگذشته

در يك سال گذشته من به شهادت      
خودتان كه به مسلمانيت اعتقاد دارم 
هر روز و هر شب چند بار به شما تلفن 

 300زدم و به طور متوسط فقط بيش از 
دالر روزانه هزينه مكالمات من با شما 

 . شده است
در يك سال گذشته بعالوه ارسال     

ش اطالعاتي و خبري و ده ها گزار
گذرنامه و اسناد متفرقه براي شما، 
موجبات ايجاد حسن تفاهم و درك 
مسائل و تفهيم نظريات دولت ايران به 
مقامات كاخ سفيد را فراهم آورم و 
مهم تر از همه زمينه اي فراهم آوردم 
كه آمريكاييها سرشان را جاي پايشان 
گذاردند و به تهران آمدند و در راس 

 هم دومين شخصيت حزب يهيئت
جمهوري خواه و با نفوذترين شخص 
روي رئيس جمهور، معروف به پسر 

) رابرت مك فارلين(خوانده ريگان 
بود كه خدمتتان آوردم تا رسما اعالم 
كند كه جمهوري اسالمي را رژيمي 
بحق و مردمي و قابل احترام و ستايش 

دانند و حاضرند محرمانه در  مي
د تا انشاء اهللا كار كنارمان قرار گيرن

جنگ را يكسره كنيم و با ما دوستي 
بعد از خدا خود شما بهتر . كنند

دانيد كه من در ايجاد دوستي و  مي
رابطه ويژه بين ايران و دولت جديد 
فرانسه نقش اساسي را ايفا كردم و 

 قطعي و سريدرحالي كه به توافق 

براي بارگيري كشتي اول در پاريس 
 همه كارها آماده دست يافته بودم و

شده بود، درست روز بعد از آن بدون 
كوچكترين خبري از طرف شما و 

 جناب معيري معاون ،بدون اطالع من
محترم نخست وزير به پاريس تشريف 
آوردند و درست برخالف جهتي كه 
من با هزار زحمت و حيل رفته بودم 
حركت كردند و دو پا را در يك كفش 

و از پاريس كرد كه مسعود و دستگاه ا
 من همان روز به شما تلفن .بايد برود

كردم كه به جناب نخست وزير بگوئيد، 
فورا به آقاي معيري دستور فرمايند كه 
در مورد رفتن مسعود اصال پافشاري كه 

 بلكه بگويند حضور او در ،نكنند هيچ
فرانسه از نظر ما بالمانع است، زيرا با 
حضور او در پاريس بارگيري فوريش 

 ولي شما گفتيد .كان پذير شده بودام
ايشان ديگر رفته است و نخست وزير 
چنين كاري نمي تواند بكند و بنده هم 
باالخره معني هماهنگي را فهميدم و 
نتيجتا آبروي مرا برديد و اينها فكر 

 و اين .كردند كه من دروغگو هستم
اجازه دهيد ما كشتي ا را كه بايد حرفه

زو شرايط  ج،اول را بارگيري كنيم
 از خودم درآورده ام، و وقتي ،است

خيلي اصرار كردم، گفتند تو چه كاره 
 اي و كو اجازه ات ؟ 

 خودش اينجاست و ،نفر دوم دولت
 .گويي بار شود گويد برود، تو مي مي

گرچه اين عمل !! برو بابا دنبال كارت 
براي هميشه در ذمه من است و من 

يت دهم كه با نها قاطعانه اطمينان مي
توانم اينكار را  قدرت و سرعت مي

 روز 39انجام دهم درحالي كه درست 
است سر همين قضيه هتل هيلتون ژنو 
و ماجراي آن من را روي هوا نگه 
داشته اي و نمي دانم چگونه بايد از 
دست اينكار كه تقريبا تمام راه را رفته 

 . خالص شوم
من در اين يك سال گذشته نه تنها    

ر شب چندين نوبت به شما هر روز و ه
 بلكه فقط سه بار به تهران ،تلفن زده ام

آمدم، شش بار به آمريكا رفتم و يك 
بار هم به دستور شما فقط با يك اطالع 

 ساعته براي ديدارتان به دبي آمدم و 8
 بار به كشورهاي اروپايي و 50بيش از 

خاورميانه سفر كرده ام، حتما بيش از 
 دنيا فقط براي  بار از نقاط مختلف30

چند ساعت به فرودگاه فرانكفورت 
 نماينده ،رفته ام تا آقاي آدم بيك

جنابعالي را مالقات كنم و اسناد و 
اوراق و يادداشت هايي را به وسيله 

 مخارج و .پيك براي شما ارسال دارم
هزينه هاي سرسام آوري را متحمل 
. شده ام كه فقط خدا شاهد آن است

 ، شما حمل شدهمن هرچه وسائل براي
وجه آنرا دو هفته زودتر به آمريكاييها 
پرداخته ام و آن وسائل به شما تحويل 
گرديد بدون آنكه نامه اي، تلكسي، 
تلگرامي، ضمانتي، چكي از شما داشته 
باشم و هميشه چندين روز پس از 

آنها را به من  تحويل با تاخير وجه
پرداخته ايد، من خداوند بزرگ را به 

طلبم و به دوستي دو مرد  شهادت مي
 خورم،  سوگند مي

من بجز ضرر مادي و رنج و ناراحتي    
روحي از دوستي شما خيري نديده ام 
و حاال كه شما با آمريكاييها در تماس 
مستقيم هستيد، بپرسيد و تحقيق كنيد 
آيا من بجز ضرر در كار شما نفع 
ديگري داشته ام؟ آنها دولت هستند 

گويند و دوستي و نمي توانند دروغ ب
رابطه آنها با شما بسيار مهمتر و با ارزش 

هر . تر از رابطه شخصي من با آنها است
آنچه كرده ام به خاطر آينده و به 
خاطر دوستي و براي ثبوت حسن نيت 

 من به زحمات و .و صداقتم بوده است
ضررهايي كه در مورد بارگيري كشتي 
دوم و اعزام دو هيئت برزيلي و 

و بلژيكي و كانادايي در سه سوئيسي 
نوبت به تهران و اقامت طوالني آنها و 
ارسال چندين تن بار آنها كه همه به 
هزينه من انجام گرفت و كوچكترين 

 نمي خواهم ،نتيجه اي هم نگرفتيم
 . اشاره كنم

من در همين سفر آخر خودم به تهران 
 بيش از پنج طرح ، روز قبل40يعني 

ادي آوردم مهم اساسي و حياتي و م
كه به هيچ كدام از آنها كوچكترين 

 ديگر .پاسخي هم نداده ايد به من
كشم و  ثابت شده كه رنج بيهوده مي

كنم و اين راه به  وقت تلف مي
  .تركستان است
 شما در مقابل براي من !اما برادر عزيز

چه كرديد؟ جز اينكه با اين كار 
آخرتان و عدم پرداخت پول مردم 

مرا به نابودي و به باد پس از دو ماه 
رفتن حيثيت اجتماعي و بانكي و 

 اين است .سياسي انداخته اي
داديد و رافت  محبتهايي كه بشارت مي

اسالمي براي آنان كه به شما 
 من بارها به شما تذكر دادم .بازگردند؟

كه به خاطر بسياري مسائل شخصي و 
خصوصي من با آمريكايي ها كه قابل 

نچه موقعيت مرا شرح نيست، شما چنا
تحكيم و تقويت كنيد، من هر آنچه را 
كه بخواهيد و حتي به نظرتان غير 

توانم از آنها براي شما   مي،ممكن است
 اما شما برخالف تمام اصول و .بگيرم

ضوابط شرع و عرف و سياست و 
 نامه بكلي سري را ،اطالعات و انسانيت

كه در مورد آنها به شما نوشته بودم كه 
توان از آنها گرفت،  ا ميچه چيزه

آورديد و در هتل هيلتون عينا به آنها 
داديد و من براي آنكه به شما ثابت 
كنم دروغ گو نيستم و يك انسان 

يك پا ر هستم، روي صادق و فداكا
ايستادم و اصرار كردم تا شما مجبور 
شديد آن گزارش را فتوكپي كرده و 

 . به آنها يك نسخه بدهيد
اين قضيه آخر و آمدن اما در مورد    

 ،آمريكاييها و مقداري از وسائل يدكي
دانم كه شرح ما وقع را آنطور  الزم مي

كه گذشته است دقيقا بازگو كنم كه 
صددرصد مورد تاييد جنابعالي نيز 

شما در طي مدت دو روز و . باشد مي

 ليستي ،چهار ساعت مكالمات تلفني
كامل با تمام مشخصات را كه شامل 

 عدد وسائل يدكي 4030و  قلم 240
مختلفه مربوط به سيستم ضد هوايي 
موشكهاي هاگ بود به من داديد و 
گفتيد اگر موافقت كنند كه مقدمتا اين 
وسائل را در اختيار ايران گذارند، ما 
هم قدمهاي مثبت براي آنها برخواهيم 
داشت، من آن ليست را به آمريكاييها 

د كه دادم، البته اين قضيه بعد از آن بو
خود جنابعالي و هيئت ايراني با مقامات 
آمريكايي در فرانكفورت مالقات كرده 

ز يك هفته ا آمريكاييها بعد .بوديد
پاسخ دادند كه اين كار بسيار مشكلي 
است زيرا مربوط است به سيستم سال 

 و ما بايد آنها را از گوشه و كنار 1975
 ولي ،دنيا با مشكالت فراوان تهيه كنيم

 بطور اصولي ،ن نيت داريمچون حس
 اما الزم .براي انجام اين كار موافقيم

است ليست رسمي و كتبي به ما بدهيد 
 جنابعالي هم ليست .تا دقيقا عمل شود
 آنها بررسي كردند .رسمي را فرستاديد

 قلم از اين ليست مقابل 6و گفتند كه 
 قلم ديگر 9مشخصات آن سفيد است و 

 ،وجود استشود و نه م هم نه توليد مي
ولي عدم وجود آنها از نظر فني هيچ 

 قلم ديگر 10تاثيري ندارد و در مورد 
هم گفتند آن تعدادي كه مورد 

 فعال موجود نيست و ،درخواست است
كشد تا آن تعداد را  دو ماه طول مي

 من در سه نوبت متوالي .هم تهيه كنيم
اين موضوع را كه تعدادي مقابل آنها 

اصال موجود سفيد است و تعدادي 
نيست و تعدادي هم موقتا يعني در 
زمان تحويل كسري دارد با ذكر دقيق 

 اختيارتانشماره و مشخصات آنها در 
 از وزارت دفاع ،گذاشتم و آقاي سام

 تلفني از لندن ،داند هم كه فارسي مي
 با شما صحبت ،قبل از آمدن به تهران

 را به كردند و دقيقا اين موضوع
  . اطالعتان رساندند

شما فرموديد اشكالي ندارد اما آن    
 حتما بايد ،اقالمي را كه كسري دارند

تهيه و تحويل دهند و ما عين تعداد 
 .خواهيم مورد تقاضاي خود را مي

آمريكاييها قيمت ليست درخواستي را 
پس از محاسبه دادند كه بيست و چهار 
ميليون و سيصد و هفتاد و سه هزار و 

كه ) 24373200(شد  دويست دالر مي
بايد ده روز قبل از تحويل بپردازيم و 
اين مبلغ شامل اقالمي كه فعال كسري 

 من بيش از پنج بار به .است نمي شود
جنابعالي اطالع دادم كه آقا جان 
ليستي را كه درخواست كرده ايد 
منهاي رقمهاي كسري كه بعدا تامين 

 ميليون و چند هزار دالر 24 ،كنند مي
ل كليه هزينه ها از شود كه شام مي

قبيل چندين بار حمل و جابجايي، 
بيمه، پاك كردن مارك و آزمايش 

باشد و يكبار هم  نهايي و بسته بندي مي
 من قبال به شما اطالع دادم فردا كه كه

كنم، آمريكاييها در  تلفنا مذاكره مي
لندن هستند و روي خط خواهند بود و 

حاصل ن جنابعالي براي اينكه اطمينا
من دروغ نگفته ام، براي چندمين  كني

 قيمت دقيق را ،بار و وسط مذاكرات
طالعتان رساندم اخواستيد كه من به 

درحالي كه آنها در اطاق بودند و روي 
صحبت  خط و مشتركا با شما

كرديم، فرموديد اشكالي ندارد  مي
جنس را حركت دهيد و هرچه بيشتر 

 اگر .ممكن است با خود همراه بياورند
 ولي .آنرا% 5است حتي بيش از ممكن 

هواپيماي آنها مارك نداشته باشد و 
گذرنامه هاي آنها هم آمريكايي باشد، 

 . بار هم مارك نداشته باشد
من كه طبق معمول هميشه وجه جنس 
را از بانكها موقتا تهيه كرده و به جاي 

 به اطالع رساندم كه ،دادم شما مي
 قيمت جنس اين بار فوق العاده زياد و
تامين آن از محل اعتبارات بانكي و نقد 
  كردن سفته هاي اعتباري خيلي مشكل 

  
  9در صفحه 

  نظم جهاني جديد؟
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است، فرموديد ضمانت نامه بانكي 
دهيم، پنج روز به اينكه چگونه شما  مي

ضمانت نامه بانك ملي بدهيد يا بانك 
مركزي گذشت و هيچ كس و هيچ 

نامه  بانكي حاضر نشد در مقابل ضمانت
 حتي يك دالر هم ،نكهاي اين دو با

  به ما اعتبار بدهد و گفتند اين قانون 
 اعتبار ،است به كشور در حال جنگ

 شما فرموديد معطل .نمي توانيم بدهيم
شود هرجور شده  نكن كار خراب مي

 .پردازيم  به محض ورود مي،تهيه كن
 يكروز هم تاخير ،اينبار مثل دفعات قبل

خواهي چك شخصي   مي.نمي شود
دم بيك در فرانكفورت بگير و مرا از آ

 عرض كردم وقتي !به بانك بده
ضمانت نامه بانك ملي و بانك مركزي 

 چك شما به چه درد ،را نمي پذيرند
خورد؟ به هرحال با گرفتن سفته  مي

هاي تاييد شده دوست سوري 
مشتركمان و دو شركت نفتي كه دائما 

خرم و قرار  براي آنها از ليبي نفت مي
 عالوه تعهدات شخصي از دادن آنها به

محل اعتبارات در كرديت سوئيس 
C.S.B ،ژنو كه از آن اطالع داريد 

كل مبلغ را براي مدت سه هفته يعني 
تا اول ماه جون وام گرفته و در مقابل 
چك تضميني هم به بانكهاي لندن 
داديم و عينا وجه مورد درخواست را 

 در .در اختيار آمريكاييها قرار داديم
زم است خاطر نشان سازم كه اينجا ال

 ممن طي گزارشي كه به تهران فرستاد
و حتما كپي آن در بايگاني هست، 

 گفتند، هاتوضيح دادم كه آمريكايي
اينبار ايرانيها فكر بسيار عاقالنه اي كرده 
اند و چيزي خواسته اند كه خيلي 

خورد و با هزينه اي  بدرد آنها مي
 يك سيستم ، ميليون دالر25حدود 

را كه خريد آن  ضد هوایی وشكيم
 ميليارد دالر هزينه 2امروز حداقل 

دارد بطور كامل و فعال مورد استفاده 
 يعني من قيمت وسائل .دهند قرار مي

مورد درخواست شما را كتبا نيز قبل از 
 .گزارش كرده ام ورود آنها به شما

آمريكاييها گفتند كه به آقايان اعالم 
 وسائل مورد فرمايند ما چندين قلم از

درخواست آنها را كه جزئي از كل 
 به جاي آن جزء به ،يك قسمت بود

دانيم   چون مي.صورت كامل فرستاديم
جايگزيني آن آسان تر و موثرتر 

باشد و بعالوه با اينكه ايران تقاضا  مي
دانيم كه آنها احتياج  نكرده بوده ما مي

به ده ژنراتور ديزل مخصوص دارند و 
ا كه به صورت كلي ما آن اجزاء ر

داديم و اين ده ژنراتور ديزل كه به 
باشد نيز در محاسبه  مي وزن سه تن

منظور نگرديده و هديه اي است از 
 بعالوه ما آماده ايم مجانا .ف ماطر

كارشناسان مخصوص خود را با 
گذرنامه غير آمريكايي براي مدت يك 
هفته همراه با وسائل آزمايشي و وسائل 

ران گيري را به اي اندازهراه اندازي و 
 ، سيستم موشكيناعزام داريم تا اي

مانند ساعت سوئيس و با خطاي صفر 
برايشان كار كند و بنده آنرا خدمتتان 
نوشتم و وقتي هم آمريكاييها در تهران 

 خودشان اين موضوع را اطالع ،بودند
 ،دادند كه مانند بقيه كارهاي ديگر

 آمريكاييها در .پاسخي داده نشده
تهران چند بار تاكيد كردند كه قيمت 

 قلم وسائل يدكي مورد 240كل 
درخواست ايران را منهاي ارقام 

 تماما دريافت داشته اند و بنده ،كسري
چند بار در حضور خود شما و آقايان 
 .ديگر اين مسئله را روشن كردم

آمريكاييها در مذاكرات طوالني 
توضيح دادند كه قبل از آنكه وجه 

 هيچ كاري ،ريافت كنندجنس را د
نمي توانند انجام دهند و چند بار 

 ميليون دالر به 4 2توضيح دادم كه 
دولت اين آقايان كه اينجا حضور 

 به حساب شما قبال پرداخت شده ،دارند
 . است

پس از ترك آقايان از تهران و در    
 ،مذاكراتي كه جنابعالي با من داشتيد
 فرموديد كه بايد حتما كسري بقيه
اقالم را تامين كنند و با بقيه بياورند و 

 177ليستي هم به من داديد كه شامل 
گرديد،  عدد وسائل يدكي كسري مي

من عرض كردم نمي دانم قيمت آنها 
چيست، پس از مراجعت و مذاكره با 

 نتيجه را خدمتتان عرض ،آمريكاييها
 گفتند . ليست را به آنها دادم.كنم مي

كشد تا   مييك هفته تا ده روز طول
توانيم  اين قيمتها و محل هايي كه مي

 من . روشن شود،آنها را تامين كنيم
خدمتتان اصرار كردم كه مدت زيادي 
از پرداخت وجه به آمريكاييها و 
تحويل حدود يك پنجم از وسائل 
گذشته، فعال وجه اين وسائلي را كه 
آمده بعالوه وجه كسري جنسها 

د از طلب بپردازيد كه ما اقال چند درص
بانكها را پرداخت كنيم تا فرصت 
بيشتري داشته باشيم كه اصل قضيه را 
بكلي حل نماييم و همه وسائل يكجا 

 فرموديد بسيار خوب و .وارد گردد
ديد كه مرا معطل كرچندين روز 

 فردا ظهر زنگ .امشب زنگ بزن نشد
 فردا صبح زنگ بزن نشد، .بزن نشد

ها جمعه شد نشد، تا خالصه آمريكايي
قيمت اجناس كسري را هم دادند و 

 فرموديد حاال بايد .من خدمتتان دادم
 قلم را 240جزء به جزء قيمت هر

 عرض كردم اين كار عملي .بدهي
 ،نيست، چون همانطور كه مسبوقيد

اينها را از كارخانه و يا شركتي نخريده 
 بلكه آنها را از نقاط مختلف دنيا به >اند

رده اند اشكال مختلفي جمع آوري ك
 .و خود شما به خوبي از آن آگاهيد

فرموديد درست است فقط از نظر 
 من به .حسابداري و بودجه الزم است

آمريكاييها گفتم، جواب دادند تقريبا 
غير ممكن است و وقت زياد 

خواهد تا محاسبات جداگانه به  مي
 ولي گفتند موضوعات و .عمل آيد

نكات ذيل را دقيقا براي آقايان روشن 
 . رماييدف
 هيچ كدام از اين وسائل از - 1

كارخانه اي يا شركتي ابتياع نگرديده 
زيرا اينها يدكي اتومبيل نيستند كه 
كارخانه يا فروشگاه آنها را در قفسه 
بگذارد و مشتري براي خريد مراجعه 
كند، بلكه اگر كسي مشتري اين نوع 
وسائل باشد بايد اول اجازه خريد آنرا 

ود از وزارت دفاع از طريق دولت خ
آمريكا بگيرد و وزارت دفاع هم اين 
اجازه را از كنگره آمريكا كسب نموده 

 جواز ،و پس از تصويب رئيس جمهور
دهند  مخصوص صادر و به خريدار مي

و آنگاه خريدار آن جواز را بعالوه 
پردازد و  وجه وسائل به كارخانه مي

كارخانه آن وسائل را معموال و بطور 
 ماه بعد تحويل 24 تا 18 متوسط بين

 اما بايد توجه داشته باشيد كه .دهد مي
 از وسائل ،اقالم مورد درخواست شما

مختلف عموما از هر قلم سه عدد يا پنج 
 عدد است و 12 عدد يا 7عدد يا 

كارخانه ها براي چنين تعدادي خط 
توليد راه نمي اندازند و بايد تعداد 

 رقام بسيارمورد درخواست از اين ا
 . التر باشدبا
 ما هيچ يك از اين وسائل را در - 2

انبارهاي خود نداشتيم چون مربوط به 
 است كه ما اكنون 1975سيستم سال 

سيستم ديگري داريم و نتيجتا بايد اين 
اجناس را براي شما از كشورهاي 

 ولي ،دوست و متحد خود تهيه كنيم
در آنجا هم با اين اشكال مواجه بوديم 

دانند   تقاضا كنيم چون ميكه اگر راسا
 فورا ،ما خودمان چنين سيستمي نداريم

خواهيم و  برند كه براي چه مي پي مي
 كشورهايي .گردد همه چيز آشكار مي

توانستند اين وسائل را در اختيار  كه مي
ما بگذارند عبارتند از اسرائيل، كره 

راز  جنوبي، فيليپين، ما براي حفظ
وسائل را مجبور شديم مقداري از اين 

از طريق دالالن ويژه و با نفوذ 
مخصوص تهيه كنيم و براي مثال در 

 المپ 27يك مورد كه احتياج به 
مخصوص داشتيم كه فقط در پايگاه 
فيليپين موجود بود، توسط ايادي 
خودمان مامور مربوطه را خريده و 
اين المپها را بطور غير مجاز از آن 

) يعني بلند كردن (.كشور خارج كرديم
و آنگاه تمام اين چهار هزار عدد جنس 
را از آن كشورها به آمريكا آورده و در 
كارگاههاي ويژه خودمان مارك روي 
آنها را پاك كرديم و يك به يك آنها 
را با دستگاههاي آزمايشي امتحان 
نموديم كه صددرصد سالم و صحيح 
باشند و آنگاه آنها را مجددا بسته بندي 

تر به ايران ارسال و به پايگاهي نزديك 
داريم كه براي حمل فوري آماده 

 ما براي انجام اين كار دو تيم .باشد
ويژه را براي مدت سي روز مامور 

گوييم اگر  كرديم و بطور قطع مي
حتي اين وسائل براي خودمان بود 
نمي توانستيم آنها را به اين سرعت و 

  در آخر بعنوانيكجا فراهم آوريم و
ي از دولتها كه مجبور مثال ديگر، از يك

  عدد از اين وسائل را1270شديم 
بگيريم، با كارخانجات مربوطه تماس 

 به آنها گفته بودند كه .گرفته بودند
 20 سفارش آنها تا ،اگر جواز را بياورند
 البته با تعداد .شود ماه ديگر آماده مي

سفارش بسيار بيشتر، در نتيجه ما مجبور 
كه اگر شديم به آنها تعهد بدهيم 

حادثه اي پيش آيد كه كسري اين 
وسائل در دفاع هوايي آنها اثر گذارد، 

 . مستقيما دفاع از آنها را بعهده بگيريم
من پس از يك هفته كه قيمتها را به 
جنابعالي دادم و دو ساعت و سي دقيقه 
دادن ليست به جزئيات قيمتها طول 
كشيد، فرموديد تا فردا وجه آن وسائل 

 بعالوه وسائل كسري به را كه آمده
 .گردد حساب بانك سوئيس واريز مي
 روز 6 .كه البته اين فردا هرگز نيامده

 من روزي سه بار به ،طول كشيد
جنابعالي تلفن زدم كه چه شد، 

شود ظهر  فرموديد فردا درست مي
زنگ بزن، شب زنگ بزن، صبح زنگ 

 روز مصيبت 6بزن و باالخره پس از 
بانكها و فشار كه بنده هر روز فشار 

كساني را كه از آنها سفته گرفته بوديم 
 يك شب ،دادم خدمتتان توضيح مي

 عرض كردم .گفتيد كار خراب شده
 فرموديد ما يك فيش و ليستي ؟چرا

داريم از اين وسائل مربوط به سال 
 يعني مربوط . در همين كارخانه1985

 ماه قبل كه كارخانه قيمت اين 18به 
 برابر ارزانتر است از 6وسائل را داده و 

 من خدمتتان .قيمتهاي آمريكاييها
عرض كردم اين نمي تواند حقيقت 
داشته باشد و قطعا كسي خالف گفته به 
هر حال بالفاصله به آمريكاييها مراجعه 
كردم، گفتند بكلي مزخرف است، 
چون اين وسائل كه ايران خواسته بود 

 54متعلق به يك كارخانه نيست و در 
 مختلف و در اياالت مختلف كارخانه

شود و هر كارخانه  آمريكا توليد مي
ه رسما به وكاري جداگانه دارد و بعال

آقايان بفرماييد يك بار به ما در تهران 
بدترين توهينها را كرديد و فرموديد 
كه ما اجناس دست دوم و كار كرده 
براي شما آورده ايم كه بعدا 

كارشناسان خودتان آزمايش كردند 
وم شد اشتباه كرده ايد و معذرت معل

 .كنيد  حاال ما را دزد هم مي.خواستيد
به آقايان بگوييدكه البته هيچ كدام از 
اين وسائل از كارخانه اي تهيه نشده و 

دانيد چگونه ابتياع كرده ايم و  مي
قيمت چند بار حمل و بيمه و بسته 

، ما به عنوان يك ؟بندي را داده ايم
ن تفاهم و ابرقدرت كه بخاطر حس

دوستي و رابطه نوين قدم جلو گذاشته 
توانيم كار  ايم، نه حق داريم و نه مي

كنند  فكر مياگر آقايان تجاري بكنيم و 
 فورا جنس را پس ،كالهي سرشان رفته

ند و هيچ هزينه اي هم به آنها بفرست
تعلق نمي گيرد و ما پول شما را تمام و 

 ما بعنوان يك ابر .دهيم كمال مي
 مادي و  مقاصد اگر در جاييقدرت

بهره برداري اقتصادي داشته باشيم، 
 آن ،دنبال فروش چند وسائل يدكي

هم مال ديگران نمي رويم بلكه دنبال 
گرديم و اين هم دست  ميلياردها مي

گفتند ما وقتي . مزد ما و توهين آخر
وسائل را به اين شكل و با اين سرعت 
بخواهيم ممكن است گاهي اوقات تا 

 برابر قيمت اصلي هم گرانتر بخريم، 10
اما ما در اين مورد نهايت تالش را 

كرديم  براي شما كرده ايم و فكر مي
كه جاي تشكر و سپاس بسيار از طرف 

 گرچه ما تعهد .شما خواهد داشت
كنيم در آينده وسائلي كه در  مي

انبارهاي خودمان موجود باشد و مورد 
د  با همان قيمت كه خو،نيازتان است

ما يعني دولت آمريكا ماهها و سالها قبل 
 عينا در ،از كارخانجات تهيه كرده

اختيارتان بگذاريم كه امروز براي خود 
 مانند .شود ما شايد دو سه برابر تمام مي

 كه در گذشته به شما TOWموشكهاي 
 . اديمد
من تمام اين مسائل را مفصال و با    

 چندين بار طي ،توضيحات ديگري
 تلفني خدمتتان عرض كردم مذاكرات

و خود جنابعالي هم مستقيما با واشنگتن 
تماس گرفتيد و آمريكاييها هم برايتان 
توضيحات الزم را دادند و در آخر هم 
گفتند كه چقدر ناراحت شده اند از 

 من روز .اين توهيني كه به آنها شده
 تير ماه وخامت و پيامدهاي 8يك شنبه 

ي ناشي از واخواست شدن چكها
خودم و سفته هاي بانك لندن را 
خدمتتان عرض كردم و خواهش 
كردم شما روز دو شنبه صبح با آقاي 
ساالته در بانك كرديت سوئيس ژنو 
تماس بگيريد و بفرماييد همين يكي دو 

شود و اقدامي  روزه كارها حل مي
 ، تير ماه9نكنند و صبح روز دو شنبه 

آقاي محمدي به ساالته زنگ زده بود 
رموده بودند يكي دو روز وقت و ف

 تير هم آقاي 10بدهيد و روز سه شنبه 
آدم بيك از آلمان از طرف شما زنگ 
زده بود كه ساالته از دست من خيلي 
عصباني و ناراحت بوده و گفته بود اين 

 و .شود تمام ميبه ضرر او كار خيلي 
 تير ماه 11باالخره من روز چهارشنبه 

ظهر با  دقيقه بعد از 2/30 ساعت 
جنابعالي صحبت كردم و همه چيز را 

 6 دقيقا فرموديد ساعت .دماتوضيح د
بعد از ظهر آن روز زنگ بزن ما يا تا 
فردا پول اين وسائلي را كه آمده 

پردازيم و يا اين وسائل را عينا  مي
دهيم، من از جنابعالي  فوري پس مي

خيلي تشكر كردم و گفتم تو را به خدا 
ي من و خودتان و بخاطر نجات آبرو

تكليف اين كار را امشب روشن كنيد از 
 صبح روز 4آن تاريخ تا اين لحظه كه 

 كوچكترين ، تير ماه است19پنج شنبه 
اقدامي نشده و فقط به وقت كشي 

 . مشغوليد

برادر عزيز، برادر نازنين، برادر    
مسلمان، خودت را يك لحظه جاي من 
بگذار ببين با من چه كرده ايد و 

اش زحمات و فداكاريها و تالشهاي پاد
 . ؟مرا چگونه داده ايد

 روز است كه 64 فردا درست !برادر   
 ميليون دالر بانكها را به نام شما به 24ما 

 همان روز اول .آمريكاييها داده ايم
 هزار 240بانك فقط يك در صد يعني 

دالر بابت كارمزد اين اعتبار برداشت 
ن چنين  بعد ببينيد بهره سنگي.كرده

 روز فقط تا حاال 64اعتباري در مدت 
 هزار دالر 256شود؟ و حاال  چقدر مي

بابت واخواست سفته ها و چكها و 
 .نكول اعتبار صورت حساب داده اند

 سال 17اما از همه اينها باالتر و مهمتر با 
صداقت و درستكاري و اعتبار من در 

 . بانك سوئيس چه كرديد
 روز است اين 64 االن !برادر جان    

 آيا جواب .وسائل به تهران وارد شده
اعتماد و اعتقاد به جمهوري اسالمي 

آيد   يادت مي! برادر عزيز؟همين است
 25 ماه قبل در ژنو تشريف داشتيد و 7

ميليون دالر بطور دربست و بدون سند 
در اختيار من گذاشتيد كه براي شما 
توسط آمريكاييها موشك هاگ وارد 

م، ولي وقتي اولين هواپيما وارد كن
 معلوم گشت كه اين نوع هاگ ها ،شد

مورد نظر شما نيست و اشتباه است و 
فقط مبلغ موشك هاي وارد شده 

 ميليون دالر بود، يادتان 5حدود 
آيد چطور ناراحت شديد و قلبتان  مي

گرفت و من شما را نيمه شب به 
 تا صبح بر بالين شما ،بيمارستان بردم

دم و صبح اول وقت به بانك ايستا
 ميليون دالر 20كرديت سوئيس رفتم و 

را به حساب شما ريختم و رسيد آن را 
برايت به بيمارستان آوردم و دو ماه 
بعد هم هواپيما فرستادم و موشك ها را 
پس برديم و تمام هزينه هاي حمل و 
بيمه و مخارج ديگر آنرا داديم و يك 

ما اي به حساب شار هم هزينه دين
منظور نشد و پول شما تمام و كمال و 
بدون كوچكترين دردسري بالفاصله 

 . ؟برگشت شد
 آن رفتار مسلماني است يا اين !برادر   

كنيد؟ آيا اين است  كه حال شما مي
جواب متقابل كاري كه براي شما 
كردم ؟ درحالي كه شما فقط در مقابل 
مهندس موسوي مسئول بوديد و من 

اروپايي و دو شركت گرفتار سه بانك 
بزرگ و يك دوست عزيز و يك عمر 

 . اعتبار و حيثيت هستم
 چرا ما بايد اعتماد و !برادر عزيز   

اعتقاد به رژيم اسالمي و آبروي آن را 
دانيد سيستم  شما مي. ؟بر باد دهيم 

بانكي و تجارت در اروپا مثل يك 
 فردا گند اين .خانواده كوچك است

گيرد و ديگر  قضيه تمام دنيا را مي
 ،آبرويي براي من كه هيچ تمام شده

ولي براي جمهوري اسالمي هم نمي 
ماند و خواهيد ديد كه وزير و يا سفير 
همين كشور سوريه خواهد آمد و 
خواهد گفت قضيه چيست ؟ ده ميليون 
سفته يك سوريه اي واخواست شد كه 
پول آن به وزارت دفاع آمريكا رفته 

 بانك .ياورندكه اسلحه براي ايران ب
داند پول را چه كسي  سوئيس كه مي

داده و چه كسي بايد آن را باز 
 تا آبرو ريزي بزرگ .پرداخت كند

نشده و حيثيت همه ما بر باد نرفته و 
اين دردسرها به حساب من و شما 

 !. قال اين قضيه را بكنيد،گذاشته نشده
 ،ما آمديم زير ابرويش را برداريم

 ما براي .نيمك داريم بكلي كورش مي
 . شويم  داريم خائن مي،خدمت آمديم

 تاكنون منهاي مخارج و !برادر عزيز
 فقط كارمزدها و ،هزينه هاي يك ساله

  بهره هاي بانكي و مخارج مخصوص 
  10در صفحه 

  نظم جهاني جديد؟
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اين كار بالغ بر دو ميليون دالر 
 من نابود . هيچ اشكالي ندارد.گرديده

شوم بهتر از اين است كه پاي 
 .  اين كار كشيده شودجمهوري به

 ،همين فردا وسائلي را كه آورده اند   
دهيم   فورا تحويل مي!عينا پس بفرستيد

گيريم و اين چند  و پولمان را پس مي
ميليون دالر را كه تاكنون هزينه شده 

 من مطمئن هستم كه چون نيت ،است
خير بوده است و واقعيت هم بر طرفين 

ل  به شكلي بايد ح،قضيه روشن است
 . شود

 در اين شرايط كه كسي !برادر جان
حاضر نيست حتي صد هزار دالر در 

 ! انصاف داشته باشيد،اختيار شما بگذارد
من فقط در مقابل دستور شما بدون 

 ميليون دالر 24 ،نوشته و سند و مدرك
 ارزش اين كارها .اعتبار برايتان گرفتم

را بايد بدانيد نه آنكه آنها را لجن مال 
گويند، اين  مريكاييها به من ميآ. كنيد

دوستانت با تو كه اينطور برايشان سينه 
كني  دهي و جانفشاني مي چاك مي

كنند با ما چه خواهند  اينطور عمل مي
 . ؟كرد

خواهم و  من از شما برادر عزيز مي    
 ،استدعا دارم، بخاطر خدا نه بخاطر من

بخاطر آبروي جمهوري اسالمي و 
 تكليف اين ،افتبخاطر انسانيت و شر

قضيه را در چند ساعت آينده روشن 
فرماييد و از حاال به بعد همه چيز و 

 . مسئوليتهاي آن فقط بعهده شماست
 با عرض تشكر و احترام 

  منوچهر قرباني فر -ارادتمند 
  1365/4/19  -امضاء 

     اين نامه، نه تنها گوياي معامالت 
 پنهاني هستند كه افتضاح ايران گيت را

نه تنها مسلم مي كند . بوجود آوردند
مير حسين موسوي نيز در شمار ايران 
گيتي ها بوده است،  بلكه بي كفايتي 
محض او و همكاران او را مبرهن مي 

اما براي اين كه وضعيت . گرداند
اقتصاد كشور و وضعيت سياسي و نيز 
شدت سركوب در آن دوره را از نو 

ت بخاطر بياوريم، به نقل از خاطرا
منتظري، سخنان منتظري را در جمع 
سران رژيم، از جمله ميرحسين موسوي 

  :نقل مي كنيم
  
 :109پيوست شماره  ●
يادداشت براي گفتگو و مذاكره   

در ديدار آقاي ميرحسين موسوي 
نخست وزير وقت كه اتفاقا سران 

 :مملكتي نيز حضور داشتند
  

خطاب به جناب آقاي موسوي نخست 
  67/7/9  تاريخ -وزير 

 بسمه تعالي 
 انتظار تحول اساسي ، پس از جنگ- 1

در اقتصاد و سياست و برخورد با مردم 
 . رفت مي

 كمبودها و تبعيضها و تورم و - 2
درآمد كم و اختالف قيمتهاي بي رويه 
كه منشا عمده آنها خود دولت و عدم 
تخصص و دلسوزي و تنگ نظريها و 
سخت گيريهاي بعضي مسئولين 

و صادرات و واردات كشور و بازرگاني 
دخالت و تصدي بسياري از ارگانها 
نسبت به تجارت بي حساب از قبيل 

باشد،  سپاه و بنياد شهيد و امثالها مي
اينها همه وضع اقتصادي كشور را فلج 

 . كرده است
 دولت موفق ، در بازرگاني خارجي- 3

نبوده و بيست درصد براي بخش 
تر  دولت بيش.خصوصي بسيار كم است

 . بايد نظارت كند
 امروز كشورهاي چپ رو و تند هم - 4

به اشتباه خود واقف شده اند و سياست 
كنند و به  درهاي باز را تعقيب مي

بايد مسئولين . دهند مردم بيشتر بها مي
 ،تنگ نظر و سختگير و بي اعتنا به مردم

اساسا تعويض شوند چون ترك عادت 
 . براي بعضي ميسر نيست

 .بهانه جنگ برطرف شده امروز - 5
بايد بتدريج صف و كوپن را كنار 

 . گذاشت و به مردم بيشتر بها داد
 تعزيرات حكومتي موفق نبوده - 6

 .است و ناراحتي زياد درست كرده
 نوعا به دست بچه هاي خام و ،كار

 ،عقده دار افتاده و خود اين سياست
موجب بسياري از كمبودها و نابرابريها 

زارشهاي مسئولين صد  شما به گ.شده
 . !درصد اعتماد نكنيد

 اطالعات و سپاه و كميته ها و - 7
 بايد در ،دادستانيها و بازجوها و امثالهم
 ما از باز .روش خود تجديد نظر كنند

داشتهاي زياد و تنديها و تعزيرات و 
 به .بستنها و كشتنها نتيجه نمي گيريم

عالوه مردم را كه سرمايه كشور و 
كنيم و به عده   زياد ناراضي مي،انقالبند

زيادي در اثر اشتباه مسئولين و 
 .شود  ظلمهاي بي جبران مي،مامورين

و الملك يبقي مع الكفر و ال يبقي مع "
 ما را ،دنيا هم با تبليغات خود. "الظلم 

كند و در انزواي سياسي  محكوم مي
 در بازداشتها و .گيريم قرار مي

ت قناعت  بايد به مقدار ضرور،تعزيرات
اساس دين مقدس اسالم بر عفو و . كرد

 سوره هاي .اغماض و گذشت است
قرآن با نام رحمن و رحيم شروع 

ر را رحمت للعالمين شود و پيغمب مي
) ع(امير المؤمنين علي . مي خواند

: خطاب به مالك اشتر مي فرمايد
واشعر قلبك الرحمت للرعيت و «

و ال تكون . المحبت لهم و اللطف بهم 
تغتنم اكلهم فانهم  ضاريا  ليهم سبعا ع

 اما اخ لك في الدين او نظير :صنفان
لك في الخلق يفرط منهم الزلل و 

ي علي ايديهم تتعرض لهم العلل و يو
في العمد و الخطا فاعطهم من عفوك و 
صفحك مثل الذي تحب ان يعطيك 

بايد سيره و . »اهللا من عفوه و صفحه 
ح مكه و در فت) ص(روش پيغمبر اكرم 

) ع(جنگ هوازن و سيره اميرالمومنين 
 براي ما الگو و نمونه ،در فتح بصره

 . شود
 چند ميليون ايراني آواره ما در - 8

خارج از كشور داريم كه فرضا صد 
هزار از آنان مثال ضد انقالب و ضد 

 بقيه نوعا بي تفاوت بلكه .اسالم باشند
بعضا عالقه مند به اسالم و انقالبند و 

لند به كشور برگردند و تبليغات و ماي
 آنان را وحشت ،جوها و بعضي تنديها

 مغزهاي ،زده كرده و در بين آنان
متخصص و متفكر مورد نياز كشور زياد 

 در صورتي كه نفس وجود .وجود دارد
 يك ،هر يك از آنان در محيط خارج

وسيله تبليغ عليه كشور است و حكايت 
 از وجود يك نحو ترس و خشونت در

كند، بايد يك عفو و گذشت  كشور مي
و مثال هر كس به . عمومي اعالم شود

سفارت ما در خارج يا هيئتي از وزارت 
خارجه و اطالعات و سپاه مثال در كنار 

ند و يك تعهد كتبي ت مراجعه كرسفا
بدهد كه مقررات كشور و ظواهر شرع 
را رعايت كند و از خشونت پرهيز 

و .  كشور شودكند، بتواند آزادانه وارد 
چ ارگاني حق تعرض و بازجوئي هي

و برگذشته . نسبت به او را نداشته باشد
و هر مقدار جنس . ها همه صلوات

 با ،حالل و مشروع هم مجاز باشد
خودش به كشور وارد كند و در امور و 
 .صنايع هم بتواند سرمايه گذاري كند

 افراد و سرمايه ها را ،خود اين امر
كمبودها را برطرف جذب و بسياري از 

 ،كند و پس از ده سال از انقالب مي
 . تحول جديدي خواهد بود

 نسبت به سرمايه گذاري در صنايع - 9
 ،و توليدات كشاورزي و دامداري

شود و سخت گيري و  تشويق كمتر مي
 بايد .مقررات دست و پاگير زياد است

كاري كرد كه مردم عالقه مند شوند و 
آنان محفوظ احساس كنند كه سرمايه 

اگر ملت ما در . و سودآور است
فعاليتهاي اقتصادي خود احساس امنيت 

 احتياج به ،جاني و مالي و آبروئي كند
 . سرمايه گذاري خارجي نداريم

 در سياست داخلي و خارجي - 10
كشور و تصميم گيرندگان و وزارتخانه 

 بايد همĤهنگي كامل ،ها ي مختلف
پخته وجود داشته باشد و يك سياست 

و .  حكم فرما باشد، مشورت شده،شده
ملت را بايد در مسائل مهم اساسي به 
حساب آورد، تصميمات مهمه و 

 باالخره ،ارتباطات و خط مشي ها
مخفي نمي ماند و دروغهاي مصلحت 

 .شود  باالخره فاش مي،آميز و توريه ها
چرا دشمنان بدانند و افشا كنند و ما از 

صال سياست ا. ؟خود ملت مخفي نمائيم
 سياستي است مبتني ،صحيح و اسالمي

 ملت ما .بر صداقت و راستگوئي
الحمدهللا رشد عقلي و فكري دارند و 
خودشان مصالح و مفاسد را درك 

 . كنند مي
 ادارات و ارگانها و موسسات پر - 11

 بايد بتدريج اصالح و ،خرج و تكراري
در يكديگر ادغام شوند، و مقررات 

ي حذف شود و دست و پاگير ادار
اصل را بايد بر صحت و سالمت ملت 

 . گذاشت نه بر فساد و انحراف آنان
 براي تعدد موسسات نظامي و - 12

 هر چه زودتر ،انتظامي و صنايع نظامي
بايد فكر اساسي كرد تا داراي يك 
قدرت متشكل همĤهنگ نظامي و يك 
نيروي همĤهنگ انتظامي باشيم و 

اري گرفتار تضادها و خرجهاي تكر
 واضح است كه بقاء حيات .نشويم

 مرهون صحت و ،سياسي و اجتماعي ما
 . همĤهنگي و نظم اين دو قوه است

 دولت بايد در ايجاد كار و - 13
 هر چه بيشتر ،شغلهاي واقعي مورد نياز

فعاليت كند و سرمايه گذاري در امر 
توليدات و صنايع را بر سرمايه گذاري 

. ارددر مصارف و تشريفات مقدم بد
اكثر اعتيادهاي مضر و شيوع مواد 
مخدره و فسادهاي اجتماعي و رشوه 

 معلول بيكاريها و ،ها و دزديها و فحشاها
ما به . نداشتن راه درآمد مشروع است

جاي مبارزه با علل اصلي هميشه با 
كنيم و لذا موفق  معلولها مبارزه مي

 مردم نوعا خوبند و بالفطره .نيستيم
رت آنان را به فساد  ضرو.جاني نيستند

 . كشاند مي
 كارها را بايد به كاردانهاي شجاع - 14

عاقل و متخصص متعهد محول كرد و 
اگر فرضا وزيري يا مسئولي يا مقامي 
احساس كرد كاري برايش سنگين 

 عقل و منطق و وجدان و دين ،است
كند كار را به اهلش واگذار  حكم مي

 . كند
ه  اگر در جائي با شكست مواج- 15

 بايد ريشه يابي كنيم كه چرا به ،شديم
اينجا رسيديم و چه عواملي ما را به 

 نه .اينجا رساند تا دو باره گرفتار نشويم
اينكه فقط به اشتباه خود اقرار كنيم و 

 تغيير عوامل و .اظهار ناراحتي كنيم
مسئولين يك امر عاقالنه خداپسندانه 

در خاتمه سعي كنيد . متعارف دنيا است
را شاهد رفتار و گفتار خود بدانيد خدا 

انشاء اهللا موفق . !و از خدا غفلت نكنيد
 باشيد 

 والسالم عليكم 

   حسينعلي منتظري - 67/7/9 
      اين نامه بروشني، آن روزگار سياه 

طرفه اين كه . را گزارش مي كند
مهندس عزت اهللا سحابي، در ماهنامه 
خود، ايران فردا، نوشت ظرف آن 

در .  ميليارد دالر گم شد100دوران، 
 ميليارد دالر 105به مجلس، رقم را 

جريان گذار مداوم از بد به . رساندند
بدتر و از بدتر به بدترين، اين را ببين 
كه همان مهندس سحابي محاسبه آن 
روز خود را از ياد برده و به اين گمان 
كه مير حسين موسوي، به بدي 

ن احمدي نژاد نيست، امروز، ميرحسي
. موسوي را با چرچيل مقايسه مي كند

و آن دوران را كه به اقرار همين مير 
حسين موسوي،  همه سال از توليد 
ملي و در نتيجه در آمد سرانه مردم 
كشور كاسته مي شد،  دوراني از نظر 

  !!اقتصادي موفق توصيف مي كند
 

مافياهاي مأمور 
سركوبها، در كوچه 
ها و خيابانها و محل 

  2 –ع هاي اجتما
  

  
   : حزب اهللا بعد از جنگ*
  
با پايان يافتن جنگ و مطلقه شدن   

 و بازگشت نيروهاي جبهه فقيهاستبداد 
 كار گروههاي چماقدار به ،و جنگ

صورت هاي مختلف و جديدي ادامه 
 ،شروع اين دوره از چماقداري. يافت

 خامنه اي به -با رهبري هاشمي 
طورگسترده تر و نيز سازماندهي شده 

ري شكل گرفت و سرمايه هاي بيكران ت
 امنيتي و بيت – نظامي –مافياي سياسي 

رهبري به سوي اين گروه 
  .شتسرازيرگ

ديگر رژيم در اين دوره بود كه    
ش مطمئن بود كه مردم متوجه حمايت

  اما .از گروههاي چماقدار شده اند
كسب بخاطر تثبيت رژيم استبدادي و 

از  به خصوص بعد ،» مطلقهواليت«
 و استقرار در  قوا از جبهه هابازگشت

 حمايت خود از اين ، شهرهاي مختلف
را به صورت علني گروههاي چماقدار 

 سران ، گاهي اوقات.ادامه داد
 در ،  در مجامع، چماقدارهايگروه

كنار رهبران سياسي و نظامي قرار مي 
هاي تصرف  نظر سران مافيااز .گرفتند

 ط و كننده دولت، نشان دادن ارتبا
 چماقداران با آنها، همكاري علني

  .مشكلي در بر نداشت
و رژيم در همين دوره بود كه سران    

 »رهبر« به دستور ،فرماندهان سپاه
 دست به كار تشكيل و ،مطلقه

هدف از . شدندسازماندهي جديدي 
 تمركز عمليات سركوب مردم اين كار،

 با توجه به پايان شكست ،در خيابانها
حدود ي بود كه در آن، بار جنگخفت 

كشته شدند و  نفر چند صد هزار 
فراوان تر از آن، شمار معلوالن و 

و به قول سران رژيم، . مجروحان بود
 ببار خساراتي بيش از هزار ميليارد دالر

  . آورد
كه در       افراد سپاه و چماقداران 

 صاحبان در شمار خود را ، پايان جنگ
ه افكار  بي توجه ب، قدرت مي دانستند

، مأمور شدند و انديشه هاي مردم

واليت مطلقه رژيم را بر كشور، برقرار 
سازند و از قبل آن، به آالف و الوف 

در دستور عمليات زير را لذا . برسند
  :كار خود قرار دادند

حمله به اجتماعات مختلف سياسي  ●
  .كه دست به نقد جنگ زده بود

 . حمله به دانشگاهها و دانشجويان●
مله به محل سخنراني كليه افراد ح ●

 .رژيمسياسي و فرهنگي ناقد 
 حمله به جوانان در خيابانهاي ●

 .سراسر كشور به بهانه بد حجابي
 .حمله به سنديكاهاي كارگران ●
 . حمله به معلمان ●
 .  حمله به اساتيد دانشگاهها●
 حمله به نمايندگان مخالف ●

 .سياستهاي رهبري و رياست جمهوري
 . به روحانيون مخالف و منتقد حمله●
حمله به هواداران گروههاي  ●

 .سياسي
 به برخي از ،بر اسناد و مدارك    بنا 

راهپيمايي هايي كه با برنامه ريزي اين 
گروه جهت ايجاد وحشت در ميان 

اشاره  به راه انداخته مي شد، مردم 
الزم به ذكر است كه در . مي نماييم
اعت از جنتي به اطآخوند ،اين دوره

رهبري خامنه اي و با حمايت هاشمي 
 دست به كار تشكيل ،رفسنجاني

يافته اي تحت  گروههاي سازمان
عنوان نيروهاي حزب اهللا شدند كه از 
نيروهاي سپاهي و بسيجي و اطالعاتي 
تشكيل شده بود و تحت پوشش 

نش ا د– كارمند – كارگر –دانشجو 
 . خود را معرفي مي نمودند،موزآ

 ،ه نماند كه در اين دورهناگفت    
خامنه ، تحت امر نيروهاي سركوب گر

 و افرادي چون بودنداي و هاشمي 
 در ،يزديمحمدجنتي و خزعلي و 

بخش فرماندهي سياسي و معنوي اين 
گروهها بودند و كساني چون ذوالقدر 

 – سيف اللهي – حجازي – افشار –
... اد وژ احمدي ن– اهللا كرم –لطفيان 

 حامي و بازار گردان ،از بخش نظامي
 .جنايت هاي خياباني بودند

اين نيروهاي سركوب گركه حال     
مي بازوان واليت مطلقه خود را 

 با استفاده از رهبري جنتي و ،دانستند
ديگر روحانيون تحت واليت خامنه 

 كار سركوب هاي خياباني را به ،اي
غاز كردند و در هر آبهانه هاي مختلف 

 دفتر ودستكي ،ودكوي و برزن براي خ
ايجاد نمودند و شروع به بازرسي از 
مردم تا درون ماشين ها و خانه هاي 

نان نمودند و آنان و حتي جيب هاي آ
نها بگويد آدر اين بين كسي نبود كه به 

 اين اجازه را به ،كه حقوق شهروندي
 ،ن زمانآ ولي در .هيچ كس نمي دهد

ها با پشتوانه قدرت واليت و مسئولين آن
  . اين كار را انجام مي دادند،ب اهللاحز
در همين دوره بود كه نيروهاي     

 تالش نمودند ،نظامي و از جبهه برگشته
 .تا سازماندهي خاصي را ايجاد نمايند

 ،ن و در دوره قبليآزيرا تا قبل از 
انجام اين عمليات برعهده گروه هيات 
رزمندگان بود و حال به  انصار حزب 

  . مي شد  تحويل داده،اهللا
 

حجت االسالم   شرحي كه●
 :پروازيان در اين باره مي دهد 

  
  م اهللا الرحمن الرحيمبس
الزم ميدانم مطالبي را خدمت بر و     

بچه هاي مسلمان و رزمنده عرض 
 چراكه اعتقاد دارم بچه هاي ،نمايم

امروز . رزمنده، خالص و مخلص هستند
   . ميليون رأي آورده30آقاي خاتمي 

 ،با اين همه. شروعيت ملي داردم  يعني
در تهران و قم اتفاقاتي در جريان 

  است كه بايد وزارت اطالعات و 
  11در صفحه 

  نظم جهاني جديد؟
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. وزارت كشور از آن مطلع شوند
شماري از اين آدمها ـ انصار حزب 
اهللا ـ در وزارت كشور و اطالعات و 
ارشاد دست دارند و مشغول 

در چند  سازماندهي هستند و تا به حال
واقعاً  .ن نيز موفق عمل كرده انداستا

جايگاه بچه هاي جبهه رفته كجاست؟ 
چرا آنها به اين نقطه رسيده اند؟ به 
عقيده من اقدامات اينها به مسائل 
اعتقادي مردم ضربه شديدي زده و 

لذا ما بايد سعي كنيم جلوي آنها . ميزند
 جلوي كساني را كه با ما .را بگيريم

خط ما و آنها رفاقت داشتند ولي امروز 
يكي از اين بچه ها . جدا شده است

افراد ديگري هم . است» اهللا كرم«
 .هستندكه من خوب آنها را نميشناسم

 سابقه ما .»عبداللهي«و » سلطانپور«مثل 
 1363با اين بچه ها به سال 

در آن تاريخ ما محفلي .برميگردد
، در جريان »رزمندگان«داشتيم به نام 

ي كه پيش حوادث جبهه و مشكالت
 ما مدتي سكوت كرديم و ،آمده بود

 بر آن شديم كه 67بعد در سال 
 اما .راهپيمائي واليت را به راه اندازيم

 ،سال در اين. امام جلوي ما را گرفت
 .هيئت رزمندگان تهران به وجود آمد

و من، » سيدعلي نجفي«مرحوم 
 جمع خوبي .سخنرانان هيئت بوديم

بعد از . اما اين وضع دوام نداشت بود
 راه ما به گونه ديگري ادامه 71سال 

من تقصير را ميگذارم به . پيدا كرد
گردن كارگزاران نظام كه ما را در 
مسيري درست هدايت نكردند و من 

 آقاي خاتمي رئيس ،اينجا ميگويم
بچه هاي جنگ  ،!جمهور منتخب ايران

» عبداللهي«. براي شما خطر زا هستند
ته سرتيپ امروز از بچه هاي دارودس

جانشين فرمانده .پاسدار ذوالقدر است
را » سلطانپور«كل سپاه پاسداران ـ و 

نماينده مجلس و چهرة » باهنر«مهندس 
سرشناس جناح راست و مدير تبليغات 
ناطق نوري در انتخابات رياست 

من مدتها با . جمهوري ـ هدايت ميكند
چندسال قبل مسائل امر به . اينها بودم

 منكر را مطرح معروف و نهي از
كه يك چشمش » عبداللهي«. ميكردند

 اصرار ،را در جنگ از دست داده
ميكرد كه مرا هم به دنبال خودشان 

 اما من وقتي فهميدم او به زنها .بكشاند
اسيد پاشيده، بسيار ناراحت شدم و او 
. خودش موضوع را فهميد و دررفت

را كامل » انصار« ما 1372در سال 
نفر 18ان انصار  تعداد مؤسس.كرديم

. بودند كه به سه گروه تقسيم ميشدند
كه » ذوالقدر«گروه وابسته به 

هفت نفر هم .  نفر بود7تعدادشان 
بودند و چهار نفر هم با » عبداللهي«با
 بچه ها همگي، من و .»اللّه كرم«

 كار ما .مرحوم نجفي را قبول داشتند
باسخنرانيهاي نجفي شروع شد و بعد از 

از من خواستند كار او را  ،رحلت ايشان
اسم انصار در آن تاريخ . ادامه دهم

ميگفتند بروبچه هاي . اصالً مطرح نبود
 به مرور اسم انصار به .هيئت رزمندگان

ميان آمد و با قوي شدن حضور 
، »اّلله كرم«و » ذوالقدر«وابستگان 

با من . حضور رزمندگان كمرنگ شد
هم كه مالي رزمندگان بودم و عضو 

. يشدم با ترديد برخورد ،انصارموسس 
حسين « مثل ،بچه هاي مسجد شهدا

مرا » اميرفرشادابراهيمي«و » پورصالح
. از جريانات پشت پرده باخبر ميكردند

تدريجاً معلوم شد كه به هر حال 
تشكيالتي شكل گرفته و قرار شده در 

» اللّه كرم«يكروز . گروه ما نفوذ كند
 نزد من آمد و گفت چون نميخواهم

 دلم ميخواهد ،به شما پشت پا بزنم
مسئله اي را به من » راسته حسيني«

. !بگوئيد و سعي كنيد دروغ هم نگوئيد
آيا شما  «:گفتم موضوع چيست؟ گفت

در جائي به آقاي خامنه اي فحش 

داده ايد؟ چهارده نفر از بچه هاي 
 موضوع را فهميده اند و آشوبي ،انصار

 .ردگفتم امكان ندا» .برپا شده است
اگر كسي جلوي من هم حرفي به 

 دهانش را خرد ،آقاي خامنه اي بزند
آنچه گفته ام اين بوده كه من . ميكنم

شخصيت » امام خميني« از ،و امثال من
 امام ،در واقع. حقوقي واليت را داريم
اما امروز مردم . متكاي مردم بوده است

به هر . متكاي آقاي خامنه اي هستند
براي انتخابات، » محسين اللّه كر«حال 

در قم و در تهران، . انصار را بسيج كرد
وجوهات هم ميرسيد و پشت پرده نيز 

در اين . معامالتي صورت ميگرفت
اصرار داشت مرا هم » اللّه كرم «،ميان

روزي مرا نزد . وارد بازي كند
برد كه در وزارت صنايع » سلطانپور«

او را قبالً در بيت آقاي . مشغول بود
از من دعوت .  ديده بودمخامنه اي

كرد سرپرستي امور تبليغات و 
. مطبوعات رادر انصار بر عهده بگيرم

به » اللّه كرم «.من زير بار نرفتم
گفت اين همان آقائي » سلطانپور«

است كه به آقاي خامنه اي فحش 
بعد به بيت آقاي خامنه اي . داده
محمدي «و » معزي«من با . رفتيم

 قبالً ،ررهبردو ركن دفت» گلپايگاني
در » معزي«يكبار . دعوا كرده بودم

حكايت روي مين : گفت» دو كوهه«
رفتن بچه ها در جبهه را ما خودمان 

 حاال شما قضيه را جدي ،ساخته ايم
 خيلي سنگين ،گرفته ايد؟ اين گفته

گريبانش را گرفتم كه مردك اين . بود
 45چه حرفي است كه ميزني؟ ما را 

به ديدن آقاي  بعد .دقيقه معطل كرد
» اللّه كرم«ايشان به . رفتيم» خامنه اي«

آقاي اللّه كرم شما مسئول «: گفت
. واقعاً تكان خوردم» !حزب اللّه هستي

آيا تو مسئول » اللّه كرم«ايشان نپرسيد 
انصار حزب اللّه هستي؟ بلكه طوري 
گفت كه يعني بنده رهبر، تو را به 
. عنوان مسئول حزب اللّه قبول دارم

» اللّه كرم« آن لحظه متوجه شدمدر
مرا آورده است تا به چشم خود ببينم 

. او را تأييد ميكند» خامنه اي«آقاي 
 ،وقتي بيرون آمديم

نظر ديگري داد كه » يزميرحجا«آقاي
. بود» خامنه اي«عكس حرف آقاي 

ايشان گفت تعيين مسئول انصار بايد با 
در هيئت . رأي اكثريت انجام گيرد

ج تن از رزمندگان حضور  پن،سرپرستي
حسين و محمد ژوليده، فرج . داشتند

مراديان و مسعود ده نمكي و اميرفرشاد 
 بقيه از عوامل جامعه .ابراهيمي

و » جنتي«روحانيت و سرسپردگان 
برپائي مجلس  بعد از. بودند» ذوالقدر«

با انصار » حسين اللّه كرم« افتراق ،پنجم
بچه هاي مخلص . حزب اللّه آغاز شد

 ميخواستند با ما كار فرهنگي ،در انصار
در دانشگاه برنامه گذاشتند و من . بكنند

» شريعتمداري«و  »حداد عادل«و 
اما چون حسين . سخنران بوديم

شريعتمداري ديد نميتواند در صحنه 
 كار را به آتش ،گفتگو حريف ما بشود

انتشارات مرغ «و» سينما قدس«زدن 
در اين مرحله . كشاند» آمين

 ،مجبور شد به ظاهر» يزيرحجام«
 با اين .را بگيرد» اللّه كرم«جلوي 

اللّه «. توجيه كه او با چپها رفيق است
، »مهدي نصيري «ههم در چنبر» كرم

، »ذوالقدر«، »حسين شريعتمداري«
حسين «. افتاد» يوسفعلي ميرشكاك«و

 به تبليغ عليه ،در اين مرحله» اللّه كرم
هيئت رزمندگان پرداخت و سرانجام 

اللّه «تمام تالش .  منحل شد75درسال 
 .اين بود كه من در وسط نباشم» كرم

 .محرم امسال براي رحلت امام رفتم

. مراسم در مسجد ارگ است گفتند
ناچار . رفتم درهاي مسجد بسته بود

 .سراغ بقاياي هيئت رزمندگان رفتم
. ببخشيد اشتباهي رخ داده است گفتند

 منبر دو سال است نزد اين جماعت
علم « آقاي ، منبري اينها.نميروم
او در مسجد حضرت  .است» الهدي

خيابان ستارخان جانشين ) عج(مهدي 
سرانجام . من و آقاي نجفي شده است

انصار را به شكل » حسين اللّه كرم«
اينها جلسه اي . فعليش راه انداخت

در آنجا . داشتند در قم كه من هم رفتم
 يك .يم بايد ستاد تشكيل بده،گفتند
 31 مثالً شريعتي فرمانده لشگر ،نظامي

 .درتهران» محمد كوثري«عاشورا و يا 
 در هر ،يك روحاني و يك دانشگاهي

براي تأمين هزينه . ستاد فعاليت كنند
واعظ «هم موسسه اميرالمومنين را 

. پشت قضيه گذاشته بود» طبسي
هم بود » موسسه فرهنگي امام خميني«

جناح . كه خوب پول تقسيم ميكرد
راست نيز با مطرح كردن وحدت 
استراتژيك و تشكلهاي همسو، به 

جالب اين . حمايت از انصار پرداخت
اينها روبرو ميشدم،  كه وقتي من با

 جدا 73تو راهت را از سال : ميگفتند
يك روز يكي از سركردگان . اي كرده

 بقاي انقالب در ،جناح راست گفت
چيست؟ گفتم در پيوند حكومت با 

 ؟اي گفت اين را از كجا آورده. ممرد
در امر : گفت. گفتم از فرمايشات امام

 رهبر ميتواند نظر متفاوت ،تاكتيك
.  حق تخطي ندارد،بدهد اما در اصول

اما  امير الحاج را ميشود عوض كرد
ايشان گفت . حج را نميتوان تغيير داد

ما بچه هاي سپاه نشستيم و بحث كرديم 
 ما هم عقيده و آقاي خامنه ا ي نيز با

 در ايجاد رعب ،است كه راز بقاي نظام
خيلي زيبا . و وحشت در مردم است

تحليل شما «:  گفتم.تحليل ميكرد
 نتيجه گيريتان ،زيباست اما مرده شوي

اگر ما مردم را ول «: گفت» .را ببرد
 براساس طبيعت حركت ميكنند و ،كنيم

ما بايد مردم را با . آزادي ميخواهند
در فقه . ي اسالم ببريمتوسري به سو

 ،داريم كه حركت به سوي معرفت
  با زور اسلحه و پس،قسري است

» .پذير است امكان گردني و زندان،
عبداللّه «حرفهاي اينها را به آقاي 

با آرامش گفت صبر كن . گفتم» نوري
 .ببين مردم با اينها چه خواهند كرد

انتخابات ميرسد و خواهي ديد كه اينها 
اينها يك عده يهودي . درسوا ميشون

مادر ، منافقند كه براي مقام و مال دنيا
. و خواهرشان را هم واگذار ميكنند

 اگر سپاه با اينها ،آقاي نوري گفت
. همراه شود از چشم مردم ميافتد

درمباحث وحدت استراتژيك، از 
 ،هيئت موتلفه و جامعه روحانيت

آدمهائي مي آمدند از قبيل 
، پسر »اوجيموحدي س«، »سلطانپور«
و » عليرضا افشار«، »ذوالقدر«، »جنتي«

» خامنه اي«بحث ميكردند كه آقاي 
يك روح در دو قالب » ناطق نوري«با 

هستند و انصار بايد از قدرت خود براي 
پس زدن خاتمي كه ضد واليت فقيه 

در قم وضع فرق .  استفاده كند،است
و » مشكيني«و » جوادي آملي «.ميكرد

معه هاي قم در جريان امام ج» اميني«
. انتخابات، هر سه مشروط عمل ميكردند

اما بعد از سفر به آمل و ديدار با آقاي 
 گفتند ما به ناطق نوري راي ،خامنه اي

. اينطور خواسته است ميدهيم چون آقا
 ميرحجازي به .من هم به آمل رفتم

ديدنم آمد و گفت بايد به ناطق نوري 
در  گفتم چهار شرط من !رأي بدهي

مورد ناطق محقق نشده و من هم به 

خالصه با همة . خاتمي رأي ميدهم
يني  بزوري كه زدند همانطور كه پيش

شده بود آبرويشان در انتخابات رفت و 
هم رسوا » ده نمكي«و» اللّه كرم«

 با ،اما بالفاصله بعد از انتخابات. شدند
رسيدن پول و وعده، عمليات شروع 

 اين همه نوري بينيد اين كه مي. شد
مورد حمله قرار ميگيرد و حتي اينها 
قصد جانش را كرده اند، براي اين 
است كه ميدانند او و خاتمي بر سر 

اينها . عهد و پيمان خود با مردم هستند
عالوه بر طرحهاي حمله به روزنامه ها و 

 با ،زدن و بردن و كشتن آزاديخواهان
كمك جناح راست، طرح راه اندازي 

را دارند كه » عصر«ه نام يك روزنامه ب
 هفته .بعدازظهرها منتشر خواهد شد

تدارك »فهميده«اي را نيز به نام  نامه
آقاي خامنه اي در شب «. بينند مي

 براي سپاه سخنراني ،1375محرم سال 
كرد كه قسمتي از آن سري اعالم شده 

دراين قسمت ايشان مردم را به . بود
عوام و خواص تقسيم كرده بود و اين 

 بايد حكومت كنند وعوام صه خواك
درجريان انتخابات رئيس . تبعيت

 اين قسمت سري را به شكل ،جمهوري
بچه هاي . اي پخش كردند گسترده

همان .  عامل آن توزيع بودند،انصار
 نشان ،عوام الناس اما با راي خود

دادند كه خواص مورد اشاره رهبر، 
  ».ول معطلند

  
  :چماقداري در دوره خاتمي *
  

 دوران چماقداري     جنايت بار ترين
جنايت را با  در آن، چماقداران كه

 ،ندقتل و سركوب خياباني همراه ساخت
 .دوره حكومت هشت ساله خاتمي بود 

 كه در دوران هاشمي انچماقدار      
 همواره به دستور وي و يا ،رفسنجاني

رهبري به كليه اجتماعات حمله ور مي 
 شكست كانديداي ، در انتخابات، شدند

تجربه . دندكرمورد نظر خود را تجربه 
»  مقدسرهبر نظام«بسيار سختي براي 

 بعد از انتخاب خاتمي نها ازآ لذا .بود
دند كر تالش ،به مقام رياست جمهوري

وارد عمل شوند و تا با برنامه اي جديد 
هشت سال حكومت وي را در كنترل 

 . نگاهدارندكامل خود 
اين باند مافيايي به دستور رهبري     

 جهت كنترل حركات سياسي ،نظام
 سعي نمودند با ،اصالح طلبان و مردم
 مانع از پيشرفت ،بحراني كردن اوضاع

نها مرتب آ به همين دليل .كار شوند
 .بحران و مسئله  مي ساختند

ه،  در اين دور،اين گروه چماقدار      
. كردند پيشرفت ها بود كه در جنايت

برخي از جنايتكاري شامل ارتكاب قتل 
 .دشنها آمردم در حمالت وحشيانه 

برخي از  مهمترين عمليات اين باند در 
 :ندبه شرح زيراين دوره 

حمله به دانشجويان و دانشگاهيان  ●
ن حمله وحشيانه آكه مهمترين نمونه 

اين گروه جنايتكار با حمايت كامل 
 سپاهي و باندهاي –نيروهاي نظامي 

 به خوابگاه ،قضايي و اطالعاتي
 تير 18، در دانشجويان دانشگاه تهران

ن فاجعه بزرگ را آ بود كه  1378
ن، در دانشگاههاي  همزما.ايجاد نمود 

  .              ديگر، بخصوص در دانشگاه تبريز
 درست زماني صورت ،اين حمله    

گرفت كه خبر قتل هاي زنجيره اي و 
 به گونه ،نآافشاي دخالت رهبري در 

اي در حال پيشرفت بود كه عن قريب 
سر نخ هاي اين جنايت دامان رهبري 

 ولي باندهاي مافيايي .را مي گرفت
 و قوه قضاييه و واواك از جمله ديگر

 ،سپاه كه در اين جنايات نقش داشتند
كردند به همراه باند رسانه اي تالش 

 به .مسير افكار عمومي  را منحرف سازند
همين دليل نقشه حمله به كوي دانشگاه 

 كردند و با گذاريتهران را برنامه 
تعطيلي نشريه سالم و نفوذ در ميان 

دانشجويان  جهت حركت ،دانشجويان
 ،را به سوي درگيري بردند و در نهايت

نيروهاي چماقدار با حمايت كامل 
 به دستور رييس قوه ،نيروهاي انتظامي

 نماينده – محمد يزدي شيخ –قضاييه 
 شبانه به خوابگاه دانشجويان -رهبري 

 ،حمله كرده و با رمز يا زهرا
دانشجويان را از طبقه سوم به پايين 

 .پرتاب كردند
رهبري نظام «نقش و نمايش     

، نقش يك بعد از اين حمله، »مقدس
او .  كميك بود–بازيگر فيلم تراژيك 

گريان بر كه دستور حمله را داده بود، 
 دانشجويان .صحنه تلويزيون ظاهر شد
 اشك .گرفتچاقو خورده را در بغل 

 .نها را دلداري دادآتمساح ريخت و 
عاملين را ناسزا گفت و از نيروهاي 
امنيتي و نظامي و قضايي خواست با 
. عاملين اين حمله زشت برخورد كنند

 ، همانگونه كه مردم عزيز مي داننداما
در نهايت يك سرباز به دليل دزديدن 
يك ماشين صورت تراشي دستگير شد 

در همان زمان حمله به . !و ديگر هيچ
ديگر دانشگاهها نيز صورت گرفت كه 

مله حمالتي حمله به دانشگاه تبريز از ج
بود كه در نهايت قساوت و پليدي 

 اما زيرحمله به خوابگاه .صورت گرفت
دانشگاه تهران رفت و كسي در مورد 

 ناگفته .ه ننمودئن حمله مطلبي اراآ
فرماندهي حمله به دانشگاه  نماند كه

 نماينده دور ،تبريز را سردار فرهنگي
  .هفتم مجلس بر عهده داشت

تي كه از سوي حمله به كليه اجتماعا ●
 .گروههاي سياسي صورت مي گرفت

 حمله به اجتماعات و سخنراني هاي  ●
 ... سياسي و فرهنگي و بزرگداشت ها و

 .حمله به كارگران و كارمندان  ●
 . حمله به اجتماع زنان ●
 . حمله به اجتماع معلمان ●
تش زدن آ حمله به دفاتر نشريات و ●
له  حم،ازجمله جنايات اين گروه. نهاآ

سراسري به دفاتر نشرياتي بود كه سعي 
در افشاي جنايات نظام واليت به 

سياسي خصوص در جريان قتل هاي 
زنجيره به قول رژيم، قتلهاي (رژيم 

اين گروه پياده نظام .  داشتند)اي
 براي به سكوت كشاندن ،وحشي واليت

 به ،»رهبر«مطبوعات بنا به دستور 
بسياري از نشريات حمله كرده و 

ن را مورد آيسندگان و مسئوالن نو
ضرب و شتم قرار مي دادند و وسايل 

 .نها را شكسته و به سرقت مي بردندآ
 : نهاآتش زدن آ حمله به سينماها و ●

به مي توان ه ها از جمله اين حمل
دم برفي آحمله به بينندگان فيلم هاي 

و مارمولك  اشاره كرد كه نيروهاي 
 ،ارانانصار حزب اهللا در لباس چماقد

به سينما قدس و ديگر سينماها حمله 
ن آكرده و عالوه بر بر هم زدن نظم 

 بينندگان را نيز مورد ضرب و ها، سينما
 .شتم شديد قرار دادند

 : حمله به هواداران تيم هاي ورزشي●
از جمله دخالت اين نيروها در 
سركوب مردم در جريان پيروزي تيم 
ملي فوتبال ايران در مقدماتي جام 

هاني بود كه به مدت چندين شبانه ج
 اين نيروها با كمك .روز به طول كشيد

نيروهاي انتظامي و سپاه پاسداران 
توانستند دست به سركوب وحشيانه 
جوانان شاد از پيروزي تيم ملي فوتبال 

 .بزنند
 شركت در جنايات انجام شده  ●

  .توسط مافياي اطالعاتي
  12در صفحه 

  نظم جهاني جديد؟
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كه ي ئشركت در بمب گذاري ها  ●
 .خواهانشان بود»  مقدسرهبر نظام«
در . حمله به نمايندگان منتقد واليت ●

اين مورد مي توان به حمله اين گروه 
 از ، به برخي از نمايندگان،چماقدار

 –جمله هادي خامنه اي برادر رهبري 
 –بهزاد نبوي معاون رييس مجلس 

اشاره ... رمين نماينده مجلس وآمحسن 
 .كرد
.  خاتمي حكومتاي حمله به وزر ●

حمله به عبداهللا نوري وزير كشور و 
 وزير ارشاد، از اين عطا اهللا مهاجراني

بيت «اين حمله در . نوع حمله بود
بيت مصباح طراحي شد و در » رهبري

 قرار بود توسط نيروهاي .عملياتي شد
چماقدار با كمك و ياري نيروهاي 

 افشا اماصورت گيرد حمله انتظامي 
 . شد

باره اين حمله،  به اعترافات    در 
 :كيانوش مظفري توجه كنيم

 شهدا بود در نماز   جنازه تشييع  ...-
 با   درگيري  در آنجا منجر به  كه جمعه
 . شد  و مهاجراني  نوري  عبداهللا آقاي

  اصلش. ؟افتاد  كنيد چطور اتفاق تعريف
   كردن  هماهنگ چطور بود؟ جلسات

ا خير؟ آيا  را داشتيد ي  برنامه اين
   شعارهاي  بود مثل  خودجوش حركتي

  ؟ نماز جمعه
   به  كردن  گوش ما در حال -

 از   يكي  كه  نماز بوديم هاي خطبه
   آمد ما را صدا كرد و گفت دوستان

  دانشگاه  بيرون كرم  اهللا  حسين آقاي
. گويد  مي  چه برو ببين.   است منتظرت 

   برگشت ، عليك  و بعد از سالم ما رفتيم
   طبق    نوري  عبداهللا  آقاي گفت

آيد نماز   مي ، ما رسيده به   كه گزارشي
  . بگيرد  حسابي  درس  بايد يك  كه جمعه

   گفتند؟  اينطوري ايشان -
  . بله -
 را   از كجا رسيده  گزارشي اينكه -

  نگفتند؟
 بيايد،   پيش  برنامه بعد گفتند اين.  نه -
 ، شهدا  پيكر پاك ه جناز  تشييع  اسم به

اند   اينها رفته.خواهند بيايند مثالً مي
اند  اند ونرفته  نشسته  مردم بين

وگفتندكه مثالً .  جلو هاي رديف
  تا يك  و اينها ايجاد شود درگيري

او .  شود و اينها  گرفته  ازشان حالي
هارا  بچه.  شما همينجا بايستيد  كه گفت
 نماز  ديگه،  كنين  هماهنگ  سري سري

 را زير نظر  جا، قضيه ، همين دنخواني هم
   را هماهنگ  قضيه  باشيد تا آمدن داشته
  .كنيد

؟   چي  كنيد يعني  را هماهنگ قضيه -
  ؟ برخورد شود يعني

   نماز دوم  كه  موقعي!  بدهيد  اجازه-
   بود و تشهد را هنوز نخوانده نشده

   اول  نوري  عبداهللا  آقاي بودند كه
   يعني.  دانشگاه جلو در شرقيآمدند

  ، بعد از اينكه  طالقاني  خيابان روبروي
   يك  ايشان هاي  محافظ، شد نماز تمام

 از دور زير   ما كه. داشتند حالتي
خواستند   مي  مردم ، هنوز كه نظرداشتيم

 شهدا،   جنازه  تشييع پا شوند بروند پايين
 را   ملت جوري  همين، محافظها اين
  ايجاددرگيري.دادند ي م هل
   ملت كردندكه  مي كردند، جوسازي مي

دادند،   مي  را هل ملت. بلند شوند
  .دادند  مي فحش

  دادند؟  مي هايي  فحش چه
،   كنين دادند؛ خلوت  مي فحش 

  . كنيد  را گم گورتان
  ؟  نوري  آقاي حافظهاي م-
  . بله -
   ايجاد شد؟ سر همين چطور درگيري -

   بود؟ مسائل
  كنم  جلو، فكر ميد  آمدن  اينكه واهللا -

   مراديان به فرج  هايم  صحبت توي
   با حاج ايشان ...   باشم  كرده اشاره

  رسم ها  بچه  و بين  زياد هست حسين
  .  است كرم  اهللا  حسين  معاون  كه شده

  ؟  چيه اسمشان -
 ايشان سردار سپاه . مراديان فرج -

 هستند  جانباز هم جلو،  بعد رفتن.  هستن
 را بلند كردند و زدند  ايشانصع.  ايشان

  قضيه  تا اين . ايشان  از محافظان  يكي به
   حزب هاي  بچه  كه  شد و فهميدن پياده

   را زدن  هستند، بعد ديگر عصايشان اهللا
   و وقتي  از محافظانشان  يكي  كتف توي

   اهللا  حزب هاي  بچه اينها فهميدندكه
   كاري  ديگر هيچ محافظانشانآمدند، 

   شايد كشيدند عقب حتي.  ندادند انجام
ها،   افتاد جلو محافظ  نوري  آقاي كه
 . اينها  كردند طرف ها حمله بچه كه

   همين  محافظين  كردند سمت حمله
   بود كه  حين  و در همين  نوري عبداهللا
افتاد   كسي  چاقو از دست  يك ناگهان
   مراديان  فرج يند برايگو  مي  كه زمين
  .  است بوده

  چاقو؟ -
 ولي .بله چاقو واهللا ما خبر نداشتيم -

 قرار بوده نوري را اونجا ،مي گويند
 بعد از اين بود كه يكهو بچه ها .بكشند

شروع كردند به شعار دادن و حركت 
  .كردن

   دادند؟  مي  شعارهايي چه 
  اي «: بود  اين  از شعارهايشان  سري يك
   حامي اي!  باد  مرگت!  ليبرال ميحا

!   بر ليبرال مرگ!  باد  مرگت! مفسدين
  »! فقيه  بر ضد واليت مرگ

   كاري  اين  از نمازگزارها به آيا كسي -
   كرد؟  شما كرديد اعتراض كه
  .  نديدم  شخصه  به  چيزي واهللا -
 بود؟   شكلي  چه  به  درگيري  وقت آن -

 او را يجاهاشما چقدر او را زديد؟ ك
   كسي  چه  زدن  كه هايي  بچه زديد؟ آن

 آيا واقعاً ؟بود  چاقو چه  آن بودند؟ قضية
 را با   نوري  عبداهللا  بود كه  برآن تصميم

  چاقو بزنند؟
   حجم  چون  درگيري  موقع واهللا -

   پايين  سمت  به  زياد بود كه  هم مردم
   كي شد فهميد كه رفتند، نمي مي
  .هابودند  بچه  اغلب  خوب ليزد، و مي

   انصار؟ هاي بچه -
  ! بله -
 را   بودند؟ اسمشان  افرادي چه -

  دانيد؟ مي
 مثالً   كه  كسي ها بودند، ولي اكثر بچه -

  .  و بزند، نه اسماً بشناسم
   آقاي،  درگيري  در حين  موقع آن -

   كجا بودند؟ كرم اهللا
 نماز   كه كرم  اهللا  حسين آقاي -

 را خواندند، بعد نماز  شون هجمع
 و عصر   دو نماز جمعه  را بين عصرشان

  افتادند رفتند فرادا خواندند و راه
   ديده  قضيه  اين  توي ، كه  پايين سمت
   محل  انقالب  خيابان  سمت به. نشوند
  . شهدا تشييع

 بودند؟ شما   آمده  هم  نقدي آقاي -
   را ديديد؟ ايشان

،  كنم فكر مي.  ديدمش   لحظه  يك من -
  . درگير شوند  كه اما نديدم

   مردم  شما زديد با اعتراض وقتي -
   نشديد؟ مواجه

  ، محافظين  نشدم  را متوجه چيزي -
 .دادند  نمي  انجام  كاري  كه  نوري آقاي
  زدند، نزنيد ما خودمان  داد مي فقط
  .  پاسداريم بچه

   آقاي  سمت  به چطور شد درگيري -
   شد؟  كشيده اجرانيمه
 مورد   ايشان  يكسري بعد از اينكه -

   قرار گرفتند، محافظانشان  و شتم ضرب
   گرفتند آقاي  آمدن  تمام با جديت

  يك. رو پياده  را بعد او را بردند به نوري
   ايجاد كردند و آنجا بود كه اي حلقه

 شعار   كرد به  شروع، فرشاد ابراهيمي
  بعد يكي.   شعار داديمبعد چند تا.  دادن

 را دارند  صدا كرد مهاجراني ها از بچه
   سيل  يكباره برند كه  مي  طرف از آن

  .  مهاجراني  سمت  به  رفت جمعيت
   چطور درگير شدند كه با مهاجراني -

   پاره هايش  و لباس  او شكست انگشتان
  شد؟

 . ندارد  حقيقت، در مورد انگشتانش -
   ولي. آنجا بوديم   ما خودمان چون
   كردند به  حمله. شايد  لباسهايشان خوب
 خونسرد  خيلي  هم ، ايشان  ايشان سمت

 را باال   وصال خنديد و خيابان مي
   كوچه  يك بعد داخل. رفتند مي

  .پيچيدند
خوردند   مي  كتك  همانطور كه يعني -

  .؟رفتند خنديدند و مي مي
  . بله -
 را   ايشان نده خ  انصار وقتي هاي بچه -

  شدند؟ تر مي ديدند عصباني مي
  .  است مسلم -
 حمله به نويسندگان نشريات و ●

 .نانآنها و ضرب و شتم آربودن 
حمله به مراكز انتشاراتي مخالف و  ●

 .منتقد نظام
 حمله به مراكز فرهنگي منتقد نظام ●

 .واليت
حمله به جوانان تحت عنوان بد  ●

 .حجابي
و منتقدان جنگ   حمله به مخالفان●

 .هشت ساله
 حمله به روحانيون و سياسيون ●

در اين مورد مي توان به حمله . منتقد
 به جلسات ،اين باند مافيايي چماقدار

 – مجتهد شبستري –سخنراني سروش 
 دكتر – ابراهيم يزدي –محسن كديور 

 .د كراشاره ... سحابي و 
 حمله به  مراجع تقليد مخالف ●

تظري و طاهري در رهبري از جمله من
اين حمله كه ناجوانمردي . اصفهان

رهبري نظام واليت و ياران وي را به 
به گونه اي بود كه آشكار كرد، خوبي 

 زيرا .وردآدل همه مردم را به درد 
حمله به در  ،گروه سركوب خياباني

نچنان رذالتي آ ،يت اهللا منتظريآ بيت
. از خود نشان داد كه باور كردني نبود

 . رو، شرح ماوقع سانسور شداز اين
كه چگونه از تهران و  معلوم شد بعدها 

از سوي جنتي و يزدي و علي فالحيان 
نقشه قتل مرجع تقليد ...و حسينيان و

ايران به دليل مخالفت با رهبري 
ل و ذ و در قم توسط اراكشيده شده

اگر . .اجرا گشته استاوباش واليتي 
ه نبود مخالفت برخي از مراجع از ادام

يت اهللا آ ، در همان حمله،اين كار
منتظري توسط اين جنايتكاران به قتل 

ذكر است كه  الزم به. مي رسيد
حجت «رهبري عمليات در قم را 

 مجتبي ذوالنور فرمانده »االسالم سردار
تيپ امام صادق و معاون نماينده 
رهبري در سپاه پاسداران بر عهده 

ملي آ در حمله به جوادي و ا. داشت
 .اد نيز دخيل بود ژدوران احمدي ندر 
يت اهللا طاهري آحمله به  مورد در     
 همين گروه تحت فرماندهي ديگر ،نيز

 در نماز وحمله به ارژيم، نقشه سران 
 طراحي  كردند و  راجمعه اصفهان

 دهها اتوبوس از اين ،ناجراي آبراي 
نيروها از تهران و دهها اتوبوس از قم و 

 .كردندهان گسيل ديگر شهرها به اصف
قصد از حمله به طاهري، آماده كردن 

 به »رهبر«زمينه براي حضور فاتحانه 
 نيز در نوع حملهاين . بوداصفهان 

خود بي نظير بود و چهره سفاك 
روشن كرد . خامنه اي را آشكار كرد

 در پس پرده جنايات اين باند كه

، اين او است كه سركوبگر خياباني
ا رهبري مي گروههاي جنايت پيشه ر

  .كند
 مافياي ،در اين دوره هشت ساله   

سركوب خياباني در هر جنايتي كه از 
سوي رهبر نظام واليت مورد تاييد بود 
شركت مي كردند و كامال مورد 
حمايت ان بيت قرار داشتند به گونه 
اي كه بيشتر برنامه ريزي ها جهت 

نها از همان بيت و ياران آحمالت 
  .مي شدغاز آوفادار رهبري 

به هر حال گروه چماقداري در اين 
دوره با حمايت كامل نيروهاي سپاه 
پاسداران و قوه قضاييه تا جايي كه 

زادي هاي آتوانستند در انسداد 
مردمي كوشيدند و در اين مدت هشت 

 روز يكبار 9 به طور متوسط هر ،سال
  .بحراني را در كشور ايجاد نمودند
كي از در اين رابطه تالش داريم تا ي

ن دوره را به همراه آبحران سازان 
 :نوشته هاي ايشان معرفي نماييم

  
در باره خشونت و  فرمان  6* 

  : علي حسين پناهكاربرد آن از
  

 از زندانيان سياسي ،علي حسين پناه    
دهه شصت بود كه به دليل حمايت از 
خط فكري دكتر علي شريعتي و 

 به زندان افتاد ،حمايت از معمر قذافي
و سپس توسط برخي از تواب سازان 

ن زمان از جمله حسين آمعروف 
 به جمع توابين پيوست و ،شريعتمداري

 –به سرعت مدارج باالي سياسي 
اطالعاتي را طي نمود و در كنار 

 به بخش هاي نظامي ،باندهاي مافيايي
 رسانه اي پا گذاشت و در – امنيتي –

 اموال رهبري و گروههاي ء جز،نهايت
در زير به  . خياباني قرار گرفتسركوب 

 فرمان خشونت طلبي ايشان كه از 6
جمله فرامين مورد پذيرش باند 

 اشاره مي ،سركوب هاي خياباني بود
  :كنيم 

   اعمال  نيرويي  بايد توسط  خشونت- 1
   توجه  قابل  مردمي  يا از پايگاه شود كه

  يا توده هاي. دن برخوردار باش گستردهو
   و قربانيان  خشونت عامالن   ميان مردم

  .  باشند  طرف  بي آن
   را عليه  نبايد خشونت  هيچگاه       

 ،  مردمي  محبوبيت  داراي نيروهاي
   و فاقد مباني  كاذب  آن  اگر وجهه حتي

  .  باشد اعمال كرد راستين
 و   هستي  بايد همه  خشونت- 2

   را از كارآيي  موثر دشمن نيروهاي
 ضد  غير محدود به   خشونت. كند خارج

   قربانيان چرا كه .شود  مي خود تبديل
   و با مظلوم  متحد شده  سرعت  به بعدي
   انقالبي  نيروهاي  عليه اي  جبهه ،نمايي
  . دهند  مي تشكيل

   چرا كه. باشد  بايد سريع  خشونت- 3
،   مستمر نيست  مديريت  يك اصوالً شيوه

 زير كنترل  عناصر موثر و، كند خشونت
  . بخشد  مي  را استتار و ايمني دشمن

   موثرترين  بايد عليه  خشونت- 4
  اي  گونه  به، باشد  ضد انقالبي نيروهاي

 و   و عملياتي  نظامي  تبليغاتي  ماشين كه
  . كند  را فلج دشمن تداركاتي

   بد نام  نيروهاي  بايد عليه  خشونت- 5
   كه يينيروها.  شود  اعمال  دشمن جبهه

 و  ، اخالقي ، سياسي  فساد مالي اشتهار به
  .  اشتهار سوء دارند و ساير اقسام مرامي

   مبناي  يك  بايد مستند به  خشونت- 6
 از  خشونت.  باشد  بيان  و قابل تئوريك

   فرجام  بي، و ترديد  استيصال موضع
  . خواهد بود

   محدود سازي  آخر آنكه  نكته       
   را تشكيل  خشونت ي اصل مضمون

   نكته  و تاكيد بر اين اشاره. دهد مي
   بسا به  اي  فيزيكي  حذف  كه  است الزم

   فرايند بحران  بزند كه  دامن شرايطي
   را با مشكل  دشمن  در جبهه سازي
 و   و بازداشت دستگيري.  سازد مواجه

   ايفاي  محدوديت  كه ايجاد سوابقي
 ضد   گروههاي ي برا  را در آتيه نقش

 باشد،   داشته  همراه  به انقالبي
 و  سياسي  از فعاليتهاي  جلوگيري

 قصد   به  آنها كه دمونستراسيونهاي
كنند،   برگزار مي  افكار عمومي فريب

  .   موثرتر است معموالً در بلند مدت
 در   سازي  و بحران  خشونت-منبع 

 -   پناه  ح-   استراتژيك مديريت
 91  ، نشريه صبح شماره 1378  فروردين
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چماقداري و دولت احمدي * 

   :نژاد
  
 به رياست  احمدي نژاد نصببا    

چماقداران كه خود را در جمهوري، 
كنار وي به قدرت رسيده مي دانستند 

 برنامه هاي ،اي غليظ با صدور اطالعيه
  :ند كردخود را علني 

   :متن اطالعيه  حزب اهللا ●
استقرار دولت جديد و تكميل ...   

ي انقالب  ي مفقوده در زنجيره حلقه
اي بسيار مبارك   قطعا پديده،اسالمي

گيري  است و الاقل در تصحيح جهت
 گامي اساسي به شمار ،اصيل انقالب

اين تحول جديد كه دست . رود مي
عنايت حق در فرآيند تحقق آن به 

اي جديد   عرصه،روشني نمودار است
ت و ايفاي نقش را فراروي از مسوولي

دهد و اهتمام جدي  انقالبيون قرار مي
اين ...طلبد و تالش و توان مضاعف مي

راهبرد در مقطع كنوني از تاريخ 
ي تحقق  انقالب، ساز و كارهاي ويژه

  .طلبد خود را مي
هاي كساني  پنداري نظر از كج صرف...

كه حاضر نبودند مبارزه با فقر و رفع 
رهاي صوري خود نيز تبعيض را در شعا

رعايت كنند، در دولت عدالت، مبارزه 
ي زشت و  مستمر با اين دو پديده

شكن، دو راهكار اساسي براي  عزت
وصول به هدفي برتر است كه همانا 
تسهيل در اجراي دستورات ديني و 
حاكميت قوانين الهي در جامعه 

 همان ،اصوال جامعه عزتمند. باشد مي
 شرايط اي است كه در آن جامعه

 .عبوديت و بندگي فراهم باشد و الغير
مبارزه با عوامل معاند و مزاحم و ...

هاي هرز در اجتماع، يگانه راه  علف
بقاي عزت و شرافت جامعه است وگرنه 
هيچ دستاوردي، از دستبرد كفار 

هر . نشان و منافقان در امان نيست بي
منان عزتمدار در جامعه ؤچه جريان م

شود، توطئه و تقالي تر ظاهر  پرصالبت
شود و اگر  تر مي جريان نفاق پيچيده

چه در جدال هميشگي حق و باطل، 
 ،جبهه حق هميشه پيروز ميدان است

اما شرط آن بازشناسي دقيق نفاق و 
هاي پر تزوير و رنگارنگ  افشاي چهره

ي حق  منافقان است تا مبادا در جبهه
  . اي ايجاد كنند شكاف و رخنه

  
  13در صفحه 

  نظم جهاني جديد؟
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 ،يكي از خيرات قهري دوران خاتمي   
فرصتي بود تا از رهگذر آن بازشناسي 

پرده و نقاب ممكن  هاي نفاق بي جريان
رو، پااليش  هاي پيش شده و در فرصت

زالل انقالب از خس و خاشاك و 
اينك . هاي نفاق ميسر شود آلودگي

  .همان زمان فرا رسيده است
جرياني كه : اهللا معتقدند انصار حزب   
ي اخير به بهاي   ويژه در شانزده سالهبه

اعتقادي، پشت پا زدن و بلكه مبارزه  بي
و ستيز با اعتقادات اصيل ديني مردم، 
دفاع از راي و خواست مردم را بهانه و 

آبرو  دستاويز كرده بود، هم اينك بي
هاي  اكنون تمامي خواسته. شده است

ملت بر اعتقادات آنان منطبق است و 
برآمده از آراي مجلس و دولتي 

. اعتقادي مردم در مصدر امور است
منان اجازه دهند ؤحاشا كه ديگر باره م

نماي  رمق و نخ هاي بي تا تئوري
دموكراسي غربي و پنهان شده در 

 مجددا مجال حمله و ،پشت نقاب مردم
جريان نفاق از اين پس . تركتازي يابند

د؟  زنتي از مردم دم ميأبا چه جر
 مردمي كه آراي كدام مردم؟ همان

قاطع آنان افكار جريان مدعي 
هاي  دموكراسي دروغين و ارزش

داني تاريخ  كاذب آن را يكسره به زباله
فرستاد؟ اينك وقت آن رسيده تا در 
پناه هوشياري مردم و با دستان پر توان 
حزب اهللا، شرنگ تلخ ذلت و رسوايي 

  .به كام نفاق ريخته شود
ياگر عصر ژورناليسم منافق، اين خن...

مدرنيته، از اين پس در ميان مردم 
گذشت آن دوراني . جايگاهي ندارد

اي بتواند به مدد  كه هر رانده و مانده
اي دزديده  ثروتي نامشروع و يا سرمايه

المال مردم فقير و گرسنه و  شده از بيت
هاي  اي فراهم آمده از رانت پروانه

نامشروع قدرت و پنهان شدن در پشت 
گرايي ادعايي، بر  ده مردمنقاب فريبن

» مسجد ضراري مدرن«عليه انقالب 
ايجاد كند و از اين سنگر غصبي با 

هاي  دسيسه و نفاق، بر عليه ارزش
. انقالب و حاميان راستين آن بتازد

دستگاه قضايي در عمل به قوانين 
هاي هرز  مصوب در بركندن اين علف

اي دارد؟ اگرچه  چه حالت منتظره
هاي  مبادي و دستگاهتعلل هر يك از 

اهللا  ذيربط، رافع مسووليت امت حزب
جوالن . در عمل به تكليف نخواهد بود

جريان گسترده و رنگارنگ نفاق و 
ي  عناصر آن ديري است كه در عرصه

.  فضا را غبارآلود كرده است،فرهنگي
هاي كتاب و فيلم و سينما و تئاتر  عرصه

هنر براي هنر و . به شدت آلوده است
ان هنر براي شيطان نيز مشغول يا هم

تركتازي و هجمه و تمسخر باورهاي 
حد توقف اين . رنگ ملت است خون

ها كجاست؟ اگر فضاي  جوالنگري
ليبرال دموكراسي حاكم، مجوز تسامح 
و تساهل تا قعر اسفل السافلين را صادر 

انديشي دولت جديد  كرده بود، چاره
ترين  ي خالص به عنوان نماينده

عتقادي شهيد دادگان و باورهاي ا
  نعمتان انقالب، چيست؟  ولي
مشخصا طي هشت سال گذشته ...:

 با ، شبكه مخفي و مرموز نفاق،تاكنون
نابودي شاكله مديريت انقالبي در 

 عمال راه بر اجراي ،وزارت اطالعات
هاي براندازي جريان نفاق  توطئه

عالوه  همواره ساخت ورا جديد 
 تجري هاي پنهاني، برانواع دسيسه

مستقيم و بي پرده به اركان نظام 
اسالمي و خطوط قرمز اسالم و امت 
حزب اهللا و قانون اساسي بدعتي 

حقيرترين سركردگان .فراگير شد
مزدور و بي آبرو، ميدان داري كردند 

هاي  و بلعيدن استفراغ مسموم سازي
هاي بيگانه هنر  جاسوسي و راديو

 . روشنفكران شد
  :هورده اند كآدر پايان 

با شناسايي دقيق عوامل و عناصري ... 
كه عامل نفاق و معاند خوانده شده اند 

تاكنون با گفتار و رفتار خود عمال "و 
مقصود جنبش [ ها  شريك جرم توطئه

بوده اند، زمينه ] اصالحات سياسي است
 آنان و شاخ و برگ  قلع و قمع گسترده

  .و رگ و ريشه شان را فراهم آورند
اهللا، گروهي كه با عنوان  انصار حزب   

و ها   مسووليت قتل ،لباس شخصي ها
حدود به هم ريختن اجتماعات را در 

 سال گذشته به دوش دارند و در سي 
 لاثر افشاگري ها و فشارهاي دوران او

 با ريزش نيروهاي خود ،اصالحات
كوتاه مدتي تغيير شكل داده بودند، در 
 ،آغاز دوره تازه فعاليت خود با اطالعيه

» ها دوران جديد مسووليت«خبر از 
داده و از مردم خواسته اند كه با 
تجديد شرايط سال هاي اول انقالب 
به قلع و قمع مخالفاني كه حاال شناخته 

د و انقالب را از زنشده هستند بپردا
پيرايه هائي كه در سال هاي بعد از 

 .جنگ به آن بسته شده پاك كنند
الح  به اصطحكومتبا پيروزي      

 گويا تخم ،اصولگراي احمدي نژاد
چماقداري را مورچه خورده بود و 
ديگر از كفن پوشان واليتي خبري 
نبود و اين نشان مي داد كه كليه 

ت حكوم جذب ،نيروهاي چماقدار
اد شده اند و اين گروه از ژاحمدي ن

اين به بعد به صورت رسمي در ميان 
نيروهاي سپاه و بسيج و نيروي انتظامي 

  .قرار گرفته بودند .. .و 
اد به محض انتخاب به ژاحمدي ن    

 ياران چماقدار خود ،رياست جمهوري
مقابله ي گمارد كه كارشان را به مقامات

نها اين آ و به بودبا مردم و مبارزان 
امكان را داد كه با استفاده از رانت 
دولتي و با كمك نيروهاي نظامي و 
 امنيتي و قضايي به كار خود ادامه

  .دهند 
او عالوه بر واگذاري اين رانت ها     
سيس نشريات و واحد أ امكانات ت،نهاآبه 

به هاي مختلف فرهنگي و سياسي را نيز 
  .واگذار نمود آنها 

 ديگر خبري ،در دوره احمدي نژاد    
از سركوب هاي خياباني به شيوه هاي 

حمله هاي زير  اما ،قبلي وجود نداشت
  :انجام گرفتند

 توسط نيروهاي ، به دانشجويانحمله -
  . قضايي و انتظامي– امنيتي –اطالعاتي 

 حمله به اجتماع زنان توسط -
 .نيروهاي انتظامي

 حمله به نيروهاي شركت واحد -
اتوبوسراني با كمك نيروهاي انتظامي 

 .و بسيج
 حمله به كارگران و كارمندان با -

 .كمك نيروهاي انتظامي 
فاده از  حمله به معلمان با است-

 .نيروهاي انتظامي و بسيج 
 حمله به جوانان با عنوان مبارزه با -

 طرح امنيت –مفاسد اجتماعي 
ل و ذ طرح مبارزه با ارا–اجتماعي 

 – انتظامي – با كمك نيروهاي  ،اوباش
 .بسيج و نيروهاي امنيتي 

 حمله به مردم در كنارسفارت -
 از نيروهاي بسيج ه با استفاد،انگلستان

 .ويي دانشج
 حمله به سفارتخانه هاي كشورهاي -

 با استفاده از نيروهاي انتظامي ،غربي
 .شخصي پوش

 حمله به مخالفان سياستهاي اقتصادي -
 اد با كمك نيروهاي بسيجژاحمدي ن

 .اساتيد و دانشجويان
 رفسنجاني  حمله به سخنراني هاشمي -

در قم با كمك نيروهاي روحاني 
 .چماقدار

 كني و جوادي  حمله به مهدوي-
ملي با استفاده از نيروهاي بسيج آ

 .روحانيت 
 با استفاده از بررسي ، تعطيلي نشريات-

 بسيجي و –هاي نيروهاي اطالعاتي 
 .دستور نيروهاي قضايي

 كتك زدن و به قتل – شكنجه -
 ، دانشجويي–رساندن زندانيان سياسي 

با كمك چماقداران وابسته به نيروهاي 
 .ر زندانها قضايي و امنيتي د

 ...و
نيروهاي ، تبديل در اين دوره   

 چماقدار به نيروهاي رسمي و قانوني
 به گونه اي كه در . انجام گرفت

بسياري از مواقع كه اتفاقات بسيار 
 ديگر ،مهمي در كشور روي مي داد

خبري از راهپيمايي هاي چماقداران و 
در اين دوره . نمي شدكفن پوشان 

 ،ري از كتابهاديده مي شود كه بسيا
 هاي يتوسط وزارت ارشاد و بررس

 جداسازي شده و ،بسيجي و چماقدار
در  . جلوگيري مي شدشاناز انتشار

اين مورد الزم است كه گفته شود 
 درصد از كتابهايي 50حدود بيش از 

 ،كه در دوران خاتمي منتشر شده بود
 .شدندممنوع االنتشار 

ل در مورد فيلم هاي سينمايي نيز قب    
مدن از سوي نيروهاي آاز به اكران در 

 مانند . ممنوع از اكران مي شد،وابسته
 ...فيلم علي سنتوري و 

  ادامه دارد 
  

معيارها مي گويند تا 
اين رژيم هست، 

بحران اقتصادي هم 
  :هست؟

  
  
آيا مافياهاي نظامي : معيار اول*
 مالي دل از منافع خود مي –

كنند و تن به ضرورت تغيير مي 
  :؟دهند

  

چند امر واقع به اين پرسش پاسخ ◄ 
  :مي دهند

  روز به روز، دو واقعيت روشن تر ●
را » انتخابات«خاتمي صحنه : مي شوند

ترك كرد زيرا اميدش به تغيير نظر 
تنها كسي . خامنه اي به يأس بدل شد

 –كه به نمايندگي از مافياهاي نظامي 
مالي رأي مي دهد، نه تنها به او رأي 

: و را تهديد به قتل هم كردنداد كه ا
رژيم حاضر نيست فضاي سياسي كشور 
را حتي در حدي باز كند، كه 

طلبي نامزد شود كه دغدغه » اصالح«
  !است» نجات نظام«اش 

به ياد خوانندگان مي : انقالب اسالمي
آوريم كه در تحقيق در باره مافيائي كه 
گردانندگان سپاه بوجود آورده اند، به 

اده شد كه چرا و تفصيل توضيح د
چگونه، شهرهاي كشور تحت حكومت 

آن ارزيابي امروز . نظامي قرار مي گيرند؟
  .امر واقع گشته است

 سپردن امنيت شهرها به سپاه و بسيج ●
آشكارا مي گويد كه بناي رژيم بر 
پايان دادن به بحران نيست بلكه بر 
كنترل مردم كشور و همراه كردن 

حران تشديد ترس از پي آمدهاي ب

اقتصادي و بحرانهاي ديگر با تشديد 
  .سركوب است

بودجه اي كه حكومت احمدي نژاد  ●
به مجلس برد، بودجه بحران ساز و 
تورم و فقر افزائي است كه براي رانت 

  .خواران، سفره هفت رنگ است
 دست گذاشتن سپاه پاسداران بر ●

كارخانه لوله سازي اهواز، گوياي ميل 
بحران اقتصادي مهار نكردني از شدت 

بر تصرف بازهم بيشتر اقتصاد ايران 
  :است
:  نوشته استسيد احمد طباطبايي◄  

  كارخانه در حال،به گفته آقايان... «
ورشكستگي بوده و از اين جهت نمي 

. ارزش زيادي براي آن قائل بود توان
كارخانه . واقعيت چيز ديگري است اما

هاي  سازي اهواز با توجه به پروژه لوله
ملي وبين اللمللي خطوط انتقال گاز، 

هرگز نمي تواند كارخانه ، نفت و آب
 .بار به حساب بيايد اي عادي و زيان

 هميشه داراي ،توليدات اين كارخانه
بوده است و در تمام بازار  كيفيت

اما چرا . طرفدار داشته ايران و منطقه
 ،ورشكستگي افتاده است به وضعيت

ان آن خريد ارز موضوعي است كه در
پاسداران در  سپاه. بايد به پاسخ رسيد

ارتباطات   داراي نفوذ و،حوزه اقتصاد
مردان  .سياسي بسيار قوي شده است
اقتصادي  اين حوزه براي توسعه قدرت

اند   وارد بازي هاي سياسي شده،خود
 و گاهي مجبورند تا افرادي مثل صادق
 محصولي را از بازي اقتصاد به صحنه

بسياري از   سياست بكشانند
اين بازي   از،سياستمداران امروز ايران

باخبرند و با  خطرناك و فساد انگيز سپاه
در بيداري   سعي،الفاظي بسيار سنجيده

 هاي افكار عمومي و ديگر حوزه
محمد نهاونديان . اجتماعي دارند

 در اشاراتي ،اتاق بازرگاني ايران رئيس
از تغيير ساختار اداري و قوانين  صحبت
برتجارت كشور مي كرد و حاكم 

رقابت و تحميل  مشخصاً از نبود
اقتصاد ناله سر   بر فضاي،قدرتهاي ديگر

سپاه پاسداران به دستور و   مي داد
مقام رهبري سالهاست در  حمايت ويژه

وارد شده و تمام  كارههاي اقتصادي
به باد فنا  فعاليتهاي بخش خصوصي را

 دست سپاه براي. داده است
نيتي در دست يابي به برخوردهاي ام

محرمانه شركتها و مناقصات باز  مدارك
هاي  ورود سپاه به پروژه .مي باشد

اقتصادي و مالي كار را   تعادل،ملي
عمالً انگيزه بخش   وزده برهم 

بيشتر منتفي  تالش  خصوصي را براي
   .ساخته است

رايط سپاه پاسداران در دست       ش
ار اجراي قراردادها نيز بسي يابي و
قيمتهاي ارائه شده . است ميزآتبعيض 

واقعي نيست و بخش  توسط سپاه هرگز
پيدا نمي  خصوصي توان رقابت را

  بخش،سربازهاي مجاني سپاه. كند
زيادي از هزينه هاي پروژه را كاهش 

دهد و بخش خصوصي بايد براي  مي
. خود مزد پرداخت نمايد كارگرهاي

 بخش خصوصي ،موارد در بسياري از
كاالها و ديركرد   تغيير قيمتبخاطر

پرداخت   جريمه مي شود و به،كار
  اما در.مبالغ بزرگ گرفتار مي آيد

خصوص سپاه چنين قوانيني كار كرد 
 .هرگز جريمه اعمال نمي شود ندارد و

احمدي نژاد و آيت اهللا خامنه اي  
سپاه را براي ورود به هر پروژه  دست

  شعار،گذاشتند و از طرف ديگر اي باز
سر مي دهند و  را خصوصي سازي

مي   اشاره44مرتب به اجراي اصل 
  .كنند

اجرا مي توسط سپاه كه ي ئپروژها     
بازنگري مالي و دولتي  هرگزشود، 

كميسيونهاي نظارتي  د وننمي شو
بازرسي و  مجلس، دولت، سازمان

 كردن را نهادهاي قضايي توان سئوال
ندارند و اگر سئوالي هم از طرف 

اجتماعي مثل روزنامه ها و يا  ينهادها
 هرگز پاسخ ،عمومي طرح شود افكار

عدم نظارت الزم در  .نخواهد داشت
 ،پول ساز هاي بزرگ و اين پروژه

سپاه را ان شرايط فساد مالي فرمانده
آنها  فراهم آورده است و بسياري از

 بعد از كسب درآمد هاي نامشروع با
 وارد ميدان ،پولهاي كثيف خود

شوند و از مردم طلب راي  يسياست م
 نمونه كامل ،محصولي صادق  مي كنند

دستگاه نظامي و  اين روند فساد در
    .اقتصادي كشور است

 سپاه پاسداران ءنبياقرارگاه خاتم اال    
 ،بيشترين قرارداد عمراني در كشور با

عمراني كشور را به نفع خود  توازن
اما فساد مالي تنها . است تغيير داده

نبود . گذاري نيست  اين سياستآسيب
اجرايي اين  كنترل كيفي بر ساختار

كرده  شركت عمالً شرايطي را ايجاد
 است كه هيچ مسئولي در اين قرارگاه
 نگراني از بازبيني و كيفيت و دقت كار

   نداردرا خود 
آقاي خامنه اي با ورود احمدي      

ياران نظاميش در سياست و  نژاد و
يت نظام را به كل مدن  شرايط،اقتصاد

و نظام مذهبي و . زير سئوال برده است
نظاميان   خود را به دستژيكلووايدوئ

 به طور حتم اين روند. سپرده است
نظامي شدن دستگاه سياسي ايران را 

وضعيت اقتصادي   .در برخواهد داشت
تر شده  كشور از هر روز ديگر وخيم

 است و مديريت اقتصادي آقاي خامنه
نژاد به فاجعه نزديك اي و احمدي 

بودجه % 50كشور با كسري  .شده است
زماني كه سال   درست در.روبروست

بايد  خته وو دالر فر140گذشته نفت 
  ميليارد دالر ذخيره ارزي داشته200
   باشد
نگاه اشتباه و بسيار عقب افتاده      

 ،نژاد به مسائل پيچيده و علمي احمدي
مان كشور را فقير تر از هر ز اقتصاد

است و فساد و بي اخالقي  ديگر ساخته
اداري كشور بي  در دولت و ساختار

كردن دست  آقايان با باز. داد مي كند
مي كنند   فكر،نظاميان و امنيتيهاي خود

 مي توانند اوضاع وخيم را كنترل
 اما اداره كشوري با نزديك به. نمايند

  نيازمند اسلحه و،هشتاد ميليون انسان
 بلكه ،تبعيض نيستترس و وحشت و 

  » .علم و شرافت مي خواهد درايت و
  

تنزل ارزش مداوم : معيار دوم* 
  :ريال و تورم مزمن

  
، دكتر حسين عبده 88 فروردين 11 در 

بانك مركزي در «: توضيح داده است
سه دهه گذشته هرگز ابزارهاي الزم و 
اقتدار مناسب براي كنترل متغيرهاي 

كه فشار  ينبدتر ا. پولي را نداشته است
دولت و وزرا براي اخذ اعتبارات 

هاي خود و  بيشتر براي بخش
هاي دولتي با سياست نظارت بر  شركت

حجم پول بانك مركزي در تعارض 
هيچ حافظة . كامل بوده است

آورد كه در  كارشناسي به ياد نمي
دولتيان بر سر طول سه دهة گذشته، 

  كسب منابع بيشتر براي بخش   انتخاب
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هاي ضدتورمي،  خود و اتخاذ سياست
در همة اين . دومي را برگزيده باشند

طور  ها، مديران بانك مركزي به سال
اند كه  مداوم در معرض اين اتهام بوده

به قدر كافي اعتبارات در اختيار 
گذارند، و  هاي اقتصادي نمي بخش

طور مرتب  وزرا و مديران دولتي نيز به
نفع  بههاي اعتباري را  سياست

 .اند هاي خود آهوگرداني كرده بخش
رغم  هاي پولي به اعمال سياست    

سادگي ظاهري، در عمل بسيار دشوار 
ماند كه بر  بازي را مي كار شعبده. است

هايي را به  سر چندين چوب، بشقاب
حفظ تعادل و . گردش درآورده است

كه بداند در كدام زمان، كدام  اين
مهارتي نيازمند بشقاب را بايد بچرخاند، 

بانك مركزي نيز بايد در . بسيار است
ها در يك زمان به  حفظ تعادل

ها را  متغيرهاي متفاوت فكر كند، و آن
با يكديگر همزمان، مقارن، منطبق، و 

 .هماهنگ كند
 كاريچه گفته شد خود  نه تنها آن     

دشوار است، بلكه در ايران مشكل 
اضافي آن است كه دولت نيز چوبي 

 ،زدن  دست گرفته است و با ضربهدر
شود  هايي مي دائماً باعث سقوط بشقاب 

هاي بانك مركزي در  كه بر سر چوب
 .گردش است

اي  هاي بودجه عمال سياست     ا
رغم سادگي ظاهري، در  نيز به) مالي(

جا نيز كار  اين. عمل بسيار دشوار است
ماند كه اقدامي  باز ديگري را مي شعبده

. ك مركزي بايد انجام دهدمشابه با بان
براي وزير اقتصاد دولتي كه هنوز 

هاي  هاي گسترده و بنگاه دارايي
كند، تضاد  اقتصادي متعدد را اداره مي

بين كسب درآمد براي خزانه و مهار 
شايد . اي نبوده است تورم كار ساده

ماندن  اين تضاد بسيار مشابه با عقيم
مسئوليت وزراي اقتصاد جمهوري 

سازي درست  براي خصوصياسالمي 
اند  است كه دائماً با تضادي روبرو بوده

سازي با هدف كسب  كه خصوصي
ها  درآمد براي بودجه جلوي روي آن

 .گذاشت مي
واقعيت امر آن است كه در طول     

سه دهة اخير هم در بانك مركزي هم 
 ابزارهاي الزم و ،در وزارت اقتصاد

هاي كافي براي  فراتر حتي  مهارت
هاي پولي و مالي صحيح  مال سياستاع

با هدف كنترل تورم در اختيار نبوده 
تضاد وزاري اقتصاد با رؤساي . است

بانك مركزي در برخي مقاطع خود 
هاي  بيانگر آن بوده است كه سياست

) مالي(اي  پولي با سياستهاي بودجه
 . هماهنگ نبوده است

نمود بارز اين عدم هماهنگي     
ه بانك مركزي در هايي است ك سياست
 برگزيد و اين 1387 و 1386سال 

هاي مالي  ها منطبق با سياست سياست
دولت نبود، و حتي در مواردي دولت 

هايي را كه از مجراي بانك  خواست
ها دست نيافت، از طريق  مركزي بدآن

بودجه و صندوق ذخيرة ارزي دنبال و 
كه توجه داشته   بي آن. محقق كرد
ب، از ران خود قول صائ باشد كه به

 .خورد كباب مي
كنترل تورم غير از ارادة همة اجزاي 
حاكميت در ايران و غير از وجود 
قوانين الزم كماكان كاري دشوار 

اي نياز  به مهارتهاي كارشناسي. است
دارد كه در شرايط فعلي در بدنة 
دولت و بانك مركزي كمتر يافت 

 به ابزارهايي محتاج است كه .شود مي
 نظام بانكداري ناروشن در شرايط

نه نظام سنتي و نه نظام (امروز 
طراحي نشده است، چه ) جايگزين

 و به .كه عملياتي شده باشد رسد به اين 
مديريت بانك در  اقتدار ي ازسطح

مركزي نيازمند است كه با حضور 
هاي دولتي تحت مديريت و  بانك

 ». دست نيافتني است،حمايت دولت
كتر حسين عبده، نظر د:  انقالب اسالمي

تمامي عوامل بي اعتبار كننده پول را در 
بر نمي گيرد و نيز مشكل دولتي بودن 
بانك نيست بلكه تابعيت مطلق نظام 
بانكي از روابط شخصي قدرت در رژيم 

نظام .  مالي است–مافياهاي نظامي 

بانكي ايران و سياستهاي مالي و پولي در 
بند تارعنكبوت روابط شخصي قدرت 

و در نتيجه، بودجه دولت و نظام است 
بانكي عامل تخريب اقتصاد ملي، بسود 
اقتصاد مسلط و در نتيجه مزمن شدن 

  .بحران اقتصادي و تشديد مداوم آنند
  

شدت وابستگي به : معيار سوم* 
اقتصاد مسلط و ناتواني از سرمايه 

  :گذاري در بخش نفت و گاز
  

خبرگزاري ، 88 فروردين 11در ◄ 
وزير انرژي : كرده استگزارش فارس 

ذخاير جهاني نفت : ونزوئال تاكيد كرد
در حال تمام شدن است و نفت يك 

 .منبع غير قابل تجديد در طبيعت است
: رافائل راميرز تصريح كرد     

كشورهاي اوپك براي ادامه سرمايه 
گذاري در پروژه هاي نفتي به قيمت 

 دالري براي هر بشكه نفت نياز 70
يمت حداقل رقم الزم  و اين قدارند

براي تضمين سرمايه گذاري در پروژه 
هاي نفتي در بلند مدت به شمار مي 

 دالر 50 تا 40اگر قيمت نفت بين . رود
در نوسان باشد، آينده بازار انرژي به 
خطر خواهد افتاد و هيچ تضميني براي 
وجود عرضه كافي در بازار نفت وجود 

 .نخواهد داشت
صادي دورنماي بحران مالي و اقت    

نگران كننده اي را براي بازار نفت 
بحران مالي و اقتصادي . رقم زده است

به شدت به ضرر كشورهاي جهان سوم 
به خصوص كشورهاي صادر كننده 

كاهش قيمت نفت موجب  .نفت است
لغو يا به تاخير افتادن بسياري از پروژه 

  . هاي مهم انرژي جهان شده است
  

  و معيار معيار چهارم فقر روز* 
پنجم حجم بزرگ نقدينه نسبت 

 :به حجم فعاليتهاي اقتصادي
  

تاكنون اصلي ترين دليل مجلس در 
مخالفت با اجراي طرح هدفمند كردن 
يارانه هاي سوخت كه بعضاً منجر به 

 شد، 88حذف آن از اليحه بودجه سال 
جهش تورمي ناشي از اجراي آن بوده 

عالوه بر علي الريجاني، رئيس . است
مجلس اسالمي، احمد توكلي، رئيس 
مركز پژوهش هاي مجلس در مخالفت 
: با اجراي اين طرح از جمله گفته بود 

حذف يارانه هاي سوخت نه فقط نرخ 
 خواهد ٪50تورم كشور را ناگهان به 

رساند، بلكه با تعطيل ساختن صنايع و 
بنگاه هاي توليدي كه تاكنون به ياري 

 شده سوخت ارزان سرپا نگاه داشته
اند، ركود تورمي را بر كل اقتصاد 

از جمله . ايران حاكم خواهد كرد
 ميليون 2پيامدهاي اين ركود، پيوستن 

نفر بيكار جديد به صف بيكاران كنوني 
تنها در پنج ماه گذشته . كشور است

شمار بيكاران ناشي از بحران بنگاه هاي 
 هزار نفر بوده و همين از 003اقتصادي 

 بيكاران در راه طي عالئم خبردهنده
 .ماه هاي آينده است

با اين حال، آنچه در اين بين ناديده    
گرفته مي شود اين است كه جهش 
تورمي با دولت نهم و به ويژه با 
تصويب همه لوايح اقتصادي آن توسط 
مجلس هشتم صورت گرفته كه به نوبه 
. خود مسبب دوره رياضت كنوني است

 سال اگر نرخ رسمي تورم ايران در
 يعني به كمترين ميزان ٪10�4 به 1384

آن در ده سال پيش از آن رسيده بود، 

اين رقم با افزايش پيوسته در پايان 
 سال 14 رسيد كه در ٪25�9 به 87سال 

 .گذشته بي سابقه بوده است
در واقع اين جهش تورمي ريشه در    

بي انظباطي بي سابقه پولي و مالي 
ب لوايح دولت نهم دارد كه با تصوي

 توسط مجلس 84متمم از اواخر سال 
هشتم آغاز شد و با بودجه هاي 
انبساطي سال هاي بعد  كه ناشي از 
افزايش بي سابقه قيمت نفت بود به 

تبديل دالرهاي نفتي به . اوج رسيد
 ، و به تبع-ريال ميزان نقدينگي كشور 

 را بيش از دو برابر -ميزان نرخ تورم 
كه در اواسط حجم اين نقدينگي . كرد

 هزار ميليارد تومان 70 حدود 84سال 
 هزار 170 به 87بود در اواخر سال 
 .ميليارد تومان بالغ شد

در همين فاصله واردات ايران كه در 
 ميليارد دالر بود، در 38 معادل 83سال 

 ميليارد 80 به بيش از 87پايان سال 
از جمله نتايج ورود سيل . دالر رسيد

ي كه از كاهش آساي كاالهاي خارج
پي درپي تعرفه ها نيز بهره مند بوده 
اند، ورشكستگي بسياري از توليدات 
داخلي، از جمله آن دسته از توليداتي 
بود كه از رانت هاي نفتي مستقيماً 

 .برخوردار نبوده اند
 270 برغم ،ايران دوره احمدي نژاد   

ميليارد دالر درآمد بي سابقه نفتي، جز 
رابري، توسعه فساد و افزايش فقر و ناب

 چيز ديگري تجربه ،تورم لگام گسيخته
 .نكرده است

در دوره چهار ساله دولت نهم ضريب 
جيني حاكي از حركت پيوسته به 

، يعني به سمت افزايش 1سمت شاخص 
نابرابري در توزيع درآمدها بوده 

 از ٪39بر اساس اين شاخص . است
خانوارهاي شهري ايران ماهيانه 

 از خط فقر داشته اند و درآمدي كمتر
اين نسبت براي خانوارهاي روستايي 

در واقع، فقر در شهر و .  بوده است36٪
روستا به طور همزمان توسعه يافته 

 درصدي 4در اين بين افزايش . است
 معادل افزوده ،فقر در مناطق شهري

 ميليون نفر فقير جديد به 2شدن 
اين . جمعيت فقراي كشور بوده است

 1اطق روستايي معادل رقم در من
 هزار نفر برآورد شده 900ميليون و 

 87اما، اگر گسترش فقر تا سال . است
تمامي گروه هاي سني را دربرگرفته، 
شدت آن در ميان جوانان بيشتر بوده 

 .است
 2تنها در جريان سه سال اخير، ساالنه   

درصد به جمعيت فقير ايران اضافه 
ار  درصد نيروي ك50شده و همزمان، 

كشور در بازار غيررسمي بدون 
كمترين خدمات اجتماعي مشغول به 

 درصد 80با اين حال، . كار بوده اند
همين جمعيت آماري را فقراي مطلق 

كساني كه : يعني . تشكيل مي دهند
 كيلو كالري انرژي 2000قادر به تأمين 

 .در روز براي خود نيستند
در اين حال، سازمان بين المللي    

 رتبه ايران را 2005كه در سال شفافيت 
 تعيين كرده بود، در 88در زمينه فساد 

 141، رتبه فساد در ايران را 2008سال 
 .اعالم كرد

اگر ادامه اين وضع، همراه با كاهش    
پيوسته قيمت نفت در بازارهاي جهاني 
ماالً راهي جز حذف يارانه ها براي 

 ميليارد دالري 45رفع بخشي از كسري 
ي دولت در سال جاري باقي درآمدها

نگذاشته، نگاه به برخي آمار ابعاد نگران 
كننده تري از افق اقتصاد نفتي ايران 

در : در ميان مدت به دست مي دهد
نبود سرمايه گذاري هاي الزم، ايران 

 سال ديگر حتا نخواهد توانست 10تا 
يك دالر از محل صادرات نفت خود 

 .به دست آورد
دهاي رسمي، توسعه بر پايه برآور    

 سال آينده محتاج 20اين صنعت در 
 ميليارد دالر سرمايه گذاري است 600

كه با وجود تحريم هاي اقتصادي و 
كمال . مالي كنوني محقق نخواهد شد

دانشيار، رئيس كميسيون نفت و انرژي 
مجلس هفتم پيش از اين گفته بود كه 
در نبود سرمايه گذاري الزم براي بهره 

ز ذخاير نفت و عدم تزريق برداري ا
 توليد نفت ،گاز كافي به ذخاير موجود

 ميليون 2�5 به 1397ايران در سال 
بشكه در روز كاهش خواهد يافت كه 
حتا تكافوي مصرف داخلي را نخواهد 

 .كرد
پرداختن به سنجيدن : انقالب اسالمي

وضعيت اقتصاد ايران به ديگر معيارها را 
 خبرهاي به شماره آينده مي گذاريم و

تجاوزها به حقوق انسان را از نظر 
  :خوانندگان مي گذرانيم

  
  

ادامه و تشديد 
سركوبها گوياي ادامه 

و وسعت گرفت 
  :استقامت است

  
  

دانشجوياني كه قرباني تجاوز * 
  :رژيم به حقوق انسان شده اند

  

مهران راستگار  ،88 فروردين 4 در ◄
) دانشجوي دانشگاه مالك اشتر اصفهان(

دانشجوي حقوق (وز يوسفي و فير
دانشگاه پيام نور تهران و از درجه 

 29در روز ) داران نيروي زميني ارتش
 واواك توسط ماموران 87اسفند 

بازداشت اين افراد در . دستگير شدند
رابطه با آنچه پخش هزاران برگ پيام 
تبريك سال نو به زبان تركي در مراغه 

آنها پس از . ميباشد صورت گرفته است
ازجويي چند ساعته با گرو گذاشتن ب

 و دادن تعهد مبني بر واواك سند در 
 ايام پس از عيد  واواك، درحضور در

  آزاد شده اند
پدر محمد ، 88 فروردين 5در ◄ 

پورعبداهللا، از دانشجويان طيف چپ 
دانشگاه تهران، كه چندي پيش به 
داليلي نامعلوم به زندان قزل حصار 

ي خطاب به انتقال يافت، در نامه ا
شاهرودي، خواهان توجه و رسيدگي 
فوري به وضعيت پرونده فرزند خود 

 .شده است
محمد پورعبداهللا از جمله دانشجوياني 
است كه سال گذشته نيز در جريان 
بازداشت گسترده دانشجويان چپ، 
دستگير و به مدت بيش از يك ماه در 

 .زندان به سر برد
، دفتر تحكيم 88 فروردين 9در ◄ 
دت در بيانيه خود نسبت به وح

سرنوشت دانشجويان دانشگاه امير كبير 
كه دستگير شده اند، ابراز نگراني كرده 
: و از جمله خاطر نشان كرده است

 روز از بازداشت 50اكنون بيش از 
غيرقانوني مجيد توكلي، حسين 
تركاشوند، كوروش دانشيار و اسماعيل 
سلمان پور، و بيش از يك ماه از 

 غيرقانوني احمد قصابان، بازداشت
عباس حكيم زاده و نريمان مصطفوي و 

 روز از 20مهدي مشايخي، و بيش از 

بازداشت غيرقانوني ياسر تركمن مي 
در اين مدت تنها ارتباط . گذرد

 بار 2 يا 1دانشجويان بازداشت شده، 
 تماس و آن هم با حضور بازجويان 

هم چنين الزم به ذكر . استبوده 
 حكيم زاده و ياسر است كه عباس

تركمن نيز دو دانشجوئي هستند كه تا 
بحال هيچ تماسي با خانوداه خود 

اين در حالي است كه با . نداشته اند
توجه به بيماري مزمن عباس حكيم 
زاده، نگراني هاي فراواني در مورد 

 .سالمتي جسماني وي وجود دارد
 زداني سلمان ، 88 فروردين 16در ◄ 

 الملل نيد روابط ب ارشيپناه دانشجو
 حقوق بشر از نيدانشگاه تهران و از فعال

 تي امني شعبه سوم بازپرسيسو
 در.دادگاه انقالب احضار شده است

 شده است كه عدم دي قهي احضارنيا
مراجعه تا سه روز بعد از ابالغ موجب 

 متهم شده و يصدور حكم جلب برا
.  شودي صادر ميابي متعاقبا حكم غزين

 پناه اطالع زداني از علت احضار
  .ستي در دست نيخاص
 رضاي عل، 88 فروردين 17در ◄ 

 و مدافع يي ، فعال دانشجويروزيف
 زنجان يحقوق بشر توسط دادستان

 در يي فعال دانشجونيا .بازداشت شد
 شهر زنجان ي احضار به دادستانيپ
 پرونده موسوم به دانشگاه زنجان رويپ

 در خصوص ي افشاگريكه در پ
 از مسئوالن يكي يخالقانحراف ا

  . شده بود بازداشت شدجاديدانشگاه ا
  

قربانيان شكنجه كه به بهانه هاي * 
دستگير و شكنجه ... ديني و قومي و

شده و يكچند از آنها جان باخته اند 
  :و يا اعدام شده اند

  

، به گزارش 88 فروردين 4در ◄ 
فعالين حقوق بشر و دمكراسي در ايران 

سيده از اداره  بنابه گزارشات ر: 
آگاهي مركز تهران در ميدان شاهپور ، 

شكنجه هاي وحشيانه و غير دادن 
 دستگير شدگان به حدي بهانساني 
است كه تا به حال منجر به شديد 

از . مرك تعداد زيادي شده است
 زنداني حسين توكلي ها، جمله آن

 ساله كه در زير شكنجه در 33برازجاني 
 .ه است رسيداين  بازداشتگاه  به قتل

 نيروهاي 1387 تيرماه 27در تاريخ     
اداره آگاهي تهران و نيروي انتظامي 

 آپارتمان 2 به 23:30در حدود ساعت 
خانواده توكلي برازجاني حمله مي 

در اين يورش تمامي اعضاي .كنند 
خانواده دستگير مي شوند و در منازل 

  مورد شكنجه 02:00خود تا ساعت 
مامورين .ر مي گيرند هاي  وحشيانه قرا

 ساله 50به سوي خانم سودابه شاهپور 
شليك مي كنند و او را از ناحيه گردن 

آنها .مورد اصابت گلوله قرار مي دهند 
  عضو اين خانواده كه به2همچنين  

  نامهاي آقايان عباس توكلي برازجاني
 و حسين توكلي برازجاني در منزل 
خود و در مقابل چشمان همسر و ساير 

عضاي خانواده مورد شكنجه قرار مي ا
دهند كه در اثر اين شكنجه ها از ناحيه 
سر،صورت و نقاط مختلف بدن بشدت 
مجروح مي شوند بطوري كه مدتها 

 از با وجود اين، . اندخونريزي داشته 
. خوداري مي كنندآنها درمان 

مامورين آگاهي به توهين هاي غير 
اخالقي به دخترخانم نوجوان و خانم 

. اي كه در آنجا بودند مي پردازنده
در اين يورش تمامي اعضاي خانواده 
دستگير و به اداره آگاهي تهران انتقال 

علت اين يورش . داده مي شوند
نگهداري سالح در منزل و درگير شدن 

  .ه استبا نيروي انتظامي عنوان شد
  

  15در صفحه 
  
  

  ؟نظم جهاني جديد
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اسامي تعدادي از اعضاي خانواده   
ورش دستگير شدند توكلي كه در اين ي

تناز ابوالحسني :به قرار زير مي باشد
 ساله 17خسرو قائدي / ساله16احمدي 

فاطمه / ساله26مهنابا توكلي برازجاني /
 50سودابه شادپور /فراهاني واشكاني

 ساله 38عباس توكلي برازجاني /ساله 
/  ساله 33حسين توكلي برازجاني /

 .  توكليمحسن
ل دستگيري  آنها را در روزهاي او    

 نفر را در يك سلول قرار دادند، 2هر  
سلولها فاقد پنجره بود و طوري ساخته 
شده بود كه گرماي كشنده بر اين 
سلولها حاكم بودو همچنين به اين 

 .سلولها، سلولهاي مرك اطالق مي شد
شكنجه ها طاقت فرسا و غير انساني     

با انبر دست : كه به قرار زير مي باشد
ط حساس بدن  را فشار دادن پوست نقا

فشردن  و و حتي زخمي كردن
به مدت  و ناخنهاي پا با انبردست 

طوالني با باطوم و ساير اشيائ زنداني 
 ازپشت ورا مورد شكنجه قرار دادن 

دست بند و پابند زدن و مدتها در اين 
 جوجه كباب وحالت رها كردن 

آويزان كردن به مدت طوالني وكردن 
  وداني بيهوش شودتا زماني كه زن

ندادن آب نوشيدني به زنداني در 
 در و گرماي مردادماه به مدت طوالني 

 بار 2زنداني فقط به  ساعت 24طي 
 و. را دادن استفاده از دستشوئي اجازه 

تهديد به تجاوز به خانم هايي كه 
توسط قاضي ه بودند دستگير شد

هنگام شكنجه  و پرونده بنام روشن
 و صورت زنداني كشيدن كيسه بر روي

پريدن روي دست زنداني با پا در 
 حالي كه دستبند به دست زنداني است

 ساير اعضاي خانواده يا شاهد شكنجه و
بستگان خود هستند و يا صداي زجه و 
ناله هاي آنها را مي شنوند  و موارد 

 متعدد شكنجه هاي ديگر
عليرغم اينكه برادر بزرگتر خانواده    

رازجاني براي آقاي عباس توكلي ب
متوقف كردن شكنجه بر اعضاي 

خواهر زاده ها،خواهرو زن (خانواده 
با قول دادن قاضي پرونده ) برادرش

تمامي اتهامات نسبت داده شده را مي 
ولي بعد از تن دادن به .پذيرد

اعترافاتي كه آنها از او مي خواستند 
شكنجه ها همچنان بر آنها ادامه مي 

 مي گفت كه به يابد و وقتي كه به آنها
اينها : من قول داديد آنها مي گفتند

قسمت ديگري هستند و ما نمي توانيم 
 .در كار آنها دخالت كنيم

 33توكلي برزاجاني ) امير(آقاي حسين
ساله در اثر شكنجه هاي قرون وسطائي 
و وحشيانه و مستمر در حالي كه تمامي 

 مردادماه 6در .بدن او سياه شده بود
ناري برادرش آقاي  در سلول ك1387

عباس توكلي زنداني بود او صداي 
شكنجه كردن و زجه هاي  برادرش را 
مي شنيد و بعد از آن صدا قطع شد و 
: هياهوي پاسداربنده ها كه مي گفتند

و بدين طريق . مرد او مرد را مي شنيد
چند .اين زنداني را به قتل رساندند

روز قبل از اين جوان ديگري در اثر 
 . به قتل رسيده بودشكنجه ها 

در حال حاضر بعضي از خانمهاي كه 
بازداشت شده اند دچار ناراحتي شديد 
روحي هستند و متحمل ضايعات جبران 
ناپذير روحي هستند بخصوص آنهائي 
كه در سنين نو جواني، كه شاهد 
شكنجه و صداي زجه هاي دائي و 

  .برادر زن برادر  خود بودند
 در حال آقاي عباس توكلي برازجاني

 زندان گوهردشت 2حاضر  به بند 
كرج منتقل شده است و در حالت 

 بالتكليفي بسر مي برد
افرادي كه دستور دهنده و شكنجه 
كننده  زندانيان بيدفاع هستند 
؛سرهنگ مرتضي رستمي نيا رئيس 
بازداشتگاه ،سرهنگ كرمي، سرهنگ 
مدحي و افراد تحت فرمان آنها 

  .هستند

به گزارش  ،88 فروردين 5در ◄ 
شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان و بنا 
به گزارش دريافتي، در آخرين 

در روز 1387روزهاي پايان سال 
 مارچ 19(  اسفند ماه 29پنجشنبه 

كه در تقويم مسيحيان آشوري ) 2009
 نامگذاري شده " پدر"با عنوان روز 

است،  به همين منظور گردهمايي در 
 . تشانجمن آشوريان تهران برگزار گ

 نماينده "يوناتن بت كليا "اقاي 
آشوريهاي ايران در مجلس شوراي 

 و اسالمي در سخنان خود اعالم كرد
بزودي كليساي  شهرآرا بنا بر «: گفت

حكم صادره از سوي دادگاه انقالب 
 از »    .اسالمي تعطيل خواهد شد

اين  كردن عمده ترين داليل تعطيل
كليسا حضور نوكيشان مسيحي فارسي 

 آن كليسا نيايش دران در مراسم زب
  ستا

، به گزارش 88 فروردين 5در ◄ 
: مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 

 علي بادوزاده، كه از اواخر  جنازه
اسفندماه توسط ماموران امنيتي 
بازداشت شده بود، در اطراف 

علي  .شهرستان مهاباد پيدا شد
 ساله اهل شهرستان مهاباد 35بادوزاده، 

كاري با احزاب كرد و  تهام همكه به ا
هاي  به عنوان مطلع در مورد فعاليت

 2اش و تعدادي ديگر كه از  برادرزاده
كاري  ماه پيش با احزاب كرد هم

 اسفند توسط 28كردند، در روز  مي
ماموران امنيتي بازداشت و به محل 

 پنجم  .نامعلومي منتقل شده بود
جان   روز پيكر بي8اسفندماه، پس از 

ه آثار ضرب و شتم بر آن وي ك
شد، در اطراف شهرستان  مشاهده مي

علي بادوزاده برادر  .مهاباد پيدا شد
اكنون  جهانگير بادوزاده است كه هم

 .برد در زندان مركزي اروميه به سر مي
 تن از 16 ، 87 فروردين 6در ◄ 

دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي 
  سوم اسفند ماه "درويش"كه در روز 

ند ، پس شد دستگير و بازداشت 1387
از با زجوئي هاي متمادي و حبس در 
سلولهاي انفرادي به بند عمومي زندان 

  .اوين انتقال يافتند
قرار تأمين كيفري كه از سوي     

بازپرس شعبه دوم دادسراي امنيت 
تهران قاضي سبحاني براي اين عده از 

است، قرار وثيقه شته دراويش صادر گ
ماني مي باشد كه اين  ميليون تو50

قرار با عناوين اتهامي و داليل ارائه 
شده و همچنين باتوجه به وضعيت 
مزاج و وسن و حيثيت دراويش 
بازداشتي  هيچگونه تناسبي ندارد وآنها 
در اعتراض به اقدامات غير قانوني 
مسئولين، از سپردن وثيقه خودداري 

 . نموده اند
 :در ادامه اين گزارش آمده است

ـ  2 و  ساله70 محمد علي تابان  - 1 
 حشمت اهللا وفائي  - 3و  فيروز بيد آباد

 حميد رضا  - 4 و شعار هفتاد و سه ساله
 6 و    محمد همراهي - 5 و   رحماني

 عبدالمناف  - 7  و  حسن كاشاني -
 و  پيمان امرائي - 8 و غالمي ارجنكي

  - 10 و  ساله70 غالمعلي باغستاني  - 9
 مسلم صنعت  - 11و  بانيميكائيل قر

  اسماعيل صنعت پرست - 12 و پرست
 سليمان  - 14و   ناصر پاپي - 13و 

 16و   يداهللا شمسي خاني - 15و  نوري
      رضا شالي -
بنا بر اطالع  ، 88 فروردين 7در ◄ 

 نفر 12از خانواده هاي  شده دريافت
از اعضاي كمپين و مادران صلح كه 

 حاكي از آن امروز بازداشت شده اند
است كه قاضي متين راسخ، با تفهيم 
اتهام اخالل در نظم عمومي و تشويش 

 50اذهان براي اين افراد قرار كفالت 
ميليون توماني صادر كرده و تمامي 
بازداشت شدگان پس از بازجويي در 

كالنتري نيلوفر به زندان اوين منتقل 
 .شده اند

، مادران صلح 88 فروردين 15در ◄ 
رودي نامه نوشته و به دستگيري به شاه

تني چند از اعضاي خود، بخاطر رفتن 
به نزد خانواده زهرا بني يعقوب، در 

اين مادران . نوروز، اعتراض كرده اند
در كدام قانون عمل : از او پرسيده اند

انساني رفتن به ديدار نوروزي به خانه 
هاي كساني كه فرزند خود را از دست 

ان زنداني است، داده اند و يا فرزندش
ضمن محكوم كردن جرم است؟ و 

 مادران ي قانونريبازداشت ها و حبس غ
 ،ي فعاالن جامعه مدنري و سارانيصلح ا

 و دي قي و بي فوريخواهان آزاد
و »  مقدمجهيخد«شرط خانم ها 

 و صدور قرار منع »يمحبوبه كرم«
  .شده اند آنان ي همگي برابيتعق
زارش گ، بنا بر 88 فروردين 16در ◄ 

 دو ن،ي آنالي سني اطالع رسانگاهيپا
 ي اهل سنت به نامهاونينفر از روحان

 و حافظ ي اهللا زارعلي خليمولو
 در زاهدان اعدام ،يدي سنيصالح الد

 دو نفر كه بنابر اعترافات نيا. شدند
 و ستاني سيپخش شده از شبكه استان

 ي، به خاطر نگهدار)هامون(بلوچستان
 مقابله با يبرا و تالش رمجازيغاسلحه 

 به اعدام ي اسالميحكومت جمهور
محكوم  شده بودند كه پس از تاييد 

 سحرگاه روز سه ،ي قضاييمراجع عال
 حكم صادره در زندان 13/12/87شنبه 

 .زاهدان به اجرا درآمد
 در طول ، 88 فروردين 18در ◄ 
 در زي نگري دي دو زنداندي عالتيتعط

فق  ناموي اقدام به خودكشنيزندان او
 ي نوروز دو زنداندي عي طدر .كردند

 كوتبال و ي مجتبيبه نام ها
 ي به علت فشارهاينيمحمدرضا چگ

 يوارده در زندان دست به خودكش
 كوتبال به علت عدم يمجتب.  زدند

 از طرف زندان در ي مرخصافتيدر
 يحمام با طناب دار دست به خودكش

. افتي نجات انيزد كه با كمك زندان
 از ينيچگ محمدرضا رگي ديدر مورد

 به علت عدم اني زنداني عادانيزندان
 آن يتحمل زندان و تحمل فشارها

 زي كرد كه با او نياقدام به  خودزن
  . كردداي نجات پاني زندانگريتوسط د

دستگير و محكوم كردن به جرم * 
انقالب «داشتن قصد دست زدن به 

  !:»مخملي
 ايلوي س، 88 فروردين 17در ◄ 

 و از متهمان ييكاي تبعه آمرانيهاروتون
 نرم در يپرونده موسوم به برانداز

 نظر به سه سال حبس ديدادگاه تجد
 اني هارتونخانم . محكوم شديريتعز

 كسي آري المللني سازمان بيكه برا
 راني در اماني زايدر حوزه روشها

 كرده است در مردادماه سال يكار م
 بازداشت و يتي امنيروهاي توسط ن87

  .دي منتقل گردني زندان او209 به بند
 برادران حكم، 88 فروردين 18در ◄ 
 ي براندازي  از متهمان پروندهيياعال

 . شدديي تادنظرينرم در دادگاه تجد
 دو پزشك يي اعالاري و كامآرش
 بي به ترتي كه در دادگاه بدويزندان
 سال زندان محكوم شده 3 و 6به 

 شد ديي تادنظريبودند، در دادگاه تجد
 سال زندان 9 هم ي بر روديها با  آنو

 يي اعالاري و كامآرش .را تحمل كنند
 و ادي اعتي نهيدو پزشك و محقق در زم

 شي هستند كه از حدود نه ماه پدزيا
 به سر نيبازداشت و در زندان او

  .برند يم
  
  

  ... دركهئي خبرها 

استاداني كه در گفتگوها شركت مي  ●
كنند تخصص هائي را دارند كه 
موضوعهاي گفتگوها يعني مسائل منطقه 
و مسائل مربوط به روابط ايران و امريكا  

برخي متخصص در .  مي طلبند
بعضي ديگر كارشناس . استراتژي هستند

مسائل بيني المللي و اتمي  هستند و يا 
براي سازمانهاي بين المللي كار مي 

يكچند از آنها مشاوران مسئوالن . كنند
ركت كننده يك ش.  سياسي هستند

ديگر كه او هم نخواست نامش برده 
بعضي از استادان : شود، توضيح داد

» 2رد پاي «ايراني سخت به ديپلماسي 
با وجود اين، با شركت . باور دارند

كردن در اين گفتگوها جان خود را 
چنانكه چند استاد . بخطر مي اندازند

كه نامهاشان در روزنامه هاي يونان 
الي را در زندان درج شده بود، چند س

  .گذراندند
 كه به گفتگو مي  گرچه استاداني ●

نشينند، بطور مستقيم به مسئله اتمي 
ايران نمي پردازند، اما از كنار آن نيز 

 تا 6چنانكه در ديدار . عبور نمي كنند
. ،  دو نظرگاه پيدا شدند2009 مارس 8

بعضي بر اين نظر بودند كه مسئله اتمي 
  گفتگو شود و ايران جداگانه موضوع

جمعي ديگر بر اين نظر بودند كه مي 
بايد به همه مسائل، از جمله مسئله اتمي 

بهمان شيوه كه سوالنا . يكجا پرداخت
. به ايران ارائه كرد» بسته پيشنهادي«

با : اين پرسش نيز موضوع بحث شد
دولتي چون ايران كه در حال ورود 

  ...به آستانه اتمي است، چه بايد كرد؟ 
 شمار  ،2009ر ديدار مارس د ●

دليل آن اينست كه . ايرانيان كمتر بود
منتظرند ببينند تغيير وعده داده شده 
اوباما، بطور مشخص چگونه تغييري 

روزنامه (بنا بر اطالعات ما .  خواهد شد
امريكائي ها مي بايد كار )  زمان

بازنگري در سياست خود در ايران را 
  . دتا آخر مارس، به انجام رسانن

از » 2رد پاي «     ديپلماسي غير رسمي 
سياست رسمي واشنگتن و تهران، جدا 

مقامهاي عالي در دو كشور از .  نيست
در جريان . آن پشتيابي مي كنند

آخرين ديدار كه در اول مارس انجام 
گرفت، يكي از نزديكان به حكومت 

سفيري از كشوري . ايران حاضر بود
، اين از قرار. ديگر نيز حاضر بود

گفتگوها از حمايت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و رئيس جمهوري پيشين 
ايران، هاشمي رفسنجاني، برخوردار 

اگر حاال خبر اين گفتگوها درز . است
كرده و روزنامه ما آن را انتشار مي 
دهد، بدين خاطر است كه بر انتخابات 
رياست جمهوري در ايران اثر بگذارد 

  .د شد ژوئن انجام خواه12كه در 
استاداني كه در گفتگوها شركت مي  ●

كنند تخصص هائي را دارند كه 
موضوعهاي گفتگوها يعني مسائل منطقه 
و مسائل مربوط به روابط ايران و امريكا  

برخي متخصص در .  مي طلبند
بعضي ديگر كارشناس . استراتژي هستند

مسائل بيني المللي و اتمي  هستند و يا 
مللي كار مي براي سازمانهاي بين ال

يكچند از آنها مشاوران مسئوالن . كنند
يك شركت كننده .  سياسي هستند

ديگر كه او هم نخواست نامش برده 
بعضي از استادان : شود، توضيح داد

» 2رد پاي «ايراني سخت به ديپلماسي 
با وجود اين، با شركت . باور دارند

كردن در اين گفتگوها جان خود را 
انكه چند استاد چن. بخطر مي اندازند

كه نامهاشان در روزنامه هاي يونان 
درج شده بود، چند سالي را در زندان 

  .گذراندند
 كه به گفتگو مي  گرچه استاداني ●

نشينند، بطور مستقيم به مسئله اتمي 

ايران نمي پردازند، اما از كنار آن نيز 
 تا 6چنانكه در ديدار . عبور نمي كنند

. پيدا شدند،  دو نظرگاه 2009 مارس 8
بعضي بر اين نظر بودند كه مسئله اتمي 
ايران جداگانه موضوع  گفتگو شود و 
جمعي ديگر بر اين نظر بودند كه مي 
بايد به همه مسائل، از جمله مسئله اتمي 

بهمان شيوه كه سوالنا . يكجا پرداخت
. به ايران ارائه كرد» بسته پيشنهادي«

با : اين پرسش نيز موضوع بحث شد
 چون ايران كه در حال ورود دولتي

  ...به آستانه اتمي است، چه بايد كرد؟ 
 شمار  ،2009در ديدار مارس  ●

دليل آن اينست كه . ايرانيان كمتر بود
منتظرند ببينند تغيير وعده داده شده 
اوباما، بطور مشخص چگونه تغييري 

روزنامه (بنا بر اطالعات ما .  خواهد شد
د كار امريكائي ها مي باي)  زمان

بازنگري در سياست خود در ايران را 
از جمله . تا آخر مارس، به انجام رسانند

آيا در : پرسش ها يكي اينست
 شركت 1 + 5گفتگوهاي دولتهاي 

كنند و يا تماسهاي دو جانبه، ميان خود 
و ايران را رويه كنند؟  در حكومت 
امريكا بر سر روشي كه مي بايد در 

  ...دپيش گرفت، رقابت وجود دار
رد « در حال حاضر، گردهمĤئي هاي ●

ديگر در ژنو برگذار نمي » 2پاي 
زيرا با وجود فعاليتهاي . شوند

ديپلماتيك فراوان در اين شهر، مخفي 
.  نگاه داشتن گرد همĤئي ميسر نيست

اما چه بسا بعد از كاهش يافتن فعاليتها، 
دوباره  اين شهر محل اين گردهمĤئي 

  . ها شود
 دانشگاهي در اين 400ال،      تا به ح

  .گفتگو ها شركت كرده اند
 در حال حاضر، مشكل مي توان ●

فهميد كه اين ديپلماسي غير رسمي به 
توافق ميان امريكا و ايران مي انجامد 

: يك كارشناس مي گويد. يا خير
حمايت مقامات ايران از اين 

در ايران، .  شل استديپلماسي، نسبتا 
 وقت حاضر دولت در همه جا و همه

ترديد است كه به اين ديپلماسي . است
در عوض، آنچه . اهميت زيادي بنهد 

مقامات ايران را خوش مي آيد اينست 
مي . كه از ايران صحبت مي شود

اين نشان مي دهد كه ما را : گويند
  .جدي گرفته اند

  
 ري، وزير –ميشلين كالمي * 

خارجه سوئيس وجود گفتگوها 
ريكا مي را تصديق مي كند و ام
 با 1+  5پذيرد در گفتگوهاي 

  :ايران شركت كند
  

  

، خبرگزاريها 2009  آوريل 8 در ◄
امريكا تصميم گرفت : گزارش كردند

 شركت 1 + 5در گفتگوهاي كشورهاي 
 كشور از خاوير سوالنا، 6اين . كند

كميسر امور خارجي اروپا خواستند 
ترتيب گفتگوها با ايران را ، با شركت 

  . كشور، بدهد6نمايندگان 
،  خبرگزاري 2009 آوريل 8در ◄ 

سوئيس و ديگر خبرگزاري ها سخنان 
: وزير خارجه سوئيس را انتشار دادند

 ري گزارش انجام –ميشلين كالمي 
گفتگوهاي محرمانه ميان ايران و طرف 
هاي امريكا و اروپائي و اسرائيلي و 

او سطح . عرب را تصديق كرده است
و  . دانسته استاين گفتگوها را باال 

چون گفتگوها غير : افزوده است
رسمي بودند، دولت سوئيس در آن 

  .دخالت نكرد
  
  

  نظم جهاني جديد؟
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  »انتخابات«اقتصاد و 
  

  توضيح اين كه.    هدايت انسان
 اصل بر تقدم تدبير انسان بر تقدير – 1

خداوندي است از جمله بنا بر اين 
تا تغيير نكنيد خداوند : هشدار به انسانها

  .در شما تغيير نمي دهدچيزي را 
 هدايت خداوندي به همه انسانها از – 2

  .مؤمن و كافر داده شده است
 حتا پيامبر نيز نمي تواند كسي را – 3

. هدايت كند ولو بخواهد و بكوشد
  زيرا

 هركس خود خويشتن را هدايت – 4
  .مي كند

     بنا براين،  هركس نخواست هدايت 
باقي جويد، خداوند او را در ظاللتي 
چرا . مي گذارد كه خود گزيده است

كه انسان آزاد است و  دانستن حقي از 
اما اگر كسي . حقوق انسان است

نخواست بداند، نبايد به ضرب چماق، 
بدين قرار، بنا . او را مجبور كرد بداند

بر اين آيه، هيچ كس و مقامي اختيار 
هدايت كردن انساني را، ولو از انكار 

بنا .  آنها، نداردحقوق خود به تصديق
در )  زور(= براين، بكار بردن قدرت 

هدايت انسانها، جنايت و فساد گستري 
  .است

   از دوران تفتيش عقايد و پيش از آن، 
تا امروز، هر قدرتمداري، هدايت 
انسانها را وسيله توجيه قدرتمداري 

شاه : خود و بكار بردن زور كرده است
من، ولو به زور، «: سابق مي گفت 

ايران را به دروازه تمدن بزرگ مي 
،  خميني و مالتاريا، به زور »رسانم

كرده » پياده«را » اسالم ناب محمدي«
اند و مي كنند، اروپاي استعمارگر، 
فرهنگ خويش را جهان شمول خواند 
و مدعي شد با مستعمره كردن كشورها، 
. آنها را به اين فرهنگ راهبر مي شود

وسياليستي در جامعه س«استالين به زور، 
را مي ساخت، هيتلر، به » يك كشور

» فضاي حياتي«زور، براي نژاد برتر 
استقرار «مي جست، بوش براي 

عراق » دموكراسي در خاورميانه بزرگ
و افغانستان را به خاك و خون كشيد 

و سرمايه ساالران قدرت سرمايه را ... و
وسيله توجيه رسيدن به اقتصاد وفور 

مه زورمدارها حاصل كار ه. كردند
هرگاه . وضعيت كنوني جهان است

انسانها از آزادي و حقوق خويش غافل 
  نبودند، مي دانستند كه

 انسان آزاد، بنا بر اين كه صاحب – 1
استعدادها، از جمله استعداد دانشجوئي 
است، هرگاه از آزادي خود غافل 
نباشد، استعدادهاي خود را بكار مي 

  .اندازد و رشد مي كند
رگاه انساني از آزادي و حقوق  ه– 2

. خويش غافل شد، بنده زور مي شود
بكار بردن زور براي اين كه او از 
غفلت بدر آيد، او را از زور باوري 
منصرف نمي كند بلكه موجب سخت 

از اين . شدن باورش به زور مي شود
   كهرو است

  قرآن، اختيار هدايت و ظاللت را - 3
 نيز ستاند و  از راه اعمال قوه، از پيامبر

تقدم (هدايت را در اختيار هر انسان 
تابعيت تقدير از (و خداوند ) تدبير
  بنا بر اين،.  نهاد) تدبير

، در آزادي همان »اختيار بر«اما  – 4
. معني را ندارد كه در روابط قوا دارد

رابطه قوا را دو محدود برقرار مي 
خداوند محدود نيست، زور . كنند

توانائي مطلق ضعف است و خداوند 
رابطه .  او آزادي مطلق است. است

آفريننده مطلقا آزاد با آفريده هاي 
. خود، رابطه در آزادي و عشق است

آن هدايت خداوندي كه به هر 
آفريده اي  داده شده است، 
فراخواندن آزاد نسبي به خود، به آزاد 

بدين سان،  آزادي مطلق . مطلق است
ار را از راه بر او اختيار دارد و اين اختي

حال . هدايت به آزادي، بكار مي برد
اگر آفريده اي ظلمت زورباوري را 

(= برگزيد،  هدايت خداوندي 
برجاست، اال اين ) خواندن به آزادي

كه براي بيرون آوردن گمراه از 
هر زمان، . گمراهي زور بكار نمي برد

او از بند زور رها شد و آزادي 
ر نور، خويشتن را باز يافت، خود را د

.  در راست راه هدايت  مي يابد
در قدرتمداري » اختيار بر«وارونه آن، 

صاحب  قدرت بر بي » اختيار بر«: است
  .قدرت، زور بكار بردنش بر او است

  واليت بر مردم، بمثابه اختيار و - 5
 كه خود –بسط يد بر مردم،  به قدرت 

 اختيار هدايت –فرآورده ظاللت است 
اين واليت . استو ظاللت بخشيدن 

ستمگري است و جز ظاللت نمي 
  .  افزايد

     واليت سازگار با آگاهي مستمر از 
آزادي و حقوق خويش و نماندن در 

  .ظاللت، واليت جمهور مردم است
 از آنجا كه هركس خود خويشتن – 6

را هدايت مي كند و حتي آزاد است 
كه از آزادي و حقوق خويش غافل 

نه مالحظه اي شود، اهل حق از هرگو
حق را بي . در اظهار حق رها مي شوند

كم و كاست مي گويند خواه ظلمت 
گزيدگان را خوش آيا و چه خوش 

مي كوشند نماد حق شوند تا .  نيايد
مگر ظلمت گزيدگان روشني ببينند و 

اين روش سبب . از تاريكي بدرآيند
مي شود  ظلمت گزيدگان از غفلت 

ي به نور بدر آيند و از ظلمت زور باور
  . استقالل و آزادي و حقوق  باز آيند

     بدين قرار، حتي اگر كسي اصول 
راهنما را، برابر تعريفي كه قرآن از آنها 
بدست مي دهد، نشناسد، همين اندازه 
كه از حاصل كار زورگوياني اطالع 
داشته باشد كه مدعي هدايت كردن 
مردم مي شوند و هدايت مردم را  

مداري و روش كردن وسيله توجيه زور
زور مي كنند، معناي آيه را به روشني 

پس اگر مسلمانهاي .  تمام در مي يابد
تصديق ... ايراني و افغاني و عرب و 

آزادي انسان و ممنوعيت بكار بردن 
خودكامگي «زور را در هدايت انسان، 

مي فهمند، از رهگذر اعتياد » خداوند
به اطاعت از قدرت از سوئي و بيگانه 

ن دين در بيان قدرت از سوي شد
  .ديگر است

  

چرا در آينده، : پرسش پنجم* 
حاضر به قبول هيچ مقام اجرائي 

  :نيستيد؟
  

   :با عرض سالم به جناب بني صدر
ايد  در مصاحبه با خانم ناصري فرموده   

در آينده هيچ سمت اجرايي و غير 
فرض كنيم  .اجرايي نخواهيد پذيرفت
 دموكراسي و االن ايران آزاد شده و

به علت  .مردمساالري حاكم است
وابستگي به درآمد نفت كشور وابسته 
است و بعلت بحران اقتصادي احتمال 

در ضمن الگوي  .بازگشت استبداد هست
اقتصاد توحيدي بر مبناي رفع نيازهاي 
اساسي مردم ورشد معنوي انسان به 

در  جاي انسان مصرف گرا پياده نشده و
اد جهاني واحتمال نتيجه بن بست اقتص

بنابراين  .فروپاشي نوع انسان مي رود
هدف خيلي باالتراز استقرار دموكراسي 

اگر اين موارد مورد تاييد  .در ايران است
وال را دارم كه چه ئ اين س،شما است

كسي جز شما هست كه هم به اين 
 آرمان ها باور داشته و هم توان اجراي آن

  را داشته باشد؟
 بحث ،و مقام نيستالبته بحث پست 

   .انجام رسالت تاريخي است
  .به اميد پيروزي در سال جديد

  
  : پاسخ پرسش پنجم●
  

    بنا بر پاسخ به پرسش چهارم، تغيير 
كردن در گرو تصميمي است كه مردم 

هرگاه اين . ايران مي بايد بگيرند
تصميم را گرفتند و بنا را بر واليت 
 جمهور مردم گذاشتند و جمهور مردم
پذيرفتند كه اقتصاد مي بايد در 
خدمت انسان باشد و اصل راهنما در 
سياستگذاري، نه تضاد كه توحيد 
اجتماعي مي بايد باشد و اقتصاد مي 

، اداره ...بايد توليد محور بگردد و
دولت حقوق مدار را به كساني مي 
سپرند كه بناي اين اقتصاد را برنامه كار 

  . خود كنند
ين جانب كساني از اين      اما آيا جز ا

دانش و توانائي اجراي آن  برخوردار 
اما برفرض كه . نيستند؟  چرا هستند

پرسش كننده اينطور بپندارد، يا بايد 
مدعي واليت مطلقه بگردم و  يا دانش 
را جمهور مردم دريابند و خواستار 

واليت مطلقه فساد . اجراي آن شوند
مطلق پديد مي آورد و بهيچ رو با 

كردن تجربه براي بناي آن روش 
اقتصاد و جامعه باز و تحول پذير و 

اما . دولت حقوق مدار سازگار نيست
همگاني شدن دانش و شركت همگان 
در اجراي آن، در كوتاه و ميان و 
حتي دراز مدت نيازمند  نيروي 
محركه سياسي صاحب اين دانش و 
وفادار به اصول استقالل و آزادي و 

.  اجتماعي استرشد بر ميزان عدالت
از اين رو،  انسانهاي دانش پژوهي كه 
مجموعه اي از مديران را تشكيل مي 
دهند، شرط روي آوردن مردم به 
جنبش همگاني براي استقرار واليت 

  . جمهور مردم است
     انسانهاي پراستقامتي كه خود را 
براي تصدي خدمتي چنين پر ارزش، 
آماده سازند، انسانهاي سخت كوشي 

ند كه هر روز بر يك مزاج نيستند و هست
كارشان از راه به بيراهه رفتن و 

را شعار » همه با هم«. بازگشتن نيست
كردن، وقتي همه معتقد به واليت 
جمهور مردم باشند، همه مستقل از هر 
قدرت بيگانه و استبداد حاكم باشند، 
همه در آگاهي به حقوق انسان و عمل 

شند، به اين حقوق، اشتراك جسته با
همه حقوق ملي را بشناسند و رعايت 
كنند و جامه عمل پوشاندن به آنها را 
وجهه همت خويش كنند، كاري نيكو 

با وجود اين، در مرحله . و به جا است
بناي دولت حقوق مدار و جامعه باز و 

نياز به ... اقتصاد و فرهنگ آزادي و
مديران دانشمند توانا به نمايندگي از 

از اين رو، هر . ردجامعه ملي را دا
انسان مسئوليت شناسي نخست نفس 

  خويش را مكلف مي شناسد و به 

خبرها كه در مجموعه 
  :نخوانده ايد

  
... با پشتيباني رژيم، استادان و* 

ايراني با طرفهاي امريكائي و 
اسرائيلي و اروپائي و عرب مدت 

 سال است كه مذاكرات 6
  :محرمانه مي كنند

 Le Temps) 7 روزنامه زمان ◄
كه سوئيسي است شرحي در ) آوريل

باره گفتگوهاي پنهاني ميان ايرانيها و 
طرفهاي امريكائي و اسرائيلي و اروپائي 

بنا بر اطالعي . و عرب انتشار داده است
كه نشريه داده است، اين گفتگوها 

 سال است كه بطور مستمر 6مدت 
ايلنا گزارش روزنامه . انجام مي گيرند

   داده اما آن را سانسور زمان را انتشار
  
  
  

اعضاي جمع . ساختن خود مي پردازد
خود را به باالندن خود مي خواند و 

  . خود الگو مي شود
     بدين قرار، اگر خطر بزرگ است 
كه هست و اگر يا انسان تصميم به 
نجات حيات خويش، از جمله از راه 
نجات محيط زيست، مي گيرد و يا  

 راه ويرانگري  همچنان بيراهه مرگ از
را تا به آخر مي رود،  پس براي اين 
كه انسان از بيراهه به راه باز آيد، هر 
كس كه آگاه مي شود، مي بايد سراپا 

اگر دين . هشدار شود و هشدار دهد
دارد و اگر هم دين ندارد، بيان 

اين بيان . آزادي را بياموزد و بكار برد
يز را بياموزاند و الگو بگردد تا ديگران ن

بديهي است كه جاي . عمل كنند
گرفتن بيان آزادي در وجدان همگاني 
و ترك اعتياد به اطاعت از قدرت، 

بلحاظ عملي، . زمان دراز مي طلبد
دست كم گروهي توانا به نمايندگي از 
واليت جمهور مردم و توانا به مديريت 
برنامه گذاريها و اجراي آنها، مي بايد 

. گيرندمسئوليت سنگين را بر عهده 
براي اينكه وجدان همگاني دستور 
اجراي حكم خود را بر استقرار  واليت 
جمهور مردم، بدهد، ضرور است مثلث 
زور پرست از صحنه سياسي كشور 

بنا بر اين، آنها كه مي . رانده شوند
خواهند از واليت جمهور مردم 
نمايندگي كنند، نه تنها نمي بايد با 
هيچيك از سه رأس اين مثلث 

انندي و همكاري بجويند، بلكه  مي هم
بايد مبارزه با هر سه رأس اين مثلث را 

  .يك مبارزه شناسند
     با توجه به اهميت آگاهي جامعه 
ملي بر واليت خويش و اهميت 
پيروزي در مبارزه براي استقرار واليت 
جمهور مردم، ماندن در ميان مردم، 

چرا كه دولت . ضرورتر كارها است
مي ماند اگر تحت حقوق مدار ن

حاكميت واليت جمهور مردم بر 
افزون . اصول استقالل و آزادي نباشد

بر اين، بارور شدن استعدادهايي كه 
عقلهاي آزاد دارند، خود تحقق شرط 
برخاستن مردم به جنبش همگاني 

  .است
  

اين قسمت را كه واشنگتن : كرده است
از گردهمĤئي ها حمايت مي كند را 

يز پشتيباني مي كند را قيد اما تهران ن
و نيز آگاهي و . حذف كرده است

حمايت عالي ترين مقامات رژيم و 
هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت و اين امر را كه يكي 
از نزديكان حكومت احمدي نژاد نيز 
در گفتگوها بوده است، سانسور كرده 

روزنامه زمان گزارش كرده . است
  :است
پژوهشگران  سال است كه 6 مدت ●

امريكائي و اروپائي و ايراني بطور 
غير . محرمانه ديدار و گفتگو مي كنند

از دو ديدار، بقيه ديدارها در ژنو انجام 
هدف از اين گفتگوها ايجاد . گرفته اند

پل غير رسمي ميان ايران و امريكا و 
اروپا و جلوگيري از وقوع بدترين 

اين گفتگوها با الهام .  احتمال است
ن از گفتگوهاي محرمانه فلسطيني گرفت

كه منجر به (ها و اسرائيلي ها در اسلو 
، )ا.توافق رابين و عرفات شد ا

  . سازماندهي شده اند
     در اين گفتگوها سوئيسي ها و عربها 
. و نيز اسرائيلي ها هم شركت داشته اند

 سال 30سئوال اينست كه آيا بعد از 
قطع رابطه، اين گفتگوها زمينه 

راري رابطه ميان ايران و امريكا را برق
  فراهم مي كنند؟ 

 گفتگوها از حمايت واشنگتن و ●
به اين : تهران برخوردار هستند

داده ) رد پا (Track2گفتگوها عنوان 
اين عنوان را بخاطر غير رسمي . اند

رد . بودن اين ديپلماسي برگزيده اند
پاي يك ديپلماسي رسمي و ردپاي دو 

يك استاد . مي هستندديپلماسي غير رس
كه در اين گفتگوها شركت مي كند و  
نمي خواهد نامش برده شود، مي 

. روند اسلو نيز اينگونه آغاز شد: گويد
ارتباط و گفتگو اساسي است زيرا 
درك هائي كه ماها  از يكديگر داريم 

بدتر . گاه بسيار از واقعيت بدور هستند
از همه اين كه ما يكديگر را از انسانيت 

وقتي دوربين نيست، .  عاري بيانگاريم
ترس از حرف زدن آزادانه از ميان مي 

شركت كنندگان در گفتگو از . رود
  .بيان آنچه در سر دارند نمي ترسند

از » 2رد پاي «     ديپلماسي غير رسمي 
سياست رسمي واشنگتن و تهران، جدا 

مقامهاي عالي در دو كشور از .  نيست
ر جريان د. آن پشتيابي مي كنند

آخرين ديدار كه در اول مارس انجام 
گرفت، يكي از نزديكان به حكومت 

سفيري از كشوري . ايران حاضر بود
از قرار، اين . ديگر نيز حاضر بود

گفتگوها از حمايت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و رئيس جمهوري پيشين 
ايران، هاشمي رفسنجاني، برخوردار 

رز اگر حاال خبر اين گفتگوها د. است
كرده و روزنامه ما آن را انتشار مي 
دهد، بدين خاطر است كه بر انتخابات 
رياست جمهوري در ايران اثر بگذارد 

  . ژوئن انجام خواهد شد12كه در 
  

  15در صفحه 
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